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Een post mortem
Met de verkoop van de landpoot heeft
Nedlloyd het einde van haar bestaan
aangekondigd. De geschiedschrijvers
kunnen hun potloden aanscherpen om
de opkomst en neergang van de Neder
landse lijnvaart te gaan beschrijven.
In de jaren vijftig hadden we trotse na
men als Holland Amerika Lijn, Stoom
vaart Maatschappij Nederland (SMN),
Rotterdamse Lloyd (RL), Koninklijke Ne
derlandse Stoomboot Maatschappij
(KNSM), Koninklijke Pakelvaart Mij
(KPM), Royal Interocean Lines (RIL), Ver
enigde Nederlandse Scheepvaartmaat

af, maar neemt het draagvermogen
toe. De in 1980 verkregen KNSM-vloot
wordt flink gesaneerd, maar eind 1982
heeft Nedlloyd toch een vloot van 111
schepen met 2,6 mln dwt en een boek
waarde van 2,65 miljard gulden. Eind
1996, bij de inbreng van de lijnvaart in
P&O Nedlloyd (PON), betrof dat maar
21 schepen met 781.000 dwt met daar
naast participaties in enkele schepen.
Nedlloyd Lijnen werd toen voor 1,29
miljard gulden ingébracht in PON,
waarna nog voor vijf miljoen aan overi
ge schepen in de boeken stond. In deze
veertien jaar nam het garantievermogen van de groep af van 2,5 tot 2,1 mil
jard gulden, het eigen vermogen van
2,15 tot 1,50 miljard. Voorwaar, geen
opwekkend beeld, dit te meer daar aan
deelhouders weinig vreugde beleefden
aan hun bezit gedurende deze periode.
Weliswaar verkocht het bestuur de laat
ste jaren op bekwame wijze het ene na
het andere bedrijfsonderdeel, maar een
deel van de boekwinsten moest aange
wend worden voor het dekken van ver
liezen op de overgebleven bedrijfsdelen. Ook de nu plaats gevonden
verkoop van distributie en landtransport
aan Deutsche Post en Danzas voor
1175 miljoen gulden is ongetwijfeld
een voor aandeelhouders aantrekkelijke
transactie. De beurskoers van Nedlloyd
schoot dan ook omhoog. Voor het per
soneel zal de transactie volgens Ned
lloyd weinig gevolgen hebben.

Waarom ging Nedlloyd steeds bergaf
waarts?

schappijen (VNS), Van Ommeren en
Nievelt Goudriaan. Daarvan zijn als zelf
standige bedrijven alleen over de Hol
land America Line als cruisebedrijf in
buitenlandse handen en het nog steeds
Nederlandse Van Ommeren, welk be
drijf reeds omstreeks 1970 de laatste
banden met de lijnvaart verbrak. In
1970 ontstond Nedlloyd door de fusie
van SMN, RG VNS en RIL, waar de
KNSM in 1980 bijkwam. Eind 1970 be
zat Nedlloyd een zeegaande vloot van
167 schepen met ruim 2,1 mln dwt en
een boekwaarde van bijna 1,3 miljard
gulden. Door sanering van het lijnvaartnet, gekoppeld aan de overschakeling
naar grotere containerschepen, en de
aanschaf van enkele grote tankers
neemt vervolgens het aantal schepen

In 1962 zorgde S.G. Sturmey met zijn
boek "British shipping and world competition" voor veel commotie. Hij weet
de teruggang van de Britse lijnvaart
slechts in zeer beperkte mate aan exter
ne factoren, zoals de teruggang van het
Britse aandeel in de wereldhandel, wis
selende valutakoersen en overheids
maatregelen waaronder belasting
heffing. Sturmey zag als belangrijkste
oorzaak voor de malaise in de Britse lijn
vaart de beperking van de concurrentie
door de samenwerking in lijnvaartconferences, wat bovendien concentratie in
de hand werkte. De bekwaamheid in
onderhandelingen over conferencerechten en overnames werd het belang
rijkste criterium om bestuurslid van een
lijnvaartbedrijf te worden. De afstand
van de bestuurders tot de schepen werd
daardoor steeds groter. Stijgende kos

ten konden immers opgevangen wor
den door de conferences de vrachten te
laten verhogen, een tweede reden om
onderhandelingstalent voorop te stel
len. Door goede dienstverlening tracht
te men de beter betalende te verkrijgen,
maar onderzoek naar nieuwe markten
was er niet; de lading was immers reeds
verdeeld. Bovendien was er de angst ex
pansie te financieren door geld te lenen
of het aandelenkapitaal te verhogen.
Kortom, men was geneigd de status
quo te handhaven; van de overheid
werd verwacht externe bedreigingen
als vlagdiscn'rminatie en andere vormen
van oneerlijke concurrentie te bestrij
den.
Sturmey stelde in 1962 de Nederlandse
lijnvaart nog als voorbeeld voor de Engelsen, maar in feite leed die, zij het in
mindere mate, reeds aan dezelfde kwa
len. Dat Sturmey het niet onderkende,
was ongetwijfeld een gevolg van de
grote slagvaardigheid die met name
SMN en RL toen toonden bij het betre
den van nieuwe paden na het verlies
van de vaart op Indonesië in 1960. Dat
leverde enkele goed renderende lijn
diensten op, maar ook een aantal kwak
kelende diensten. Er werd steeds lang
geaarzeld alvorens zo'n onrendabele
dienst op te heffen. Zolang de bedrijfs
winst voldoende was om aandeelhou
ders zoet te houden en op bescheiden
schaal te diversificeren, waren beide re
derijen tevreden. Onze lijnvaartreders
liepen bovendien niet voorop bij de
ontwikkeling van nieuwe technologie;
zij waren meestal trage trendvolgers.
Onvoldoende winstgevendheid werd
tot in de jaren tachtig vooral toege
schreven aan externe bedreigingen, zo
als lage vrachten door te veel en soms
oneerlijke concurrentie en lage kosten
bij de nieuwe, Aziatische concurrentie.
Men stak nauwelijks de hand in eigen
boezem door zich af te vragen of de ei
gen kosten niet te hoog waren. Welis
waar schakelde Nedlloyd in de jaren ze
ventig langzaam over naar een meer
moderne en efficiënte vloot, maar kos
tenbesparing door beter uitgekiende fi
nancieringen of door uitvlaggen van
schepen werd nauwelijks overwogen.
Onderhandelen over zowel conferencerechten, allianties, consortia, enz. als
over interne reorganisaties bleef bij
Nedlloyd een speerpunt van het beleid,
waarbij men ook successen boekte.
Met het van de 5MN en RL overgenoSCHIP&WERFdtZEE ME! 199S
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PON bij een gunstige
gelegenheid omge
vormd zal worden tot
een bedrijf met een
beursnotering. Ned
lloyd kan dan haar
aandeel in het bedrijf
successievelijk verko
pen, waarna PON een
andere naam zonder
Nedlloyd kan krijgen.
Het belang in ECT is
reeds zo goed als ver
kocht. Ongetwijfeld
zal er t.z.t. ook wel
een koper te vinden
zijn voor Mammoet.

Kockums in Malmö speculatief ge
bouwd in de hoop er een goede prijs
voor te kunnen maken, maar het werd
een even grote miskleun als van Nedl
loyd en Ocean. Shell kocht ze uiteinde
lijk in de verwachting dat het Nigeriaproject reeds jaren geleden gereed zou
zijn, maar kon ook voor deze twee tijde
lijk emplooi in het Verre-Oosten vinden.
De overige vier werden in 1978/80 ge
bouwd in de VS voor El Paso welk be
drijf een groot LNG-contract had afge
sloten met Algiers, maar dat na twee
jaar in de mist zag verdwijnen. Deze vier
schepen werden eveneens opgelegd,
maar worden nu geactiveerd en aange
past voor het charter met Shell.
Een vijfde LNG-tanker van El Paso, de 'El
Paso Howard Boyd', is, na 17 jaar opge
legd te zijn geweest, inmiddels opnieuw
in de vaart gekomen als 'Matthew' voor
het vervoer van LNG vanuit Trinidad.
Het schip werd in 1979 door Newport
News Shipbuilding in de VS opgeleverd,
maar moest, evenals de overige El Pasotankers, twee jaar later opgelegd wor
den.
Het grote LNG-fiasco van de jaren ze
ventig was vooral een gevolg van de
verwachting dat de VS grote hoeveelhe
den aardgas zou gaan importeren. Ver
schillende bedrijven hadden daarvoor
reeds importcontracten afgesloten. Zo
kregen Nedlloyd en Ocean een 'letter of
intent' van Philadelphia Gas voor het
vervoer van LNG uit Venezuela, later
ook voor het vervoer van Indonesië naar
Califomië. Uiteindelijk besloot de VS-regering geen vergunningen te verstrek
ken voor deze dure import. Gotaas Larsen, Leif Hoegh en Burmah Oil die
eveneens speculatief LNG-tankers had
den besteld, ontsprongen de dans. De
eerste twee verkregen het door de Ja
panners aanvankelijk voor Nedlloyd/
Ocean bestemde contract van Abu
Dhabi naar Japan, Burmah dat van In
donesië naar Japan.

Gezien de droevige
ervaringen uit het ver
leden met de meeste
eigen activiteiten is te
hopen dat het bestuur
de uiteindelijke geld
buidel zal verdelen
tussen de aandeel
De afstand van de bestuurders tot de schepen werd steeds groter
houders en niet zal
trachten met nieuwe
avonturen te beginnen.
men ratjetoe aan diversificaties wist
Nedlloyd aanvankelijk weinig te begin
nen. Door de fusie met VNS en RIL werd
Tegelijkertijd met het einde van Ned
lloyd kan een nieuw leven beginnen
het Nedlloyd-management overheerst
door lijnvaartmensen die van andere za
voor de oude LNG-tankers die Nedlloyd
en het Engelse Ocean begin jaren ze
ken weinig verstand hadden, maar de
touwtjes over die andere activiteiten
ventig bestelden, maar waarvoor zij
toch strak in de hand hielden. Successie
nimmer een contract verwierven. De
velijk werden de belangen in de bulk
'Gastor' van Ocean, reeds jaren terug
en tankvaart afgestoten, vaak tegen on
verkocht aan Shell, zal, na 23 jaren op
gelegd te zijn geweest in Schotland, ge
aantrekkelijke prijzen. Eerst in de tweede
helft van de jaren tachtig begon de inte
activeerd worden om in september te
beginnen met het transport van LNG
gratie en uitbouw van de landpoot tot
vanuit Nigeria als 'LNG Lagos'. De 'Ne
een tweede kernactiviteit. Vele buiten
staanders vonden dat een vreemde be
stor” van Nedlloyd, eveneens verkocht
aan Shell, vaart reeds als 'LNG Port Harslissing, want logistieke dienstverlening
court' tussen Brunei en Zuid-Korea,
in Europa en intercontinentale conmaar wordt ook ingeschakeld voor het
tainervaart leveren nauwelijks synergie
Nigeria-project. Daarvoor zijn in totaal
op. Alleen de luchtvaart (Martinair en
acht schepen benodigd. Twee ervan
na de overname van KNSM ook Transawerden eind jaren zeventig door
via), Mammoet Transport (eveneens
door KNSM ingebracht) en het door
Wat gaat er gebeuren met de uitgeklede Nedlloyd?
Nedlloyd opgerichte Neddrill ontwik
kelden zich redelijk goed. Deze bedrij
ven hadden alle een in grote mate onaf
hankelijk management.
Bij dit alles kan men natuurlijk tegen
werpen dat vele andere Europese containerlijnen de strijd hebben moeten
opgeven. Maar er is ook het voorbeeld
van Maersk, een nog onaanzienlijke re
derij in de jaren vijftig, die thans tot de
grootste containerreders ter wereld be
hoort met bovendien belangen in de
offshore en scheepsbouw.

Het leven gaat door, ook voor Nedlloyd’s LNG-tanker
Wat gaat er nu gebeuren met het uitge
klede Nedlloyd? Reeds is bekend dat
MC1
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Schelde Schecpsnieuw bouw bv maakt onderdeel uit van de Koninklijke Schelde G roep, welke als bedrijf het optim aal
inspelen op de snel veranderende omgeving«- en m arktsituatie heeft opgepakt. De groep is wereldwijd actief in het
aannem en en uitvoeren van projecten In diverse m arkten voor industriële kapitaalgoederen.
Schelde M aritiem BV (900 medewerkers) is actief op de m arkt van producten en diensten ten behoeve van h et uitoefenen
van transport en andere functies op en over h et water.
Binnen Schelde M aritiem BV richt Schelde Schecpsnieuwbouw bv zich vooral op ontw erp, engineering, constructie en
fabricage van schepen zowel in de defensie als in de civiele m arktsector. V anuit een m atrix-organisalie berust de
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten bij projectteam s, gevorm d door een projectleider en een team
van deelprojectleiders uit elke discipline betrokken bij de uitvoering.
Voor het O ntw erpbureau van Schelde Scheepsnieuwbouw bv
zijn we op zoek naar kandidaten voor de functie van

S cheepsbouw kundig
O ntwerper m/v

Ten behoeve van zowel de markt ‘civiele snelle schepen’ als marineschepen.

Functie-om sclirijving:
• zelfstandig ontwerpen van schepen en maritieme installaties
voor nieuw te bouwen objecten en ren behoeve van grote
ombouwprojecten;
• opstellen van specificaties ten behoeve van bovengenoemde
aanvragen;
• het m ede opstellen van begrotingen voo r boven genoem de
aanvragen;

• lier voeren van overleg m et potentiële opdrachtgevers,
leveranciers en onderaannemers;
• bijhouden van, dan wel verrichten van onderzoek naar
ontwikkelingen op het vakgebied;
• de werkzaamheden w orden in wisselend teamverband
uitgevoerd;
• leiden van een ontwerpteam.

H et gew enste profiel:
• een opleiding op universitair o f HBO-niveau;
• ervaring m et een van beide markten;
• goede kennis van de Engelse taal, zowel schriftelijk als
mondeling;
• ruime kennis van de D uitse taai;
• ervaring m et het CAD systeem;
• commerciële belangstelling;
• goede contactuele eigenschappen.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitm aken van de
selectieprocedure.
Nadere inform atie om trent deze functie kunt u desgewenst
inwinnen bij de heer K,E. Hartsema, tel. (0118) 48 21 78.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 2 weken na het
verschijnen van deze advertentie richten aan de afdeling
Personeelszaken van Schelde Scheepsnieuwbouw bv, t.a.v,
de beer A. Siereveld, Postbus 555, 4380 AN Vlissingen
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pdrachten
Vervolgorder voor Fems Smit
Rederij Flinter Groningen heeft Ferus
Smit opdracht gegeven voor de bouw
van een 6000 tdw multipurpose
vrachtschip. Het wordt een zuster
schip van de op 12 maart opgeleverde
Flintereems (SWZ 3-99, blz. 4) en van
de onlangs te water gelaten Flintermaas. Het nieuwste schip krijgt bouwnummer 324 en moet medio volgend
jaar worden opgeleverd.

Sleepbootopdrachten voor
Damen van Smit en uit Dover
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
de orderportefeuille uitgebreid met
zesASD Tugs.
Smit bestelde vier boten van het type
ASD Tug 3111, in ongeveer dezelfde
uitvoering als de elders in dit nummer
beschreven Smit Mississippi. De boten
krijgen de bouwnummers 7937,
7938, 7948 en 7949 en moeten in het
eerste halfjaar van 2000 worden opge
leverd.
Verder bestelden de havenautoriteiten
van Dover twee ASD Tugs 3110. Ook
deze boten worden uitgerust met
Wartsila 6L26 motoren en Aquamaster
roerpropellers. De oplevering moet
plaats vinden volgend jaar januari
resp. maart.

Damen Bergum boekt Combi
Coaster
Voor rekening van Scheepvaartonderneming Sea Lily bouwt Damen Ship
yards Bergum een vrachtschip van het
type Combi Coaster 2500.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
82,45 m.
Lengte l.l.
78,87 m.
Breedte mal
11,30m .
Holte
5,40 m.
Diepgang
4,30 m.
Draagvermogen
circa 2500 L
Het enkele, boxvormige ruim meet
51,10 x 9,30 x 7,05 m, heeft een inhoud van ongeveer 3300 m3
(116.500 cu.ft.), is van een verplaats
baar graanschot voorzien en wordt
met stalen pontonluiken afgedekt.
Een dieselmotor van 1080 kW bij 900
tpm geeft het schip een proeftochtsnelheid van 10 kn.
In het voorschip wordt dwarsschroef
van 200 kW met dieselaandrijving ge
plaatst.
Het stuurhuis is hydraulisch in hoogte
verstelbaar; de kruiplijnhoogte is on
geveer 9,90 m boven basis.
De bemanning telt zes personen.
Oplevering van het schip, bouwnummer 9984, is gepland voor het komen
de najaar.
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De Kaap bouwt weer voor
Chemgas
Scheepswerf De Kaap in Meppel heeft
van Chemgas in Rotterdam opdracht
gekregen voor de bouw van het casco
voor een gastanker voor de binnen
vaart, bouwnummer 231. Het wordt
een zusterschip van de Chinook, die
de werf in 1996 voor Chemgas bouw
de en die is beschreven in SWZ 11 -96,
btz. 20. Zoals bekend is de Chinook
een zeer innovatief schip, dat vorig
jaar meedong naar de 'Schip van het
Jaarf prijs en toen een tweede prijs
kreeg.
De afbouw van het nieuwe schip zal
door de rederij in eigen beheer wor
den gedaan. Dat was ook bij de Chin
ook al het geval, waarbij de afbouw
echter wel aan de werf van De Kaap
plaats vond. Of dat bij het zusterschip
ook zal gebeuren is nog niet beslist.

Opdracht binnenvaartchemicaliëntanker voor Breko
Voor Nederlandse rekening gaat
Scheepswerf Breko een chemicaliëntanker voor de binnenvaart bouwen
met een ongebruikelijke breedte:
13,30 m. Deze breedte is gekozen om
bij de normale lengte van 110 m en
een beperkte diepgang van 3,20 m
toch een laadvermogen van 3000 t te
kunnen realiseren.
Het schip krijgt 12 gecoate tanks met
een totale inhoud van 4000 m3.
Een ABC dieselmotor van 1324 kW
zorgt voor de voortstuwing.

Maaskant bouwt kotter GO 22
j. Lokker en Zonen hebben bij Maas
kant Shipyards Stellendam een stan
daard kotter van 42 x 8,5 m besteld,
die de naam Comelis GO 22 zal krij
gen. Het schip, bouwnummer 538,
wordt voorzien van een Deutz motor,
type 645L, met een vermogen van
1471 kW (2000 PK). De oplevering is
voor komend najaar gepland.

Belgische opdracht voor Delta
Shipyard
De Ondernemingen )an de Nul heb
ben bij IHC Delta Shipyard in Sliedrecht twee vaartuigen besteld: een

De Kaap goot een zustenchip van de hier afgebeelde Chinook bouwen (foto: Flying focus).
ponton van 24 x 10 m, bouwnummer
975, en een snelvarende boot van het
type Delta Speed, lengte 16,40 m,
bouwnummer 976. Beide vaartuigen
moeten in het vierde kwartaal van dit
jaar gereed komen.

De Merwede boekt opdracht
voor drijvende zand- en grindinstallatie
Scheepswerf De Merwede heeft van
Grint- en Zandexploitatiemij. v/h Gebrs. Smals opdracht gekregen voor de
bouw van een ponton met installaties
voor het reinigen, scheiden, ontwate
ren en transporteren van zand en
grind, dat door een bestaande zand
zuiger wordt gewonnen. Het geheel is
een uitbreiding op reeds bestaande in
stallaties. De Merwede moet dit
bouwnummer 678 in het laatste kwar
taal van dit jaar opleveren.

Radeplein
Op 1 april is bij Tille Shipyards in Kootstertille het laatste van drie containerfeederschepen voor Armawa Shipping
Sr Trading in Haren te water gegaan.
Het is een Conofeeder 300 (zie de l|sseldijk in SWZ 598, blz. 40), die echter
is uitgerust met twee 40 t kranen. Een
foto van het zusterschip Radepoort
staat in SWZ 11 -98, blz. 7. De opleve
ring van de Radeplein, bouwnummer
321, is voor deze maand gepland.

Swing
Bodewes Scheepswerven Hoogezand
heeft op 10 april het multipurpose
vrachtschip Swing, bouwnummer
586, te water gelaten. Het schip, een
standaard 4200 tonner, is bestemd
voor Moerman. De oplevering is voor
deze maand voorzien.

AlSadr
Tewaterlatingen
Centurion
Barkmeijer Slroobos heeft op 27
maart de binnenvaartchemicaliëntanker Centurion, bouwnummer 289, te
water gelaten. Het schip wordt voor
Nederlandse rekening gebouwd. Voor
enkele voorlopige gegevens zie SWZ
12-97, blz,7.

Op de werf van IHC Holland in Sliedrecht vond op 15 april de tewaterla
ting plaats van de snijkopzuiger Al
Sadr, in aanbouw voor de National
Marine Dredging Company of Abu
Dhabi. Het is het grootste baggerschip
dat ooit in Sliedrecht is gebouwd.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
117,50 m.
Lengte ponton
97,30 m.
Breedte ponton
20,30 m.
Holte
6,00 m.
Diepgang gemiddeld
4,50 m.
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platenvriezers op een temperatuur on
der de 0°C te houden.

De baggerdiepte varieert van 6 tot 27
m; de zuigleiding heeft een diameter
van 900 mm, de persleiding van 850
mm.
De cutteraandrijving en de onderwaterbaggerpomp vragen ieder een ver
mogen van 2200 kW; de twee bin
nenboord baggerpompen worden
aangedreven door motoren van elk
4200 kW. In totaal wordt een vermo
gen van 20.200 kW geïnstalleerd.

Rititermaas
Bij Ferus Smit is op 17 april het multipurpose vrachtschip Flintermaas,
bouwnummer 320, te water gelaten.
Het schip is bestemd voor rederij Flin
ter Groningen en is een zusterschip
van de onlangs gereed gekomen Flintereems (SWZ 3-99, blz. 4). Opleve
ring van de Flintermaas is voor deze
maand gepland.

Mrs. Sonja
Pattje Shipyards in Waterhuizen heeft
op 17 april het vrachtschip Mrs.Sonja,
bouwnummer 408, te water gelaten.
Het schip is van het 4200 tdw type
van Bodewes Volharding en is be
stemd voor Duna Shipping in Italië.
De oplevering wordt deze maand ver
wacht. Een zusterschip voor dezelfde
opdrachtgever is nog in aanbouw.

pleveringen
Matakang
In februari leverde Damen Shipyards
Gorinchem het visserij inspectievaar
tuig Matakang, bouwnummer 4311,
op aan CNSP in de Republiek Guinee.
Het is een Stan Launch 43 met als af
metingen: L o.a. x B o.a. x H = 12,65 x
3,65 x 1,68 m, diepgang achter
1,35 m.
De Matakang wordt voortgestuwd
door een Caterpillar 3304 T/B motor
van 104 kW bij 2000 tpm, die via een
tandwielkast, reductie 2,8:1, een vaste
schroef met een diameter van 770
mm aandrijft. De proeftochtsnelheid is
8,1 kn, de paaltrek 1,251.
Voor onderscheppingstaken is het
vaartuig uitgerust met een werkboot
van het RIB type. De navigatie-apparatuur omvat o.a. radar, GPS en echo
lood (alle van Furuno).
De accommodatie is beperkt tot een
bank met tafel en een wegklapbare
kooi in het stuurhuis en een kleine
kombuis en een toilet onderdeks.

Zijaanzicht Damen Stan Launch 43.

Tewaterlating snijkopruiger Al Sadr bij IHC Holland In Sliedrecht (foto: Van der Kloet).

Afrika
W C Ysselwerf heeft op 12 maart de
diepvriestrawler Afrika SCH 24, bouw
nummer 272, opgeleverd aan Klipper
S.A.R.L., een dochteronderneming
van Jaczon in Scheveningen.
Het schip heeft dezelfde hoofdafme
tingen als de begin vorig jaar opgele
verde Carolien:
Lengte o.a.
126,22
m.
Lengte l.l.
118,99
m.
Breedte o.a.
17,75m .
Breedte mal
17,50 m.
Holte bovendek
11,02
m.
Holte tussendek
7,17 m.
Diepgang
6,85 m.
Draagvermogen
5977 t.
Gross tonnage
700S
Klasse: Lloyd's Register *100A1 +RMC
•M.MC UMS Stemtrawler.
Een MaK dieselmotor, type 6M601C,
van 7210 kW drijft via een Renk Tacke
tandwielkast een vierbladige, verstel
bare Berg schroef aan, diameter 3800
mm, 166 tpm, in Hodi straalbuis. De
installatie geeft het schip een snelheid
van 18,2 kn.
Via twee PTO's op de tandwielkast
worden asgeneratoren aangedreven
voor 4500 kVA draaistroom resp. 770
kW gelijkstroom (720 V). Verder zijn er
hulpsets van 3145 en 1626 kVA, 3 x
440 V, 60 Hz, en een noodset van 184
kVA.
Voor het behandelen van het visgerei
is een Brusselle trawllier geïnstalleerd
met twee draadtrommels, twee net
tentrommels en vier hulptrommels.
De vangst wordt aan boord gebracht
met een Karmoy vispomp en tijdelijk
opgeslagen in 12 RSW tanks met een
totale inhoud van 749 m l Vandaar
gaat de vis via een sorteerinstallatie
naar buffertanks met koud water en
vervolgens naar de platenvriezers. In
gevroren pakken vis worden automa
tisch verpakt en opgeslagen in het visruim (onderruim en tussendek) met
een totale inhoud van 7416 m1, over
eenkomend met 3388 pallets. De
temperatuur in het visruim is -28°C.
De heer |. Vroom van Grenco schreef
op ons verzoek een korte toelichting
op de koelinstallaties.

De koelinstallaties aan boord van de
Afrika zijn ontworpen met speciale
aandacht voor het bereiken van de
hoogst mogelijke kwaliteit van het
eindproduct, Hiervoor is het zeer be
langrijk dat de vis na de vangst zo snel
mogelijk tot een temperatuur van 0°C
wordt afgekoeld en op deze tempera
tuur wordt gehouden tot het moment
van invriezen.
Om zo snel mogelijk in te kunnen koe
len bestaat de voorkoelinstallatie uit
twee RSW systemen met een capaci
teit van 1850 kW en twee slurry-ice
systemen (vloeibaar ijs) met een capa
citeit van 40 ton ijs per dag. Door de
volledig geautomatiseerde tankbesturing is het mogelijk om optimaal ge
bruik te maken van de mogelijkheden
van de geïnstalleerde koelinstallaties.
Hiermee wordt o.a. bereikt dat 20 mi
nuten na het stoppen van de vispomp
de gehele vangst afgekoeld is tot een
temperatuur van -1°C. Verdere voor
delen zijn:
- Automatisch vullen tot ingegeven
niveaus en aftoppen van de tanks.
- Automatische voorkoel-, inkoel- en
herkoelfuncties.
- Keuze voor vullen met koud water,
vers zeewater of slurry.
Om de vis tijdens transport en sorte
ren op de juiste temperatuur te hou
den is een koudwaterinstallatie ge
plaatst met een capaciteit om 47 m3/h
zeewater af te koelen van 32°C naar
-1,5°C. Vooral bij het vissen in tropi
sche wateren is deze grote capaciteit
nodig om de vis ook gedurende het
traject van de RSW tanks tot aan de

De invriescapaciteit bedraagt 325 ton
per dag in 40 platenvriezers.
Het bovenruim is uitgerust met lucht
koelers en ventilatoren, het onderruim
met gevinde spiralen.
Door het toepassen van een indirect
systeem met CaCI2als de koudedrager
voor de platenvriezers en de ruimen, is
de koudemiddelinhoud zo klein mo
gelijk gehouden.
Ook het toepassen van het Grenco
ILTC system™ verkleint de totale kou
demiddelinhoud in vergelijking met
een conventioneel systeem, door
nooit meer koudemkfdel in te spruiten
dan strikt noodzakelijk. De kleine kou
demiddelinhoud maakt een overgang
naar een milieuvriendelijk HFK koudemiddel in de toekomst eenvoudiger.
Overigens zijn alle installaties hier op
voorbereid.

Muammer Agim en Seda Gengörü
Damen Shipyards in Gorinchem heeft
de afgelopen maanden twee sleepbo
ten van het typte Stan Tug 2207 opigeleverd aan Gemport in Gemlik, Turkije:
de Muammer Agim en Seda Gengörü,
bouwnummer 6543 en 6544.
In elke boot zijn twee Caterpillar mo
toren, type 3512 DI-TA/B geplaatst,
goed voor een vrijvarende snelheid
van 12,3 kn en een paaltrek van
4 0 ,4 1.
De uitrusting omvat een Mampaey
sleephaak, SWL 450 kN, een dieselgedreven Sihi Nowa brandbluspomp
van 300 m !/h bij 10 bar met een Ajax
de Boer monitor, en een Megator
sproeisysteem voor 82 liter dispersant
per minuut.
De accommodatie is ingericht voor
zes prersonen.
Lloyd's Register klasseerde de boten.

Dintelborg
Op 12 maart heeft Van Diepen
Scheepswerven de multipurpose con
tainer carrier Dintelborg, bouwnum
mer 1041, overgedragen aan Wagen
borg Shipping. Het is het eerste van
een serie 9000 tonners die de rederij
bij Van Diepen heeft besteld. In een
volgend nummer hopjen wij meer ge
gevens van het schip te publiceren.

De diepvries trawler Afrika (foto: Flying Focus).
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is een zusterschip van de River Symphony, zie SWZ 6-98, blz. 30.
De werf heeft voor dezelfde rederij
nog een derde schip in opdracht en
bouwt verder het casco voor een vier
de schip, dat door de opdrachtgever
daarvan in eigen beheer zal worden
afgebouwd.

Nandi en Thomo
Bij IHC Holland in Sliedrecht zijn on
langs twee zuigers gereed gekomen
die zijn gebouwd voor Richards Bay
Minerals in Zuid Afrika. Het zijn de
wielzuiger Nandi, bouwnummer CO
15028, en de snijkopzuiger Thomo,
bouwnummer CO 15029, die op 12
maart resp. 4 april werden opgele
verd. Behoudens het snijwerktuig zijn
de beide vaartuigen identiek.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
58,60 m.
Lengte ponton
48,00 m.
Breedte ponton
15,50 m.
Holte
2,85 m.
Diepgang
1,80 m.
Baggerdiepte
15,00 m.
Beide zuigers zijn bestemd voor het
winnen van duinzand waarin zich
zware mineralen bevinden. Het opge
zogen mengsel wordt via een perslei
ding met een doorsnede van 600 mm
en een lengte van circa 300 m naar
een drijvende scheidingsinstallatie ge
pompt. Hier worden de zware minera
len uit het zand gewonnen door mid
del van zwaartekrachtscheiding in een
groot aantal spiraalvormige goten.
Baggerwiel resp. cutter worden aan
gedreven door een op de ladder ge
monteerde hydromotor van 550 kW.
De baggerpomp is een elektrisch aan
gedreven onderwaterpomp met een
vermogen van 1500 kW.
De zuigers zijn voorzien van elektrisch
aangedreven zijlieren en verder van
een door lieren bewogen paalwagen
met een slag van 20 m. Door de zeer
lange slag is het mogelijk de zuiger
snel achteruit te bewegen in geval van
ongecontroleerd bressen, een gevaar
dat bij het werken in duinen met een
hoogte tot 100 m boven de waterlijn
niet denkbeeldig is.
Om dit zoveel mogelijk te gaan kan
gecontroleerd bressen tot stand wor
den gebracht met behulp van een op
de ladderbok gemonteerd water
kanon met een capaciteit van 650
m3/h bij 30 bar. Deze monitor wordt
gevoed door drie in serie geplaatste
pompen, waarbij elke pomp een der
de van de druk levert; het totaal geïn
stalleerd vermogen is 1200 kW.
De zuigers zijn niet van eigen vermogensopwekking voorzien, maar heb
ben in plaats daarvan walvoeding met
een vermogen van 5000 kVA, 33 kV,
50 Hz.
Aan boord is geen accommodatie
aangebracht.
De vaartuigen zijn gebouwd volgens
de voorschriften van Bureau Veritas.

River Queen
De Hoop Lobith heeft op 19 maart het
hotelrivierschip River Queen, bouw
nummer 372, opgeleverd. Het schip is
gebouwd voor Kamphuisen Holding
in Arnhem en is bestemd voor de vaart
op de Rijn en de Donau. Voor enkele
verdere gegevens, zie SWZ 6-98,
blz. 7.
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Rakhyut
In april leverde Damen Shipyards Gorinchem de ASD Tug 3110 Rakhyut,
bouwnummer 7924, op aan Addlater
Ltd./Cory Towage Ltd. De boot is een
zusterschip van de Hasik (SWZ 4-99,
blz. 7), maar verschilt daarvan op één
punt. De Rakhyut is ook ingericht voor
het behandelen van boeien en is daar
toe voorzien van een Effer dekkraan
van 1,45 top 8,5 m.

Amistade
De snijkopzuiger Thomo (foto: Van der Kloet).

Heeredwinger

Hansa Lübeck

Frisian Shipyard Welgelegen heeft op
26 maart het containerfeederschip
Heeredwinger, bouwnummer 511,
opgeleverd aan Armawa Shipping &
Trading in Haren. Het is - na de eerder
dit jaar opgeleverde Heerebrug - de
tweede Conofeeder 200 die de werf
voor deze opdrachtgever heeft ge
bouwd. Het eerste (door Tille ge
bouwde) schip van dit type, de Ber
muda Islander, werd beschreven in
SWZ 1-96, blz. 25.

Scheepswerf Peters in Kampen heeft
op 27 maart het 3000 tdw vrachtschip
Hansa Lübeck, bouwnummer 459,
overgedragen aan Hansa Lübeck C.V.
Kustvaart en transportbedrijf. Amasus
in Delfzijl zorgt voor de bevrachting.
De Hansa Lübeck is van het type Pe
ters Combi Porter 150 en is een zuster
schip van de Hansa Kampen, die in
SWZ 12-98, blz. 34 is beschreven.

SLAnthony

Amels Holland in Makkum heeft op 1
april het luxe jacht Boadicea, bouw
nummer 433, overgedragen aan een
niet met name genoemde buitenland
se opdrachtgever. Het schip heeft een
lengte o.a. van 70,5 m, een lengte op
de waterlijn van 62,5 m en een breed
te van 14 m. Met 50% voorraden is de
diepgang 3,7 m.
Voor de voortstuwing zijn twee Cater
pillar 3516B motoren geïnstalleerd
van elk 1939 kW bij 1835 tpm.

Maaskant Shipyards Stellendam heeft
op 26 maart de kotter St.Anthony, LT1005, bouwnummer 542, opgeleverd
aan de Engelse Colne Shipping Company.
Het schip is in hoofdzaak een zuster
schip van de Cornelis Senior KW 42
(SWZ 2-99, blz. 6/7) en de Rosemarie
KW 34, maar het heeft een andere
machine-installatie en ook in de uitrus
ting zijn er enige verschillen.
De hoofdmotor van de SLAnthony is
een Deutz motor van het type
SBV9M628, 2000 PK bij 914 tpm. Via
een Vulkan elastische koppeling en
een Reintjes tandwielkast, type
WAF 1962, reductie 5,9:1, drijft de
motor een vierbladige Van Voorden
schroef aan, diameter 3200 mm, in
een Hodi straalbuis.
Aan de voorzijde drijft de hoofdmotor
een Indar visliergenerator van 190 kW
aan. Verder hulpvermogen wordt ge
leverd door twee Deutz motoren, type
BF6M1015 C, 250 kW bij 1500 tpm,
elk voorzien van twee Van Kaick gene
ratoren: een visliergenerator van 100
kW en een draaistroomgenerator van
125 kVA.
De achttrommelige Maaskant vislier
neemt 176 kW op. Er zijn twee Promac scherfijsmachines geïnstalleerd
van elk 2 1/24 uur.

Boadicea

River Melody
Scheepswerf Grave heeft op 2 april het
driedeks hotelpassagiersschip River
Melody, bouwnummer 126, overge
dragen aan rederij Calypso in Oss. Het

Op 13 april heeft Scheepswerf Breko
in Papendrecht het containerschip
voor de binnenvaart Amistade, bouw
nummer 9706, overgedragen aan de
Gebr. Wanders en de Gebr. Middel
koop V.o.F.
De Amistade is in principe een zuster
schip van de Jowi, beschreven in SWZ
5-8, blz. 48, maar wijkt daar in enkele
belangrijke opzichten van af. Voor de
Jowi was gekozen voor een drieschroefsschip met drie motoren om
een zo groot mogelijke beschikbaar
heid en veiligheid te garanderen. De
praktijkervaring die met het schip is
opgedaan, heeft echter aangetoond
dat een dtibbelschroefinstallatie met
twee motoren ruimschoots aan de ei
sen voldoet. Er zijn nu twee Caterpillar
dieselmotoren geïnstalleerd, type
3512 DI-TA Elec, elk 1015 kW bij 1600
tpm, en daarmee is het totale voortstuwingsvermogen gelijk aan dat van
de jowi. De twee motoren drijven via
Reintjes tandwielkasten, type WAF
663, reductie 5,044:1, schroeven aan
met een diameter van 1700 mm.
Als gevolg van deze verandering zijn
nu in plaats van drie roeren er twee
aangebracht.
Een verdere aanpassing is dat de containergeleidingen op de Amistade ge
sloten zijn uitgevoerd ter verminde
ring van het onderhoud.

Amistode's zusterschip/owi met een volle lading containers (foto: Sch'tevink). Aan dejowi
werd op 8 mei de 'Schip van hetjaar Prijs'van de KNVTS toegekend.
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Verbouwingen
Verolme Botlek verbouwde
Saipem 7000
De afgelopen maanden heeft Verolme
Botlek een ingrijpende verbouwing
uitgevoerd aan de Saipem 7000,
waardoor het halfafzinkbare kraan
schip nu tevens geschikt is voor het
leggen van pijpleidingen volgens de
j-lay methode,
De Saipem 7000 werd in 1987 op de
Monfalcone werf van Fincantieri ge
bouwd als Micoperi 7000. De afme
tingen zijn: 197,8 x 87,03 x 43,5 m. In
de 'transit condition’ is de diepgang
10 m en de waterverplaatsing 89.558
t. Het vaartuig is uilgerust met twee
American Holst kranen, elk met een
capaciteit van 7000 t op 40 m. Hier
mee behoort de Saipem 7000 tot de
grootste kraanschepen ter wereld voor
het installeren van platforms.
Voor zijn nieuwe rol als pijpenlegger is
het schip uitgerust met een J-lay toren
met een hoogte van 135 m en een ge
wicht van 4500 t, die door HuismanItrec in Rotterdam werd ontworpen en
vervaardigd in rechtstreekse opdracht
van Saipem.
De toren wordt met de eigen kranen
van het schip geplaatst en kan ook
weer (tijdelijk) worden verwijderd
wanneer het schip als kraanschip moet
worden ingezet. De Saipem is zodoen
de volledig 'dual purpose'.
Voor de bevestiging van toren en
A-frame prefabriceerde en installeerde
de werf vijf scharnierpunten: twee met
een gewicht van ieder 80 t resp. drie
van 4 0 1.
Het dynamic positioning systeem is

D i v e r s e n

Radio Holland systeem integrator
op 10 Spliethoff schepen
Radio Holland Marine (Rotterdam) ver
wierf eind 1998 de opdracht tot levering van een pakket communicatie en
navigatieapparatuur aan tien nieuw te
bouwen schepen van rederij Spliethoff
(Amsterdam). Bovendien werd Radio
Holland Marine gekozen als 'total Sys
tem integrator' van alle apparatuur die
op de brug van de schepen geplaatst
zal worden. Radio Holland Marine ver
zorgt daarmee de levering, compleet
project management en coördinatie,
de engineering, installatie en inbedrijfstelling van deze producten.
Het elektronicapakket dat Radio Hol
land Marine zal leveren bestaat uit:
* compleet Sailor SSB GMDSS radio
station Compact 2000;
* twee Sailor R7-4822 CMDSS VHF's;
* twee TT-3020 Inmarsat-C stations;
* Nera Mini-M Worldphone met do
cument fax;
* Furuno FAX-207 weerkaartenont
vanger;
* twee jotron Tron SART radar
transponders;
* een 406 Mhz jotron Tron 40 S EPIRB;
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vernieuwd en met twee extra thrusters
uitgebreid, waarvoor in de ballasttanks
in de drijvers nieuwe thrusterkamers
zijn ingebouwd,
Ir» twee nieuwe machinekamers, inge
richt in de vroegere havengeneratorruimte resp. ketelruim, zijn elk twee
nieuwe dieselgeneratorsets geïnstal
leerd, met Wartsila dieselmotoren, ty
pe 16V32.
Het bestaande hoogspanning voe
dingssysteem is uitgöbreid en daar
voor is in het voorschip een aparte
hoogspanningsruimte gebouwd.

In de voormalige timmerwerkplaats
zijn twee ketelruimen ingericht.
Al deze verbouwingen hadden ook al
lerlei aanpassingen aari pijpleidingen
(o.a. brandstof- en CO ;-systemen) tot
gevolg, alsmede aan de elektrische in
stallatie.
In totaal is circa 8 0 0 1staal verwerkt en
zo'n 140 km elektrische kabel. Qua
werkomvang en geld is deze verbou
wing het grootste project dat Verolme
Botlek tot op heden heeft uitgevoerd.
De Saipem 7000 arriveerde op 2 no
vember vorig jaar aan de werf en ver

trok op 2 april (zonder de |-lay toren)
voof een hijsklus op de Noordzee. Na
tenjgkeer wordt de toren weer ge
plaatst en vertrekt het schip naar diep
water in Noorwegen om het geheel
uitgebreid te testen. Eind van deze
maand wordt het schip wederom aan
de werf verwacht. De toren wordt dan
weer gedemonteerd en aan dek opgesiagen. Daarna vertrekt cfe Saipem
7000 naar de Golf van Mexico, waar
het schip in opdracht van Exxon transportpijpen gaat leggen in waterdiep
ten tot 3000 m.

* Trimble N TIO O GPS en NT200D
DCPS ontvangers;
* RHM NMEA distribution box;
* Furuno FE-881 MKII echolood;
* Furuno NX-5Q0 navtex ontvanger;
* Ren Calypsoa FM speedlog;
* RHM Nav-1 alarm extension panel;
* drie SP Radio SP-3110 GMDSS por
table VHF’s;
* drie Icom IC M10E portable VHF's;
* C.Ptath Navipol I magnetisch kompas.

voarjaar van 1999 starten met de eerste
installaties.
Informatie:
Afdeling Public Relations, Manager
Mw. A A . Boers
Tel: 010.4283367, fax: 010.4281498.

bouw van schepen welke tijdens oorlogsacties worden ingezet. Deze zijn
doorgaans nog strenger dan de hoge
normen die normaal al in de scheeps
bouw gelden. Reden waarom de inrich
ting van marineschepen voorheen
enigszins een sober karakter had. Toch
kunnen de fregatten die nu op stapel
staan uitgerust worden met een meer
comfortabel accommodatie-systeem
dan vroeger mogelijk was. Dit dankzij
de toepassing van de moderne materia
len die overigens uitvoerig door TNO
zijn beproefd aan de hand van brand
en schoktesten.
De laatste jaren maakte Kroon een ge
stage groei door, met name in de sec
toren bouw en industrie. Naast de vesti
ging Hoogezand heeft het bedrijf nu
ook vestigingen in Groningen, Win
schoten, Veendam, Assen, Emmen en
Meppel. De recente order van de Ko
ninklijke Marine onderstreept echter de
belangrijke positie die de Hoogezand
ster groothandel ook binnen de
scheepsbouw inneemt. Een positie die
extra glans krijgt doordat Kroon een
aantal Scandinavische top-fabrikanten
van scheepsaccommodatie-systemen
vertegenwoordigt.
Informatie:
Dhr. H. Wjkstra, tel. 0598.858585

Van andere leveranciers levert en instal
leert Radio Holland Marine verder twee
interswitched radars en een gyro/autopiloot systeem.
De nieuwe Spliethoff schepen (de
Schippersgracht, Singelgracht, Snoekgracht, Spiegelgracht, Slotergracht,
Spaarnegracht, Stadiongracht, Scheldegraclht, Sluisgracht en Spuigracht)
worden gebouwd in japan (6 schepen)
en Polen (4 schepen). De schepen
(20.000 ton) gaan onder andere 'forest
products' vervoeren op het traject Fin
land - Noord-Amerika en zijn voorzien
van speciale 'side loading doors' ten be
hoeve van vochtvrij laden en lossen van
papierprodukten. De schepen worden
begin 2000 opgeleverd. Radio Holland
Marine zal, naar verwachting, in het

Miljoenenorder voor Kroon
De Hoogezandster groothandel voor
bouw, industrie en scheepsbouw Kroon
BV heeft onlangs een omvangrijke or
der verworven van de Koninklijke Mari
ne en de werf Koninklijke Schelde te
Vlissingen. De opdracht betreft levering
van de gehele accommodatie voor vier
nieuw te bouwen Nederlandse fregat
ten. De accommodatie bestaat uit pre
fab badunits, brandvertragende wand
en plafondsystemen, brandvertragende
deuren en het hang- en sluitwerk. Met
de order, waarover vanaf 1994 is on
derhandeld, is een bedrag gemoeid
van 4 miljoen gulden. De schepen wor
den opgeleverd tussen 2001 en 2004.
Kroon leverde in het verleden al eerder
accommodaties aan de Koninklijke Ma
rine voor respectievelijk het troepemtransportschip "Rotterdam" en het be
voorradingsschip "Amsterdam". Het
bedrijf is dan ook vertrouwd met de
normen die worden gesteld bij de
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Power schakelende voedingen
Siemens heeft de Sitop power serie
standaarduitvoeringen schakelende
voedingen uitgebreid met twee spe
cials. Deze kunnen vooralle toepassin
gen worden gebruikt waar men 24 Vgebruikers op een uiterst constante
spanning wil kunnen aansluiten. Het
type voor 24 V/10 A in de beschermingsklasse IP 65 past volledig bij de
uitvoering van het decentrale periferiesysteem Simatic ET 200X. De ande
re nieuwe voeding is een DC/DC-omvormer voor 24 V/2 A, die geschikt is
voor gebruik in alle gangbare gelijkstroomnetten. Dit is met name het ge
val bij intrinsiekveilige applicaties die
zijn gebaseerd op gelijkstroomvoeding met batterij buffering. Voorbeel
den zijn verkeers- en telecommunica
tietechniek alsmede elektriciteitscen
trales.
De Sitop power 24 V/10 A is met zijn
hoge beschermingsklasse IP 65 ge
schikt voor gebruik onder zware in
dustriële omstandigheden. De geïnte
greerde insteekverbinding van deze
voeding is afgestemd op gebruik sa
men met de modules uit het Simatic
ET 200X-systeem. Dit decentrale periferiesysteem gebaseerd op koppeling
via Profibus-DP omvat l/O-modules, in
telligente modules met signaalvoorbewerking, motorverdelingen, modules
met pneumatisch te bedienen ventie
len en pneumatische interfacemodules. De nieuwe voeding is, evenals de
andere ET 200X-modules, uitgevoerd
in de beschermingsklasse IP 65/67. De
geregelde 24 V-uitgangsspanning van
de Sitop power wordt via de achter wandbus van het periferiesysteem als
voeding gebruikt voor aangesloten
elektronica, sensoren, actuatoren en
overige belastingen van de l/Q-stations. Men kan de 24 V-spanning ook
via schroefklemmen aftakken. Hier
door is deze Sitop power ook als zelf
standig functionerend apparaat in IP
65 te gebruiken, geheel onafhankelijk
van ET 200X. Bij een kortsluiting van
het uitgangscircuit kan men naar
wens de voeding weer laten inschake
len of uitgeschakeld laten.
De Sitop power 24 V/2 A is eveneens
geschikt voor industrieel gebruik. De
voeding is zonder vermogensreductie
te gebruiken tot een omgevingstem
peratuur van 70°C. De radio-ontstoring volgens klasse B maakt deze Sitop
power geschikt voor gebruik in woon
gebieden en kantoren. Deze Sitop po
wer is een DC/DC-omvormer met een
ingangsspanning van 38 tot 121 V DC
en een nauwkeurig geregelde uitgangsspanning van 24 V DC. Daar
mee is gebruik in getijkstroomnetten
over de gehele wereld mogelijk, met
name bij batterijnetten met 48, 60 of
110 V. De voeding dankt zijn hoge be
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drijfszekerheid ondermeer aan het be
stand zijn tegen bedrijf in nullast en
met continue kortsluiting. Kenmer
kend is de koeling zonder ventilator
waardoor een potentiële storingsbron
is weggevallen. Men kan het apparaat
op 35 mm DIN-rail klikken en met
schroeven tegen de wand bevestigen.
Informatie:
Siemens divisie Industriële Producten
en Energieverdeling
Tel: 070.3333515

De luminescerende letters, cijfers en
pictogrammen zijn bedoeld als marke
ringen en aanduidingen in geval van
stroomuitval. Yfestos producten kun
nen continu licht absorberen, opslaan
en in de duisternis afgeven zonder dat
op termijn de kwaliteit en intensiteit
afnemen. Het pigment vertoont geen
vergrijzing zoals pigmenten op basis
van zinksulfide. Voor een optimale
lichtemissie is uiteraard van belang dat
er geen vervuiling van het oppervlak
van het produkt optreedt.

een hoge lichtopbrengst. Het rnbbertype straalt na het donker worden van
de omgeving - door bijvoorbeeld het
uitvallen van de verlichting - gedurende
een periode van meer dan 11 uur een
helder groenachtig licht uit. Van belang
is dat het rubber gedurende korte tijd
bestand is tegen temperaturen tot meer
dan 200° C zonder dat liet lichtgevend
gedrag wordt beïnvloed.
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De nieuwe producten zijn behalve
voor op aluminium gezeefdrukte af
beeldingen, ook een goed alternatief
voor de gangbare folies, etc. die veel
voor het markeren van vluchtwegen
worden toegepast, maar al bij een
temperatuur van ca. 75° C verweken
en smelten.
De hoogste graad van verzadiging van
Yfestos wordt verkregen door het ma
teriaal in te stralen met licht met een
hoog gehalte aan UV, zoals daglicht,
TL- en halogeenlampen. De oplaadtijd
bedraagt hierbij 5-10 minuten. Bij ver
lichting met een lichtopbrengst van
minder dan 200 Lux (gloeilampen) Is
een oplaadtijd van ca. een half uur no
dig.
Informatie:
Beele Engineering, Beunkdijk 11,
7122 NZ Aalten.
Tel: 0543.461673, fax: 0543.461786.

Snelheidsregeiaars van Enidine

Veiligheidspictogrammen
Beele Engineering B.V. te Aalten heeft
het Yfestos-programma verder uitge
breid. Nieuw in het assortiment zijn
pictogrammen, letters en cijfers die
zijn gezeefdrukt op een heldere, door
zichtige kunststof.
De pictogrammen, letters en cijfers
zijn, na door middel van zeefdrukken
op een plaat acrylaat te zijn aange
bracht, aan de achterzijde voorzien
van een beschermende witte coating.
De op transparant acrylaat aange
brachte symbolen vormen een alter
natief voor de op aluminium gezeef
drukte pictogrammen, cijfers en letters
uit het Yfestos-programma.

In geval van brand is het door de grote
dichtheid van rookgassen al na korte
tijd niet mogelijk de verlichte aandui
dingen van de (nood)uitgangen waar
te nemen. Deze aanduidingen zijn in
de regel aangebracht boven deuren
en door het opstijgen van de rookgas
sen niet meer zichtbaar.
Veelvuldig bericht de pers over catas
trofes die zich op schepen en in disco
theken en andere gebouwen als ge
volg van dergelijke situaties voordoen.
Markeringen van Yfestos die op een
geschikte hoogte zijn aangebracht,
wijzen bij dergelijke calamiteiten de
weg naar veiliger oorden.
Het transparante karakter van Yfestos
is bereikt door inmenging van een be
scheiden hoeveelheid pigment met

Het beheersen van bewegingen en
trillingen van installatie- en machine
onderdelen, dat is het werkterrein van
het Amerikaanse bedrijf Enidine. Het is
een terrein waar de laatste tijd nogal
wat ontwikkelingen gaande zijn, met
name als gevolg van de steeds hogere
produktie- en transportsnelheden
waarmee men vaak in de praktijk te
maken heeft. Een van deze ontwikke
lingen betreft de nieuwe serie indus
triële snelheidsregelaars model RC, die
thans door dit bedrijf wordt gepresen
teerd. Het zijn compacte constructieelementen, waarmee in tal van situ
aties voor een geleidelijke, betrouwba
re beheersing van lineaire en roteren
de bewegingen kan worden gezorgd.
De met hydraulische olie gevulde units
regelen de snelheid en/of tijd die een
mechanisme nodig heeft om van de
ene positie naar de andere te verplaat
sen. Belangrijk is daarbij dat Enidine
binnen dit programma een breed sca
la aan mogelijkheden biedt, waardoor
altijd een goed op de toepassing afge-
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stemde keuze kan worden gemaakt.
Er zijn typen beschikbaar die berekend
zijn op trek of op druk, met diverse
slaglengtes en uiteenlopende derrv
pingsgraden.

De snelheidsregelaars van Enidine zijn
uitgerust met een verchroomde zuigerslang; een uitgekiende afdichting
en een ruim bemeten geleiding zor
gen voor een hoge mate van be
trouwbaarheid en duurzaamheid. In
principe is iedere gewenste inbouwpositie mogelijk. De machineonderde
len kunnen bij temperaturen van
-30 °C tot +100 °C worden ingezet. Ze
vergen geert onderhoud en kenmer
ken zich door een lange levensduur.
Het complete RC-programma valt uit
een in twee delen, te weten de RC15en de RC25-reeks. De typen uit de eer
ste serie zijn berekend op een trek
kracht van 900 N; de toegestane drukkracht varieert van 2SO N tot 900 N.
Bij de tweede reeks kunnen deze
krachten maar liefst tweemaal zo
groot zijn, ofwel maximaal 1.800 N.
Bij de typen RC15 valt te kiezen uit een
slaglengte van 60 mm tot 200 mm; bij
de grote modellen kan de slag (afhan
kelijk van hel gekozen type) 50 mm
tot 300 mm bedragen.
Door de fabrikant is een brochure uit
gegeven waarin alle specificaties van
de verschillende typen en modellen
zijn vermeld. Tevens zijn hierin een selectietabel en grafieken opgenomen,
aan de hand waarvan het meest ge
schikte type kan worden vastgesteld.
Informatie:
Astro Controls B.V., postbus 2099,
2400 CB Alphen a/d Rijn.
Tel: 0172.424247, fax: 0172.477500,
e-mail: sales@astro.nl

DMT/Kem status conventionele
draaibank
Het gebruik van een zgn. 'teach-in'
draaibank is de laatste jaren in veel si
tuaties interessant gebleken. Gezien
de grote belangstelling voor dergelijke
machines wordt nu door DMT/Kem
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het compleet nieuwe model "Status"
geïntroduceerd. De Duitse bewerkingsmachinefabrikant noemt het zelf
een 'instapmodel', voor draaïwerk
waarbij men hoge nauwkeurigheidseisen stelt en tevens een forse verspaningscapaciteit verlangt. De nieuwe
'teach-in' draaibank is handbediend te
gebruiken, maar kan net zo gemakke
lijk voor cyclische en CNC-bewerkingen worden ingezet. Hiertoe is hij uit
gerust met de beproefde Heidenhain
Manual Plus besturing, met Neder
landse dialoog-tekst. Deze besturing
biedt in de praktijk nogal wat voorde
len, die vooral tot uitdrukking komen
bij de produktie van enkelstuks en klei
ne series. Volgens de producent is de
veelzijdige draaibank daardoor met
name bijzonder goed op zijn plaats in
de fijnmechanische industrie, gereedschapmakerijen, revisiewerkplaatsen
en opleidingscentra. De machine is
uitgerust met een 10 kW draaistroommotor; er kan met een spiltoerental
van 1-3.000 omw/min worden ge
werkt. Bij de kerngegevens vermeldt
men voorts dat de draaidiameter bo
ven het bed 400 mm bedraagt; de af
stand tussen de centers is 1.000 mm.
Bij deze nieuwe draaibank van
DMT/Kern wordt bij eenvoudige
werkzaamheden als verspanen in
langs- en dwarsrichting - op conven
tionele wijze - met handwielen ge
werkt. Moeilijker bewerkingsopdrachten als draadsnijden, kegeldraaien en
het realiseren van radii en facetten
worden door de Manual Plus uitge
voerd. In het laatste geval kan eenvou
digweg worden volstaan met het in
geven van de gewenste cyclus en de
afmetingen. Van belang is daarbij dat
het werken met de besturing geen
speciale programmeerkennis vereist,
zodat iedereen er probleemloos mee
overweg kan. Alle aanduidingen (in
clusief de actuele asposities) zijn ge
makkelijk via het over de volle machinelengle verplaatsbare beeldscherm af
te lezen; de diverse functies worden
door eenvoudige symbolen weerge
geven. De uiteenlopende bewerkingsmogelijkheden worden grafisch afgebeeld. De gegevens van de verschil
lende geprogrammeerde cycli kunnen
in het besturingsgeheugen worden
vastgelegd en zijn dus in voorkomen
de gevallen direct weer op te roepen.
Aldus is in veel gevallen een aanzienlij
ke tijdsbesparing te bereiken. Als be
langrijk pluspunt noemt men boven
dien dat door de besturing een con
stante snijsnelheid wordt aangehou
den; dit komt zowel het bewerkingsresultaat als de levensduur van het ver
spanende gereedschap ten goede.
Bij de machine zelf valt vooral de ro
buuste bouw op. Hij is uitgerust met
een degelijk onderstel en geharde, ge

slepen geleidingen en kogelomloopspillen. Standaard wordt de "Status"
geleverd met de twee schuifbare spanenspatschermen, achterwand, koelmiddelinrichting en snelwisselbeitelhouder. Als opties zijn onder meer een
viervoudige
revolver-beitelhouder,
een hydraulische spankop en een spanenafvoer-inrichting beschikbaar.
Informatie:
Schreuder St Co., postbus 326, 3330
AH Zwijndrecht. Tel: 078.6100111,
fax: 078.6103193.

Nieuwe piaten-hijskiemmen
Het verplaatsen van stalen platen en
constructies met een ptaatdikte tot 35
mm is nu veel eenvoudiger geworden
dankzij een nieuwe serie hijsmiddelen
die geïntroduceerd worden door Inter
Product B.V. uit Ede, fabrikant van "IP"
Veiligheids-hijsklemmen. Deze nieuwe
produkten vormen een innovatie in
hun huidige leveringsprogramma vei
ligheids-hijsklemmen.

Voor het hijsen, keren (180°) en trans
port van platen in verticale positie
biedt Inter Product de "IPN" klem met
grote bekopening. De 1-IPN klem
heeft een bekopening van 0 tot 20
mm bij een W .LL (Working Load Li
mit) van 1000 kg, terwijl de 2-IPN
klem een W .LL heeft van 2000 kg en
een bekopening van 0 tot 35 mm. De
ze klemmen beschikken over een ver
grendeling in zowel de open als geslo
ten positie teneinde volledige veilig
heid van de mensen op de werkvloer
te waarborgen.

De "IPUN" hijsklemmen met grote
bekopening zijn uitgevoerd met een
universeel hijsoog dat in alle richtin
gen beweegt, waardoor de last vanuit
elke richting gehesen kan worden.
Overigens functioneert de IPUN klem
op dezelfde wijze als de IPN klemmen.
Iedere klem wordt op tweemaal de
W .LL getest en wordt geleverd met
twee jaar garantie, een testcertificaat
van de fabrikant een CE-verklaring en
een gebruiksaanwijzing.
Informatie:
IP, Eline Matityahou, Marketing Ma
nager
Tel: 0318.690999, fax: 0318.690933

DEUTZ at Nor-Shipping ’99
For main propulsion of small workboats and fishing craft as well as for
driving on-board generating sets
DEUTZ AG has adapted their esta
blished industrial engines of the 1013
and 1015 series to marine duty. The
engines will be presented in this marinized version for the first time at NorShipping '99 in Oslo.
DEUTZ intends to deliver in the course
of this year pre-production engines for
selected applications. Start of regular
production of both series is scheduled
for 2000. Marine engines will thus be
available in future below the DEUTZ
616 series (power 380 to 1360 kW)
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with powers from 63 to 560 kW.
Information:
Peter Pospiech, DEUTZ AC D-51057
Koln, Deutschland.
Tel:+49.221.8222510,
fax: +49.221.8222529.

GMDSS Simulator
Within complex maritime simulation
and procedure training, the Poseidon
GMDSS Simulator has been chosen by
the global training market as the busi
ness' single most successful product of
this type.
The order for installation number 100
was recently confirmed with the re
cognized Tromso Maritime Institute,
located in the city of Tromsa in Nor
way.

The Poseidon GMDSS Simulator is a
PC-based and networked computer
program that copies the functionality
of a ship's radio station or a coast sta
tion. The purpose is for safe training of
distress and emergency communica
tions to meet certificate requirements
for the new Global Maritime Distress
and Safety System that entered into
force on February 1. this year.
Introduction of the GMDSS system re
quires practically all navigation officers
of larger ships to obtain a new certifi
cate in compliance with the ship's in
tended area of operation.
The Poseidon GMDSS Simulators,
spread at maritime training institutions
world-wide, is claimed to be the single
most important instrument in the ac
complishment of proper procedure

training for the very large number of
sea officers in need of this type of trai
ning and certification.
Nearly 750 networked workstations
have been sold or are under delivery.
Each workstation is a complete ship's
communications central with all con
ventional radios as well as the new ins
trument, Digital Selective Call, and va
rious types of satellite communications
represented. All is professionally arran
ged and run on standard off the-shelve computers and programmed to co
operate with the instructor in a net
work fashion.
User-friendliness and cost-efficiency
have been the key words for this pro
duct. It is designed and approved for
the important certificate training of
maritime officers, while at the same

time, it offers the best instructional
facility for the trainer and economy for
the school.
Other reasons for the success of the
Poseidon GMDSS Simulator are that it
is supported by complete sets of prin
ted text books and comprehensive
educational materials both for the stu
dents and their trainers. Manufacturer
Poseidon Simulation AS also offers and
performs world-wide installation, trai
ning of trainers and aftersales service
as part of their commitment to custo
mers.

De noodzakelijke nieuwe positione
ring betekent dat het Loodswezen op
korte termijn fundamentele keuzen
moet maken. Het Loodswezen pleit
daarom voor een snelle afhandeling
van de politieke besluitvorming. Van
Gooswilligen: "Gezien de korte tijd tot
de invoering van marktwerking in
2001 is dat vereist. Wij pleiten voor
voldoende bewegingsvrijheid om ons
in die periode optimaal te kunnen
voorbereiden, omwille van de conti
nuïteit van de bedrijfsvoering en de
handhaving van de huidige kwaliteit
van dienstverlening. Daarom is, al dan
niet via een overgangsregeling, vereist
dat de Scheldeproblematiek, de
FLO/FLP-problematiek en de omscha
keling naar een marktorganisatie eerst
zorgvuldig worden opgelost. We kun
nen niet van de ene op de andere dag
het roer omgooien."
De loodsen zijn onder de algemene
noemer van het Loodswezen georga
niseerd in een beroepsorganisatie en
een bedrijfsorganisatie en zijn werk
zaam in vier regio's: Noord, Amsterdam-l|mond, Rotterdam-Rijnmond en
Scheldemonden. Het Loodswezen telt
580 registerloodsen en 430 medewer
kers als ondersteunend personeel. Te
zamen realiseren zij jaarlijks een omzet
van circa 285 miljoen gulden.
Informatie: Internet adres:
www.loodswezen.nl

sche impactstudie die in opdracht van
de Stichting Nederland Maritiem Land
werd gehouden. Deze studie onder
scheidt elf deelsectoren: droge lading,
tankvaart, containervaart en duwvaart
elk verdeeld in rederijen en particuliere
bedrijven en de rederijen bijzonder
vervoer, de personenvervoerders en
de bevrachters.
Het onderzoek brengt enkele opval
lende feiten aan het licht. Zo is het ver
voer van droge lading goed voor ruim
40% van de totale omzet van de sec
tor en is daarmee met enkele bootlengtes voorsprong ook de belangrijk
ste deelsector. Deze deelsector zorgt
ook voor tweederde van de werkgele
genheid in de binnenvaart. De tank
vaart en het personenvervoer dragen
met een relatief hoge toegevoegde
waarde flink bij aan het resultaat van
de binnenvaartsector.
De onderzoekers zien voor de binnen
vaart gedurende de komende jaren
twee uitdagingen: verdere inschaling
in het ketenvervoer en de verdere ver
betering van de prijs/kwaliteitsverhou
ding van de geboden diensten.
De Nederlandse binnenvaart is in Eu
ropa toonaangevend. Een grote en
behoorlijk moderne vloot neemt niet
alleen de thuismarkt voor haar reke
ning, maar heeft ook een zeer sterke
positie opgebouwd in het intematio-

nale verkeer op de Rijn en de noordzuidverbindingen.
Een belangrijk onderdeel van de eco
nomische impactstudie is een analyse
van de voor de sector geldende rege
lingen.
De Nederlandse overheid voert een
specifiek beleid voor de binnenvaart
sector. Naast regulerende maatrege
len zijn er ook subsidiërende en sociale
regelingen. De onderzoekers hebben
oog voor de positieve effecten die de
sloopregeling In het verleden heeft ge
had op de modernisering van de
vloot. De economische impactstudie
begint met het definiëren van vijl aan
dachtsgebieden die onderling weer
samenhangen, namelijk de vervoers
keten, de schaal, de capaciteit, de in
frastructuur en het imago. Deze vijf
bepalen de uitdagingen waarvoor de
sector staat. De regelingen worden
getoetst vanuit verschillende invals
hoeken.
Hierdoor is het geheel overzichtelijk in
kaart gebracht en kan de studie wor
den gebruikt als uitgangspunt voor
verdere gesprekken over te formuleren
beleid.
Informatie:
Drs. ir. H.P.L.M. janssens
Directeur Stichting Nederland Mari
tiem Land
Tel: 010.2052720, fax: 010.2055307

Information:
Marketing Manager Eigir Neverlien
E-mail: eon@poseidon.no, internet:
www.poseidon.no.
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Loodswezen klaar voor markt
werking
Organisatieadviesbureau
McKinsey
heeft het onderzoek afgerond naar de
toekomstige markt voor navigatie-ondersteunende dienstverlening in het
algemeen, en het loodsen in het bij
zonder. Voorzitter Rein van Gooswilligen van het Loodswezen: "Wij heb
ben nu een goed inzicht in onze toe
komstige markt en de wijze waarop
deze zich binnen diverse scenario's
zou kunnen ontwikkelen. Daarnaast
hebben wij nu een goed beeld van de
mogelijkheden voor verbetering in de
dienstverlening en kostenverlaging."
Het Loodswezen heeft McKinsey in juli
vorig jaar ingeschakeld voor een
marktstudie. Aanleiding is de door het
kabinet aangekondigde introductie
van een marktmodel voor de loodsdienstverlening in het jaar 2001.
Bureau McKinsey, dat tijdens het on
derzoek heeft gesproken met vele ex
terne relaties en klanten van het
Loodswezen, heeft naast de marktana
lyse ook aanbevelingen gedaan voor
het commerciële beleid, de bedrijfsor
ganisatie en de bedrijfsvoering. Van
Gooswilligen: "We zijn er, met andere
woorden, klaar voor: de markt is in
kaart gebracht, de strategie is bepaald
en de blauwdruk ligt klaar voor een
nieuwe organisatiestructuur. De Ne
derlandse Loodsencorporatie (NLC)
dient daarbij als beroepsorganisatie op
afstand van het bedrijf te worden ge
plaatst. De doelstelling van ons bedrijf
is duidelijk: wij willen de grootste aan
bieder van loodsdiensten blijven, aan
gevuld met wellicht ook andere vor
men van navigatie-ondersteunende
dienstveriening, op basis van een door
de markt bepaalde verhouding tussen
kwaliteit en prijs."
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Binnenvaart in Nederland
De Nederlandse binnenvaartsector
genereert in totaal, in termen van produktie, een omzet van 3,6 miljard gul
den. Daarvan is ongeveer de helft
(1,76 miljard) toegevoegde waarde.
Deze omzet wordt gerealiseerd met in
totaal 17.020 mensen.
Dit is de uitkomst van een economi

Economische impact binnenvaart
Direct

Indirect

Totaal

Om zet in termen van productie*

2.340

1.233

3.573

Toegevoegde waarde*

1.318

447

1.765

W erkgelegenheid

13.300

3.720

17.020

* in miljoenen guldens

Tabel 1
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O N D E R W I J S

d o o r W. d e J o n g

Het zeevaartonderw ijs

Teloorgang of vooruitgang?
Meerdere malen
bereikte de redactie
van dit tijdschrift de
vraag om aandacht voor het
zeevaartonderwijs.
Begrijpelijk
omdat (ook) deze tak van onder
wijs reeds geruime tijd in voort
durende beweging is. In het voor
liggende nummer wordt daaraan
gehoor gegeven.
Na deze redactionele inleiding geeft
een aantal direct betrokkenen hun visie
op het nautisch onderwijs zoals het
thans reilt en zeilt en gaat in op de knel
punten die er zijn. Zoals altijd ontvangt
de redactie graag commentaar van de
lezers. Hoe ervaren zij (of hebben zij er
varen) het nautisch onderwijs? Wat
denken zij over het nautisch onderwijs?

Geschiedenis
Een historische terugblik op het nau
tisch onderwijs (zoals we het thans noe
men) leert dat met name na de invoe
ring van de Mammoetwet in 1963 het
nautisch onderwijs pas goed in bewe
ging gekomen is. De toenmalige struc
tuur van het nautisch onderwijs, dat tot
dan onder de Nijverheidswet van 1919
(daarvoor onder de Middelbaar Onder
wijswet van 1863) viel, liet zich niet
zonder meer inpassen in de nieuwe
wet. In tegenstelling tot de Nijverheidsonderwijswet kent de Wet op het
Voortgezet Onderwijs, zoals de Mam
moetwet officieel heet, geen scholen
voor de zeevaart. De opleidingen voor
stuurman en scheepswerktuigkundige
bij de Grote Handelsvaart moesten tot
de hogere beroepsopleidingen worden
gerekend. Uiteraard had dit conse
quenties voor de toelatingseisen. Het
onderscheid tussen AS/BS en AM/BM
verviel en aan de twee-jarige opleiding
werd een voorbereidend jaar toege
voegd. Leerlingen van het middelbaar
beroepsonderwijs kregen via het voor
bereidende jaar toegang tot de hogere
beroepsopleiding.
Vanaf 1966 werd, onder voorzitter
schap van de toenmalige InspecteurGeneraal van het Onderwijs, een aantal
conferenties gehouden met als uit
gangspunt de vraag of de opleidingen
voor stuurman en scheepswerktuigkun
dige niet het beste konden worden ge

organiseerd op basis van drie jaar
school en 1 jaar praktijk als basis en
voor de volgende rangen (S2/B en
S1/C) uitsluitend praktijk. Het beteken
de een groot verschil met de bestaande
2/3-jarige opleidingen voor stuurmans
leerling/assistent scheepswerktuigkun
dige met de daarop volgende separate
opleidingen voor derde, tweede en eer
ste stuurman/A, B en C. Het bovenge
noemde overleg leidde tot het invoeren
van de zogenaamde HTS-structuur op
experimentele basis in 1972 op een be
perkt aantal scholen en spoedig daarna
op alle hogere zeevaartscholen.
In de nieuwe structuur bleven de oplei
dingen voor stuurman en scheepswerk
tuigkundige vooralsnog gescheiden.
Werden de veranderingen in het nau
tisch onderwijs tot nu toe in hoofdzaak
bepaald door de veranderingen op het
gebied van de wetgeving, sinds de zes
tiger jaren kwam daarbij de rationalisa
tie. Rationalisatie van de bedrijfsvoering
van schepen moest leiden tot vermin
dering van het aantal bemanningsle
den. Ook bij het vakministerie, waar
men een wijziging van de Wet op de
Zeevaartdiploma's van 1935 over
woog, gingen de gedachten in dezelf
de richting. Eerst werd de geïntegreer
de scheepsgezel, inzetbaar zowel aan
dek als in de machinekamer, geïntrodu
ceerd. De volgende stap was de semigeïntegreerde officier (SGO). Dit waren
afgestudeerden van de vier-jarige hboopleiding die na een half jaar durende
studie en een half jaar aanvullende sta
ge de laagste vaarbevoegdheid in de
andere discipline konden verwerven.
Het bleek slechts een tussenstap te zijn;
korte tijd later konden de studenten pas
na het (derde) praktijkjaar kiezen tussen
de twee disciplines: stuurman of
scheepswerktuigkundige. Specialisatie
in het vierde jaar dus. De naam semigeïntegreerd officier werd vervangen
door de naam Maritiem Officier (MAROF). Het zal wel niemand verbazen
dat uiteindelijk ook de specialisatie ging
verdwijnen en nu maritiem officieren
worden opgeleid die zowel aan dek als
in de machinekamer inzetbaar zijn.
Samengevat kan men zeggen dat ver
anderingen in de onderwijswetgeving,
de rationalisatie van de bedrijfsvoering

aan boord van de schepen en de tech
nische ontwikkeling van en op de sche
pen zelf sinds de zestiger jaren geleid
hebben tot grote veranderingen in het
nautisch onderwijs. De vraag is of deze
veranderingen ook altijd verbetering
betekenden voor studenten en bedrijfs
leven. Gezien de discussie die nu pas
ontstaat over de afbouw van de ran
genopleidingen is twijfel mogelijk.

Schaalvergroting
De boven geschetste veranderingen
hebben betrekking op het onderwijs als
zodanig. Maar daarnaast heeft zich ook
een grote verandering voltrokken in het
aantal en de aard van de onderwijsin
stellingen die zich met het nautisch on
derwijs bezighouden. Het begon in de
tachtiger jaren met de nota "Schaalver
groting, taakverdeling en concentratie
(STC) in het hoger beroepsonderwijs"
van het onderwijsministerie. Deze uit
bezuinigingsoverwegingen
geboren
operatie betekende het einde van de
zelfstandigheid van de hogere zeevaart
scholen. Ze werden opgenomen in
grotere verbanden of werden opgehe
ven. Uiteindelijk bleven er vier hogere
opleidingen (Amsterdam, Rotterdam,
Terschelling en Vlissingen) over, alle als
onderdeel van een hogeschool. Was in
derdaad bezuiniging de hoofdreden
naast de relatief zeer dure benodigde
inventaris of was de zeer gedetailleerde
regelgeving, die het zelfs voor het on
derwijsministerie steeds moeilijker
maakte het overzicht te behouden, de
directe aanleiding? Voor het nautisch
onderwijs betekende het ons inziens
een achteruitgang. Van toen af aan
moesten immers de belangen van het
nautisch onderwijs behartigd worden
door personen die geen affiniteit heb
ben met het specifieke vakgebied en
dreigde het gevaar dat alleen de mid
delen bepalend zijn voor de mogelijk
heden en onmogelijkheden van dit spe
cifieke onderwijs. Specifiek, vooral ook
omdat het nautisch onderwijs inhoude
lijk gebonden is aan internationale ma
ritieme verdragen. De eenheid die het
nautisch onderwijs, in ieder geval naar
buiten toe, bezat en die van groot be
lang is met name voor het contact met
het bedrijfsleven, ging grotendeels ver
loren. Een voordeel voor de hogescho
len is dat zij hun geld in principe naar
SCHIP*WERFd»ZEE
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eigen inzicht kunnen besteden en, in
tegenstelling tot vroeger, een eigen fi
nancieel beleid kunnen voeren. Maar
als men klein is in het grotere verband,
hoe valt dan de verdeling uit?
Na het hoger beroepsonderwijs was
het middelbaar beroepsonderwijs aan
de beurt om gesaneerd te worden. Tot
het laatste behoorden de middelbare
zeevaartscholen die sinds de zeventiger
jaren opleidden voor de diploma's S4
en W4. Ook hier heeft de rationalisatie
geleid tot het ontstaan van (middel
baar) maritiem officieren.
Hoe zit het met de concentratie en de
taakverdeling? De nautische HBO-instellingen gingen niet alleen op in gro
tere verbanden maar werden ook re
gionaal gespreid hetgeen leidde tot de
afbouw of taakverandering van een
aantal instituten. Achteraf kan men zich
afvragen of men niet met de concentra
tie verder had moeten gaan. De huidi
ge moderne scheepvaart eist dat bij het
opleiden gebruik gemaakt wordt van
heel dure leermiddelen waarvoor de
middelen in het algemeen ontoerei
kend zijn. Concentratie verhoogt de
doelmatigheid van het onderwijs. Had
den zij die eerder pleitten voor één na
tionaal en onafhankelijk opleidingsinsti
tuut (met internationale of Europese
uitstraling) met verschillende oplei
dingsniveaus misschien toch gelijk?

In tegenstelling tot andere soorten ho
ger (technisch) beroepsonderwijs is het
nautisch onderwijs vooral operationeel
onderwijs. De vraag is of daarmee bij
het vaststellen van de leerstof voldoen
de rekening werd en wordt gehouden.
Het beroepsgerichte deel van het nau
tisch onderwijs is nog steeds gebaseerd
op een algemene kennis van alle takken
van zeevervoer. Sinds de multi-purpose
schepen verdrongen zijn door de con
tainerschepen en bulkcarriers bestaat er
in het algemeen een specialisatie voor
wat betreft scheepstypen en vervoersmethoden. Is het nodig dat studenten
moeten beschikken over een vrij gede
tailleerde kennis van alle vervoersmethoden of kan het zo zijn dat het bij het
opstellen van de leerstof in de eerste
plaats gaat om datgene wat de verschil
lende vervoersmethoden gemeen heb
ben? Kan de specifieke kennis met be
trekking tot één vervoersmethode als
een aparte eenheid aangeboden wor
den, hetzij tijdens of na de studie? Ui
teraard zal daarbij een rol moeten zijn
weggelegd voor de betreffende ver
voerssector. Want is het eigenlijk nog te
verdedigen dat een student na het vol
tooien van zijn studie 100% inzetbaar
moet zijn op alle koopvaardijschepen?
De bekostiging van de scholen sluit dit
uit en de toekomstige werkgevers dra
gen (nog) niet bij.

Leermiddelen
De praktijk leert dat van de concentratie
in het middelbaar nautisch onderwijs
weinig terecht gekomen is. Sinds de in
voering is het aantal instellingen voor
middelbaar nautisch onderwijs uitge
breid van 4 naar 6 (50% toename).
Denkt men soms op deze wijze iets te
doen aan het tekort van koopvaardijofficieren?

De leerstof
Hoe komt de leerstof van een beroeps
opleiding tot stand? Uitgangspunt
moet zijn een beroepsprofiel. Het be
roepsprofiel is in eerste instantie een
taak van het bedrijfsleven. In nauw
overleg met het bedrijfsleven worden
door het onderwijs de daarvoor nood
zakelijke bekwaamheden en vaardighe
den vastgesteld. De leerstof kan nu
worden omschreven, rekening hou
dend met specifieke eisen die voor de
betreffende tak van onderwijs gelden.
Een voorbeeld van dit laatste is het propaedeutisch (eerste) jaar in het hoger
beroepsonderwijs.
Knelpunten daarbij zijn de verhouding
van het algemeen vormend onderwijs
tot het beroepsgerichte onderwijs; het
aandeel daarin van de praktische vaar
digheden en eisen die het beroep stelt.
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Wie het nautisch onderwijs inhoudelijk
wil beoordelen zal tevergeefs op zoek
gaan naar Nederlandse standaardwer
ken op de hoofdgebieden zeevaartkun
de, zeemanschap en scheepswerktuigkunde. Ze zijn er altijd geweest; in
menige boekenkast komt men nog de
werken tegen van Van Roon en Haver
kamp; van De Boer en Schaap en van
Vellinga e.a. Wat daarvan over is, is
sterk verouderd. Het Leerboek Naviga
tie is nooit aan het vierde deel toegeko
men en Zeemanschap van Glas en
Schutte (opvolgers van De Boer en
Schaap) is niet meer compleet verkrijg
baar. Beide series zijn in geen jaren
meer herdrukt. Waarom slaagt men er
in Engeland wel in om de standaard
leerboeken aan te passen en te herdruk
ken? Omdat ze minder gedetailleerd
zijn? Beter minder gedetailleerd en upto-date dan gedetailleerd en verou
derd. Overigens: kan men nog stan
daardwerken over de volle breedte van
het vakgebied produceren? Misschien
houden we nog onvermoed vast aan
de structuur van de leerstof zoals die
tientallen jaren gold. Alle elementen uit
het ondernemen van een reis worden
als onderwerp uitgediept: het schip
wordt beladen; het vertrekt; het vaart
onder loodsaanwijzing; het ontscheept

de loods; het navigeert; enz., enz. Die
onderwerpen zijn, binnen de hoofdge
bieden, stuk voor stuk vakken gewor
den: beladen, manoeuvreren, stabili
teit, enz., enz. Pleit die ontwikkeling
niet voor leerboeken per onderwerp en
kunnen die dan niet gemakkelijker upto-date gehouden worden of gaat the
matisch onderwijs uitkomst bieden?
Tenslotte: is het niet betreurenswaardig
dat vooral de jongere, aankomende do
centen deze belangrijke steun moeten
ontberen?

Opleiding nautische docenten
In 1918 werd in Nederland de "Vereeniging Comelis Douwes" opgericht.
Haar taak was het aanbieden van cur
sussen voor de verschillende lesbe
voegdheden (zeevaartkunde, zeeman
schap,
scheepswerktuigkunde
en
radiokunde). Nationaal en internatio
naal hebben we het bezit van een der
gelijke opleiding, uniek in de wereld,
met trots uitgedragen. Thans moeten
we constateren dat deze opleiding nog
wel bestaat maar alleen op papier. Voor
het teloorgaan van deze intern zeer ge
waardeerde opleiding zijn drie redenen
aan te wijzen.
De eerste betreft de reeds eerder ge
noemde concentratie van scholen voor
hoger beroepsonderwijs. De docen
ten/studenten ratio is veel te hoog om
de kosten dekkend te kunnen maken.
De tweede reden is de bepaling van
overheidswege dat de bevoegdheid
van docenten bepaald kan worden
door de hogeschool. Pogingen van de
Koninklijke Marine om in samenwer
king met de Hogeschool van Amster
dam de lerarenopleiding nieuw leven in
te blazen blijken tot een mislukking te
zijn gedoemd. Een prikkel om te partici
peren ontbreekt!
De derde reden is dat gewezen zeeva
renden niet meer bereid zijn om 5 tot 6
jaar lang in eigen tijd en op eigen kos
ten te gaan studeren. Ondertussen be
staat er geen garantie voor de vakbe
kwaamheid van de vakdocenten.

Bijscholing
In de zestiger jaren verscheen in een pe
riodiek van het toenmalige onderwijsministerie een serie artikelen waarin de
resultaten werden gemeld van een
doorlichting van het technisch onder
wijs. In het hoger technisch onderwijs,
zo werd gesteld, dienen vakdocenten
tenminste vijfjaarlijks terug te gaan naar
het bedrijfsleven om gelijke tred te hou
den met de ontwikkelingen daarbin
nen. Wij moeten constateren dat het
35 jaar later pas op beperkte schaal mo
gelijk is voor onze docenten. Is dit,
naarmate de techniek steeds sneller
voortschrijdt, voldoende?
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Bedrijfsleven

Scheepvaartbeteid

Beroepsonderwijs is een zaak van over
heid, bedrijfsleven en de opleidings
instituten. In de maritieme sector
betekent dit onderwijsministerie, vak
ministerie, werkgevers, werknemers en
de opleidingsinstituten. Met wisselend
succes wordt periodiek gemeenschap
pelijk overleg gepleegd. De kwaliteit
van het nautisch onderwijs wordt voor
een groot deel bepaald door de wijze
waarop dit overleg wordt gevoerd. Met
name gaat het daarbij om het weder
zijdse respect en begrip. Realiseert het
nautische onderwijs zich dat het welis
waar een eigen maar vooral ook die
nende functie heeft in de richting van
het bedrijfsleven? Hoe is het overleg
thans gestructureerd en waarover
wordt gesproken?

Sinds het begin van 1996 is in Neder
land een nieuw scheepvaartbeleid inge
zet. Na drie jaar mag men concluderen
dat het nieuwe beleid zijn vruchten
heeft afgeworpen. Veel is reeds gepu
bliceerd over het groeiend aantal sche
pen onder Nederlandse vlag, onder
andere door terugvlaggen en nieuw
bouw. Het nieuwe beleid heeft echter
ook raakvlakken met het nautisch on
derwijs. Wij vragen ons dan ook af wel
ke gevolgen dit heeft voor het nautisch
onderwijs van vandaag en in de toe
komst.

Simulatoren
Op Terschelling staat sinds het begin
van de negentiger jaren een "full mission simulator" ten behoeve van het
gehele nautische onderwijs in Neder
land. De komst betekende het einde
van het ms, "Prinses Margriet" als instructievaartuig voor het Nederlandse
nautische onderwijs. De onderwijsin
stellingen wilden beide: een instructievaartuig (ter vervanging van de "Prinses
Margriet") en een "full mission simula
tor". Omdat daarvoor geen geld be
schikbaar was, moesten ze kiezen en ze
kozen ze voor het laatste. De locatie
was een politieke keuze. Naast de "full
mission simulator" wordt meer en meer
gebruik gemaakt van deelsimulatoren
in de opleidingsinstituten. Het lijkt inte
ressant te vernemen hoe thans tegen
de ontwikkeling van deze uiterst be
langrijke hulpmiddelen aangekeken
wordt en of de behoefte aan een instructievaartuig nog steeds bestaat.

Conclusie
Het nautisch onderwijs in Nederland is
al tientallen jaren in beweging. De oor
zaken vinden we zowel binnen als bui
ten deze tak van onderwijs. Heeft het
geleid tot verbetering of moeten we
een teloorgang vaststellen? Te oordelen
naar de berichten die ons bereiken is
het antwoord op deze vraag niet een
voudig. In februari 1999 organiseerde
de Vereniging van Management- en
Stafpersoneel van onderwijsinstellingen
een symposium onder de veelzeggen
de titel: "Voelt de overheid zich in de
21ste eeuw nog verantwoordelijk voor
het beroepsonderwijs?". "Commen
taar", het orgaan van de Centrale van
Middelbare en Hogere Functionarissen
bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en
Instellingen, maakte in November 1998
onder de kop "Situatie allerbedroe
vendst" melding van de noodkreet van
de vakcentrale MHP: "Om het HBO en
het Wetenschappelijk Onderwijs uit het
slop te halen, zijn enkele honderden
miljoenen guldens nodig". Soortelijke
berichten kwamen van de Nederlandse
Federatie Tertiair Onderwijs NFTO,
waartoe ook de Vereniging ter bevor

dering van het zee- en luchtvaartonderwijs behoort. En tenslotte geeft in Her
vormd Nederland van 19.9.1998 een
vertegenwoordiger van het Amster
damse Psychologische Bureau Intervu
een minder vriendelijk oordeel over het
Nederlandse onderwijs in het alge
meen. Daarin komen wij standpunten
tegen die ook belangrijk zijn voor het
onderwijs waarover wij het hier heb
ben. "Algemeen vormend onderwijs is
voor veel praktisch ingestelde leerlin
gen niet motiverend en vormt geen
economische basis voor hun toe
komst....". Wat betekent dit voor de
werving van de, ook door het bedrijfsle
ven, zo fel begeerde studenten?
"Het belang van goed zeevaartonderwijs is evident" zei de Directeur-Generaal Goederenvervoer van het Ministe
rie van Verkeer en Waterstaat ir B.
Westerduin tijdens de jaarvergadering
van de Koninklijke Vereniging van Ne
derlandse Reders (KVNR) in 1998. Het
nautisch onderwijs is goed en het heeft
een goede naam. Nog wel. Op papier
en structureel ziet het er goed uit. Maar
welke garantie hebben wij dat het ook
goed blijft? Of wordt het langzaam
maar zeker van binnenuit uitgehold?
Het belang is evident. Om dit belang te
dienen is het noodzakelijk dat alle be
trokken partijen hun verantwoordelijk
heid kennen en nemen, opdat directies
en voldoend geschoolde docenten, ge
steund door voldoende en geschikte
leermiddelen, in staat zullen zijn men
sen af te leveren die voldoende vakbe
kwaam en praktisch geschoold zijn om
op de wereldzeeën de Nederlandse
vlag zichtbaar te doen zijn en te hou
den.

D i v e r s e n

Kaniewa water jets to drive
FastShips revolution
Kamewa is to design and develop the
world's largest ever water jets to pro
pel the new generation of FastShips,
planned by the US concern of the sa
me name.
The state-of-the-art Kamewa water jets
are to be developed for the first four
vessels to be introduced as part of a re
volutionary new ocean cargo trans
port system which will offer a premi
um seven-day door-to-door North
Atlantic transportation network for
high-value time sensitive goods
(HVTS).
The core of the FastShip system is a
fleet of patented high-speed ships re
presenting a quantum leap in hull de
sign and propulsion systems.
The design synergy enables the ships
to run at speeds of 36-40 knots and
maintain those speeds in rough seas.
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With an inlet diameter of 3.25 m (10.6
ft) the Kamewa 'FastShip' water jets
will be twice the size and power out
put of the largest units currently in
operation, and will provide 50MW of
propulsive power per unit.
Each FastShip vessel will feature five
Kamewa water jets, each of which will
be driven by an aero-derivative, gas
turbine enabling the vessels to achieve
speeds of up to 40 knots.
Three DNV Ice Class anchor-handling,
tugsuppty (AHTS) vessels to be used
for icebreaking duties in the Baltic Sea
are to feature Kamewa propulsion
equipment. The state of the art ves
sels, which are being built at the Nor
wegian yard of Kvaerner Leirvik, for
Sweden's Bylock och Nordsjofrak will
be equipped with Kamewa twinscrew
propeller systems, type 132XFS/4
which include nozzles to increase icebreaking capability and bollard pull.

When completed the multi purpose
vessels will have an overall length of
83.7 m, a beam of 18 m and a service
speed of 16 knots.
The order represent a breakthrough
for Kamewa in the supply of propul
sion systems for this type of vessel. The
company undertook extensive re
search, design and testing to secure to
order which also includes control and
hydraulic systems. The first vessel is
due to be delivered in the early part of
the year 2000.
Elsewhere, Kamewa is also one of the
many companies to benefit from the
recent surge in orders for ro-pax ton
nage placed by Creek owners.
It has recently secured orders for spe
cially developed marine propellers for
five new high speed ro-ro ferries cur
rently under construction.
Kamewa Propellers has extensive ap
plication experience in hydrodynamic

propulsion design and development
which has enabled the company to
expand its share of propulsion systems
in the growing market for high speed,
ro-ro ferries.
The company has already supplied
propellers and thrusters for vessels
operated by Superfast, Minoan Lines
and Strintzis Line.
Kamewa has now secured orders to
supply twin screw main propellers
(157XF5/4SL) and three tunnel thrus
ters (2 x size 2000 and 1 x size 2200)
each for four vessels to be built by the
German shipyard HDW for Superfast
in Greece.
Additionally, twin screw main propel
lers (157XFS/4SL) and two tunnel
thrusters size 2200) have been sup
plied for a vessel being built by the
Van Der Giessen yard in the Nether
lands.
Uit Lloyd's List
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Interocean
Personnel
Services

Interocean

Personnel Services

Scheepsbouwkundig ontwerper

IPS bureaus

- Maken van een optimaal voorontwerp en kostencalculatie op basis

hebben zich

van specifieke klantenwensen en traditionele specificaties

gespecialiseerd in:

- Meerjarige ervaring met het ontwerpen en begroten van schepen

- werving en

of baggerwerktuigen

selectie
- uitzenden

- Goed kunnen communiceren in de Engelse taal

- payrolling

- Opleiding: TU/HTS Scheepsbouwkunde

- advisering
- bemiddeling
- personeels-

Technisch manager

begeleiding

- Leiding geven aan en toezicht houden op het op de juiste wijze installe
ren, bedienen en onderhouden van materieel

IPS heeft zich met

- Verantwoordelijk voor het technisch beheer en de ontwikkeling van

name weten te

nieuw materieel voor de maritieme mijnbouw en de natte aannemerij

positioneren in
de volgende

- Opstellen van reparatiebegrotingen en begeleiden van reparaties

vakgebieden:

- Ruime leidinggevende ervaring en zelfstandig kunnen werken

- baggerindustrie

- Opleiding: TU/HTS-Scheeps-/Werktuigbouwkunde

- offshore
- scheepsbouw en

Scheepselektronicus/elektricien

scheepsreparatie
- GWW-sector

- Onderhoud en reparatie van elektronica aan boord van baggermaterieel
zowel in Nederland als wereldwijd

IPS is gecertificieerd
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Hel zeevaartonderwijs
Verouderde leerm iddelen en slechte aansluiting
op de praktijk vragen meer aandacht
Hoe staat het met het nautisch onderwijs in Nederland? Hoe heeft het de schaalvergroting en de concentratie
in de jaren tachtig doorstaan? Sluit het nog wel aan bij de vraag van de markt? En welke zaken zouden in dit
onderwijs verbeterd kunnen worden.
Tijdens een bijeenkomst op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelden we deze en andere vragen over
het scheepvaartonderwijs aan vertegenwoordigers van de overheid, de rederijen en de werknemers.

foto's: Loek Zuyderduin, Voorschoten

Fig. 1. In gesprek over
het scheepvaarton
derwijs: (van links
naar rechts) Erwin
Meijnders, plaatsver
vangend hoofd Afde
ling Zeescheepvaart
van het Ministerie
van Verkeer en Wa
terstaat, Tjakko
Bouwman, directeur
van de Koninklijke
Vereniging van Ne
derlandse Reders
(KNVR), en Ed Sar
ton, voorzitter van
de Federatie van
Werknemers in de
Zeevaart (FWZ).

Drie partijen
Voor de overheid sprak Erwin Meijn
ders, plaatsvervangend hoofd Afdeling
Zeescheepvaart van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, wiens werkter
rein de concurrentiepositie en het bemanningsbeleid is. "Ik houd mij bezig
met de vraag hoe wij zoveel mogelijk
reders in Nederland kunnen houden en
aantrekken, en hoe we daarmee zoveel
mogelijk werkgelegenheid in Neder
land kunnen vasthouden. We bemoei
en ons ook met het onderwijs, omdat
dit voor een belangrijke instroom in de
sector zorgt, en daarmee heel belang
rijk is voor de toekomst van de Neder
landse zeescheepvaart. Wij houden ons
bezig met de aansluiting van het onder
wijs op de markt. We bemoeien ons
niet met de interne organisatie van het
onderwijs. Dat doen onze collega's van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen."
De reders waren vertegenwoordigd
door Tjakko Bouwman, directeur van

de Koninklijke Vereniging van Neder
landse Reders (KNVR), die met zo'n 450
leden 94% van de koopvaardij dekt.
"Mijn speciale verantwoordelijkheid
binnen de tweehoofdige directie is nau
tisch-technische en onderwijszaken, en
nationale en internationale arbeidsza
ken", zegt Bouwman. "Als zodanig
spreek ik veel met het vakministerie en
de onderwijsinstellingen. Wij hebben
binnen de redersvereniging een com
missie waarin onderwijszaken specifiek
aan de orde komen: de Commissie Bemanningszaken en Zeevaartopleidingen (CBO)."
"Op uitnodiging van het vakministerie
nemen wij als participant van de Ne
derlandse delegatie deel aan IMO-vergaderingen", zegt Bouwman. "Dat vin
den wij belangrijk. Belangrijker zelfs dan
deelname via onze eigen internationale
organisaties ICS of ISF, die een waar
nemersstatus bij die vergaderingen
hebben."
Namens de werknemers sprak Ed Sar
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ton, voorzitter van de Federatie van
Werknemers in de Zeevaart (FWZ), de
vakbond waarvan zo'n 80% van de
zeevarenden lid is. "Wij zijn een sterk
op de bedrijfstak gerichte organisatie.
Dat betekent dat we ons als vakbond
niet alleen bemoeien met werk en inko
men, maar ook met de inhoud van het
beroep. De mensen die voor ons wer
ken komen uit de bedrijfstak. Die heb
ben zelf gevaren, hetzij bij de koopvaar
dij, hetzij bij de offshore."
"Gezien het belang dat de beroeps
groep erbij heeft, bemoeit de vakbond
zich ook met het onderwijs", zegt Sar
ton. "Wij houden ons met name bezig
met de aansluiting van het onderwijs
op de beroepspraktijk. Er is daarvoor
een aantal formele overlegorganen, en
het Breed Maritiem Overleg Onderwijs
(BMO), waarin we praten met het
HBO, het MBO, de reders en het Minis
terie van Verkeer en Waterstaat."
"Dat BMO is door de redersvereniging
opgericht na de fusie van de kleine en
de grote handelsvaart", tekent Tjakko
Bouman hierbij aan. "We ontdekten
toen, dat de kleine handelsvaart een in
tensief contact had met het MBO, en
de grote handelsvaart met het HBO. Er
werd echter weinig over en weer ge
sproken. Daarom hebben we toen be
sloten die contacten samen te brengen
in het BMO."

Concentratie en schaalvergroting
"We hebben vele jaren te maken gehad
met een krimpende arbeidsmarkt", ver
telt Erwin Meijnders. "Er is er een golf
van uitvlaggen geweest. Daardoor wa
ren er steeds minder schepen en min
der zeevarenden. Dit heeft ook geleid
tot een krimp bij de nautische scholen.
In 1988 is er een grote opschoning ge
weest. Enkele scholen hebben toen hun
opleiding moeten stoppen, omdat ze
per leerling te duur werden. Het aantal
locaties werd teruggebracht van 20
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naam en een nieuw vignet heeft wil
het wil zich in de regio als zodanig pro
fileren. )e krijgt dan dus een 'conflict of
interests' tussen het ROC dat zich wil
profileren en de bedrijfstak."
"Wij proberen het maritieme element
bij het Ministerie van Onderwijs, Cul
tuur en Wetenschappen onder de aan
dacht te houden", zegt Erwin Meijnders. "Maar een zeevaartschool met
een gemiddelde van 300 a 400 leerlin
gen is maar een heel kleine component
van een ROC, waar gemiddeld zo'n
10.000 a 14.000 leerlingen op één lo
catie zitten."
Meijnders wijst erop, dat een scheep
vaartopleiding een hele dure opleiding
is. "Daarom proberen we de negen
scholen niet als losse eenheden te zien,
maar enige clustering aan te brengen,
waardoor het geheel meer body krijgt
en investeringen kunnen worden ge
deeld. Een voorbeeld hiervan is het simulatorcentrum op Terschelling, waar
van het investeringsniveau uitgaat
boven wat een school individueel had
kunnen dragen."

Nog verder concentreren?
Fig.2. Ed Sarton:
"Door de schaalver
groting in het be
roepsonderwijs is het
lastig geworden om
de eigen identiteit
van het nautisch on
derwijs te handha
ven."
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naar 9." Die reductie liep gelijk met een
concentratietrend in het algemene on
derwijs. Meijnders sluit niet uit dat die
concentratie voor een aantal opleidin
gen een zegen is geweest, omdat ze
daar versterkt uit tevoorschijn zijn geko
men.
"Naast de concentratie is er sprake ge
weest van schaalvergroting", legt Ed
Sarton uit. "De hogere zeevaartscholen
werden onderdeel van een grote hoge
school en de middelbare zeevaartscho
len werden onderdeel van een Regio
naal Opleidingscentrum (ROC). De
leiding van zo'n hogeschool of ROC
komt echter bijna nooit uit de nautische
sector. Die heeft te maken met allerlei
andere vormen van onderwijs, waarbij
het nautisch onderwijs slechts een klein,
maar wel duur onderdeel is."
"Het is door die schaalvergroting ook
lastig geworden de eigen identiteit van
het nautisch onderwijs te handhaven",
voegt Sarton daaraan toe. "Dat speelt
een rol als je mensen wilt interesseren
voor de bedrijfstak zeevaart. Zo zijn we
bijvoorbeeld al een paar jaar bezig om,
gestimuleerd door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, met een promo
tiecampagne mensen op de zeevaart
scholen te krijgen. Daar is een bepaalde
actie voor bedacht met posters ('Je toe
komst ligt in het water'). Nu is het van
belang, dat je in het hele land dezelfde
herkenbare reclame-uiting in de krant
krijgt. Maar wanneer het plaatselijk
ROC bijvoorbeeld net een nieuwe

Hoewel dat de efficiency zou verhogen,
ziet Meijnders een verdere concentratie
tot bijvoorbeeld één zeevaartschool
voor heel Nederland niet zitten. "We
hebben het over scholen en - zeker bij
het MBO - over jongens en meisjes van
15, 16 of 17 jaar die naar een vervolg
opleiding gaan. Het maar de vraag of
ouders die bijvoorbeeld in Twente wo
nen, hun kind helemaal naar het wes
ten willen sturen om daar de zeevaart
school te volgen. Het blijkt toch dat de
aanwezigheid van zo'n opleiding in de
regio buitengewoon belangrijk is voor
de aantrekkingskracht. Je ziet ook de
leerlingen van een ROC uit een relatief
kleine cirkel rond de locatie komen. Het
openhouden van 'uitvoeringslocaties'
voor het nautisch onderwijs is dan ook
heel belangrijk. Wat niet wil zeggen dat
je niet op heel veel terreinen zou kun
nen samenwerken om de kritische mas
sa te handhaven."
"Als men praat over één instituut, denkt
men vaak aan één gebouw", zegt Ed
Sarton. "Maar je kan best één instituut
ergens in het land hebben, met ver
schillende locaties waar een opleiding
in de maritieme sector kan worden ge
volgd."
"Ik ben het ermee eens, dat je tot een
vorm van zeer nauwe samenwerking in
de maritieme sector moet komen",
meent Sarton. "Maar daarbij moet je er
wel op letten, dat je mensen niet op
leidt op een heel smal terrein, zoals zee
vaartkunde. Je moet de leerlingen ook
andere mogelijkheden bieden, zodat ze

kunnen overstappen naar andere activi
teiten in de maritieme sector."
"Er moet rekening worden gehouden
met de Nederlandse situatie", zegt
Tjakko Bouwman. “Onderwijsinstellin
gen zijn door de structuur van financie
ring per leerling gedwongen tot con
centratie. Ouders zoeken voor hun
kinderen een locatie die niet te ver uit
de buurt is." De aanpassing van de re
geling voor de studiefinanciering maakt
dat volgens Bouwman ook financieel
wenselijk.
"Het is natuurlijk wel mogelijk dat men
per regio nauwer met elkaar gaat sa
menwerken", zegt Bouwman."Bijvoor
beeld bij opleidingen voor de zee
scheepvaart, de visserij, de natte
aannemerij of de offshore. Er zijn im
mers enkele onderdelen in die vakken
die hetzelfde moeten zijn, zoals astro
nomische plaatsbepaling en werktuig
kunde."
"Wij moeten ons tevens realiseren, dat
de bedrijfstak zeescheepvaart en dus de
rederijen in een later stadium de toele
veranciers zijn van werknemers voor bij
voorbeeld de rijksoverheid, het loods
wezen en de offshore", voegt
Bouwman daaraan toe. 'W ant mensen
die een aantal jaren hebben gevaren,
komen ook aan de wal overal terecht."

Klaar voor de praktijk?
De vraag is hoeveel iemand moet we
ten als hij van de beroepsopleiding af
komt. 'We hebben in onze sector, ster
ker dan in andere, de neiging te
verwachten dat iemand die van zijn
vierjarige opleiding afkomt, alles weet",
zegt Ed Sarton. "Dat hij het vak geheel
zelfstandig kan uitoefenen en er niets
meer bij hoeft te leren."
"Er is bovendien aan boord niet altijd
tijd om aandacht aan een pas afgestu
deerde te besteden", meent Sarton.
"Het aantal bemanningsleden is in de
afgelopen jaren behoorlijk verminderd
en dat gaat ten koste van de opleiding
van de mensen aan boord."
"Ik denk dat we wat dat betreft de
hand in eigen boezem moeten steken",
zegt Tjakko Bouman. "We moeten na
gaan wat we verkeerd doen en wat we
kunnen verbeteren. Daarvoor hebben
we het project Strategisch Personeels
beleid opgezet, waarvan we de resulta
ten in de najaarsvergadering van de redersvereniging hopen te presenteren.
Daarin vragen we heel nadrukkelijk
aandacht voor de begeleiding. Er moet
bij de zeevarenden een groter bewust
zijn komen van het feit dat een stagiaire
uit het MBO een nog nieuwe verschij
ning is. Het jaar dat hij stage loopt voor
dat hij zijn vaarbevoegdheid krijgt,
moet je gebruiken. Je kan die man of
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"Een gedeelte van de specifieke 'in
depth knowledge' van bijvoorbeeld de
vaart met chemicaliën en gassen is in
de internationaal van kracht zijnde
STCW-code geregeld, en zit al buiten
het reguliere onderwijs", zegt Tjakko
Bouwman. "Het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat verplicht ons om iemand
die we op een chemicaliëntanker zet
ten, een chemicaliëncursus te laten vol
gen. Hetzelfde geldt voor gassen."
Maar ook de klanten spelen daarin een
rol. Bouwman: "Waar de ISM-code al
van kracht is voor speciaalvaart en pas
sagiersvaart, komen wij bij veel poten
tiële klanten niet over de drempel als
we niet volledig gecertificeerd zijn."

Fig.3. Erwin Meijnden: “C een onder
nemer verwacht dat
iemand die van
school komt, direct
mee kan draaien. In
de scheepvaart is dat
tot nu toe eerder re
gel dan uitzondering.’

vrouw rustig mee laten werken, maar je
moet hem of haar in alles begeleiden. Je
moet je constant realiseren, dat hij of zij
na één jaar jouw stuurman/werktuig
kundige kan zijn."
"Van iemand die aan boord komt, kan
niet zondermeer verwacht worden dat
hij alles kan", zegt Erwin Meijnders. "Er
is geen ondernemer die verwacht dat
iemand die van school komt, direct
mee kan draaien. Maar in de scheep
vaart is dat tot nu toe eerder regel dan
uitzondering."

Wat moet de afgestudeerde weten?
Je hoeft niet alles te weten, maar je
moet, volgens Ed Sarton, toch wel een
soort basiskennis hebben van alle ver
voersvormen. "Het kan niet zo zijn, dat
iemand in het initiële onderwijs gespe
cialiseerd wordt opgeleid, want dan
moet hij al in een vroeg stadium een
keuze maken voor een bepaald soort
vaart en zit hij daaraan verder vastge
klonken. In sommige gevallen betekent
dit zelfs, dat hij vastzit aan één of twee
rederijen. Wel kan ik mij voorstellen, dat
je na je initiële opleiding doorgaat in de
vaart van je keuze, zoals chemicaliën,
olie, passagiers, containers en zware la
ding. Voor zware ladingvaart moet je
bijvoorbeeld veel dieper op de stabiliteit
ingaan. Die specialisatie vind ik wel de
verantwoordelijkheid van het bedrijfsle
ven, die daarvoor financiële bijdragen
zouden moeten leveren."
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"Er is hoe dan ook nog ruimte voor ver
betering", constateert Erwin Meijnders.
"Nog steeds is heel veel van de leerstof
een rechtstreekse vertaling van de inter
nationale verdragen. We moeten stre
ven naar vernieuwing van ons onder
wijs. Dat zullen we ook wel moeten,
want de Nederlander moet zich bewij
zen op de internationale arbeidsmarkt.
De Nederlandse officier moet een ho
gere arbeidsproduktiviteit hebben om
op de wereldvloot gehandhaafd te kun
nen blijven. Om concurrerend te zijn is
naast de loonfaciliteit voor zeevarenden
in het scheepvaartbeleid veel aandacht
voor kwaliteitversterkende maatrege
len. Daarom zijn we met onze flanke
rende maatregelen begonnen bij de in
stroom van leerlingen."

Blijven varen?
"Een probleem is dat de afgestudeerde
veel te kort blijft varen", zegt Erwin Me
ijnders. "Na vier jaar opleiding blijft hij
gemiddeld maar zeven jaar varen.
Daarna is hij nog wel heel erg nuttig op
de rest van de markt. Maar een MBOof HBO-opleiding is in eerste instantie
een opleiding voor een beroep. Dus
moet je ervoor zorgen, dat mensen wat
langer in dit beroep blijven. Je moet dus
niet alleen mensen op het schip zien te
krijgen, maar ze er ook langer zien vast
te houden." Dat is volgens Meijnders
allemaal onderdeel van het bemanningsbeleid. "Daar hoort ook een ver
breding van de inzetbaarheid van de
mensen bij door bijvoorbeeld speciali
satie, door managementopleiding en
door mensen afwisselend te laten varen
en aan de wal te laten werken. "Nu de
sector groeit, hebben we daar ruimte
voor."
"Daarin zullen de rederijen een belang
rijke rol moeten spelen", zegt Ed Sar
ton. "Vandaar dat we het toejuichen
dat er een strategisch personeelsbeleid
van de grond komt. Om de mensen
vast te houden aan boord zullen de
omstandigheden daar aantrekkelijker

moeten worden. Er wordt van de werk
nemers flexibiliteit verwacht, maar dan
zullen ook de rederijen flexibeler moe
ten zijn om in te spelen op de specifieke
wensen van de zeevarenden. Dat geldt
ook voor de opleidingen. Naast de op
leidingen die volgens internationale
verdragen of nationale wetgeving ver
plicht zijn, is er bij de mensen vaak ook
behoefte aan ander soort verdieping op
hun vakgebied. Daar zijn op het ogen
blik toch maar weinig mogelijkheden
voor. We hebben in het kader van het
zogenaamde Impulsproject een scala
van bijscholingscursussen ontwikkeld,
nog wel gebaseerd op het oude ran
gensysteem, die niet allemaal verplicht
zijn, maar wel buitengewoon nuttig
kunnen zijn."
"Er wordt ook nagedacht over de mo
gelijkheid tot wisselen tussen het schip
en de wal", zegt Tjakko Bouwman. "Er
zou vooraf een 'snuffelstage' kunnen
komen om kennis te maken met de be
drijfstak. Met zo'n stage voor jonge
mensen hebben wij al goede ervarin
gen. Na een 'pre-sea'-cursus laten we
ze een korte tijd varen, zodat ze kunnen
zien wat het inhoudt. Voor sommige is
dat een enorme motivatie om naar een
zeevaartschool te gaan."
"We zouden ook na moeten gaan of
we niet een 'updating' van leraren van
zeevaartscholen moeten bevorderen
door hen bijvoorbeeld een maand te la
ten varen, terwijl een officier hun plaats
voor de klas inneemt", voegt Bouwman
daaraan toe. "In Japan gebeurt dat al."
"We zullen dat soort opties absoluut
moeten overwegen om het personeel
vast te houden", zegt Erwin Meijnders.
"We doen alles wat we kunnen om de
instroom te vergroten, maar we heb
ben tegen dat het aantal jongeren
afneemt, de aandacht voor techniek
vermindert en de zee minder aan
trekkingskracht heeft dan vroeger.
Toch hebben we het aantal instromers
constant kunnen houden."

Hoe zijn de leermiddelen?
"Op het gebied van de simulatortechniek lopen wij absoluut voorop", zegt
Erwin Meijnders. "Daarnaast is er een
aantal zaken dat opnieuw moet wor
den ontwikkeld, zoals enkele leerboe
ken." Meijnders constateert, dat toen
vroeger de scholen veel groter waren,
de docenten dit zelf konden oppakken.
Nu zal voor de ontwikkeling van nieu
we leerstof tussen de verschillende
scholen moeten worden samenge
werkt.
"Omdat de scholen zo klein zijn, heb je
direct een probleem wanneer je er ie
mand vooreen aantal uren uithaalt, om
leerstof te ontwikkelen", zegt MeijnSCHIP«WERFd»ZEE ME11999

ders. Dat zelfde probleem ziet hij, wan
neer docenten af en toe zouden gaan
varen."|e kunt ook niet iemand zomaar
een maand naar zee sturen, want dan
zit je wel een maand zonder. De scho
len hebben daar absoluut niet de finan
ciële middelen voor." Meijnders ver
wacht, dat de stichting Nederland
Maritiem Land, die in het najaar hier
over een rondetafel-conferentie houdt,
kan helpen om uit de huidige impasse
te komen.
"Alle scholen hebben problemen met
leermiddelen", constateert Ed Sarton.
"Dat is een urgente zaak. Omdat ze het
zelf niet kunnen organiseren, zullen wij
daar als overheid en bedrijfsleven wat
aan moeten doen."
Het blijkt niet goed mogelijk te zijn de
verouderde Nederlandse leerboeken te
vervangen door vertalingen van buiten
landse. "Wij hebben in Nederland na
melijk een specifieke vorm van onder
wijs voor de opleiding van de maritiem
officier voor de geïntegreerde bedrijfs
voering, waarbij de technische en de
nautische kant één geheel vormen.
Daar moeten ook de leerboeken op
geënt zijn."

Fig.4. Tjakko Bouw
man: “Mensen die
een aantal jaren ge
varen hebben, kun
nen ook aan de wal
overal terecht."

"Zowel de HBO'ers als de MBO'ers
werken met door de school vervaardig
de leermiddelen", zegt Tjakko Bouw
man. "Er zou echter bijvoorbeeld één
leerboek voor platte zeevaartkunde
kunnen worden gemaakt, dat op alle

opleidingen in Nederland kan worden
gebruikt. Dan hoeft niet iedere school
nog eens zelf met dictaten te komen."
"De ontwikkeling van leerstof wordt nu
tegengehouden, doordat elke onder
wijsinstelling voor zich wil werken en de
andere school als zijn concurrent be
schouwt", stelt Bouwman vast. "Daar
om moeten we de ontwikkeling van
leermiddelen centraal regelen."
"Daar moet je dan als overheid en be
drijfsleven wel geld in steken", tekent
Ed Sarton daarbij aan. "Ook kan het be
drijfsleven mensen uit de beroepsprak
tijk ter beschikking stellen voor de ont
wikkeling van leermiddelen. Je hebt
namelijk naast didactische kennis ook
kennis uit de beroepspraktijk nodig.
Daar zijn de rederijen echter nog niet al
te enthousiast voor."
Bouwman denkt dat het Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) daar
in een rol kan spelen. "Wij zijn op zoek
naar mensen die daarvoor benaderd
kunnen worden. Op het ogenblik is er
echter zo'n tekort aan vakleerkrachten,
dat je niet zomaar iemand een half jaar
uit de praktijk kan halen om een boek
te schrijven."

Verschillende niveaus, zelfde bevoegd
heid
"Het is een wijs besluit van het ministe
rie geweest om afgestudeerden van het
HBO en het MBO dezelfde bevoegd
heid te geven", zegt Tjakko Bouwman."Daar zijn we het voor 100% mee
eens. Het ministerie is gaan zitten op
wat internationaal is voorgeschreven. Er
zitten in de theoretische bagage na
tuurlijk verschillen tussen HBO'ers en
MBO'ers. Die laatsten blijken soms ook
langer door te varen. Men is onlangs
ook begonnen om HBO- en MBO-stagiaires samen te laten werken en dat
blijkt uitstekend te gaan."
"Uit het oogpunt van de veiligheid op
zee, heb je een bepaald minimum ken
nisniveau nodig", legt Erwin Meijnders
uit. "Aan de hand van STCW '95 zijn
we uitgekomen op MBO-niveau. Dit
betekent, dat als je met alle vakken op
MBO-niveau zit, het veiligheidsniveau
gewaarborgd is. Dan is er geen reden
om daar nog - zeer arbitrair - een grens
boven te leggen, waarboven het nog
veiliger moet. We willen de arbeids
markt zeer overzichtelijk houden. We
hadden op een gegeven moment een
dikke 150 verschillende vaarbevoegdheden voor zo'n 3000 studenten en
7000 zeevarenden. Die grens is de Ne
derlandse interpretatie van het interna
tionale verdrag, waarbij wij misschien
wat strenger zijn dan andere landen.
Daarnaast heb je het verschil tussen een
MBO-opleiding en -diploma en een
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HBO-opleiding en -diploma. Het is evi
dent dat het civiel effect daarvan ver
schillend is en dat die anders worden
gewaardeerd. Je diploma heb je voor
dat civiele effect; de vaarbevoegdheid
heb je voor de veiligheid."
"De zeevaartbemanningswet verplicht
de reder om voor ieder schip onder Ne
derlandse vlag aan de rijksoverheid een
bemanningsplan te presenteren, waar
in deze met redenen omkleed aangeeft
hoe hij een schip van een bepaalde
grootte en met een bepaald voorstuwingsvermogen wil bemannen", legt
Tjakko Bouwman uit. "Dan wordt er als
vanzelf aangenomen, dat de beman
ning die hij voorstelt, voorzien is van de
juiste vaarbevoegdheden. Het rijk be
oordeelt of het gepresenteerde plan
mogelijk is. Dat blijkt een uitstekend on
derdeel van de nieuwe scheepvaartpolitiek."
Bouwman geeft daarvan als voorbeeld
de bemanning van twee zustersche
pen. Het ene zeeschip zit in een hele
drukke dienst, vaart dag en nacht op
korte vaartrajecten en heeft vreselijk
veel werk. Het andere schip zit in timecharter voor een buitenlands bedrijf,
dat die boot alleen inzet voor twee of
drie korte reizen in de week, waarbij er
op zaterdag en zondag niet wordt ge
werkt. Vroeger was de bemanning af
hankelijk van de scheepsgrootte en het
motorvermogen. Daarvoor kon men in
een boekje nakijken hoeveel werktuig
kundigen, stuurlieden etc. erop moes
ten zitten. "Nu heeft de reder de moge
lijkheid om op de drukke dienst extra
mensen voor te stellen en op de rustige
dienst minder", zegt Bouwman. "Als de
overheid het met het bemanningsplan
eens is, krijgt de reder een 'safe manning document'. Achteraf wordt de uit
voering van het plan regelmatig door
de overheid gecontroleerd."
De bemanning moet weliswaar de juis
te vaarbevoegdheid hebben, maar het
is volgens Bouwman aan de reder of hij
op zijn schip MBO- of HBO-ers zet. "Wij
hebben op het ogenblik zo'n tekort aan
goede officieren, dat wij iedereen graag
binnenhalen." Op het ogenblik varen
er twee MBO-ers op één HBO-er.
"Het bemanningsplan is voor de werk
nemers toch een van de punten uit de
Zeevaartbemanningswet waar me min
der gelukkig mee zijn", zegt Ed Sarton,
"Hoewel we ons er van bewust zijn, dat
het samenstellen van een bemanning
alleen op grond van de inhoud en het
voorstuwingsvermogen van het schip
wel erg beperkt is en dat je meer criteria
in acht zou moeten nemen. Maar wan
neer je kiest voor het niveau van het
STCW-verdrag als minimumnorm - en
dat is dus ongeveer MBO-niveau - is er
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het gevaar dat veel reders ook op dat
minimumniveau gaan zitten. Dit terwijl
het op bepaalde schepen gewenst is,
dat er meer kennis aan boord is, zoals
MBO met een aanvulling in de vorm
van bijscholingscursussen en HBO met
de nodige bijscholing." Het gevolg van
die vrijheid is volgens Sarton, dat de al
gemene kwaliteit van de bemanning
aan boord van de Nederlandse sche
pen minder is dan in het verleden.
Bouwman bestrijdt, dat het Nederland
se MBO-zeevaartonderwijs ongeveer
de minimumnorm van de STCW-eisen
zou zijn.

maal mono-disciplinair zijn. Dit bete
kent dat iemand die vanuit het buiten
land komt, niet in dezelfde functie ge
plaatst kan worden als een Marof. "
'Ten tweede is, nadat we dit nieuwe
beleid hebben ingezet, in eerste instan
tie het aantal Nederlanders op de sche
pen gestegen, en pas in tweede instan
tie het aantal buitenlanders. Dit tegen
de verwachting in de sector in, dat alle
Nederlanders door buitenlanders met
een STCW-diploma, met name Polen
en Philippijnen, zouden worden ver
drongen. Die ontwikkeling heeft geluk
kig niet plaatsgevonden."

"Het hele scheepvaartbeleid en ook het
zeevaartbemanningsbeleid is geboren
uit pure noodzaak", zegt Erwin Meijnders. "We verloren mensen, schepen en
ondernemingen. We hebben heel wat
moeten doen om die trend te doorbre
ken. Maar we hebben altijd de veilig
heid weten te handhaven. Uit de Port
State Control, een van de weinige ex
terne audits die wij hebben, is en blijft
Nederland positief komen. We zitten
ruim onder het gemiddeld aantal aan
houdingen. We hebben wat zaken
moeten veranderen, maar wat zouden
we anders hebben bereikt? Dan waren
Nederlandse bemanningen vervangen
door buitenlandse en dan was het
STCW-niveau het gemiddelde geweest
en niet het Nederlandse niveau. Naar
mijn mening ligt de Nederlandse inter
pretatie van het STCW-niveau met het
vierjarig MBO namelijk ruim boven het
niveau van de gemiddelde populatie
van de wereldvloot. Alleen al door een
grote Nederlandse vloot wordt de wereldveiligheid omhooggetild. Er zijn in
derdaad reders die het minimum ne
men, maar dat wel zijn degenen die
eerst uit gingen vlaggen en dan was
dat minimum nog verder afgezakt. Dat
is de winst die wij hebben behaald."

"Het is de Nederlandse rijksoverheid op
grond van Europese richtlijnen niet
meer toegestaan om te discrimineren
tussen beroepsopleidingen", zegt Tjakko Bouwman. "Er ligt een richtlijn op
grond waarvan je eikaars HBO- en
MBO-opleidingen moet erkennen. Mijn
ervaring met de Nederlandse rijksover
heid is dat er uitvoerig gecheckt wordt
als ik bijvoorbeeld met een buitenland
se stuurman aankom met een onbe
kend diploma. Als je gaat varen met
een buitenlandse officier, moet de rijks
overheid van de vlaggestaat ook al op
grond van het STCW-verdrag voor een
endorsering op het diploma van deze
officier zorgen."

"Het aanvaarden van het STCW-niveau
voor Nederland als norm, betekent dat
het gemakkelijker geworden is om
mensen die in het bezit zijn van diplo
ma's van buiten de Europese Unie, aan
te trekken voor officiersfuncties aan
boord van Nederlandse schepen", zegt
Ed Sarton. "Daardoor krijgen wij van de
mensen aan boord van de Nederlandse
schepen te horen, dat het totale niveau
lager is dan voorheen het geval was,
wat mede voor mensen een reden is
om de bedrijfstak te verlaten."
"Ik ben het daar wel voor een deel mee
eens", zegt Erwin Meijnders, "maar
daarbij wil ik ten eerste aantekenen, dat
de mensen die nu van de opleidingen
komen allemaal Marofs zijn en dus
twee bevoegdheden hebben, terwijl de
STCW-diploma's die wij erkennen alle

Toekomst van het zeevaartonderwijs
"Ik vind dat het zeevaartonderwijs, zo
wel HBO als MBO, op een hoog peil
staat", concludeert Ed Sarton. "Er zou
meer aandacht moeten komen voor de
aansluiting van dat onderwijs op de be
roepspraktijk, want daar hoor ik van
mensen aan boord toch veel kritiek op.
De afgestudeerden weten wel veel,
maar dat zijn niet altijd precies de zaken
die je aan boord nodig hebt. Overheid,
werkgevers en werknemers zouden ge
zamenlijke actie moeten ondernemen
om te zien hoe dat inhoudelijk verbe
terd kan worden."
"Verder moeten we er met elkaar voor
zorgen, dat het zeevaartonderwijs
krachtig blijft, ook in moeilijker tijden,
en ondersteund blijft worden door de
bedrijfstak", zegt Sarton. "Zowel de be
drijfstak als het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat zullen geld en middelen
moeten steken in de ondersteuning van
dat onderwijs."
"Het is van levensbelang voor onze sec
tor, dat de zeevaartopleidingen met el
kaar blijven samenwerken om het spe
cifieke daarvan tot uitdrukking te laten
komen, ongeacht de structuur die daar
in door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen wordt aan
gebracht."

kelen van lesmateriaal", concludeert
Tjakko Bouwman. "Wij hopen dat er
gewerkt blijft worden aan geografische
spreiding van de locaties. De zeevaart
scholen moeten elkaar niet als concur
renten zien, maar op allerlei gebieden
gaan samenwerken. De reders zijn con
stant op zoek naar goede aspirant-officieren. Het is voor ons absoluut onbe
langrijk waar die goede mensen in
Nederland vandaan komen. Ze zijn alle
maal welkom in onze bedrijfstak en we
kunnen ze allemaal een baangarantie
geven."
"We hechten aan de goede samenwer
king die er is tussen het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
en dat van Verkeer en Waterstaat is. Het
vakministerie moet zich blijven bemoei
en met het onderwijs, omdat volgens
het internationale verdrag alleen dit mi
nisterie een vaarbevoegdheid kan afge
ven."
Bouwman besluit met: "Dit is een fan
tastisch vak. Ik heb nog nooit een zee
varende ontmoet die vond dat hij een
slechte tijd op zee heeft gehad. "
Er zijn vier partijen verantwoordelijk
voor de maritieme arbeidsmarkt: de re
ders en vakbonden, de scholen, het Mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat en
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen," stelt Erwin Meijn
ders tenslotte. 'Tussen de verantwoor
delijkheid van deze partijen is een ba
lans, die in de komende jaren weer
opnieuw moeten worden aangebracht.
De scheepvaart gaat namelijk wel
goed, maar het scheepvaartonderwijs
stagneert, wat een relatieve achteruit
gang betekent. We zullen dus iets moe
ten doen en daarvoor is het commitment van alle partijen nodig. We zijn
eigenlijk veroordeeld tot elkaar. We
hebben de komende tijd ontzettend
veel te doen: leerstofontwikkeling, sa
menwerkingsverbanden, commitment
van reders naar toekomstige leerlingen
en verbetering van de onderwijsfacilitei
ten."
"Ook als Ministerie van Verkeer en Wa
terstaat moeten wij een nieuwe balans
aanbrengen tussen wat wij allemaal ei
sen en wat de zeevarende moet kun
nen, teneinde zijn opleiding beter te la
ten aansluiten op de arbeidsmarkt en
ervoor te zorgen dat hij langer blijft
varen. Alleen dan kan Nederland als
zeevarende natie overleven. Schepen
kunnen uitstekend varen met niet-Nederlandse officieren en reders kunnen
uitstekend opereren vanuit het buiten
land. Maar dan verliezen we absoluut
deze diamant uit de Nederlandse eco
nomie. En dat mag nooit gebeuren."

"Wij vinden, dat er nationaal een betere
coöperatie moet komen bij het ontwik
SCHIP*WERFd»ZEE

ME11999

door L . Diepenhorst
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Afscheid M. (Maarten) Harms
Vrijdag 19 maart was het voor Maarten Harms, directeur van het Mari
tiem Instituut "Willem Barentsz" op Terschelling, na bijna 40 jaar einde
zeereis.
Begin zeereis was meer dan 40 jaar geleden, ook op Terschelling als stu
dent op de toenmalige gemeentelijke zeevaartschool.

Terschelling te bewerkstelligen en was
hij betrokken bij de oprichting van het
"Breed Maritiem Overleg" en de stich
ting "Nederland Maritiem Land". Bij
deze laatste blijft hij, op persoonlijke ti
tel, nog adviseur.
Het initiatief tot en de uitvoering van de
herdenkingstocht met de "Prinses Mar
griet" naar Spitsbergen in 1996 ter ge
legenheid van de vierhonderdjarige
herdenking van de eerdere reis zijn me
de op zijn conto bij te schrijven.
Ook het "geintje" van 25 jaar geleden
met 2 sloepen is inmiddels uitgegroeid
tot de HT-race met 130 sloepen en
heeft de status van het open Neder
lands kampioenschap verworven.
De diverse sprekers memoreerden dit
alles en nog vee! meer, zoals de voorzit
ter van de Vereniging van Waterbou
wers VBKO, die onlangs als bedrijfstak
nog voor meer dan een miljoen gulden
aan het onderwijs op Terschelling bij
droeg. Hopelijk een voorbeeld voor an
dere bedrijfstakken en scholen. De eni
ge serieus bedoelde kritiek kwam van
de Redersvereniging met notabene de
vraag om tijdens de opleiding wat min
der aandacht te besteden aan de com
municatieve vaardigheden en nog
meer aan de nautische aspecten.

(foto: Hart & Kamstra, Terschelling)

Na een paar jaar praktijk werd hij daar
vervolgens docent en in 1986 werd hij
directeur van het Instituut, inmiddels
onderdeel van een hogeschool gewor
den.
Ongeveer 300 aanwezigen waren er
getuige van toen mw. Beukering-Dijk,
burgemeester van Terschelling, samen
met ir. Kuipers, voorzitter van het Colle
ge van Bestuur van de Noordelijke Ho
geschool Leeuwarden, Maarten Harms
de versierselen behorende bij het rid
derschap van de orde van Oranje-Nassau uitreikte.

eer

Voorwaar verdiend, niet alleen voor zijn
tomeloze, en volgens sommigen met
"Terschellingse gewetenloze en mee
dogenloze", inzet voor zijn zeevaart
school maar ook voor het eiland Ter
schelling en in het bijzonder voor het
nationale (hoger) nautisch onderwijs.
Hij heeft vele dwarsverbanden weten te
leggen en uit te bouwen.
Terschelling was, samen met Vlissingen, nauw betrokken bij het tot stand
komen in 1985 van de vierjarige oplei
ding voor Marof-HBO. Ook wist Maar
ten Harms de vestiging van het "Mari
tiem Simulator Training Centrum" op

Zoals altijd, had een toch voor velen
voor het eerst zichtbaar wat geëmotio
neerde Maarten Harms het (voorlopi
ge) laatste woord. Hierin bepleitte hij
eerst meer samenwerking tussen het
nautisch HBO en MBO en vervolgens
ging hij in op het huidige nautische on
derwijssysteem dat volgens hem te
langdurig en te ingewikkeld is gewor
den om jongelui "die gewoon naar zee
willen, om te gaan varen", een kans te
geven hun capaciteiten op eigen wijze
te ontwikkelen.
De dag werd afgesloten met een druk
bezochte receptie en de gelegenheid
tot kennismaking met de nieuwe direc
teur, de heer S.j. Cross.

- bouwbegeleiding
- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden - ontwerp
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d o o r S t e p h e n J. C r o i t

Het Hoger Nautisch Onderwijs

*ï j s

De stand van zaken anno 1999
De heer Cross Is
sinds 19 maart van
dit laar Directeur
Maritiem Instituut
Willem Barentsz.

Wat was het zeemansleven vroeger toch simpel!
Als Je naar zee wilde als officier ter koopvaardij, dan kon Je stuurman, machinist of marconist worden. Die si
tuatie heeft lang stand gehouden en is in vele maritieme landen nog steeds actueel. Nederland heeft echter in
het maritieme altijd een voortrekkersrol vervuld en dientengevolge is hier dat traditionele bemanningspatroon toch ingrijpend gewijzigd: de functies stuurman en machinist zijn samengevoegd tot maritiem officier
en in de meeste gevallen is de marconist en passant maar door een afkorting vervangen: GMDSS.

dat dit een aanzienlijke inspanning
vergt en een onderbreking vormt in het
ritme van de kwaliteitsverbetering van
de afstuderenden. Een wat langere pe
riode van rust en stabilisatie zou onge
twijfeld alle partijen ten goede komen.

Praktijk

Fig. I . Wat was het zeemansleven vroeger toch simpel!

Wie varen wil zij onvervaard, doch wa
ke voor gevaar!
Velen van ons zullen deze spreuk gedu
rende hun loopbaan zijn tegengeko
men. En hoewel het ouderwets aan
doet, blijkt het nog in hoge mate
indringend actueel. Mogelijk is het on
vervaard zijn enigszins vervaagd, maar
het element van gevaar, dus ook van
veiligheid, is nog prominent aanwezig.
Gesteld wordt wel dat schepen de
grootste, door mensenhanden ge
maakte mobiele eenheden zijn. Als hier
mede verkeerd wordt omgegaan dan
kunnen er aanzienlijke problemen ont
staan en gevaren worden ontketend.
Dus ondanks alle eerstgenoemde ver
anderingen in de scheepsbedrijfsvoering blijft dit gevaarselement op de ach
tergrond bestaan en moet in het
onderwijs hieraan nog de grootste aan
dacht worden besteed. Daaraan is we
zenlijk niets veranderd!
Maar een zeevaartschool is vaak geen
zeevaartschool meer. Nieuwe onder
wijsstructuren, nieuwe organisatie
structuren en nieuwe bekostigings
structuren hebben er gezamenlijk toe
bijgedragen dat er met zoveel andere
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aspecten rekening dient te worden ge
houden dat het er soms op lijkt dat het
hoofddoel, het opleiden van de nieuwe
generaties scheepsofficieren, tussen
schip en wal dreigt te vallen.

Historie
Waar de scheepvaartindustrie veelal be
kritiseerd werd om de hoge mate van
traditie, moet toch door de critici met
bewondering naar het zeevaartonderwijs worden gekeken:
vanaf 1967 tot heden zijn de opleidin
gen AS/AM, BS/BM, HTS-N/HTS-W,
HTS-Nplus/HTS-Wplus, Maroff HBO
(semi-geïntegreerd Nw of Wn) en nu
sinds kort Maroff HBO (volledig geïnte
greerd officier) de revue gepasseerd.
Concreet betekent het dat er in zo'n 22
jaar 6 verschillende vormen van oplei
dingen zijn geweest; voorwaar geen
onaanzienlijke prestatie, zelfs niet op
papier.
Net als een nieuw onderwijssysteem
dreigde te beklijven diende de volgen
de verandering zich al weer aan! Onge
twijfeld gebeurde dit om de opleiding
van de nieuwe zeevarenden zo opti
maal mogelijk af te stemmen op de ver
anderende
omstandigheden
aan
boord. Het moge echter duidelijk zijn

De kwaliteit van een operationeel geo
riënteerde opleiding wordt o.a. geme
ten aan de mate van inzetbaarheid van
de studenten. De eerste kennismaking
van het beroepenveld met de studeren
den en met de potentiële nieuwe colle
ga's doet zich voor in de stageperiode.
Natuurlijk zullen deze jongeren niet alle
kneepjes van het vak kennen die door
hun mentor wordt beheerst. Maar ho
pelijk is er in de opleiding een goede
basis gelegd om zich te bekwamen en
zijn er wel andere kwaliteiten ontwik
keld en vaardigheden aangeleerd die
de ouderen ontberen en waarmede
men elkaar kan aanvullen en versterken.
"Ze weten niks" is een veelgehoord ver
wijt aan het adres van de stagiair(e)s.
Natuurlijk weten ze niks, dat wisten wij
vroeger ook niet, maar daarom is de
stageperiode juist zo belangrijk. Wat op
school is geleerd, moet hier in de prak
tijk worden gebracht, zodat ze na afstu
deren dan wel wat weten!!
Waar wij dan vervolgens vroeger een of
twee jaar de tijd kregen om als officier
in opleiding, onder het toeziend oog
van een oudere collega, in te slingeren
(on-the-job-training) wordt er nu van
de studenten verwacht dat ze onmid
dellijk zelfstandig kunnen functioneren.
Uiteraard is dit een grote belasting voor
de student, de opleiding, de collega's
en de bedrijfsvoering. Er zal dus ge
streefd moeten worden naar betere en
efficiëntere methodes van kennisover
dracht en voorbereiding. In dit verband
lijkt dan het competentie gericht on
derwijs uitstekend te passen, waarover
later meer.

SCHIP*WERFd*ZEE

ME11999

begrepen of beheerst.
Het gaat echter meer om de studiemethodieken en de benadering van het
"systeem schip". Hierbij kan onder
scheid worden gemaakt in het schip als
object, als varend systeem, als techno
logisch systeem, als vervoerssysteem en
als economisch systeem.
Op deze wijze wordt dan meer de rode
draad door het "systeem schip" aange
geven, waarbij inzicht in de samenhang
van de vroegere losse vakken tot beter
en sneller begrip zal moeten leiden.

Fig.2 De HT-race

Structuur en inhoud
Met ingang van het huidige cursusjaar
is in het HBO weer een verandering
doorgevoerd en daarmede een mijlpaal
gepasseerd. De structuur is om diverse
redenen aangepast, nl. jaar 1 studie,
jaar 2 studie, jaar 3 half stage, half stu
die, jaar 4 half studie, half stage. Voor
deze tijdverdeling is om diverse rede
nen gekozen en zijn de eerste lichtin
gen stagiair(e)s na het eerste halfjaar
varen nu op school terug. In overeen
stemming hiermede is het takenboek
aangepast en worden de ervaringen
van de eerste lichting eerste halfjaars
stagiair(e)s nu geëvalueerd.
Naast de structuur is echter ook de in
houd van de opleiding weer een stukje
aangepast. In plaats van de zogenaam
de semi-geïntegreerde officier is nu de
laatste stap gemaakt naar de zgn. volle
dig geïntegreerde officier. Dat wil zeg
gen dat daar waar men tot voor kort
een hoogste en laagste bevoegdheid
behaalde afhankelijk van de discipline
waarin werd afgestudeerd, nautisch of
technisch, (in feite S3 + C of SI + A),
men nu de hoogste bevoegdheden
voor beide disciplines (in feite SI + C)
behaalt. De diplomabenamingen en
vervolgdiploma's zullen in vaarbevoegdheidsniveau's worden omgezet.
Gesteld wordt, dat een geheel nieuwe
opleiding is gecreëerd waarmede de
studenten op een andere manier zijn
opgeleid en op een andere manier aan
boord zullen functioneren.
Natuurlijk moet dit ook weer niet wor
den overdreven. De theorie van ver
brandingsmotoren, de bepalingen ter
voorkoming van aanvaringen, de roer
en schroefwerking van een schip (om
maar een paar aspecten te noemen)
zijn gelukkig nog niet veranderd en zul
len op dezelfde wijze dienen te worden
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Kennis bezitten is essentieel, maar als
dat niet kan worden omgezet in de
competentie die noodzakelijk is om een
beroep uit te oefenen, dan is men ge
faald in het leggen van een verband
tussen de beide elementen. Omge
keerd zal de kennis die nodig is om een
competentie te beheersen, onderwe
zen en bestudeerd moeten worden.
Andere zaken zijn in feite overbodig en
daaraan kan in de nieuwe (nog steeds
vierjarige) opleiding eigenlijk geen tijd
meer worden besteed.
Het is interessant te vernemen dat er
vanuit het beroepenveld ook zorg is
voor het goed invullen van de beschik
bare onderwijstijd met vooral onder
werpen die "des scheeps" zijn. Hier
dient een goede balans te worden ge
zocht tussen de vormende vakken en
de operationeel gerichte vakken.
Het functioneren van de scheepsbedrijfsvoering is niet iets wat door het
onderwijsveld kan worden bepaald.
Hoogstens zal het mogelijk zijn in goed
overleg met het beroepenveld, vakmi
nisteries en sociale partners, tot een
zgn. beroepsprofiel te komen, wat kan
leiden tot vernieuwende werkmetho
des aan boord welke door het onder
wijs ingegeven en
mogelijk
gemaakt
kunnen worden. Als
het afgeleverde "produkt" niet inzetbaar is
waar het voor wordt
opgeleid dan is er
weinig reden om de
opleiding te continu
eren.
Anderzijds zal het be
roepenveld zich moe
ten realiseren dat de
opleidingen niet ge
heel carte blanche
hebben en dat er aan
de inhoud van een
opleiding voorwaar
den en raamwerkregels ten grondslag
liggen waarbinnen
moet worden ge
werkt.

Tenslotte dient er goed op gelet te wor
den dat de student ook inzetbaar is op
schepen waar de bedrijfsvoering meer
traditioneel of zelfs monodisciplinair is.
Dit is uiteraard essentieel maar tevens
een voorwaarde en een van de grote
uitdagingen van het nieuwe systeem.

Onderwijs methodieken
Andere typen onderwijs zoals project
matig en probleemoplossend studeren,
zijn methodieken die een rol kunnen
spelen bij het beter voorbereiden van
de student op de werkomgeving.
Tevens is het onderscheid tussen com
petentie gericht onderwijs vs. het vroe
ger gebruikelijke kennisgericht onder
wijs een ontwikkeling die ook
internationaal door het nieuwe
STCW95 wordt gesignaleerd en be
schreven. Het in de vingers krijgen van
de diverse vaardigheden wordt terecht
aanbevolen boven het uitsluitend ver
garen van de onderliggende kennis.
Vermeldenswaard is het te lezen in het
nieuwe periodiek "Onderwijs Innova
tie" van de Open Universiteit, hoe een
nieuw onderwijsconcept wordt geïn
troduceerd. Werken en leren in het Vir
tueel Bedrijf is een concept waarbij wer
ken en leren naadloos in elkaar
overgaan met als doel de competenties
van studenten verder te ontwikkelen.
Hierin is een van de werk-leeromgevingen het zgn. leren op de werkplek waar
t.b.v. de competentieontwikkeling van
het individu nu een gesimuleerde leer
omgeving wordt gecreëerd gericht op
samenwerken en samen leren. Men
verwerft nieuwe competenties door het
uitvoeren van echte opdrachten in een
echte werkomgeving.
Competentie assessment is dan de vol
gende stap en mogelijk als de eigenlijke
organisatie wordt nagebootst in het
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zgn. organisatie-prototyping. Directe
transfer van het getrainde en assessment in nieuwe rollen en taken worden
gezien als nieuwe mogelijkheden van
dit onderwijsconcept.
Kenners van de inhoud van STCW95
zal dit alles zeer bekend in de oren klin
ken. Met behulp van de meer geavan
ceerde simulatorconfiguraties is men in
het nautisch onderwijs al een aantal jaren volgens min of meer hetzelfde con
cept de competentie van de huidige of
toekomstige zeevarenden aan het ver
beteren of verhogen.
Bewust of onbewust is in het nautisch
onderwijs al een methodiek ingevoerd
die in andere vormen van hoger onder
wijs nu als innovatief en verbeterend
wordt ervaren. Dit geeft dan toch een
enigszins geruststellend gevoel dat ken
nelijk, temidden van alle veranderin
gen, er wat betreft de nieuwe onder
wijsmethodieken, in ieder geval een
goede weg is ingeslagen.

Leermiddelen
Door het integreren van leerprogram
ma's en functies, waarbij van oorspron
kelijk twee vierjarige programma's een
vierjarig programma werd gemaakt,
wordt een zware wissel getrokken op
de middelen en methodes die worden
gehanteerd om zo'n opleiding uit te
voeren.
Tot die middelen en methodes beho
ren in de eerste plaats leerboeken. Ech
ter om een of andere reden zijn heden
ten dage leerboeken voor maritiem on
derwijs een weinig populair medium,
zowel voor de auteurs als voor de uitge
vers. Ongetwijfeld speelt de geringe
oplage in de Nederlandse taal hierin
een belangrijke rol.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat
er in het Engelstalig vakgebied redelijk
veel maritieme studieboeken beschik
baar zijn die ook actueel gehouden
worden. Er zijn meerdere studierichtin
gen bekend waarvoor weinig of geen
Nederlandstalige literatuur beschikbaar
is. Aangezien de scheepvaart internatio
naal is en men van alle kanten propa
geert dat er meer binnen de opleidin
gen in en aan het Engels moet worden
gedaan, is het ontbreken van Neder
landstalige alternatieven misschien dan
wel een onbewust duwtje in die rich
ting.
Gelukkig heeft de techniek echter ook
niet stil gestaan en zijn er nu in grote
getale en tegen redelijke prijzen vele
nieuwe soorten onderwijsmiddelen be
schikbaar zoals CBT, simulatoren en
hands-on mockups.
Met name voor het competentiegericht
onderwijs is, zoals hiervoor reeds aan
gegeven, het leren in gesimuleerde

omgevingen een aanbevolen methode.
CBT en deeltaaksimulaties zullen een
steeds belangrijker rol kunnen spelen in
de voorbereiding voor het werken en
getoetst worden op de full-mission sys
temen die het onderwijs ter beschik
king staan.
Regelmatig steekt de discussie de kop
op over de beschikbaarheid van een ei
gen instructievaartuig voor het onder
wijs. Destijds is gekozen voor het ver
vangen van het toenmalige schip door
een "elektronisch" instructievaartuig in
de vorm van geïntegreerde simulato
ren. Vanwege o.a. de volgende twee
redenen lijkt deze keuze te rechtvaardi
gen:
- in de vierjarige opleiding is de student
structureel al een jaar als stagiair(e) aan
boord van een schip in bedrijf, als een
integraal deel van de studie. Het aanle
ren van bekwaamheden dient in een zo
realistisch mogelijke omgeving plaats te
vinden en dus is dit stagevaren hiervoor
zeer geschikt. Een additioneel instruc
tievaartuig lijkt overbodig.
- teneinde een waardevolle transfer van
training te krijgen, zou een instructie
vaartuig van een aanzienlijke omvang
en uitrusting dienen te zijn, om de
schepen waarop door de studenten ge
werkt zal gaan worden, zo dicht moge
lijk te benaderen. Dit impliceert een niet
geringe investering voor aanschaf, ex
ploitatie en actueel houden van zo'n
vaartuig. Wordt niet aan deze overeen
komst voldaan, dan zal overdracht van
het geleerde naar de praktijk op moei
lijkheden kunnen stuiten en de relevan
tie tussen opleiding (schip) en praktijk
worden betwijfeld.

Opleiding nautische docenten
Naast het opleiden van zeevarenden, is
het opleiden van docenten van min
stens evenveel belang. Hierin is Neder
land uniek geweest: een speciale oplei
ding voor leraren nautisch onderwijs de
"Comelis Douwes cursussen" voor inti
mi, heeft lange tijd bestaan. Vele van de
maritieme buitenlanden zijn hierop
nog steeds jaloers en sommigen probe
ren deze na te bootsen. Echter, door
het veranderen van de onderwijsbevoegdheidseisen en het continueren
van de oorspronkelijke Douwes-structuur, is de belangstelling voor de nauti
sche lerarenopleiding tot onder het nul
punt gedaald. Een betreurenswaardige
ontwikkeling, waaraan in de toekomst
hopelijk verandering zal kunnen ko
men.
Afgestudeerd in het HBO geeft de mo
gelijkheid in het HBO les te geven, vol
gens de huidige regelgeving. Het lijkt
een alternatieve vorm van zelfbevruchting. Je studeert af, doet wat praktijk er

varing op en bent dan plotseling be
voegd en bekwaam om aan dezelfde
soort opleiding weer les te geven. Zo
ook de volgende lichting en de volgen
de en de volgende enz.enz.
Meestal zal de lesstof die de nieuwe do
cent presenteert minder omvattend zijn
als die van zijn voorganger. Het is ten
slotte niet mogelijk om alles te onthou
den en te reproduceren. Wat door de
volgende generatie wordt gedoceerd,
zal weer een stukje minder worden enz.
Op deze manier zal binnen korte tijd de
opleiding volledig uitgehold zijn.
Deze vicieuze cirkel dient doorbroken
te worden en dus zal er een structuur
moeten bestaan om kennisleemtes aan
te vullen en om boven de oorspronkelij
ke stof uit te stijgen. Pas dan zal een vol
doende niveau van de docenten ge
waarborgd kunnen zijn.
Vanuit de docenten zullen dan weer
examinatoren en deskundigen ge
kweekt moeten worden. Vanuit de exa
minatoren en deskundigen zullen dan
weer de ervaren examinatoren en des
kundigen dienen te worden opgelijnd
onder wier supervisie de trainee-examinatoren en deskundigen dienen te wor
den voorbereid zoals vermeld in
STCW95.
Door ratificering van dit STCW95 dient
deze structuur ook in Nederland te zijn
ingesteld, waarbij er wordt gesproken
van instructors, assessors en supervisors
die door ervaren mentoren dienen te
worden opgeleid. Moge het lastig zijn
om zeevarenden te recruteren, het be
kwamen van docenten, examinatoren
en deskundigen zal in de zeer nabije
toekomst zo mogelijk een nog groter
probleem worden.

Visitatie
Kwaliteitsbewaking in het HBO wordt
o.a. gedaan door het instellen van een
visitatiecommissie welke een opleiding
gaat doorlichten. Recentelijk (1998) is
dit gebeurd voor het hoger nautisch
onderwijs en zijn de instituten van Am
sterdam, Rotterdam, Terschelling en
Vlissingen bezocht, beoordeeld en be
schreven in het zgn. visitatierapport.
Het visitatierapport welke openbaar is
en tegen vergoeding bij de HBO raad
verkrijgbaar, is in het algemeen positief
over de opleidingen en stelt dat er vele
goede oordelen gegeven zijn, maar dat
er nog wel verbeteringen noodzakelijk
zijn.
Uit dit rapport is een aantal van de con
clusies relevant voor vermelding hier:
- de commissie meent dat de opleidin
gen een duidelijke en adequate visie
hebben op het beroep en het beroe
penveld waarvoor wordt opgeleid,
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Maar zoals met alle apparaten, ze zijn
zo goed als de persoon die ze bedient.
Met andere woorden, er zal nu ook in
tensief aandacht aan de personen moe
ten worden besteed en hierin moeten
worden geïnvesteerd: opleiding, belo
ning, carrièreperspectieven en secun
daire voorwaarden zijn allen aspecten
waar elke werknemer belang in stelt.
Dit is niet anders voor de studenten,
voor de zeevarenden, als wel voor hen
op de volgende niveaus van de denk
beeldige maritieme carrièreladder. We
hadden een goed produkt en we kun
nen dat nog steeds hebben. Maar het is
net als met zomertijd: ogenschijnlijk
hebben we een extra uur (daglicht) be
schikbaar, maar schijn bedriegt.
Het lijkt erop dat het imagoprobleem
hardnekkig is. Toch moet het door een
gezamenlijke inspanning niet onmoge
lijk zijn om dit ten goede te doen keren.
Dat zou dan in ieder geval een mooie
basis vormen om de volgende eeuw
mee te beginnen!

R e f e r e n t i e s

- hoewel de initiatieven er zijn, zal er
meer aan kwaliteitsbewaking binnen
het onderwijs gedaan moeten worden,
- er is kritiek op het feit dat het studie
programma nog niet voldoende is
vormgegeven met het oog op de eind
termen van de opleiding,
- met het oog op het internationale ka
rakter van de opleiding zou er meer in
het Engels gedaan moeten worden,
- het studiemateriaal is niet altijd up-todate en behoeft verbetering en vernieu
wing.

Imago
Er wordt intensief getracht aan de mati
ge instroom op de zeevaartscholen iets
te doen. Echter, ondanks alle campag
nes, voorlichting en publikaties moet
het instroomniveau hoger worden. De
opleidingen worden verder gemoderni
seerd en bijgesteld. Er zijn volop ar
beidsmogelijkheden voor afgestudeer
den en de arbeidsvoorwaarden zijn
heel redelijk. (Toch zijn er maar weinig
werkgevers die een carrièrepatroon aan
een toekomstig zeevarende kunnen of
willen aanbieden).
Maar naast dit alles lijkt het algehele
imago van het beroep van zeevarende
kennelijk nog steeds te wensen over te
laten. Misschien wordt er te vaak mel
ding gemaakt van het feit dat er zoveel
Filippino's willen varen, dat de Oost
bloklanden zo'n goed potentieel bezit
ten, dat China de zeevarendenleveran
cier wordt van de volgende eeuw.
Zulke uitingen, hoe simpel en feitelijk
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correct, zijn toch mogelijk "imago kil
lers" waardoor de interesse in een neer
waartse spiraal belandt. Waarom zou je
naar zee gaan als er zoveel (goedkope
re) buitenlanders staan te trappelen om
je baan over te nemen? En wat is dan
het toekomstperspectief voor hen die
het wel verkiezen?
Waarom is het schijnbaar aantrekkelij
ker om bijv. piloot te worden? Net als in
de zeevaart volop arbeidsmogelijkhe
den, want er wordt hoe langer hoe
meer gevlogen. Echter ook daar, vaak
van huis, vliegtuigen kunnen te pletter
vallen en je kunt dagelijks worden afge
keurd. Toch kennelijk een beter imago?
je hoort in ieder geval niet dat legio ge
gadigden uit maritieme ontwikkelings
landen voor dit beroep worden opge
lijnd. Kennelijk is piloot dus een beroep
van de ontwikkelde (rijkere) landen en
dus blijkbaar interessanter om een car
rière in op te bouwen.

Conclusies
Er wordt veel gepraat en nog veel meer
vergaderd. Het lijkt belangrijk hierbij
door de bomen het bos niet te missen.
De schaarse maritieme onderwijs ex
pertise die er nog aanwezig is, moet
niet door de opgelegde structuren, ad
ministratieve rompslomp en verande
ringen verloren gaan. De infrastructuur
en de middelen voor kwalitatief goed
maritiem onderwijs zijn nog steeds vo
lop aanwezig en nationaal en interna
tionaal kunnen we daarmede goed
voor de dag komen.
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DIENSTVERLENING AAN
SCHEEPVAART EN
REGIONALE INDUSTRI

• Scheepsreparaties/ verlengingen e.d.
voor schepen tot 2 0.000 dwt, zowel
binnen- als buitendijks
(2 drijvende dokken & dwarshelling)
• Schee psnieuwbouw
• Landactiviteiten voor industrieel
onderhoud en constructiewerk

“Aerophoto Eekle”
Foto: op de voorgrond de binnendijkse locatie;
op de achtergrond de dok locatie in de haven van Delfzijl.

• Ambachtelijk vakwerk in betimmeringen

Voor nadere informatie:
Niestern Sander B.V., Postbus los, 9930 a c Delfzijl
Tel.: 0596 - 617979 /Telefax: 0596 - 617159 / E-mail: niesan@castel.nl
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Auditeur sussen 1999

Interne kwaliteitsaudits

Na afloop van de cursus bent u in staat tot correcte interpretatie en omschrijving van de auditeisen
volgens NEN-EN-ISO 9001 /2, planning, uitvoering en verslaglegging van een audit.
D uur
2-daagse cursus
Prijs:
NLG 1.525,Data:
1 en 2 juni, 15 en 16 juni, 29 em 30 juni, 13 en 14 juli, 31 augustus en 1 september, 14 en 15 september,
28 en 29 september, 12 en 13 oktober, 26 en 27 oktober, 9 en 10 november, 23 en 24 november,
7 en 8 december, 14 en 15 december.
Ship Safety Management (ISM-code)

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

Na afloop van de cursus beschikt u over de beginvaardigheden om interne audits uit te voeren, kunt u een relatie leggen tussen
de heersende bedrijfssituatie en de eisen van de ISM-code en kunt u een mening vormen over het functioneren van veiiigheidsmanagementsystemen.
Duur: 1-daagse cursus
Prijs:
NLG 925,Data:
22 juni, 21 september, 8 december.
Lead auditor van Kwaliteitsmanagementsystemen
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Na afloop van de cursus bent u in staat tot NEN-EN-ISO 9001 interpretatie
en toepassing, auditplanning, -voorbereiding, -uitvoering, -rapportage en
-follow-up.
D uur
5-daagse cursus
Prijs:
NLG 4.175,Data:
7 t/m 11 juni, 28 juni t/m 2 juli, 6 t/m 10 september,
20 t/m 24 september, 11 t/m 15 oktober, 8 t/m 12 november,
Lloyd's Register M anagem ent Services
29 november t/m 3 december, 13 t/m 17 december.
Weena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam
Postbus 701 • 3000 AS • Rotterdam
Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u contact
Tel. 010-201 84 47 • Fax 010-404 55 88
opnemen met mevr. E. de Weert, tel. (010) 201 84 48.
Acquisitie naar aanleiding zwn deze ailvertentie wordt niet op prijs gesteld.

P L E VE R I NGE N

door F . Kok

Smit Mississippi
Damen Shipyards in Gorinchem heeft op 2 april de sleepboot Smit Mississippi, bouwnummer 7933, overge
dragen aan Smit International Curafao. Het is de eerste van acht boten van het type ASD Tug 3111, die Smit
bij Damen heeft besteld. De Smit Mersey, bouwnummer 7934, volgt deze maand en daarna komen in augus
tus de Smit Mame (7935) en in oktober de Smit Missouri (7936). De overige vier boten zijn pas onlangs be
steld en worden in 2000 opgeleverd.

Fig. f.
De Smit Mississippi
(foto: Flying Focus).

De ASD Tug 3111 is een nieuw ont
werp, dat in nauwe samenwerking met
Smit Engineering speciaal werd ontwik
keld voor diensten in het Panamakanaal
en omgeving. Inmiddels is echter beslo
ten dat de Smit Mississippi en de Smit
Mersey eerst in Rotterdam zullen wor
den ingezet.
De ontwerpeisen waren:
- Een lengte kleiner dan 31 m.
- Alle verblijven boven de waterlijn.
- Verwijderen van de roerpropellers via
luiken in het bovendek, zonder dat
dokken noodzakelijk is.
- Een vrije hellingshoek van 38° (zie
vooraanzicht, fig. 2).
Laatstgenoemde eis is afkomstig van de
Panamakanaal autoriteiten en houdt er
verband mee dat de boten ook in de
sluizen schepen moeten kunnen assi
steren, waar de ruimte soms beperkt is
en onder overhangende voor- en ach
terschepen moet worden gewerkt. Om
dezelfde reden is de mast strijkbaar uit
gevoerd en zijn de brandblusmonitoren
niet bovenop het stuurhuis geplaatst.
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Aan de eisen kon worden voldaan door
enige aanpassing van het ontwerp van
de Damen ASD Tug 3211.
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.
30,600 m.
Lengte w.l.
28,585 m.
Lengte l.l.
27,442 m.
Breedte o.a.
11,200 m.
Breedte mal
10,600 m.
Holte
5,000 m.
Diepgang achter
5,010 m.
Waterverplaatsing
681 t.
Gross tonnage
353
De boot is door Uoyds Register geklas
seerd, met de notatie *100A1 Tug,
*LMC UMS.

INDELING
De Smit Mississippi heeft een lange bak
met op ongeveer halve lengte een step.
De hoogte van het voorste deel van de
bak is zodanig gekozen, dat de accom
modatie eronder boven de waterlijn
ligt.
Het achterste deel van de bak ligt iets

hoger dan het hoofddek om in de ma
chinekamer voldoende ruimte te creë
ren om de geluiddempers in hun ge
heel onderdeks te kunnen plaatsen.
Onder bakdek en hoofddek is de langsscheepse indeling:
- Voorpiek voor waterballast.
- Compartiment met onder het tus
sendek in de zijden waterballasttanks
en daartussen, van voor naar achter:
een droge ruimte, twee drinkwatertanks, een kofferdam en de brandstofdagtank. Op het tussendek (dat
boven de waterlijn ligt) bevindt zich
een deel van de accommodatie, als
mede tegen het achterschot een
brandstof header tank.
- Machinekamer; op de bodem bevin
den zich op hart schip tanks voor
brandstof, smeerolie en blusschuim;
in de zijden aan SB tanks voor sludge
en voor vuile olie, alsmede een beun
koeler, aan BB een lenswatertank en
een beunkoeler.
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- Compartiment met twee L-vormige
brandstoftanks (SB en BB) en op hart
schip een trossenruim/werkpfaats.
- Voortstuwingscompartiment, met de
beide roerpropellers.
- Hekcompartiment voor waterballast
en een ingebouwde tank voor olie
voor de roerpropellers.

compartiment ligt op hart schip een
trossenbergplaats, met daarnaast de
kettingbakken.
De gehele accommodatie, inclusief het
stuurhuis, heeft air conditioning en is
bovendien van elektrische verwarming
voorzien.

CONSTRUCTIE
De tankinhouden (100% ) zijn:
102,7
Dieselolie
Smeerolie
4.9
Vuile olie
1.9
3.4
Sludge
Drinkwater
40,1
5.4
Lenswater
Schuim
12,9
142,4
Waterballast

m 3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.
m3.

Accommodatie
Het dekhuis op het hoofddek heeft
twee lagen, waarbij onder het stuurhuis
extra ruimte is voor leidingen en appa
ratuur.
Op het hoofddek bevinden zich in het
dekhuis aan SB de messroom, een sani
taire ruimte met toilet, douche en was
tafel, en de C 0 2-kamer; aan BB de kom
buis en een bergplaats. Op het bakdek
zijn tegen het frontschot van het dek
huis twee bergplaatsen dekdienst aan
gebracht.
Onderdeks zijn er zowel aan SB als aan
BB twee tweepersoons hutten (in totaal
dus voor acht man). Daarachter liggen,
van SB naar BB: een sanitaire ruimte als
op het hoofddek, de wasserij, de al ge
noemde brandstof header tank en de
AC-ruimte, tevens machinekamerbergplaats. Tegen het voorschot van dit
Fig. 2. Vooraa/uicht.

Het schip is zwaar gebouwd: in het ach
terschip is de dikte van het vlak 12 mm;
voor het overige zijn huid- en vlakbeplating 10 mm dik; de dekken zijn 8
mm dik en het achterdek is berekend
op een belasting van 3 t/m2. Voor het
dekhuis gelden plaatdikten van 6 mm
en in het front 7 mm.
Mede dankzij de zware constructie zijn
de trillingniveaus over het hele schip,
zelfs in het achterschip bij de schroe
ven, zeer laag.
De romp wordt rondom door zware
fenders beschermd: rond de boeg is
een cilindrische fender met een door
snede van 900 mm voorzien, met daar
onder een W-type fender met een dikte
van 480 mm; langs de zijden zijn berg
houten van rubber D-profielen, 300 x
300 mm, aangebracht; het achterschip
is weer van cilindrische fenders voor
zien, met een doorsnede van 450 mm.

MACHINE-INSTALLAHE
Voor de voortstuwing zorgen twee
Wartsila dieselmotoren, type 6L26, van
elk 1830 kW bij 1000 tpm. Via Twin
Disc slipkoppelingen, type M CD 3000
5-LD, drijven de motoren Aquamaster
roerpropellers, type US 3001, aan. Deze
zijn voorzien van vaste vijfbladige
schroeven met een diameter van 2600
mm, in straalbuizen, type 19 A.
Met deze installatie wordt een vrijvarende snelheid van 13,2 kn vooruit be
reikt. Dankzij de speciale rompvorm en
de grote scheg is de snelheid achteruit
12,4 kn, met volledig behoud van de
bestuurbaarheid. De paaltrek is 61,3 t
vooruit en 56,41achteruit.
De slipkoppelingen maken het mogelijk
bij stationair draaiende hoofdmotoren
het toerental van de schroeven zeer
nauwkeurig te regelen.
Elektrisch vermogen wordt geleverd
door twee Caterpillar hulpsets, met
motoren van het type 3304 T en gene
ratoren, type SR4, ieder 100 kVA, 1500
tpm, 230/400 V, 50 Hz.
Er is een Marble MS 2080 bewakingsen alarmsysteem geïnstalleerd, dat vol
ledig kan worden geïntegreerd met het
Wartsila bedieningssysteem. Het Mar
ble systeem geeft bovendien de moge
lijkheid om door middel van touchscreen displays de niveaus in de
brandstoftanks te bewaken, zowel in de
machinekamer als in het stuurhuis.
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Sleep- en ankergerei
Het sleepgerei bestaat uit twee hydrau
lisch aangedreven Ridderinkhof sleeplieren, met frictiekoppelingen en met
handremmen die op roestvrij stalen
randen van de trommels werken.
Op het voorschip dient de lier tevens als
ankerlier en is voorzien van twee onaf
hankelijk van elkaar te bedienen trom
mels, twee nestenschijven en twee verhaalkoppen. Op elke trommel kan een
sleeptros van synthetische vezel wor
den geborgen, met een lengte van 150
m en een diameter van 80 mm. De
trossen worden door roestvrijstalen klui
zen geleid, die in de beting op het
voorschip zijn geïntegreerd. De kluizen
hebben een min of meer driehoekige
opening (zie fig. 2). De trekkracht van
de lier is 30 t bij 12 m/min, de houdkracht is 1501 en de inhaalsneiheid van
de losse tros is 35 m/min.
Het ankergerei bestaat uit twee HHP
Pool ankers van ieder 427,5 kg en in to
taal 302,5 m ketting van 24 mm.
De lier op het achterdek heeft een
trommel en een verhaalkop. Op deze
trommel kan 600 m staaldraad van 52
mm worden geborgen. De draad
wordt door een gietstalen kluis geleid,
die in de beting op het achterdek is ge
last. De trekkracht is hier is 60 t bij 8
m/min of 20,7 t bij 18,8 m/min. De
houdkracht is 1501.
Beide lieren kunnen zowel ter plaatse
als van het stuurhuis uit worden be
diend.
Ten behoeve van offshore werkzaam
heden en ankerbehandeling is op het
achterschip een hekrol aangebracht,
SWL 2 5 1.

Brand blusinstallatie
Voor bluswerkzaamheden is de boot
uitgerust met een Nijhuis brandbluspomp in de machinekamer. Deze heeft
een capaciteit van 600 m3/h bij 14 bar
en wordt aangedreven door een Cater
pillar dieselmotor, type 3406 DI-TA,
van 360 kW bij 2100 tpm.
Voor het stuurhuis op het brugdek zijn
twee Ajax de Boer monitoren geplaatst,
met een capaciteit van 600 resp. 300
m3 water/schuim per uur. Naar verkie
zing voedt de pomp alleen de ene mo
nitor met 600 m3/h of beide monitoren
met ieder 300 m3/h.
Voor brandbestrijding aan boord van
de boot zelf worden de algemene
dienst pompen gebruikt: twee stuks
Sihi pompen van 26 m3/h bij 3 bar.
Voor de machinekamer is een C 0 2-systeem geïnstalleerd.
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Reddingmiddelen
Achterop het brugdek zijn twee Viking
opblaasbare vlotten geplaatst, elk voor
10 personen. Zij worden gelanceerd via
neerklapbare rotbanen.
Bmginrichting
Het stuurhuis heeft een enkele bedieningsstand met daaromheen alle beno
digde apparatuur. Grote ramen rond
om (met dubbel glas) geven een
optimaal uitzicht naar alle kanten, ook
naar boven, alsmede op de lieren en op
de berghouten in de zijde.
De navigatie- en communicatie-apparatuur voldoet aan de GMDSS eisen
voor gebied A l, is geleverd door Radio
Holland en omvat:
- GPS, Furuno GP-80;
- autopilot, Plath Navipilot V/M, ver
bonden met het
- magnetisch kompas;
- radar, Furuno FR-7062;
- echolood, Furuno FCV-612;
- VHF radiotelefonie, Furuno FM 8500
met DSC;
- VHF radiotelefonie, Furuno FM 2510;
- navtex, SRH Nav 5.

Fig. 3. De Smit Mississippi (foto: Flying Focus).

Geluidwerende maatregelen
Er zijn vele maatregelen genomen om
lage geluidniveaus te bereiken: een
zorgvuldig uitgekiende indeling, flexi
bele opstelling van hoofd- en hulpmotoren, toepassing van zwevende vloe
ren en van dubbele beglazing in de
gehele accommodatie (inclusief de 'sky
Windows' in het stuurhuis) alsmede uit
gebreide isolatie. Tijdens de proeftoch
ten werden de volgende waarden ge
meten:
- in de hutten 50 tot 52 dB(A);
- in de messroom 55 dB(A);
- in het stuurhuis 58 dB(A);
- op het achterdek 79 dB(A), bij 80%
machinevermogen; deze waarde is
mede te danken aan het gebruik van
35 dB(A) geluiddempers en van ge
luidarme machinekamerventilatoren.

VERDERE OPDRACHTEN
Naast de zeven zusterschepen van de
Smit Mississippi heeft Smit nog zeven
schepen bij Damen in opdracht: vier
ASD Tugs 3110, twee Pushy Cat's 1204
en een Stan Tender 1500.

Ujst van toeleveranciers van de Smit Mississippi
(niet volledig)
Ajax de Boer, Amsterdam
Alfa Laval, Maarssen
Berendsen PMC, Rijswijk
den Breejen 6t Zn. Sliedrecht
Datema, Delfzijl
DBR, Hardinxveld-Giessendam
Econosto, Capelle a/d Ijssel
Facet Industrial, Almere
C ebhard-Electro, Oosterhout
Geveke, Papendrecht
Hamworthy Benelux, Rotterdam
Heinen & Hopman, Spakenburg
International Paint, Rhoon
de jong Pijpleidingen, Sliedrecht
KaMeWa Benelux, Purmerend
Ketting, llmuiden
Marble Marine Electronics, Urk
Merwede, Giessenburg
Nijhuis, Winterswijk
NRF, MUI
Radio Holland, Rotterdam
Riddennkhof, Hasselt
Sihi Maters, Beverwijk
Viking Life Saving Eq. Zwijndrecht
Vlaardingen Oost, Vlaardingen
Wartsila NSD, Zwolle
van Wingerden, Gorinchem

brandblusuitrusting
brandstofseparator
hydraulische installatie
schilderwerk
diversen veiligheids- en
nautische uitrusting
Stork hydrofoors
afsluiters en appendages
lenswaterreiniger
elektrische installatie
hulpmotoren
sewage-installatie
ventilatie en AC
verf
pijpleidingen
roerpropellers
compressoren
alarmsysteem
isolatie
brandbluspomp
beunkoelers
navigatie- en communicatie-apparatuur
lieren
pompen
vlotten
ankers en kettingen
hoofdmotoren
ramen en poorten
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Transfergroep Rotterdam

Opleiding en Advies

Gevraagd: te trainen managers
U w ilt bij de tijd blijven op u w vakgebied,
verder groeien in uw functie?

Een selectie uit de opleidingen en cursussen HBO/Post-HBO
die de komende m aanden starten:

verbreden?

• Opzetten en doorrekenen van
scheepsbouwconstructies

U heeft geen tijd vo o r een uitsluitend theoretische oplei

• Commercieel Technicus

U w ilt vaardigheden opdoen o f u w kennis

35 bijeenkomsten, start 5 oktober 1999

35 bijeenkomsten, start 5 oktober 1999

ding van één o f meerdere jaren?

• Ioniserende Straling, niveau 4A
D an ligt hier voor u het antw oord om kort,
krachtig en praktijkgericht een opleiding te kiezen, die u

3 1 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

• Hoger Bedrijfskundig Management

zelfs naast u w w erk kunt volgen en die u
vertrouwd m aakt met de jongste ontwikkelingen

44 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

• Projectmanagement

in uw beroepsveld.

10 bijeenkomsten, start 3 november 1999

• KAM-coördinator
40 bijeenkomsten, start 4 oktober 1999

Voor meer informatie en/of brochure: unit Techniek, Bedrijfskunde en Milieu, telefoon (010) 241 44 60

^H A TLA PA
Intelligent Solutions - always in harmony
with safety and responsibility
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PROGRAMM
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S im plex-C om pact-S aals
Sim plex-C om pact-F in stabilizers
Sim plex-C om pact-Steering gears
S im p lex-C o m pa ct-Bearing s
C arbonplan-M echanical Seals
C entrax-Bulkhead seals
Stem tube and s tem tube bushes
T urbulo-S eparators

NEUENFELDER
MASCHINENFABRIK GmbH
• Shipcranes
APPARATEBAU SALZKOTTEN GmbH
• Sew age treatm ent plants
DECKMA HAMBURG GmbH
• Oil c o ntent m eters
• Tanker Deballasting m onitor
TANKSYSTEM SA
• H erm etic U llage, Tem perature and
interface detectors
• H erm etic d ec k valves and load sam plers
SOTECO INTERNATIONAL S.R.L.
• Spare parts fo r oil-purifiers
W. SANDER FERTIGUNG GmbH
• Valves and fittings
JETS VACUUM AS
• V acuum to ile t system s

THB 0J 16

V . T e c h n is c h B u re a u
"
~
UITTEL W B O G A A R T

WINEL B.V.
e Tank vent check valves
• Ventllatlion cowls, pressure vacuum valves
• W atertight doors
e Hydraulic watertight sliding doors
e Shell doors
e S cuppers, flame arresters and deck caps
MEGATOR Ltd.
• Pumps and H ydrophore system s
MEROK MARINE
e Sealings fo r ferries
MOHR HEBETECHNIK GmbH
• Blocks, hooks and shackles
• Fairleads and haw se holes
TEKNOTHERM AS
e Marine refrigeration
WEARDALE STEEL (Wolelngham) Ltd.
e Steel castings and steel fabrications

•
•
•

DECK MACHINERY
CO M PRESSO RS
STEERING GEARS

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

EUCARO B U N TM E TA LL G m bH
• Cunifer pipes and fittings
RAM SCHlFFStSOUERUNQ UND AUSBAU GmbH
• A ccom m odation system and wetunrta
MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
• Deckm achinery
• Shipiitts and slipw ay w inches

S ein h u isw a ch ter 1 - 3034 K H R o tterdam
Te L: 010 -4 11 46 1 4 - Fax: 010 - 414 10 04
E-m ail: TBUObv-tbu.demon.n3

industrieweg 30
T e l010 - 2 48 56 45 •
STO CKS
•

3133 EE Vlaardingen
Fax010-2485635
SALES & SERVICE
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d o o r E. H i e t b r i n k

Het Middelbaar Nautisch Onderwijs

Het tij moet keren
De heer [.Hietbrink
is voorzitter van het
College van Bestuur
Scheepvaart en
Transport College
Botterdam

Met een knipoog naar het redac
tionele inleidlngsartikel van de
heer de Jong zou een titel voor de
enigszins beklemmende gevolgen
van een Inventarisatie van de toe
stand van het middelbaar zee
vaartonderwljs
al
snel
de
tltel:"Pompen of verzuipen" mee
kunnen krijgen.
Met gevoel voor drama kan ook onder
het vaandel "Luctor et Emergo" een
verhandeling over het zeevaartonderwijs worden gegeven. Met deze bela
den cri de coeur wordt in ieder geval

enig vertrouwen in de toekomst uitge
drukt. Het redactionele inleidingsartikel
heeft de geschiedenis van het zeevaartonderwijs voor de koopvaardij in grote
lijnen verwoord. Enige kanttekeningen
zijn toepasselijk teneinde een helder
beeld van de ontwikkelingen, de huidi
ge situatie en de mogelijke toekomst te
kunnen schetsen. Hoewel eveneens tot
het middelbaar nautisch onderwijs het
zeevaartonderwijs voor de zeevisserij en
voor de varende baggerindustrie wordt
gerekend, wordt toch hoofdzakelijk
aandacht gevraagd voor het zeevaart
onderwijs voor de koopvaardij in al haar
verschijningsvormen. Van sleepboot tot
containerschip, van kruiplijncoaster tot
chemicaliëntanker en passagiersschip
wordt gerekend tot het domein van de
gediplomeerde officier uit het (middel
baar) zeevaartonderwijs.
In Nederland heeft zoals eerder is ver
meld een dramatische reorganisatie in
het middelbaar nautisch onderwijs
plaatsgevonden. Van de ongeveer 30
scholen voor middelbaar zeevaarton-
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derwijs in 1985 zijn er in de loop van
1987 tot 1990 slechts zes overgeble
ven. Twee van deze scholen, in Urk en
Den Helder, waren via de reorganisatie
operatie van het middelbaar nautisch
onderwijs voorbestemd alleen zeevisvaartonderwijs te verzorgen. In het be
gin van de jaren 90 heeft Den Helder
een start gemaakt met het zeevaarton
derwijs. De opleidingen voor de grote
zeevisvaart, de trawlers van ongeveer
100 meter lengte en 50 opvarenden, lij
ken zeer veel op de opleiding voor de
maritiem officier voor de koopvaardij.
Veel hebben de zeevaartopleidingen in
het middelbaar zeevaartonderwijs van
de integrale opleiding tot maritiem offi
cier, zoals deze via de opleidingen
stuurman/werktuigkundige zeevisvaart
al jaren geleden werden ingevoerd,
kunnen leren.
Voorafgaand aan de operatie "Schaal
vergroting, taakverdeling en concentra
tie in het Hoger Beroepsonderwijs
(STC)" was geprobeerd een grote kou
de saneringsslag uit te voeren. Deze
door het bestuur van de destijds be
staande vakbond de "Vereniging lera
ren lucht en nautisch onderwijs (VLLNO)" voorgestelde saneringsoperatie
heeft de Vereniging Instituten Nautisch
Onderwijs, de VINO, mogelijk op ter
mijn de doodsteek gegeven.

STC en SVM operaties
De operatie "Schaalvergroting, taakver
deling en concentratie in het Hoger Be
roepsonderwijs (STC)" in 1989 en 1990
leverde dramatische problemen op
voor het vaak "beroofde" middelbaar
nautisch onderwijs en heeft het overleg
tussen MBO- en HBO-zeevaart gestopt.
De moderne inhoud van practica werd
in de splitsing meestal aan het HBO
toebedeeld. Nadat de reorganisatie van
het zeevaartonderwijs tussen 1987 en
1990 was afgerond, werd deze ingrij
pende operatie in 1990 opgevolgd
door de operatie "Schaalvergroting,
vernieuwing van het Middelbaar Be
roepsonderwijs (SVM)" Echter, zo ver
was het nog niet in 1988. Aanvankelijk
waren er tussen 1987 en 1990 redelijk
sterke scholen voor zeevaartonderwijs/nautisch onderwijs gevormd met
aantallen leerlingen van meestal 350
tot 600. De dreiging van een volgende
fusie en bezuinigingsoperatie uit te voe

ren in 1990 deed de overgebleven in
stellingen in 1988 en 1989 zoeken naar
bescherming en dreef de partijen in het
middelbaar nautisch onderwijs aanvan
kelijk naar elkaar.

De eerste aanzet voor een Nautische
Koepel
Er deed zich in 1988 en 1989 een kans
voor om alle middelbaar nautische
scholen, samen met baggeronderwijs
en Rijn- en binnenvaartonderwijs en sa
men met de opleidingsschepen voor
zeevaart, de Prinses Margriet, het schip
voor de zeevisvaart en de drie schepen
voor de Rijn- en binnenvaart onder een
bevoegd gezag te brengen. Deze "nau
tische koepel" is uiteindelijk, nadat veel
besturen voor de vorming hiervan had
den geopteerd, helaas door onduidelij
ke en vaak onzuivere gemeentelijke en
politieke belangen, niet ingevuld.
Slechts enkelen zagen uiteindelijk de
kansen en de noodzaak voor de vor
ming van deze koepel. Een door velen
nog steeds als gemiste kans geziene
mogelijkheid is in een legendarische bij
eenkomst in Amersfoort ten grave ge
dragen. Een koepel die al het unieke en
specifieke middelbaar nautisch onder
wijs moest aansturen, die moest zorgen
voor leerstofontwikkelingen en docen
tenopleidingen en voor de noodzakelij
ke vernieuwingen, mocht er niet ko
men, omdat de visie bij enkele lokale
bestuurders hiervoor niet aanwezig
was. Tevens zou de koepel de enige en
goede gesprekspartner voor het minis
terie van onderwijs en het vakministerie
van Verkeer en Waterstaat hebben kun
nen worden. De belangenbehartiging
had vervolgens beter ter hand geno
men kunnen worden. De mogelijkhe
den van overleg met het hoger nau
tisch onderwijs waren buitengewoon
moeilijk mede ten gevolge van de pijn
lijke splitsingsoperatie van MBO en
HBO in 1987.
In deze jaren werd, tijdens de fusieactiviteiten, tevens de volledig geïntegreer
de opleiding maritiem officier in het
MBO ingevoerd.

De lerarenopleiding
De opleiding van leraren voor tweede
araads en eerste araads aktes verdween
SCHIPaWERFdeZEE
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door tekort aan cursisten rond 1990
goeddeels uit de markt, omdat er geen
verplichting voor deze aktes meer voor
benoeming tot leraar in het HBO in de
wetgeving was opgenomen. De ont
moedigende salarismaatregelen in
1985 voor jonge docenten en de duur
en zwaarte van de opleiding waren de
andere belangrijke redenen dat begin
nende docenten niet meer met deze
opleiding startten. In de jaren 1984 tot
1987 is door de Vereeniging Cornelis
Douwes geen vernieuwing doorge
voerd die op dat moment door veel
cursisten van de opleidingen werd ver
langd: een afstudeermogelijkheid bij
een universiteit en een betere maat
schappelijke erkenning van deze oplei
ding waren de wensen. Vooral de ho
gescholen waren met hun beleid om
de beginnende docenten te ondersteu
nen, zowel financieel als met wat extra
tijd om te studeren, vaak veel te laat en
te voorzichtig. Enerzijds verzwaarde het
beroep van leraar dramatisch omdat
steeds meer lessen moesten worden
gegeven, anderzijds werd steeds meer
kennis in de lerarenopleiding gebracht.
Door de overheidsmaatregelen en met
het niet aanpassen van de studie aan de
"Cornelis Douwes" en de zwaardere
taak van de docent binnen de oplei
ding tot maritiem officier, heeft deze
zichzelf overleefd.

“Centrale” plaats voor kapitaalinten
sieve leermiddelen
In de moeilijke jaren van MBO-splitsingen, fusies en HBO, fusiegevolgen van
1987 tot 1991 speelde zich de discus
sie, de verwoede strijd om de opvol
ging van het opleidingsschip "Prinses
Margriet"af. Op basis van politieke he
renakkoorden, zonder oog voor de
wensen en behoeften van het nautisch
onderwijs zoals deze unaniem waren
vastgelegd in menig openbaar schrij
ven, is tegen de wens van de grootste
meerderheid van de nautische scholen
voor een opvolging van de Prinses Mar
griet, een full mission simulator op Ter
schelling, onderdeel van de Hoge
school Leeuwarden, vormgegeven.
Deze faciliteit is voor het totale nautisch
onderwijs bedoeld en ondergebracht
bij een aparte stichting. Gezien echter
de capaciteit, de niet altijd even effec
tieve simulatoren voor lading en machi
nekamer die tijdens de eerste vijf jaar
zijn gebruikt en het niet snel kunnen
volgen van de veranderingen in de di
dactiek binnen de meeste zeevaartopleidingen heeft deze voorziening de an
dere instellingen niet de flexibiliteit en
kwaliteit gebracht die zij zich hadden
gewenst voor hun onderwijs. Ook voor
de opleiding tot maritiem officier kleine
schepen tot 3000 GT/3000 kW is de fa
ciliteit niet beschikbaar. De gekozen
ME11999 SCHlPAWERFdtZEE

plaats en structuur van de simulatorfaciliteit op Terschelling levert voor de an
dere onderwijsinstellingen extra kosten
op voor reizen en personele planning.
Door de faciliteit is ook de mogelijkheid
van een gezonde bedrijfsvoering voor
de andere opleidingen vooralsnog aan
zienlijk slechter dan voor Terschelling.

De fusies gaan door
Op basis van de SVM-operatie werd
vanaf 1990 verder gefuseerd in het
middelbaar nautisch onderwijs. In 1991
waren deze "SVM-fusies" afgerond.
Tevens werden nieuwe opleidingen
ontwikkeld, de scheepstechnicus die in
1997 weer moest worden gestopt, de
schipper/machinist beperkt werkge
bied en de stuurman/werktuigkundige
kleine schepen moesten worden ge
start. Deze opleidingen geven een ant
woord op maat op de vragen en be
hoeftes van het bedrijfsleven en de
plannen voor een nieuwe Wet op de
Zeevaartdiploma's. Deze sterk ver
nieuwde zeevaartbemanningswet legt
ook de wettelijke basis voor de opleidin
gen tot maritiem officier op twee
niveaus: tot 3000 GT/3000 kW en daar
boven. De maritiem officier 'onbe
grensd' wordt door MBO en HBO op
geleid.

De hernieuwde fusiegoH in het middel
baar beroepsonderwijs op weg naar
1997
Na enkele jaren relatieve rust, opleidingsvernieuwing, starten van nieuwe
opleidingen en bijkomen van het fusiegeweld volgde voor het middelbaar be
roepsonderwijs een nog ingrijpender
operatie ten gevolge van het invoeren
van de Wet Educatie en Beroepsonder
wijs (WEB). Deze enorme operatie die
in de regio's in Nederland in 1997 is
volbracht, heeft ongeveer 45 Regionale
Opleidings Centra (ROC) opgeleverd
waar in totaal ongeveer 700.000 deel
nemers hun opleidingen volgen. Het is
daarmee de grootste sector van onder

wijs geworden. Vier van de vijf zeevaartopleidingen zijn opgegaan in een der
gelijk ROC.
De ROC's variëren in grootte van enke
le duizenden tot 40.000 deelnemers en
2500 medewerkers. Er zijn echter niet
alleen ROC's gevormd. Bij de totstand
koming van de wet en de behandeling
door de vaste kamercommissie voor
onderwijs is door het nautisch onder
wijs verzocht de mogelijkheid in de wet
op te nemen dat zeer specifieke scholen
met een smal en gericht aanbod aan
maximaal twee bedrijfstakken zelfstan
dig konden blijven nadat aan hen de
status "Vakinstelling" zou zijn verleend.

De vakinstelling
Alleen door de school in Rotterdam, de
indiener bij de Tweede Kamerfracties
van de wijzigingsvoorstellen voor de
wet, is van deze mogelijkheid direct ge
bruik gemaakt. In 1997 kreeg het
Scheepvaart en Transport College de
erkenning als vakinstelling die haar de
mogelijkheid biedt voor de nautische
sector alle noodzakelijke en gewenste
opleidingen te verzorgen. De bekosti
ging echter van deze over het alge
meen dure opleidingen is niet hoger
dan de bekostiging van deze opleidin
gen binnen een ROC. De voordelen
van deze constructie moeten dus er
gens anders worden gezocht.
Voor de vakinstelling gelden een aantal
extra eisen. Het bestuur of de raad van
toezicht van een vakinstelling moet
voor het merendeel bestaan uit perso
nen uit het bedrijfsleven waarvoor
wordt opgeleid. De bedrijfstakken dra
gen aldus op het hoogste niveau ver
antwoordelijkheid voor het onderwijs
en het aanbod dat door de vakinstelling
wordt verzorgd. De bedrijfstakken heb
ben daarmee een directe "say" in het
reilen en zeilen van de instelling.
In andere regio's is door het zeevaartonderwijs niet voor deze mogelijkheid
van aparte status geopteerd omdat de

B estu u rlijk e s am en w e rk in g on d erw ijs/ b ed rijfsleven in een vak instelling
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SVM-operatie In 1990 hen al had doen
opnemen in grotere verbanden met
MEAO en MTS en MDGO-onderwijs. Er
was voor deze opleidingen in principe
geen (splitsings)weg terug hetgeen
door een aantal nautici in de sector- en
afdelingsdirecties van de ROC's wordt
betreurd. In het visserijonderwijs is aan
de school in Urk eveneens het predikaat
vakinstelling (voor de zeevisvaart) ver
leend.

Samenwerking en overleg
Door de jaren heen, van 1987 tot he
den heeft het middelbaar zeevaartonderwijs een directieoverleg gekoesterd.
Het directieoverleg middelbaar nau
tisch onderwijs (MNO) dat gemiddeld
vier maal per jaar bijeen komt, wordt
gedragen door een aantal belangrijke
afspraken. Over alles wat de opleiding
aangaat, van eindtermen en curriculum
tot gezamenlijke aanvraag van dure
leermiddelen en gezamenlijke projec
ten voor het herschrijven van leerstof,
van gezamenlijk inzet naar het vakmi
nisterie tot het oprichten en participe
ren in een exameninstelling wordt be
sproken en daadwerkelijk uitgevoerd.
Het overleg en de vorm waarin dit over
leg plaats vindt, is nog nooit zo inten
sief geweest, jaarlijks wordt door het di
rectieoverleg met groot succes een
Marof-dag georganiseerd waar naast
sociale contacten van de docenten van
de scholen onderling vakgroepoverleggen worden georganiseerd. Op deze
dag komen ongeveer 90% van alle do
centen in het middelbaar nautisch on
derwijs met vakgenoten contacten leg
gen,
werkafspraken
maken
en
ervaringen uitwisselen.
De eerlijkheid gebiedt deze boven be
schreven inzet en taakstelling van het
directieoverleg voor een belangrijk deel
als geschiedenis te oormerken. De on
der druk van het bedrijfsleven ontstane

nieuwe situatie gepaard gaande met de
oprichting van extra opleidingen in het
land werpt de vraag op of dit overleg
alsmede de andere overlegstructuren in
het middelbaar beroepsonderwijs nog
nut en noodzaak hebben.

Acties en reacties
Onder druk en met interventie van de
KVNR en FWZ, zonder de mogelijkhe
den van overleg te gebruiken met het
MNO, werd aan het ROC in Zwolle ge
vraagd, tegen de eerdere afspraken uit
1990 in, opnieuw een opleiding voor
de zeevaart te starten. Hoewel tot begin
jaren 90 alleen een middelbare school
voor scheepswerktuigkundigen in deze
stad gevestigd was, heeft Zwolle in de
zomer van 1998 een licentie aange
vraagd. Met deze actie ondersteund
door KVNR en FWZ is een goed overleg
met het MNO zeer geschaad. Het
noodzakelijke afstemmen van dergelij
ke plannen alvorens deze in te voeren
zou tenminste hebben moeten plaats
vinden in het jaarlijks overleg van KVNR
en scholen en in het Breed Maritiem
Overleg dat twee maal per jaar bij el
kaar komt. Ook dit overleg dat uit had
kunnen groeien tot het gestructureerde
strategisch overleg waar onderwijs op
verschillende niveaus, bedrijfstak en
overheid elkaar treffen, was niet van de
ze plannen op de hoogte gebracht. De
ze onbesuisde actie van de sociale part
ners in de zeevaart bedrijfstak heeft
helaas hiermee voor jaren de verhou
dingen op scherp gezet tussen bedrijfs
tak en onderwijs.
Naast deze deconfiture hadden de
plannen van Zwolle om op basis van
exclusiviteit een samenwerking met al
leen het Noorden te zoeken een scheu
ring in de winter van 1998 in het
MNO-overleg tot gevolg. De reactie
van enkele scholen in Zuid-West Neder
land kon niet uitblijven. Een verdere sa

Vergaand samenwerken als
uitweg en oplossing?
* Niet vrijblijvend
* Niet met korte termijn visie
* Niet zonder contract
* Niet zonder geld en efficiëntie voordelen
* Niet zonder zekerheden en belangen
* Niet zonder oog voor politieke en lokale
verwachtingen en noodzaken
* Niet zonder oog voor autonomie
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menwerking zal vanuit de scholen in
Vlissingen en Rotterdam ontstaan. Met
de licenties en mogelijkheden van de
vakinstelling in Rotterdam kunnen in
dien daartoe de behoefte en de wens
bestaat meerdere opleidingsplaatsen
worden gestart in Nederland. Het
Scheepvaart en Transport College heeft
aangegeven een start te willen maken
met een opleiding tot maritiem officier
in Nijmegen. Na twee jaar in Nijmegen
naar school te zijn gegaan vervolgen de
leerlingen in Rotterdam hun opleiding.
Verdere marktconforme acties van deze
instelling teneinde de unieke positie en
kracht te kunnen beschermen, zullen
indien niet gekomen wordt tot werkelij
ke samenwerking niet uitblijven. Of het
onderwijs en de bedrijfstak op termijn
gebaat zijn met deze marktconforme
acties valt te betwijfelen.

Financiën van nautische opleidingen
De nautische opleidingen zoals hier
voor is toegelicht, zijn onderdeel ge
worden van over het algemeen zeer
grote onderwijsinstellingen in het Be
roepsonderwijs en Volwassenen Educa
tie veld (BVE) of HBO-instellingen. De
aan deze scholen verbonden nautische
opleidingen kennen zeer beperkte leer
lingen- en studentenaantallen in ver
houding tot het totale deelnemersaan
tal van de instelling. Over het algemeen
bewegen deze studentenaantallen voor
de zeevaart zich tussen 150 en 350 bij
het HBO en tussen 100 en 400 met een
uitschieter naar 600 bij het MBO. Ge
zien deze aantallen studenten en leer
lingen in verhouding tot de totale po
pulatie van de instelling spreken we bij
de meeste scholen over het feit dat
slechts 1,5 tot 3% van het totaal aantal
leerlingen/studenten een nautische op
leiding volgt. Deze opleidingen zijn
zeer kapitaal- en arbeidsintensief. Veel
practica (bijvoorbeeld lassen/bankwerken, machinekamerpraktijk), simulatoren (voorbeeld radar, lading, machine
kamer, elektrotechniek en meet- en
regeltechniek), hands-on trainingen
(bijvoorbeeld gezondheidsleer en mari
tieme communicatie) en lessen met
kleinere groepen zijn noodzakelijk en
maken de opleiding kostbaar. De door
de overheid verschafte middelen zijn
voor een juiste uitvoering van de oplei
dingen ontoereikend. Hoewel de subsi
die voor de HBO-opleidingen ongeveer
20% hoger zijn dan voor het MBO ter
wijl aan de opleiding dezelfde eisen
worden gesteld door de wet en de be
drijfstak, is ook voor het HBO deze op
leiding financieel niet goed vol te hou
den. Een extra bezuiniging bovenop
alle al genomen maatregelen door de
overheid is weer op stapel gezet. Naast
deze bezuinigingen vanuit het Ministe
rie van 0 ,C en W worden de opleidin
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gen door het vakdepartement van Ver
keer en Waterstaat verplicht zich aan de
Nederlandse uitleg door het Ministerie
van V en W van de eisen van het Ver
drag: Standards on Training, Certifica
tion and Watchkeeping van de IMO te
houden. Ook hieruit volgen wederom
extra eisen die vooral de kosten opdrij
ven. Een belangrijk bewijs hiervan is de
invoering van de opleiding Basic Survi
val Training die onaangepast voor on
geveer fl 1500 per leerling op de markt
wordt aangeboden. Aangezien het
HBO niets en het MBO ooit een fractie
van deze middelen voor de "oude" op
leidingen heeft gesubsidieerd gekregen
betekent een dergelijke verplichtstelling
door de overheid een onmiddellijke
aderlating van ongeveer fl 1100 per
jaar per leerling voor de opleiding. De
ze middelen zijn niet beschikbaar.

Hoe redden de scholen zich financieel?
De scholen proberen extra te bezuini
gen.
Uit onderzoek is gebleken dat uit een
veelheid van bezuinigingsmaatregelen
door de instellingen wordt gekozen.
Belangrijke maatregelen voor bezuini
gingen zijn het verminderen van de les
tijd van de docenten, het verminderen
van investeringen in leermiddelen en
practica, het beperkt investeren in deeltaaksimulatoren en het invoeren van
andere didactische modellen die ener
zijds de capaciteit om tot zelfwerk
zaamheid van studenten en leerlingen
te komen moet benutten en anderzijds
het gezamenlijk gebruik van informati
sering en communicatie technologie
infrastructuur moet bevorderen. Ook
wordt door scholen vaak te beperkt of
te langzaam op dure inventaris afge
schreven. Teneinde de overheadkosten
van de grote instellingen te beperken
worden veelal keuzes gemaakt voor
MEl 1999 SCHIP&WERfdeZEE

massale huisvestingsconcentratie. Veel
al goed vanuit een bedrijfseconomisch
standpunt, maar veelal niet wenselijk
vanuit de gedachte en het belang van
"een eigen gezicht geven" aan de op
leiding.
Een andere mogelijkheid om meer mid
delen naar het gesubsidieerd nautisch
onderwijs te laten stromen is het op
schroeven van de omzet in het niet ge
subsidieerd onderwijs. Hoewel deze
markt voor de zeevaartsector beperkt is,
liggen hier voor enkele partijen enige
mogelijkheden. De conjunctuurgevoe
ligheid van deze basis van omzet in het
contractonderwijs maakt echter ver
trouwen en investeren hierin vanuit
managementoptiek dubieus en hache
lijk.

Leerstof en leermiddelen
De nautische scholen gebruiken zeker
niet gelijke leerstof en gelijke leermidde
len. Na een periode van grote standaar
disatie in scheepswerktuigkunde, zee
manschap, navigatie en wiskunde en
natuurkunde zien we vanaf 1990 hierin
veranderingen. De leerstof uit stan
daardwerken is allang niet meer de
meest gebruikte bron van informatie.
Deze werken zijn doordat de markt
ervoor is opgedroogd, niet meer her
schreven. Een andere zorg van dit boe
kenpakket waren de steeds toenemen
de kosten voor studenten en ouders.
Ook de verschillende keuzes voor het
onderwijsmodel dat de instellingen
hebben gemaakt, staat een standaardi
satie in de weg. De productie van leer
stof is ook gezien het zeer beperkte leer
lingaantal een ongemeen dure zaak
geworden. Mede door de losgelaten
standaardisatie in de leermiddelen
heeft een afstemming van leerstof
slechts nog een symbolische waarde
voor veel vakken. Daar waar stringente

richtlijnen van toezicht en examinering
gelden wordt nog gebruik gemaakt
van dezetfde leerstof en wordt deze ook
door de scholen gezamenlijk herschre
ven. Een fraai voorbeeld hiervan is de
leerstof en de gebruikte dictaten voor
Maritieme communicatie. Een "stan
daardwerk" wordt hier nadrukkelijk in
ere gehouden.
Op andere kennisgebieden zijn veel
scholen in het MBO verder gegaan met
het zoeken naar de gezamenlijke leerstofontwikkeling. Hiervoor worden
door de scholen gezamenlijk investerin
gen gedaan.
Door de verschillende (financiële) ont
wikkelingen van de nautische opleidin
gen in de instellingen zijn ook verschil
lende investeringsniveaus gehanteerd
in de simulatoren en practica. Door de
ze grote verschillen in investeringen
staan er met overheidsmiddelen op
Terschelling vooral brugsimulatoren en
worden er investeringen gedaan om
ook de machinekamer en ladingsimulatoren op een voldoende hoog niveau te
krijgen. In Rotterdam zijn door het STC
op basis van beleidskeuzes en gelden
uit het contractonderwijs vele miljoe
nen geïnvesteerd in diverse simulatoren
voor brug, full-mission machinekamer
en ladingsimulatoren waaronder chemicaliënsimulator. Enkele van deze si
mulatoren zijn met name op de markt
gericht en primair voor de markt ont
wikkeld en moeten het Nederlandse
bedrijfsleven met de belangrijke inter
nationale positie in de chemicaliënvaart
ondersteunen. Investeren in deze simu
latoren door een beperkt aantal institu
ten betekent dat onderwijs aan deze in
stellingen anders wordt ingericht dan
aan de instellingen die deze middelen
ontberen. Op zich geeft deze diversiviteit studenten en leerlingen ook keuzeargumenten anders dan alleen de be
schikbaarheid van een kamer of de
aardige stad, De kwaliteit van de oplei
dingen loopt ten gevolge van verschil
lende investeringsbesluiten van de top
van de instellingen steeds verder uit
een. Hoewel alle Nederlandse opleidin
gen aan de eisen die internationaal
worden gesteld en de eisen van het
vakdepartement lijken te voldoen, is er
zeker geen sprake meer van uniforme
niveaus van afgestudeerden en gedi
plomeerden. De markt zal ook hier (he
laas) haar werk doen.

Van binnenuit uitgehold achter een
façade van gelijkheid en kwaliteit
Het nautisch onderwijs dat door de ver
schillende scholen wordt verzorgd, is al
lang niet meer gelijk van kwaliteit en ni
veau. Wel voldoen alle opleidingen aan
de minima die door de overheid wor
den gesteld. Naast een ogenschijnlijk
gelijke buitenkant op basis van eindter-
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men, examenprogramma's en be
roepsprofiel zijn alle opleidingen intern
zeer verschillend. Tevens kan gesteld
worden dat de verschillende concentra
ties van afgelopen jaren, het afstoten
van historische huisvesting in ruil voor
een grote centrale huisvesting, de be
perkte investering in leermiddelen, de
beperkte mogelijkheid om in docenten
en leerstof te investeren en de alge
meen aanwezige en legitieme klacht
van docenten dat zij veel te veel uren
moeten verzorgen het nautisch onder
wijs zeker uithollen. Het ontkennen van
deze problemen betekent niets meer of
minder dan de kop in het zand steken
en zou zelfs als mismanagement kun
nen worden betiteld.
Het regio-denken dat door bepaalde re
gio's altijd weer als uitweg wordt geko
zen uit een moeilijke situatie, lijkt een
goede intensieve samenwerking we
derom in de weg te staan. Het gekoes
terde calimero-gedrag leidt tot schade
voor het nautisch onderwijs. De grote
bevolkingskernen (Den Haag, Amster
dam) van Nederland leveren te weinig
zeevarenden op. Het vestigen van to
taal nieuwe opleidingen in opgedroog
de wervingsmarkten tast de andere be
staande
opleidingen
aan.
Een
verminderde instroom met 30% of
maar 20 leerlingen in Noord Nederland
betekent nagenoeg het einde van be
staande opleidingen tot maritiem offi
cier in Noord Nederland. Deze gege
vens zijn een publiek geheim, maar
hebben sociale partners in de bedrijf
stak er niet van weerhouden een korte,
voor hen risicoloze weg in te slaan door
de start van een extra opleiding in
Noord-Oost Nederland te bevorderen.
De opleidingsmarkt in Nederland is niet
groter dan de huidige vermeerderd
met ongeveer 200 officieren per jaar.
Deze getallen worden ontleend aan de
studies naar de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt.
Het water staat aan de lippen van de
meeste nautische scholen. Verregaande
concepten van aanpak van deze nood
lottige situatie zijn noodzakelijk. Het re
gio en hokjesdenken op basis van een
doorgeschoten poldermodel dat ieder
ondernemerschap mist, belemmert een
frontale aanpak van dit probleem. De
heersende situatie van kommer en kwel
in het maritiem onderwijs is een mari
tieme natie onwaardig.
In Noord-West Europa is alleen Noor
wegen er vooralsnog in geslaagd om
met een doortastende aanpak met en
kele instellingen en een Noorse Maritie
me Academie het tij te keren. Ongeveer
3500 studenten volgen daar weer zeevaartonderwijs na enkele jaren van ex
treme teruggang. Een instroom van
1500 nieuwe studenten in 1998 stemt
de Noorse koopvaardij hoopvol. Op

Een Nederlandse Maritieme
Academie is de enige oplossing
* Neerzetten in Europa
* Concentreren van maritieme kennis
* Gezamenlijke centrale sturing en
gespreide vestiging
* Tot zekere hoogte inert voor adhoc-acties
van overheid
* Een perfecte samenwerking op basis
"aandelen" (coöperatie met aandelen)

D O ELEN :
* Het zekerstellen en versterken van
de econom ische en sociale rol van
het maritieme kennisveld van Nederland
* Het garanderen van een bedrijfszekere toekomst
voor het maritiem (gerelateerd) onderwijs
* Het koppelen van afnemers en instromers
in een juiste educatieve infrastructuur
* Het creeeren van een "Centre of Excellence"
voor maritieme kennisoverdracht
* Het versterken van de Mainport

Eerste outline NMA
Nederlandse Maritieme Academie
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een bevolkingsaantal dat ongeveer
30% van de Nederlandse bevolking is,
kunnen we spreken van een grote in
stroom. Tevens zijn de Noren via hun
"Norwegian Maritime Academy", een
samenwerkingsverband, een geduchte
partij op de contract-onderzoek- en
onderwijsmarkt geworden. Dat had
Nederland kunnen zijn!
Nederland kan behoren tot de landen
die het tij keren. In de wereld wordt
rond 2005 een tekort van enkele tien
duizenden scheepsofficieren verwacht.
Nederland zou hiervan een deel moe
ten willen leveren. Tevens zal het niet
nakomen van onze maritieme erfenis
over enkele jaren een domino-effect in
de bedrijfstakken die maritiem actief
zijn aan de wal veroorzaken. Loodsdiensten, sleepbootdiensten, haven
diensten, cargadoors/zeebevrachters,
rederijkantoren en vakdepartement alle
zullen de schaarste van de beschikbaar
heid van in de praktijk op basis van een
gedegen opleiding gevormde koopvaardijofficieren gaan ondervinden en
soms al ondervinden.

Een nautisch instituut in Nederland met
gespreide vestiging op alle bestaande
opleidingsplaatsen kan de noodzakelij
ke vernieuwing, samenwerking, subsi
diestromen en intake van nieuwe deel
nemers en studenten faciliteren.
Onder een strategisch management
kunnen centraal leermiddelen, leerstof,
docentenbijscholing en -scholing en
aanschaf van Simulatoren worden geï
nitieerd. Voorwaardenscheppend kan
een centrale benadering van de con-

mogelijkheden door de vestiging van
een door het Rijk betaald en gesubsi
dieerd simulatorcentrum waardoor
geen eigen dure middelen met hoge
afschrijvingslasten hoeven te worden
ingebracht of men bedruipt zich finan
cieel door de grote omzet in het con
tract en internationaal onderwijs. Deze
omzet genereert voldoende middelen
om de financiële ruimte voor eigen
aanschaf van dure middelen in stand te
houden. Gezien de huidige situatie kan
slechts voor een of twee instellingen

Hoe het tij te keren
Het roer moet om. In het breed mari
tiem overleg is recent wederom de nij
pende situatie waarin het nautisch on
derwijs verkeerd door enkele personen
uit het beroepsonderwijs naar voren
gebracht. Er ontstaat min of meer de
basis voor acceptatie van een gelijke
probleemdefinitie. Er is mogelijk plaats
voor een verregaande samenwerking
onder bestuurlijke gelijkvormigheid van
de scholen en opleidingen. Samenwer
ken alleen is niet meer genoeg en is
vaak te vrijblijvend gebleken. Vooral de
onberekenbare externe invloeden op
het onderwijs maken iedere samenwer
king tussen autonome instellingen zeer
kwetsbaar.
De instellingen die momenteel nautisch
onderwijs verzorgen, moeten de han
den ineen slaan en gezamenlijk een ver
regaand model van bestuurlijke cluste
ring in gang zetten. Het is nog niet te
laat.
Voor een dergelijk model is herkenbare
huisvesting voor dit onderwijs zeer
noodzakelijk. Van herkenbare huisves
ting is in de meeste instellingen die
nautisch onderwijs verzorgen momen
teel nog sprake. Een apart gebouw voor
nautisch onderwijs, zowel voor MBO
als HBO in Zeeland, MlBO en HBO in
Rotterdam (ook in de nieuwbouw),
HBO op Terschelling en MBO in IJmuiden, in Delfzijl en in Den Helder maakt
een doorstart van dit onderwijs moge
lijk onder een ander regime, onder een
bestuur of raad van toezicht, met een
beroepenveldcommissie of bedrijfstakcommissie, met eenzelfde opleidingsprofiel en kwaliteit.
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tractonderwijsmarkt en van het vakde
partement en fondsen bij de EU en de
Wereldbank de basis leggen onder een
nationale aanpak van de derde geld
stroom mogelijkheden. Een op een kan
via arrangementen met de onderwijs
en ontwikkelingsfondsen van de nauti
sche sector op basis van een open be
groting een intensieve samenwerking
gericht op kwaliteit en duurzaamheid
worden vormgegeven.

Dagdromen, machopolitiek of visie?
Op basis van de grootse fusies die on
der dwang van de regelgeving van de
Rijksoverheid hebben moeten plaats
vinden in het MBO en HBO zijn fantas
tische instellingen gevormd. Het is ech
ter dubieus of deze grote instellingen
het beste nest zijn voor specifieke oplei
dingen als de nautische. De schaalver
groting heeft niet geleid tot aantoonba
re verbetering waar dan ook in de
brede instellingen. Daar waar de oplei
dingen een geheel eigen gezicht heb
ben kunnen houden en ondergebracht
zijn in een herkenbare structuur en of in
een beschermde omgeving gaat het
met dit onderwijs nog relatief goed.
Niet goed genoeg. Ook Terschelling en
Rotterdam moeten financieel op hun
tellen passen. Ook daar is er een finan
cieel probleem met betrekking tot deze
dure opleidingen. Men kan echter het
hoofd nog boven water houden. Of
men doet dit via specifieke financiële

van een autonome onafhankelijke in
stelling met eigen full mission Simulato
ren worden gesproken.

Al in januari 1996 zijn de plannen en
mogelijkheden van een Nederlandse
Maritieme Academie met gespreide
vestiging aan het papier toevertrouwd.
Bij bespreking met vele personen is al
leen al de gedachte veelal bekritiseerd
en weggelachen. Hoewel de afdelingsen sectordirecteuren van de verschillen
de nautische opleidingen de logica en
de mogelijkheden van een bestuurlijke
samenvoeging en institutionele samen
werking onderkenden, werd de tijd niet
rijp geacht. De colleges van bestuur en
de raden van toezicht van de grote on
derwijsinstellingen hebben met meer
dan alleen de nautische opleidingen fi
nanciële problemen. Het afstoten of
overdragen van een specifieke oplei
ding of afdeling zoals de nautische
wordt gezien en gevoeld als een neder
laag. Indien er geen klein wonder ge
beurt, zal als de grootste nederlaag ech
ter worden gezien het moment waarop
de eerste nautische opleidingen de
deuren moeten sluiten. Op basis van in
vesteringsmogelijkheden, beschikbaar
heid van vakdocenten, slagvaardigheid,
bestuursstructuur, financiële armslag,
solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit
zijn mogelijk enkele nautische opleidin
gen al 'failliet'.
Nederland dat een maritieme natie
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wenst te zijn kan dit niet laten gebeu
ren. Men zal de verantwoordelijkheid
moeten nemen. De politiek, de voorzit
ters van colleges van bestuur, de minis
teries, de lokale politiek, zij alle dragen
een min of meer gelijke verantwoorde
lijkheid.

Verstoring op het samenwerkings- en
onderwijsproces
Ook vanaf 1996 wordt door de redersvereniging een discussie gevoerd met
het vakdepartement teneinde binnen
het nieuwe zeescheepvaartbeleid een
maximale vrijheid te verwerven voor
het bemensen van schepen. De samen
stelling van de bemanning wordt maat
werk en zou inclusief de tewerkstelling
van buitenlandse officieren moeten
plaatsvinden. In plaats van in de eerste
plaats in te zetten op nationale belan
gen van de maritieme kennisinfrastruc
tuur wordt door een aantal rederijen in
gezet op het aannemen van vooral
goedkopere buitenlandse officieren.
Men ambieert officieren uit de Filippij
nen, de Baltische staten, Indonesië en
andere goedkope 'labour supplying
countries'. Weinig geloofwaardig komt
de absolute noodzaak voor aannemen
van deze officieren over. Ook de Neder
landse nautische scholen hadden deze
officieren kunnen 'leveren'. Via speciale
opleidingen, verkorte trajecten, EU-ge-

subsidieerde opleidingen enz. hadden
vele vacatures door Nederlandse zeeva
renden kunnen worden ingevuld. Voor
de opleidingen Stuurman/Werktuig
kundige Kleine Schepen is dit traject
voor ongeveer 200 personen doorlo
pen met groot resultaat. Deze verkorte
trajecten ook voor volwassenen en bevarenen zonder diploma's had een di
recte noodzaak om buitenlandse offi
cieren aan te nemen kunnen
verminderen of voorkomen.
Het handelen van de reders is zeer ze
ker niet altijd in belang van het nautisch
onderwijs. Enige terughoudendheid
van de reders met het geven van een
mening over het nautisch onderwijs in
mindere jaren zoals in het begin van de
negentiger jaren had mogelijk de huidi
ge slechte situatie en het slechte imago
kunnen voorkomen. Uitvlaggen, uitver
kopen en marginaliseren van de vloot
zijn via de pers niet de uitnodigende
signalen voor ouders en kinderen om
voor de zee te gaan kiezen. Momenteel
hebben de instellingen met hun wer
ving te maken met deze 'uitgevlagde'
generatie jonge mensen. Het wekken
van interesse bij hen is een langdurig en
moeilijk traject.

Enkele suggesties voor de zeer nabije
toekomst
Wonderen bestaan niet. Een oplei-

Allerlaatste nieuws
Rangenopleidingen!
S ch o o lja a r 1999/ 2000

De Hogeschool van Zeeland en de Hogeschool van Rotterdam & Omstreken
(HR&O) verzorgen de opleidingen voor swtk C in Vlissingen.
De Hogeschool van Amsterdam en de HR&O verzorgen de opleiding voor
eerste Stuurman G H V (S I) In Rotterdam.
De Hanzehogeschool-Hogeschool van Groningen plant de opleidingen voor
C en SI.
Deze opleidingen starten in september a.s.en worden dan voor het laatst
op reguliere wijze gegeven met schoolonderzoek omstreeks januari en
centraal examen omstreeks juli 2000.
Interesse?

Belangstellenden en ook bedrijven kunnen contact opnemen met:
H o gescho ol Zeeland,

L. Diepenhorst, tel.: 0 118 - 48941S fax: 0 118 - 489444
E-mail: ldiepen@mail.hzeeland.nl
Internet: http://www.hzeeland.nl (voor uitgebreide informatie)
H o gescho ol van A m s te rd a m .

mw. M. Klaver, tel.: 020 - S9S1449
H o ge sch o o l van R o tte rd a m & O m s tre k e n .

mw. M. Hengeveld, tel.: 0 10 - 448450S
H a n zeho gesch ool.

A.Twigt, tel.: 050 - S954686

HlR

sd ö
H o g e s c h o o ljj^ p z e e lin d

Hanzehogeschool
H o g e s c h o o l van G r o n in g e n

Hogeschool van A m sterdam

dingscyclus duurt ongeveer vier jaar.
Het imago, de financiële mogelijkhe
den, het 'smoel' van de nautische oplei
dingen, de leermiddelen en leerstofsituatie moeten verbeterd worden. Enkele
stappen kunnen genomen worden.
Een eerste stap moet zijn dat de ko
mende maanden, nog voor de zomer,
de verschillende eindverantwoordelij
ken van de onderwijsinstellingen een
dag bij elkaar gaan zitten op basis van
een zware agenda. Met oog voor be
langen en historie zouden zij een princi
piële stap moeten maken. Daarmee
houden de autonome instellingen het
initiatief voor wat anderen mogelijk
voor ons zouden willen gaan bedenken
en betekenen.
Mijns inziens zal een tweede stap zijn
een topconferentie te beleggen, van de
voorzitters van de colleges van bestuur
van de instellingen met een nautische
opleiding en gesteund door initiatieven
van het vakdepartement op basis van
mogelijkheden binnen bestaande re
gelgeving van het Ministerie van On
derwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Dit is echter alleen maar een eerste aan
zet voor vervolgstappen en geen oplos
sing. De minister van Verkeer en Water
staat zou deze topconferentie moeten
openen en koesteren. De instellingen
echter zullen het voortouw moeten ne
men. Het vanuit het onderwijs veel ge
hoorde 'over ons, zonder ons' als men
verwijst naar gesprekken of besluiten
van partijen buiten het nautisch onder
wijs, zal dat onderwijs zelf moeten pro
beren te voorkomen. Dus handen 'aan
de ploeg'.
Slagvaardigheid is noodzaak en urgent.
Het poldermodel kan een te traag vehi
kel blijken te zijn om tot slagvaardige
besluiten te kunnen komen.
Na het nemen van een principebesluit
en het tekenen van een convenant tus
sen instellingen met nautisch onderwijs
moet een Plan van Aanpak voor de sec
tor worden ontwikkeld. Een masterplan
gericht op het opnieuw bestuurlijk in
richten, benutten van kansen, verbete
ren van kwaliteit en 'smoel' van ons Ne
derlandse Maritiem Onderwijs.
Laten de eindverantwoordelijken in het
nautisch onderwijs de handen ineen
slaan, de lokale en politieke belangen
even ondergeschikt doen zijn en laten
wij gezamenlijk ons Nederlands Mari
tiem onderwijs wederom op de wereld
kaart zetten door een nationaal insti
tuut met gespreide vestiging en
centraal beheer van simulatoren, leerstofontwikkeling,
contractonderwijs,
O&O- en O&A fondsenbeheer en extra
subsidiemogelijkheden van het Ministe
rie van Verkeer en Waterstaat, op te
richten.
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SERV-ALL U

International B.V.

Maritiem uitzendbureau
Offshore, K H V en Bagger

Paleiskade 100
1781 AR Den Helder
Tel.: 0223-618800
Fax: 0223-618317

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

DENO COMPRESSORS HOLLAND

• Rotary vane compressors
• Aftercoolers, airstartmotors,
airfilters, air receivers
•Atmospheric air dryers

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

• 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 YO U’RE IN NEED OF AIR
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE.
VAN D UIJVEN DIJK EN VAN OVERBEEK I
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

Produktie - èn revisie van
Butterfly Valves
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d o o r G. l j s i t l d e S c h e p p e r

Het varen met een MO-1
Bij P&O Nedlloyd wordt nu sinds
enige maanden op de post-panamax schepen Nedlloyd Honshu en
Nedlloyd Hongkong met een MO1 gevaren.
Dit is een logische voortzetting van de
in 1981 gestarte bedrijfsvoering met
Semi Geïntegreerde Officieren. Sinds
die tijd is er veel veranderd. Eigenlijk be
gon dat daan/oor al met de geïnte
greerde gezellen. Daarna kwamen de
containerschepen met aanzienlijk min
der werk aan dek, voor zowel stuurlie
den, wtk's als gezellen, De planning
van de lading ging men vanaf de wal
doen en zelfs aan boord deed de com
puter zijn intrede, waardoor ook de
planning van het onderhoud geopti
maliseerd werd. De hoofdwerktuigkun
dige kreeg de verantwoording over al
het onderhoud aan boord. De 1ste
stuurman en de 2e wtk waren de perso
nen die hier gezamenlijk in goed over
leg uitvoering aan moesten geven, met
de beschikbare mensen. Kortom het
personeel kon gereduceerd worden.
Om piekbelastingen op te vangen heeft
men de SGO ingevoerd (een volgens
de HTS-structuur opgeleid officier in de
nautische of technische discipline, die
van de tegen discipline. Later heette de
ze de Maritieme Officier (MO).
Deze MO had tot nog toe twee bazen.
Als hij in de machinekamer werkte, was
het de 2e wtk en werkte hij aan dek dan
was het de 1e stuurman. Begin dit jaar
is men op het punt gekomen waar de
MO stond voor de promotie naar 2e
wtk dan wel Ie stuurman of een sa
mengevoegde functie (MO-1).
Een aantal redenen gaf de doorslag om
te kiezen voor een MO-1 functie, waar
bij er een nieuwe taakverdeling ge
maakt moest worden:
1. De taak van de 1e stuurman is lang
zaamaan uitgehold, terwijl het werk
van de 2e wtk vrijwel gelijk bleef, al
leen met veel minder mensen onder
zijn hoede dan vroeger.

MULTI EN G IN EER IN G N.V.
Multi n.v., Frankrüklei 128A, 2000 Antwerpen.
Tel. (0032) 3 227.30.51 Fax (0032) 3 227.27.31 .
E-mail: christel.janssen@cadnet.be

2. Het onderhoud (dat vaak overlappingsgebieden had voor de TD en de
ND) was verdeeld over twee perso
nen (Ie stuurman en 2e wtk) die elk
een klein aantal andere mensen
(MO's en gezellen) onder zich had
den. Door het geringe aantal men
sen en de stringente verdeling
dek/machinekamer kon er niet een
optimale werkindeling gemaakt wor
den. Nu met de MO-1, die alle on
derhoud indeelt, kan dat veel beter.
Iedereen is multi-inzetbaar; dus de
denkwijze dek/mk kan losgelaten
worden. Eindelijk kan men gaan den
ken in termen van 'het schip als ge
heel'.
3. Het streven van P&O Nedlloyd om
met een Scheepsmanager te gaan
varen (een eenhoofdig management
van zowel ND alsTD).
Voor er bij P&O Nedlloyd werd geva
ren met MO-1 's, was er door de MO-1
adviescommissie van de toenmalige
Nedlloyd Lijnen B.V. met vertegen
woordigers uit alle officiersrangen een
uitgebreid advies geschreven. Dit ad
vies is het uitgangspunt geweest, zowel
voor P&O Nedlloyd om een Safe Manning Certificate aan te vragen als voor
de MO-1 's voor de 'job description'.
Een belangrijk punt is, dat er nu met
hetzelfde aantal mensen wordt gevaren
als voor de inzet van MO-1 's. In plaats
van met een Ie stuurman en een 2e
wtk wordt er nu met een MO-1 en met
een z.g. 'dedicated' MO-2 gevaren.
Verder zijn er nog een MO-2, MO-3 en
nog een MO-3 of MO-4 aan boord. De
'dedicated' MO-2 is de MO-2 aan
boord die hoger op de ranglijst staat
dan de andere MO-2. Hij is de rechter
hand van de MO-1. Hij vervangt hem
wanneer de MO-1 om wat voor reden
dan ook niet bereikbaar is en hij heeft
de verantwoording voor de lading, de
stabiliteit enz..
De MO-1, de MO-2 en de gezagvoer
der verdelen de 4-8 16-20 wacht. De

MO-2 loopt van 4-8, de kapitein van
16-18, tenzij de omstandigheden dat
niet toelaten en de MO-1 van 18-20.
De MO-1 maakt aan de hand van de
onderhoudslijst, voorgekomen defec
ten, vaargebied en het weer, een plan
ning van de dagelijkse werkzaamhe
den. Hij deelt de MO's en gezellen in.
Met de kapitein en de hwtk wordt een
lange termijn planning gemaakt voor
eventuele surveys en andere werkzaam
heden. De gemaakte planning wordt
iedere morgen, voor aanvang van de
werkzaamheden, op de brug bespro
ken met de kapitein en de hwtk, waar
bij de dedicated MO-2 aanwezig is en
hij tevens zijn inbreng heeft. Tevens
worden daar eventuele nautische zaken
besproken. Een goede communicatie is
ook hier essentieel. Verder houdt de
MO-1 het toezicht op de werkzaamhe
den en springt in waar nodig.
Wat is nu het voordeel van het varen
met een MO-1 ?
1. Het werk aan boord kan effectiever
verdeeld worden over de beschikba
re mensen. Dit resulteert in een ge
lijkmatiger werkdruk over de mensen
doordat de werkdrukpieken afge
vlakt worden.
2. De verantwoording voor de indeling
van mensen en werk (alle onder
houd) valt onder 1 man. Dit schept
duidelijkheid voor iedereen.
3. Voor de maatschappij heeft het een
gering financieel loonvoordeel.
4. Er zijn meer mensen beschikbaar
voor onderhoud. De dedicated MO2 is na zijn wacht en eventuele ladingzaken/ballastzaken gewoon be
schikbaar voor onderhoud. Effectief
betekent dat een halve mandag ex
tra beschikbaar voor onderhoud.
5. De opleiding die de mensen gevolgd
hebben, geeft vooruitzichten tot de
hoogste rang aan boord. Hierdoor is
de MO-1 functie de aangewezen
voorbereiding op de uiteindelijke ta
ken van de Scheepsmanager/Kapitein van de toekomst.

Scheepsbouwkundig Studiebureel.
Softw are: NUPAS & C A D M A T IC , Autocad, M icrostation

Engineering ■ Planning ■ Budgettering ■ Berekeningen ■ Supervisie
De beschikbare soft- en hardware is óók inzetbaar bij U op kantoor.
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SWZ 99-05-01
AL5POD: the next generation of
POD thrusters - electro-therm al
optimisation of an AC induction
m otor POD propulsion thruster

Gondouin, D.; Curaud, A.
Institute of Marine Engineers Confe
rence (072025), 199809, 110/2, pg35, nrpg-8, gr-7, ta-6, dr-3, ENG
From the test results of the first electri
cal propulsion system in the world
using a RWM voltage inverter based
on IGBT technology feeding a syn
chronous motor with a dual star win
ding, this paper describes how the in
duction motor and the combination
of four other aspects have been opti
mised to offer the best technology
available with the highest reliability at
a cost-effective price. This paper aims
to show, for a power range of 7-20
MW, how the electrical design of the
motor and, more particularly, the sta
tor, influence efficiency, power factor
and mechanical air gap. 0160310;
0160140

LITERATUUR

even though the primary intent of
DSC is to establish a suitable distress
alerting method. States may very well
open themselves to legal liability if loss
of life or environmental damage can
be linked in any way to the known
faults of DSC. 0211415
SWZ 99-05-04
Safety of passenger/RoRo ves
sels: lessons learned form the
N orth-W est European RltD pro
ject

Svensen, T.E.; Vassalos, D.
Marine
Technology
(001910),
199810, 35/4, pg-191, nrpg-9, ta-3,
dr-3, ENG
This paper provides the background
leading to what became known as the
"Nordic Project", set up in the aftermath of the Estonia disaster with the
view to examining fundamental ways
of addressing the damage survivability
of passenger/RoRo ferries. The main
philosophy and key findings deriving
from the project are explained and the
way ahead highlighted. 0150330

SWZ 99-05-02
Application of battery cells o n 
board merchant ships

Nat, C.C.j.M. van der; Stapersma, D.
Institute of Marine Engineers Confe
rence (072025), 199809, 110/1, pg207, nrpg-9, gr-9, ta-1, dr-2, ENG
Batteries have been applied for many
years onboard submarines. In the mili
tary field a lot of knowledge is present
about the (dis)charge behaviour of the
batteries. Using this knowledge in
merchant applications, a quantitative
answer is given in this paper to the
question: is application of (modem)
batteries technically and economically
feasible in merchant ships? The paper
describes the results of a study in
which the effects of replacing genera
tor power by battery capacity is exa
mined. 0160370; 0160310
SWZ 99-05-03
Digital selective calling:
the weak link of the CMDSS

Patterson, A.H.; McCarter, P.
journal of Navigation (001460),
199901, 52/1, pg-28, nrpg-14, gr-2,
ta-3, ENG
Digital Selective Calling (DSC) is cau
sing serious problems for Search and
Rescue (SAR) providers. Administra
tions must seriously consider the hu
manitarian and legal implications of
continuing the implementation of
DSC. They may be in violation of the
Safety of Life at Sea Convention, the
International Convention on Maritime
Search and Rescue, 1979, and the
United Nations Convention on the
Law of the Sea, 1982, by knowingly
implementing communications tech
nology that may jeopardize lives at sea
ME11999 SCHiP*WEflF4*Z££

SWZ 99-05-05
Floating production, storage and
offloading (FPSO) conversions

Lo.T.
Shiprepair & Conversion (073340),
199811/9, pg-1, nrpg-16, gr-1, ta-4,
dr-7, ph-1, ENG
The objective of this paper is to give an
audience of shipping background an
introduction to Floating Production,
Storage and Offloading (FPSO) con
cept. In particular, some key issues
which influence the conversion to
FPSO units are highlighted and discus
sed. 0630118,0321010
SWZ 99-05-06
Ballast tank protection-black
m agic o r black hole?

Callow, L.
Shiprepair & Conversion (073340),
199811/11, pg-1, nrpg-9, gr-2, ta-9,
ph-1, ENG
This paper discusses a means to achie
ving the most cost efficient anti-corro
sion strategy available from coatings
and sacrificial cathodic protection sys
tems in ballast tanks. The protection
current requirement of different
coatings from anodes has been meas
ured both in the field and the labora
tory using a number of novel experi
mental techniques. The rate of coating
breakdown with time, which can be
obtained from standard and premium
coating systems, has been estimated
from field inspections. This data has
then been combined with information
from coatings and anode manufactu
rers on material costs, together with fi
gures from repair yards for anode in
stallation. 0130430; 0140630

MARITIEM
INFORMATIECENTRUM/BTUD
SWZ 99-05-07
Adhesively bonded steel corru 
gated core sandwich construc
tion for marine applications

Knox, E.M.; Cowling, MJ.; Winkle, I.E.
Marine Structures: Design, Construc
tion & Safety (001907), 199806,
11/5, pg-185, nrpg-20, gr-8, ta-3, dr1, ph-5, ENG
The aims of this research were to fabri
cate an adhesively bonded steel corru
gated core sandwich construction sui
table for marine applications and to in
vestigate the performance characteris
tics and failure mechanisms in compa
rison with other methods of fabrica
tion. Construction of steel corrugated
core sandwich structures for the mari
ne industry are shown to be viable
using modem structural adhesives.
These sandwich structures are also
shown to be an efficient form of panel
ling. Using both experimental techni
ques and numerical analyses, the
structural performance of adhesively
bonded steel corrugated core sand
wich beam elements was investigated
in bending transverse to the corruga
tions, under both static and fatigue Id*
ading. 0140340; 0130330
SWZ 99-05-08
Experience w ith the fastest com
m erdal high-speed vessels In the
w orld - 'Luciano Federico L’

Larsson, P.E.
Ausmarine (070332), 199811, pg205, nrpg-6, dr-6, ph-1, ENG
This paper presents the operating ex
perience of the world's fastest com
mercial car ferry, 'Luciano Federico L',
which has been operated by Buquebus between Buenos Aires and
Montevideo since November 1997, at
a cruising speed of 58 knots.
0111412; 0112100; 01601 30
SWZ 99-05-09
Some aspects in designing shaft
brackets fo r high-speed vessels

jonk, A.; Hackett, I.P.
PRADS (076775), 199809, pg-699,
nrpg-9, gr-7, dr-6, ph-3, ENG
Many modem high speed vessels,
such as containerships, ferries and
RO/ROs have an open shaft arrange
ment. In cases where the speed of the
se vessels is larger than about 26
knots, there is a risk of bracket cavita
tion. At model basins, test techniques
have been developed to determine
the correct alignment of the brackets
with the flow. In spite of these techni
ques, bracket cavitation still occurs on
full scale. Therefore, improvement of
the existing test techniques was neces
sary. At MARIN, methods have been
developed to improve the accuracy of
the alignment tests. 0160500;
0150120

Kopieen van de hier vermelde
artikelen zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij:
Maritiem Informatie Centrum
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 015.2786663
Fax: 015.2786855
Bij bestelling van artikelen dient
u het SWZ-nummer van het abs
tract op te geven.
De bibliotheek van het Maritiem
Informatie Centrum/BTUD is
geopend op werkdagen van
11.00 tot 16.00 uur

SWZ 99-05-10
VR T - a new turbocharging sys
tem for high torque

Zlgan, D.; Helntze, W.; Kramer, U.
Intern. Congr. Combustion Engines/
CIMAC (070530), 199805, 5, pg1227, nrpg-10, gr-6, dr-1, ph-1, ENG
This paper presents a new turbochar
ging system based on a variable radial
turbine (VRT). Due to the increased
charge air pressure generated the die
sel engine operates with a comfortable
part-load behaviour in terms of tor
que, acceleration, load acceptance, fu
el consumption, and smoke emission.
0160153
SWZ 99-05-11
Assessment of safe stability In
operation

Kobyllnskl, L.K.
Stability of Ships and Ocean Vehicles
(078575), 199709,1, pg-181, nrpg-9,
gr-5, ta-1, dr-2, ENG
During the last decades a great deal of
work was devoted to the develop
ment of design stability standards.
They were finally adopted by IMO re
solutions although ship designers and
operators are fully aware that they do
not constitute to the ultimate solution.
At present much attention is devoted
to the operational aspects of stability
including human factor, because it is
well known that 70 to 80 per cent of
casualties are caused by human failu
re. The author considers operational
aspects of stability including human
factor and discusses a set of methods
and measures necessary to deal with
the situation in order to safeguard safe
operation in various weather condi
tions. 0150300; 0211430
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Holst

Het M aritiem Sim ulator Trainings Centrum :

Unieke faciliteit
voor de zeevaart nu compleet
Nel van Holst Is
journalist bij
Wyt Uitgeefgroep

Minister van Verkeer en W aterstaat Tineke Netelenbos kwam er op 22
februari j.l - met w indkracht 8 In het reddingsvaartuig! - speciaal voor
naar Terschelling: de officiële ingebruikstelling van de uitbreiding van
het Maritiem Simulator Trainings (MSTC), ondergebracht bij het Mari
tiem Instituut Willem Barentsz.
Haar aanwezigheid onderstreepte uiter
aard het belang van deze opleidingsfaciliteit. "Maar het is ook bijzonder om
hier te zijn omdat ik destijds als Kamer
lid met onderwijs in portefeuille de start
van het simulatorcentrum heb meege
maakt. Mij daarvoor ook heb ingezet.
Uit die tijd dateren mijn contacten met
de heer Harms. En ik kom hier nu graag
terug als minister van Verkeer en Water
staat".
De uitbreiding van het simulatorcen
trum met dynamic tracking - dynamic
positioning (d.t.d.p.)-faciliteiten is van
groot belang voor de Nederlandse baggerbouw, De baggerwereld was, met
toespraken van De Witt van Boskalis,
Verhoeff en Lubberhuizen van de SFOB, tijdens de opening dan ook goed
vertegenwoordigd.
Veel aandacht, van de aanwezigen
maar ook van de pers, kreeg het plei
dooi van ir. Kuipers. "Steeds minder
jongeren willen een maritieme oplei
ding volgen. Ik doe dan ook een be

roep op het management van de Ne
derlandse rederijen om iets te doen aan
hun arbeidsvoorwaarden. Om deze
aantrekkelijker te maken, zodat meer
jongeren voor een loopbaan op zee kie
zen. Het aantal schepen dat onder Ne
derlandse vlag vaart, groeit weer. Laten
we ervoor zorgen dat ze ook met Ne
derlandse maritiem officieren kunnen
blijven varen."
Kuipers is voorzitter van het college van
bestuur van de Noordelijke Hogeschool
Leeuwarden, waarvan Willem Barentsz
deel uit maakt.
Gastheer tijdens de feestelijke opening
was uiteraard Maarten Harms, op dat
moment nog net directeur van Willem
Barentsz. Hij is inmiddels opgevolgd
door Stephen Cross, behalve oud-leerling ook scheepssimulator-deskundige.
Het MSTC bestaat nu uit:
* brugsimulator (360°) met extra mo
nitoren en software voor sleephoppersimulatie;

*
*
*
*

machinekamersimulator;
ladingbehandelingsimulator;
GMDSS-simulator;
brugsimulator (225°) met mogelijk
heid tot dynamic positioning en dy
namic tracking (DPDT) (1998);
* radamavigatie-simulator met in totaal
negen cabines (uitbreiding 1998).
De onderdelen kunnen apart worden
ingezet, maar ook geïntegreerd. Dan
werken brug-, ladingbehandelings- en
machinekamersimulator als een mo
dem schip met een geïntegreerde be
drijfsvoering: de full mission simulator.
Alle apparatuur is state-of-the-art en
sluit perfect aan op de werkwijze in de
moderne koopvaardij. Aan de trainin
gen op de simulator wordt dan ook in
deze sector veel waarde toegekend.
Een simulatortraining biedt onder be
paalde voorwaarden de mogelijkheid
vaartijd te vervangen. De trainingen
zijn daardoor ook een mogelijkheid zich
te onderscheiden in een branche waar
de concurrentie scherp is.

Programma
laarlijks volgen alle 1000 Nederlandse
studenten middelbaar en hoger zeevaartonderwijs, maar ook een toene
mend aantal cursisten afkomstig van de
Loodsencorporatie, van de grote baggerrederijen als Ballast Nedam, Van
Oord ACZ, HAM en Boskalis en van de
grote handelsrederijen hier:
* Brugtrainingen;
* Loodsentrainingen;
* Dynamic
positioning/tracking-trainingen;
* Sleephopper-simulatietrainingen;
* Radamavigatie-trainingen;
* Machinekamer-simulatietrainingen;
* Ladingbehandelings-trainingen;
* Communicatietrainingen m.b.v. de
GMDSS-simulator;
* Bridge Resource Managementtrai
ningen (BRM);
* Engineroom Resource Management
training (ERM).

Op de brug
Het gaat tijdens het werken met de si
mulator allemaal om het aanleren en

42

SCHIP*VVERFd»ZEE MEI 1999

beheersen van procedures. De deelne
mers krijgen (meer) inzicht in de pro
cessen aan boord doordat ze leren om
van alle informatiebronnen gebruik te
maken. Daarom worden omstandighe
den gesimuleerd die het gebruik van al
le systemen noodzakelijk maken. Kun
nen werken in teamverband is een
vereiste, er wordt daarom veel nadruk
gelegd op het belang van een goede
brugorganisatie. Per keer gaan drie,
hooguit vier mensen aan het werk. Ook
in de realiteit wordt immers met een

In principe zijn de deelnemers zelfstan
dig op de brug aan het werk. De in
structeur controleert en observeert
(door middel van video) de sessie in
een eigen ruimte onder de brug. De
sessies worden ook vastgelegd ten be
hoeve van de de-briefing.
De trainingen zijn opgebouwd en wor
den geëvalueerd aan de hand van:
- "Grondbeginselen en richtlijnen voor
de wacht op de brug (Bekendmaking
aan de Scheepvaart 11 7/1976)";
- "Bepalingen ter voorkoming van
aanvaringen op zee";
- "Bridge Procedures Guide by the In
ternational Chamber of Shipping";
- "IMO model courses for simulator
training".
Het Maritiem Simulator Centrum Ne
derland te Wageningen, een instituut
met wereldfaam, was nauw betrokken
bij de opzet van het simulatorcentrum
en de trainingen. MSTC stelt het stu
dieprogramma regelmatig bij en krijgt
daarbij steun van de Technische Universiteit Delft. MSCN en de Noorse firma
Norcontrol leverden de hardware.

Brugsimulator

kleine crew gewerkt. De integratie tus
sen maritieme en technische functies is
in het MSTC al een feit. Er wordt geoe
fend met een onbemande machineka
mer.
Onverwachte situaties kunnen tijdens
een simulatiesessie gemakkelijk vorm
gegeven worden: de cursist leert om op
veilige en verantwoorde wijze te reage
ren. Dat is een enorme winst ten op
zichte van training in de praktijk, waar
het immers altijd maar afwachten is of
een dergelijke situatie zich voordoet.
De simulatorsessies hebben met achter
eenvolgens briefing, training en de
briefing een duidelijke structuur en du
ren in totaal drie uur.

Wat kost het
simulatorcentrum?
Sinds 1995 is vo o r ongeveer 25 m il
joen geïnvesteerd in het M STC te
Terschelling.

Veel geld, maar het MSTC heeft dan ook
een landelijke functie voor Nederland als
zeevarende natie. De laatste uitbreiding
kost 6 miljoen gulden waarvan 1,25 mil
joen gulden afkomstig is van de Stich
ting Fonds ter financiering van de Oplei
ding in het Baggerbedrijf (SFOB).
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De bemanning van hedendaagse sche
pen is klein. De brugsimulatoren op
Terschelling zijn daar ook op ingericht:
een E-vormige brug met twee radartoestellen, waardoor er twee volwaardige
bedieningsposities ontstaan.
Het beeld van de brug wordt bepaald
door een groot aantal consoles. Conso
les voor het bedienen van de stuurmachine; de boegschroeven, de stuurautomaat maar ook voor de elektronische
zeekaart, ARPA-radar, de navigatie en
de communicatie; en de roeren. Daar
naast consoles die niet direct betrekking
hebben op de besturing van het schip:
voor de machinekamer, de ladingbehandeling en het Global Marine Distress System. In de brug staat verder
een kaartentafel met daarboven een
NAVLAB. Cursisten kunnen naar keuze
oefenen met Decca, GPS of Loran-C.
Als een aandenken uit vroeger tijden
ligt op een van de consoles een in dit
technisch geweld wat ouderwets aan
doende verrekijker. Nog steeds onont
beerlijk, aldus de instructeurs.
De grootste brug (fysiek 7 x 5m) met
rondom zicht (360°) staat middenin
een ruime hal waarvan de wanden als
projectiescherm gebruikt worden. De
tweede brug is iets kleiner en biedt uit
zicht (225°) op een fiks gebogen
scherm. Deze nieuwe brug (1998) is als
eerste in Nederland voorzien van een
Dynamie Positioning Dynamic Tracking-systeem. Dit biedt de unieke gele
genheid geïntegreerd te oefenen met
voorwaarden en situaties die vooral in
de off shore-sector optreden.

Machinekamersimulator
De machinekamersimulator bestaat,
net zoals in de praktijk, de voortstuwingsinstallatie en de controlekamer.
De cursisten zien een retroprojectiescherm waarop met behulp van foto's
van werktuigen de voortstuwing wordt
geprojecteerd. Door middel van een
touchscreen in het voortstuwingsgedeelte kunnen de handelingen verricht
worden die nodig zijn voor, bijvoor
beeld, de bediening van de hulpmotor.
Temperatuur- en drukverloop van de
verschillende processen zijn goed zicht
baar.
In de controlekamer zijn het hoofdscha
kelbord; de manoeuvreerconsoles en
de monitoren voor de bediening van
de hoofdmotor en dergelijke opge
steld. Hier kan de hoofdmotor bediend
worden, de schroefsnelheid ingesteld
en het opvoerprogramma gestart.
Twee monitoren geven de werking van
de andere werktuigen - pompen, bran
ders, filters-weer.
Verschillende software geeft de moge
lijkheid om met verschillende typen
motoren te leren werken.
Koppeling van de verschillende subsys
temen maakt allerlei oefensituaties mo-

Virtual reality
Hoewel deelnemers aan een slmu
latlesesslc zich al snel écht de be
m anning op de brug zullen voelen,
doet men er bi| het M STC alles aan
om de realiteit dicht te naderen.

Niet alleen met de geavanceerde
scheepsapparatuur maar ook met een
voudiger audiovisuele middelen. Bij het
naderen van de haven komt via de
boordradio een opname van het radio
verkeer ter plekke binnen, Aan alle details
is gedacht. "De verleiding bestaat weleens om het geheel als een computer
spelletje te benaderen", vertelt instruc
teur Andries Hoekema. "Maar wij zorgen
wel dat het leerdoel voorop blijft staan.
De ontwikkelingen in viriual reality lei
den er misschien toe dat we in de toe
komst met zo'n bril zullen staan. We on
derzoeken alles wat bijdraagt tot een zo
goed mogelijke oefensituatie en werken
continue aan upgrading. Zo zal het in de
toekomst mogelijk zijn om niet alleen in
de machinekamer, maar ook in de ma
chines te kijken."
Net als alle andere instructeurs heeft
Hoekema een aantal jaren gevaren, in
zijn geval in de Kustvaart. Hij is vanaf het
begin betrokken bij het MSTC en werd
door het MSCN te Wageningen voorbe
reid op zijn taak. "Iedereen hier heeft
ook een pedagogische aantekening. Het
gaat tijdens de sessies nadrukkelijk niet
om presteren maar om leren. De debriefing is net zo belangrijk als de tijd
doorgebracht op de brug."
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gelijk. Zo kan de instructeur zorgen
voor verstopte filters, lekke uitlaatklep
pen of gebroken zuigerveren, waardoor
de cursist alle kans krijgt om ervaring op
te doen met storingen en leert de ge
wenste acties te ondernemen.

Z e e zie k
Het beeld dat u it het raam van de b ru g te zien is - of beter ge ze g d g e p ro 
jecteerd w o rd t - lijkt na enkele ogenblikken levensecht.

Dit sluit goed aan bij de primaire taak van de brugofficier: het uitkijken, het gadeslaan van
datgene wat zich buiten het schip, op zee en aan de kim afspeelt. Toch worden de beel
den door de computer gegenereerd. Het zijn vaargebieden met een zoveel mogelijk ver
schillend karakter. Daardoor is het mogelijk te oefenen op open zee nabij de Sandette; de
Straat van Dover; een kustgebied ter hoogte van Le Havre en de aanloop van het loodsstation respectievelijk de ankerplaats nabij Hoek van Holland. Maar ook een betonde vaar
geul; een havenaanloop en een haven 'zitten in de computer'.
Omdat het steeds makkelijker wordt om videobeelden te manipuleren, zullen binnenkort
ook levensechte beelden op de wanden van geprojecteerd kunnen worden. De beelden
zijn en blijven twee-dimensionaal. Dat is geen probleem in de scheepvaart waar door gro
te afstanden en relatief geringe snelheden drie-dimensionaal beeld geen al te grote rol
speelt.
Speciale software zorgt ervoor dat de brug de eigenschappen aanneemt van een bepaald
schip. Bijvoorbeeld een tanker, een VCCL, een coaster of een ferryschip. Ook op de positie
van de brug - voor of achter - zijn variaties mogelijk.
De illusie echt op de brug van een schip te zijn, echt te varen, is na enkele minuten in de si
mulator een feit, zo geven zelfs ervaren zeelieden toe. Dat komt ook door het audiosysteem dat het gestamp van de machines weergeeft en de mogelijkheid om de brug levens
echt te laten trillen. Het blijkt zelfs mogelijk om zeeziek te worden. ..

Ladingfoehandelingssimulator
Het MSTC geeft studenten de kans om
zich voor te bereiden op het varen met
een olie- of chemicaliëntanker. Het be
lang van een gedegen opleiding en
training van tankerbemanningen be
hoeft na enkele betreurenswaardige
ongelukken - denk aan de Exxon Valdez - geen betoog meer. Aan de ont
wikkeling van deze betrekkelijk nieuwe
discipline is dan ook de laatste jaren
binnen het MSTC veel aandacht ge
schonken.
Ook hier speelt automatisering een gro
te rol. De ruimte voor de ladingbehandelingsimulator lijkt nog het meest op
een computerruimte, waar vier monito
ren - drie voor de bemanning, één voor
de instructeur - de toon aangeven.
Met de speciale loadmastercomputer
leert men de sterkte en stabiliteit beoor
delen en de relatie leggen tussen harbour- en seacondities. Veel aandacht
wordt besteed aan het leren handelen
in noodsituaties. De instructeur zorgt
dan voor een over-flow of een gebro
ken leiding; de oefenende bemanning
moet adequaat ingrijpen.

Sleephoppersimulator
In samenwerking met de Stichting
Fonds ter financiering van de Opleiding
in het Baggerbedrijf (SFOB) ontwikkel
de het MSCN een unieke sleephopper
simulator. Sinds 1993 staat deze op
Terschelling. Studenten die bij Willem
Barentsz de opleiding Hoppertechnologie volgen, leren hier varen en manoeu
vreren tijdens een baggercyclus, waar
bij de samenwerking tussen schipper
en pijpenman een belangrijke rol
speelt. Ook toekomstige en huidige be
manningsleden van sleephopperzui
gers volgen trainingen.
De hoppersimulator is geïntegreerd in

de 'grote' brugsimulator. De software is
echter geheel gescheiden. De integratie
van beide systemen maakt het mogelijk
dat de 'hopperzuiger' als een 'own
ship' vaart. Het hele sleepzuigerproces
en de positie van de zuigbuizen is op
monitoren op de brug te zien. Een survey-systeem geeft het bodemprofiel
weer. Vanaf de brug kan men ook la
den en lossen.
Een aparte positie, ook fysiek, is er voor
de pijpenman. Hij heeft zijn bedieningspositie buiten de brug. Vanaf die plaats
bedient hij de baggerpompen, de jetpompen, de zuigbuislieren en de zoge
heten AMBO-afsluiter. Via zijn eigen
monitoren wordt de pijpenman geïn
formeerd over het sleepzuigproces.
Met een intercom is er contact met de
brug.
Op het buitenbeeld verschijnt natuurlijk
ook het voorschip van een sleephop
perzuiger, compleet met bokken, zuig
buizen en deiningcompensatoren.
Het verloop van de baggercyclus tij
dens een simulatietraining wordt vast

gelegd. Na afloop kan de student dus
het directe effect van zijn handelen op,
bijvoorbeeld, de sleepzuigreactie van
de sleepkoppen en de snelheid en
dichtheid van het mengsel bestuderen.
Steeds vaker wordt de sleephoppersi
mulator ingezet voor de voorbereiding
van projecten. Met behulp van soft
ware kan een bemanning met een 'ei
gen' schip aan de slag. Het komt al re
gelmatig voor dat ook gegevens van,
bijvoorbeeld, de uit te baggeren haven
in de simulator worden ingevoerd. De
simulator heeft dus niet alleen mogelijk
heden voor het aanleren van vaardig
heden, maar ook voor onderzoek.

GMDSS
Binnen de koopvaardij wordt gewerkt
met het Global Maritime Distress and
Safety System, een wereldwijd commu
nicatiesysteem, dat sinds februari 1999
verplicht is. Het MSTC geeft adspirantkoopvaardij-officieren de gelegenheid
om zich de protocollen eigen te maken.
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MARS 98045 Out of the Skeleton
Cupboard - Keeping a Proper
Lookout
Many years ago the ritual of the daily
noon sight was taking place on the
bridge wing involving all the naviga
tors. Fortunately, being rather bored
with this fairly useless performance, I
glanced forward and saw ship right
ahead about 1 mile away. A judicious
leap into the wheelhouse and a rapid
alteration to starboard allayed the
fears of the ashen faced quartermaster
and saved a potentially nasty situation.
The FOC tanker passed down our port
side - there was no-one on the bridge,
and our Captain, 1st Mate, 3rd Mate
and 4th Mate were stunned and
shocked as their horizon suddenly dis
appeared. No explanation was given
as to why the 8-12 watchkeeper had
not seen this vessel, perhaps he was
too busy preparing for the daily per
formance. Nor was the quartermaster
blameless, he had seen the other ship
but said nothing. This could have
been another mystery of the sea, the
tanker was loaded and if a collision
had occurred with both ships at full
sea speed in the middle of the Pacific
with less than minimal other traffic,
there would have been a disaster.
One of the imperatives that I learnt on
large sailing vessels was the require
ment for a good lookout. Even with
our comparatively small crew of about
30, there was always one person on
formal lookout. Over the last few years
I have become increasingly concerned
over ships, even large container ships,
with their One Man Bridge Operation.
This is an unacceptable hazard which
is waiting to become an incident. You
can litter the bridge with as many ra
dars, computers, DPCS, CMDSS, ras
ters, electronic charts and cellnet pho
nes as you like but when something
goes wrong with some of this gear
then actual panic sets in.
I experienced this on a very 'high tech'
car carrier of some 60,000 tonnes out
wards from Sheemess to Antwerp. As
we were passing through the banks la
te one night all three radars went
down, one after he other. Screaming,
shouting and blind panic ensued and,
to ease the situation, I pointed out the
clarity of the visibility through the
bridge windows and the ease with
which they could navigate to the
Wandelaar Pilot by looking out and
plotting their position by visual
bearings. Some of the steam subsided
and they presumably got there safely
- fortunately an ETA had already been
sent so the ship was expected.
The same shipmaster, on a previous
MCt 1999 SCHIP«WERFd»ZEE
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occasion, told me how the 2/0 statio
ned at the ARPA, as they negotiated
the separation scheme off Elsinore and
into the Sound, totally misunderstood
the information which she was being
fed. There are many crossing ferries in
this area and when asked about the
approaching feny on their starboard
bow, announced that the vessel
would pass 200 metres astern. As the
radar she was using was right at the
fore end of the ship overlooking the
fo'c'sle head, the Captain explained to
her that 200 metres astern of where
she was standing would have meant a
collision on the starboard quarter.
This points out the dangers inherent in
false information from ARPA at low
ranges and with fast moving vessels in
these close quarter situations. Every ra
dar screen should have the words
"look out of the window" flashed up
at irregular intervals and certainly the
sentiment spelled out regularly to all
watchkeepers in their own language.

SCHEME

fatalities resulted from the accident
and no one aboard the "Bright Field"
was injured; however, 4 serious inju
ries and 58 minor injuries were sustai
ned during the evacuation of shore fa
cilities, a gaming vessel and an excur
sion vessel located near the impact
area. Total property damages to the
"Bright Field" and to shoreside facili
ties were estimated at about 520 mil
lion.
The National Safety Board determines
that the probable cause of this acci
dent was the failure of Clearsky Ship
ping Company to adequately manage
and oversee the maintenance of the
engineering plant aboard the "Bright
Field", with the result that the vessel
temporarily lost power while naviga
ting in a high risk area of the Mississip
pi River. Contributing to the amount
of property damage and the number
and types of injuries sustained during
the accident was the failure of the US
Coastguard, the Board of Commissio-

LOOK OUT
OF THE
WINDOW

k
Official Reports
The following is a synopsis of a report
made by the NTSB into a serious acci
dent where main engine failure at a
critical point was a factor in the colli
sion of the Chinese manned bulk car
rier "Bright Field" with the wharf ad
jacent to a busy part of New Orleans
waterfront.

Executive Summary
Shortly after 1400 on December 14
1996, the fully loaded Liberian bulk
carrier "Bright Field” temporarily lost
propulsion power as the vessel was na
vigating outbound in the Lower Mis
sissippi River at New Orleans, Louisia
na. The vessel struck a wharf adjacent
to a populated commercial area that
included a shopping mall, a condomi
nium parking garage and a hotel. No

ners of the Port of New Orleans and
the International RiverCenter to ade
quately assess, manage, or mitigate
the risks associated with locating un
protected commercial enterprises in
areas vulnerable to vessel strikes.
The major safety issues identified in
this investigation are the adequacy of
the ship's main engine and automa
tion systems, the emergency prepa
redness and evacuation plans of ves
sels moored in the Poydras Street
wharf area and the adequacy of port
risk assessment for activities within the
Port of New Orleans. The report also
addresses three other issues: the ac
tions of the pilot and crew during the
emergency, the lack of effective com
munication (as it relates to the actions
of the pilot and crew aboard the
"Bright Field" on the day of the acci
dent) and the delay in administering
toxicological tests to the vessel's crew.

Investigation
According to vessel records, the engi
neering plant had a history of pro
blems and on the previous voyage a 3
day layover in Singapore was necessa
ry while repairs were made to the
main engine and several interruptions
occurred to the voyage with contin
uing problems after these repairs had
been carried out.
The vessel left the loading berth at
Cargill Terminal on December 11th
1996 and moved to the lower portion
of La Place Anchorage where it remai
ned at anchor for two days while sche
duled repairs were made to the main
engine's turbocharger and air cooler.
On December the 14th the pilot boar
ded the "Bright Field" at 1040 and
was escorted to the bridge where he
was introduced to the master, The
ship's master spoke what the pilot de
scribed as broken, but adequate, Eng
lish. The pilot said that, to facilitate
communication, he spoke slowly and
used simple words, and he believed
that he and the master understood
each other. The master also said that
he was satisfied with their ability to
communicate.
At 1055, the pilot began the normal
procedures for getting underway by
ordering the first engineering
manoeuvring bell (dead slow ahead).
The main engine did not start from
the engine wheelhouse controls. The
3/0 called the engine control room
and told the chief engineer, in Chine
se, that the engine did not start. Engi
ne control was transferred to the engi
ne control room. After the engines
were started, engine control was
transferred back to the wheelhouse.
The pilot ordered stop engine and the
engine was stopped, At 1110, the pi
lot ordered dead slow ahead. Again,
the engine could not be started from
the wheelhouse, and again control
was transferred to the engine control
room, from which the engine was res
tarted. After the accident, the pilot sta
ted that he had not been advised of
the difficulties in starting the engine fr
om the wheelhouse, nor was he infor
med on those occasions when engine
control was transferred to or from the
engine control room.
The "Bright Field" departed the La
Place Anchorage at 1112. Engine
manoeuvring control was transferred
back to the wheelhouse and the pilot
ordered full ahead manoeuvring
45

speed in order to familiarise himself
with the ship's responsiveness to rud
der and engine orders (which he
found as expected for a fully loaded
bulk cargo vessel operating in high-river-stage conditions). At 1134, the pi
lot ordered sea speed. About 1300, at
the pilots request, the ship's carpenter
was sent with a hand-held radio, to
stand by the anchors.
At about 1350, the pilot made the first
radio call to the U.S. Coast Guard
Gretna light operator. The Gretna
light operator advised the "Bright
Field" that the ship was cleared to
transit Algiers Point and that a se
agoing tow boat was inbound at that
point. The pilot stated that, while the
"Bright Field" was transiting under the
Crescent City Connection Bridges, he
allowed the vessel to acquire a cur
rent-induced swing to port to facilitate
the upcoming manoeuvre around Al
giers Point.
The swing to port as the ship passed
under the Crescent City Connection
Bridges pointed the vessel toward the
left descending bank, the side of the ri
ver where Poydras Street wharf and Riverwalk Marketplace shopping mall
were located and where gaming, ex
cursion and cruise ships docked. At
about 1406, while the "Bright Field"
was still transiting under the bridges,
power output from the vessel's main
engine dropped. At this time, the ves
sel's automated propulsion control
system reported low main engine lu
bricating oil pressure and main engine
trip due to low oil pressure.
The pilot noticed the sudden quiet
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and the vibration ceasing. He turned
and saw the master and 2/0 standing
beside the engine order telegraph
looking down at something on the
console and asked them if there was a
problem but got no response. He said
that he did not ask a second time "be
cause they didn't answer me the first
time". He then saw that the engine
rpm had dropped to about 30. When
he realised that the vessel had lost po
wer, the pilot 'jumped' out of his chair
and called the Governor Nicholls Light
operator. As he made the call he was
looking out of the bridge windows
and was aware that the ship was swin
ging to port and toward the docked
ships along the left descending bank.
The pilot told the Governor Nicholls
Light operator that his ship had lost
power and that the operator should
alert everyone in the harbour. He then
ordered hard starboard rudder as the
ship continued to swing to port but
the new rudder setting did nothing to
alter the vessel's direction and the pilot
began sounding the danger signal
using the ship's forward whistle. He
wanted to attract the attention of the
cruise ships and the public along the
bank. The pilot stated that he ordered
the master on at least two occasions to
have someone stand by the anchors
but he did not hear the master ack
nowledge the order. He recalled the
master speaking Chinese on the radio
and that the master did not appear to
be agitated.
The chief engineer and the second
mate had meanwhile been talking on
the telephone. The chief engineer told

the 2/0 that he did not know the reas
on for the sudden drop in No. 1 oil
pump pressure but since the No. 2
pump had already come on line, the
pressurisation problem was solved.
The chief engineer and the 2/0 mutu
ally agreed to transfer engine control
to the engine control room and the
chief engineer began the process of
restoring engine power. The pilot was
not made aware of the restoration of
power. The swing to port continued
and the pilot ordered the master to
drop anchors and ordered the main
engine full astern. The master said the
pilot ordered only the port anchor to
be dropped, that he concurred with
that order, and that, although he did
not acknowledge the order to the pi
lot, he attempted to carry it out. The
master said that he attempted to call
the carpenter on the foc's'le using the
hand-held radio. The carpenter, who
was standing by the anchors, said that
he could not hear the radio transmis
sions from the master because the
danger signal was being sounded on
the ships' whistle which was located
about 20 feet above his station on the
bow. The master stated that he rushed
out to the port bridge wing and wa
ved his arms to attract the carpenters'
attention. When he realised that the
carpenter did not see him, the master
went back inside the bridge. Once
back inside, intermittent communica
tions were established between the
master and the carpenter. By the time
reliable communication was establish
ed, the ship had moved farther toward
the wharf and the master believed

that dropping the anchor at the time
would cause the ship to take a sharp
turn to the left and perhaps strike one
of the vessels docked there. He said he
therefore told the carpenter not to
drop the anchor. The master said that
after the ship had moved a little fart
her, he again contacted the carpenter
and told him to drop the anchor to
keep the ship from striking the docked
vessels. The carpenter said that he tur
ned the brake wheel to let go of the
port anchor and then ran from the
bow to avoid being injured in the im
minent collision. Post accident review
of an amateur videotape of the colli
sion indicated that the anchor did not
drop prior to impact.
At about 1411, the port bow of the
"Bright Field" struck the Poydras
Street wharf at a location between the
docked "Nieuw Amsterdam" and
"The Queen of Orleans". The vessel
struck the wharf at what witnesses said
was a 40-to 45- degree angle and
went into the wharf up to the end of
foc's'le deck (about 50 to 60 feet), and
then made a sideways movement.
The bow portion of the vessel scraped
and collapsed portions of the buil
dings. The ship came to rest against
the wharf with its stem about 200 feet
from the stern of the "Nieuw Amster
dam" and its bow about 70 feet from
the bow of "The Queen of Orleans".
About 3 minutes had elapsed from the
time the pilot made his first emergen
cy call to the Coast Guard light opera
tor until the ship struck the wharf.
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KScana system takes detection a
step further
One of the most fundamental require
ments for combating fire on board
ship is it early detection and while heat
and smoke detectors have grown in
sophistication, it still takes a fire to acti
vate them.
Accepting this principal Oslo-based
Scana Servoteknikka has developed an
integrate system of sensors which can
detect a potential fire and take steps to
reduce this threat before it has gained
a hold.
While this cannot reduce the threat of
fires caused by incompetence, such as
welding in an area adjacent to com
bustible materials without correct su
pervision or a crew member falling
asleep when smoking, it is possible to
identify fires caused through a techni
cal fault, which represent the majority
on on-board fires.
Scana Servoteknikka has accordingly
developed an integrated system of a
wide number of different sensor types
reporting to a centralized fire control

position, which can then either manu
ally or automatically carry out the ap
propriate remedial solution.
Most electrical and electromechanical
equipment represents a fire hazard
and accordingly Scana Servoteknikk
recommends incorporating sensors in
to transformers, motors and genera
tors, switchboard and distribution pa
nels, heating elements and electronic
control systems, as well as into cooling
systems, inflammable or explosive li
quids and gas containers. The type of
sensors will depend on the applica
tion. They will monitor excess electric
current, voltage, pressure and tempe
rature as well as high and low liquid le
vels and gas detection, conventional
heat, smoke or flame detectors.
In the event of a high temperature, an
alarm will be given.
Either the appropriate action will be
taken or the manual system will be re
commended and operated. This could
involve shutting down a generator,
disconnecting electrical circuits, ope
ning safety valves to shutting fire
doors and activating fire suppression

systems such as sprinklers, gas and wa
ter fog. The primary counter measures
taken by the Scana Servoteknikka Inte
grated system once a fire situation is
detected is to prevent the fire from
spreading; remove smoke; give infor
mation on escape routes and open
emergency doors; extinguish the fire.
Isolating the fire from spreading nor
mally entails closure of the fire doors,
which would normally entail closure of
all such doors. Not only will this ob
struct passengers fleeing the fire but
also the fire crews' progress to the sce
ne of the incident.
Scana Servoteknikka's integrated sys
tem would, however, automatically
shut all fire doors in the neighbour
hood of the fire although if this then
spread to other areas, the control sys
tem would automatically isolate this
area as well.
As most fire deaths are caused by as
phyxiation due to smoke or fire-generated gases it is imperative that smoke
and fumes are removed and preven
ted from spreading. The centralized
control system will accordingly open

the ventilation system in the correct
sequence to generate a lower pressure
in the fire's neighbourhood and remo
ve the smoke.
Informing disorientated passengers of
the correct escape route is also impe
rative but unfortunately, many exis
ting lighting systems are obscured
even in low smoke conditions. It is
therefore important that the emergen
cy lamps can be seen through smoke
but, in Scana Servoteknikka's view,
even more important that the lamps
direct passengers away from the fire
zone.
This requires an integrated approach
as the lighting system must be infor
med where the fire is to direct passen
gers in the correct directions.
Additionally, emergency doors are tra
ditionally locked with the key stored
behind a glass panel. The Scana Servo
teknikka system dispenses with this
system and automatically unlocks the
correct access doors at the same time
as closing the relevant fire doors.
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V
Damen Shipyards Hoogezand ontwerpt en bouwt vrachtschepen, containerfèeders “specials en one ofifs” voor een internationale klantenkring. Damen Ship
yards Hoogezand is binnen de Damen Shipyards Group de toonaangevende werf
voor eerdergenoemde producten range. Het bedrijf is gevestigd aan het Winschoterdiep, en heeft en opzichte van de aldaar gevestigde werven een unieke werkwij
ze. Damen Shipyards Hoogezand bouwt schepen op de lokale werf en op bouwlo
caties van internationale zusterbedrijven, in Roemenië en China. Door de sterke
expansie van het bedrijf zoeken wij ter versterking van de Pro jectafdeling kandi
daten voor de onderstaande functies:
PROJECT ENGINEER

Functie-inhoud:
• het uitwerken van projecten op technisch gebied, naar aanleiding van aanvragen
van onze klanten, hetgeen inhoudt het zelfstandig maken van bestekken, kost
prijscalculaties en het begeleiden van projecttekenwerk.
• Het verlenen van technische ondersteuning ten dienste van de verkoopafdeling.
• Het samenstellen van noodzakelijke productinformatie per project.
Functie-eisen:
• Opleiding HTS-scheepsbouw
• Enkele jaren ervaring in de zeescheepsnieuwbouw
• Commercieel inzicht
ONTWERPER/CONSTRUCTEUR

Functie-inhoud:
• Het ontwerpen van koopvaardijschepen in de range van 4.000 tot 55.000 ton.
• Het maken van stabiliteits-, sterkte- en lekberekeningen voor op te leveren sche
pen.
• Het maken en optimaliseren van hoofdconstructietekeningen en gewichtsberekeningen.
• Algemene werkzaamheden m.b.t. wet- en regelgeving, classifictatiebuieaus enz.
• Het onderhouden van contacten met de engineersafdeling.
Functie-eisen:
• Opleiding HTS-scheepsbouw
• Ervaring met PIAS, Fairway, Microstation (of Autocad) en programmatuur van
klassebureaus zoals POSEIDON, LRPASS, MARS enz.

DAM SN^
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CAD TEKENAAR

Functie-inhoud:
• Het opstellen en wijzigen van algemeen plan tekeningen.
• Algemene werkzaamheden m.b.t, wet-en regelgeving, classificatiebureaus enz.
• Het onderhouden van contacten met de engineersafdeling.
• Overige administratieve werkzaamheden.

Functie-eisen:
• Opleiding MTS-schcepsbouw of vergelijkbaar niveau
• Ervaring met Microstation of Autocad.
Algemene vereisten voor alle lïmctics:
• Enkele jaren ervaring in een van bovengenoemde Juncties.
• Duidelijke affiniteit met de scheepsbouw en maritieme techniek.
• Flexibiliteit, nauwgezetheid en doorzettingsvermogen.
• Kennis met PC programmatuur zoals Windows98, MlcroSoft Word en Excel.
• Goed kunnen functioneren in zowel teamverband als zelfstandig,
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.
• Leeftijd ca. 25-35 jaar.
Geboden wordt:
• Een uitdagende functie met een passend salaris bij de zwaarte van de functie.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Goede doorgroeimogelijkheden.
Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Belangstelling?
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met de heer B. Groot, hoofd projectafdeling,
telefoon (0598) 380022.
Uw schriftelijke sollicitatie met C V

Damen Shipyards Hoogezand
T.a.v. de afdeling Personeelszaken
Postbus 79,9600 AB Hoogezand

kunt u richten aan:

IJOOG b Z A IID
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Een proeve van bekwaamheid
A utom atisering Industrie Dieselmotor;
toerenteller en Sankey-diagram
Een samenvatting van een afstudeerscriptie die is gemaakt door llonka
Zwijnenburg en Patrick Kats bij hun afstuderen van de Technische en
Maritieme Faculteit "De Ruyter" van de Hogeschool Zeeland te Vlissingen.

door llonka
Zw ijnenburg en
Patrlck Kats

Fig. I , Schema
signaalverioop

In het afsluitende vierde jaar van onze
opleiding aan de Technische en Maritieme faculteit De Ruyter moeten er
voor het vak automatiseringstechniek
verschillende practicumopdrachten uit
gevoerd worden. De docenten Gelders
en De Groot hebben ons benaderd om
een vervangende opdracht uit te voe
ren. In het machinepracticum van bo
vengenoemde school staat een zes-cilinder Industrie Dieselmotor. De
opdracht is het vervolg op een afstu
deerproject in het vorige schooljaar
(1995/96) waarin een alarmerings- en
monitoringsysteem voor de Industrie
Dieselmotor ontwikkeld werd en deels
geïnstalleerd.
Onze opdracht was in eerste instantie

het aansluiten van de tachometer op de
computer zodat samen met de al in de
computer binnenkomende kracht op
de waterrem het door de motor afge
geven vermogen kan worden weerge
geven. Een van de uiteindelijke doelen
van het alarmerings- en monitoringsys
teem is een continue weergave van de
vermogensstaat van de motor in de
vorm van een Sankey-diagram. Tijdens
het werken aan onze opdracht stelden
we onze opdracht bij tot het verder
programmeren van de vermogensberekening. Hierbij worden zoveel mogelijk
binnenkomende waarden verwerkt en
weergeven in een Sankey-diagram,
De opdracht was voornamelijk heel
praktisch. In dit verslag hebben we ge
probeerd het werk
proces weer te ge
ven.
Het verslag
begint met een korte
inleiding over het al
aanwezige automati
seringssysteem. Daar
na volgen een be
schrijving van de
werkwijze rond de
toerenteller, de theo
rie van het Sankeydiagram, een be
schrijving hoe er
gewerkt wordt in het
computerprogram
ma en een conclusie.
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Uitleg automatise
ringssysteem Indus
trie

Elk jaar vraagt de
redactie van "Schip
en Werf de Zee" de
winnaan van de
KNVTS-afstudeerprijs
Maritieme Opleidin
gen om een samen
vatting van hun af
studeerverslag in
SWZ te publiceren.
Alhoewel niet ieder
een daaraan kan vol
doen, wordt toch vrij
veel aan onze wens
gevolg gegeven, in
deze uitgave twee
‘proeven van be
kwaamheid'.

machinepracticum. Er wordt gewerkt
met het software pakket Genesis Con
tra! Series™.
De computer communiceert met de
buitenwereld via het modulaire Personal Computer Intelligent (PCI) system
van Burr & Brown. Op de bijgevoegde
figuur 1 is het schema te zien van de
weg van de signalen afkomstig van de
sensoren naar de computer.
Een signaal van een sensor (meestal 420 mA) komt binnen in de aansluitkast
waar het omgezet wordt naar een bi
nair signaal waar de computer mee
werkt.
De bewerkingen die het signaal onder
gaat zijn achtereenvolgens omzetting
van stroom (4-20 mA) naar spanning
(0-10 V), filtering en omzetting van
analoge spanning (0-10 V) naar binair
signaal (0 of 5 V). De filtering en l/Uomzetting vinden per input plaats op
printplaten. De laatste omzetting vindt
plaats op een analoge inputkaart van
Burr & Brown. Via een 16-bits ISA-uitbreidingsslot dat gemonteerd is op het
moederbord van de computer worden
de signalen via een multiplexer en
sample & hold-schakeling binnenge
haald. Per printplaat is er een instrumentmodule beschikbaar. Er is nog uit
breiding van het systeem mogelijk met
3 stuks 16-kanaals analoge inputmodules.
Om ook vanaf de computer bijvoor
beeld kleppen aan te sturen is er ook
een 8-kanaals analoge outputmodule
geïnstalleerd. Hier zijn nog 7 kanalen
van beschikbaar. Figuur 2 geeft ook de
schakeling weer van de outputsignalen.

Hardware
Het hart van het au
tomatiseringssysteem
is natuurlijk een com
puter, een 486 per
sonal computer die
staat opgesteld in het
kantoortje van het

Software
Het computerprogramma waarmee
gewerkt wordt is Genesis Control Series
(hierna afgekort tot Genesis). Dit pro
gramma biedt alle mogelijkheden die
nodig zijn voor het monitoren en rege
len van processen. Het programma
SCHIP»WERF*« ZEE MEI 1999

Rg.2. In- en outputsignalen

wordt ook bij proefopstellingen van het
practicumgedeelte van het vak automatiseringstechniek gebruikt. Genesis is
opgebouwd uit modules en bestaat uit
twee hoofddelen, het ontwerpgedeelte
en het runtime-gedeelte.
Het ontwerpgedeelte bestaat uit de
Strategy Builder en de Display Builder.
In de Strategy Builder kan de program
meur 'de structuur' achter de gebruikersschermen opbouwen. In de
Strategy Builder configureert de pro
grammeur de aan de computer gekop
pelde hardware en heeft hij de moge
lijkheid om de inputs en outputs van
sensoren te bewerken.
De structuuropbouw wordt weergege
ven door blokjes en verbindingslijnen
die samen een stromingsdiagram vor
men. Elk blokje voert een bewerking uit
of stelt een input/output naar de 'real
world' (het proces) voor. Bewerkingen
die uitgevoerd kunnen worden zijn bij
voorbeeld rekenen, logische functies,
flipflops, regelaars, wegschrijving naar
een database.
In de Display Builder kan de lay-out van
beeldpresentaties voor de gebruikers
ontworpen en getekend worden. Bij
een beeldpresentatie kan men denken
aan onder andere leidingschema's,
alarmlijsten, urenlijsten, trends, on-lineweergave van variabele proceswaar
den. Alle configuraties van de hardwa
re, structuur van een proces en
bijbehorende beeldschermen worden
opgeslagen in een database.
Wanneer het proces draaiende is,
wordt het runtime-gedeelte van Gene
sis geladen. Het runtime-gedeelte be
staat uit presentatieschermen welke op
gebouwd worden met behulp van de
strategy-configuratie en de real timegegevens van het proces. Deze infor
matie is afkomstig uit de database.
Een procesoperator kan via de beeld
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schermen de processen controleren en
gegevens analyseren. Het is mogelijk
om een wachtwoord in te voeren op
bepaalde handelingen en functies. Dit
betekent dat alleen diegene met autori
satie bijvoorbeeld variabelen als de
stookwaarde van de brandstof kan wij
zigen.
De toerentalmeter

De Industrie dieselmotor is uitgevoerd
met een tachometer (toerenteller) die
een elektrisch uitgangssignaal levert.
Normaal gaat dit signaal naar een een
voudige voltmeter waarop een schaal
verdeling in omw/min is aangebracht.
Van dit signaal willen wij ook gebruik
gaan maken.
We zullen dus eerst wat meer van dit
signaal moeten weten. Hiertoe hebben
we een oscilloscoop op de toerenteller
aangesloten en bij verschillende toeren
tallen het uitgangssignaal bestudeert.
Het uitgangssignaal is een zuivere ge
lijkstroom met nagenoeg geen storin
gen. Het spanningsverloop is lineair.
Hoewel de computer dit signaal in prin
cipe best direct als ingangssignaal kan
gebruiken, zullen we dit signaal toch
om gaan zetten naar een standaard-signaal van 4-20 mA. Door de grote af
stand tussen de toerenteller en de com
puter zal de weerstand in de kabel
tussen deze plaatsen een te grote afwij
king van het signaal tot gevolg hebben.
Voor de omzetting van een spanning
tussen 1 en 5 Volt naar een stroompje
van 4 tot 20 mA is een standaard scha
keling bekend. Deze schakeling bestaat
uit een opamp, een transistor en een
weerstand van 250 £2. De omzetting
van 2,5 - 4 V naar 1- 5 V moesten we
zelf bestuderen. Hiertoe werd ons een
eenvoudige schakeling met een opamp
voorgelegd. Van deze verschilversterkerschakeling moesten we zelf de versterkingsfactor bepalen, evenals de

groottes van de weerstanden die deze
versterkingsfactor bepalen. Deze scha
keling hebben we eerst in een proefop
stelling getest. Hierbij kwamen nog wat
kleine praktische probleempjes aan het
licht. Nadat deze waren opgelost kon
de echte schakeling worden gemaakt.
De indeling van de printplaat hebben
we zelf ontworpen. Een gespecialiseerd
bedrijf heeft deze daarna voor ons ge
maakt. Het opbouwen, solderen en tes
ten leverde geen noemenswaardige
problemen op.
Zowel het printje als de voeding wor
den in de bedieningsconsole van de lndustrie-motor ingebouwd. Via een ka
bel wordt de schakeling op de
computer aangesloten op de nog vrije
module A6 van de Buit en Brown-kaart.
Rest alleen nog het kalibreren van de
meter tijdens het draaien van de motor
bij verschillende toerentallen. Dit kali
breren gebeurd volledig software-matig door het veranderen van de highen low-instrumentrange in het Genesisprogramma.

Sankeydiagram
Een Sankey-diagram geeft een verde
ling van de met de brandstof toege
voerde warmte in verschillende warmtestromen. In een Sankey-diagram
kunnen ook interne warmtestromen,
d.w.z. warmtestromen die binnen de
motor circuleren, weergegeven wor
den. Een voorbeeld van zo'n interne
warmtestroom is de turbo-groep. In
figuur 3 is het Sankeydiagram schema
tisch weergegeven.
Het toegevoerde vermogen wordt be
paald uit de hoeveelheid brandstof die
per seconde wordt verbrand volgens
de formule: Q,M = mbri„ * Ho = flo w ^ *
^ b n / H°
Het afgegeven vermogen wordt be
paald uit de kracht die op de motor
aangebrachte waterrem wordt uitgeoe
fend, volgens: Qa) = T * 2 *n * n =

De verliezen, voornamelijk warmte,
kunnen worden berekend aan de hand
van de temperatuurverschillen over bij
voorbeeld de diverse koelers en de turbogroep.
E.e.a. volgens de formule Q = m * c *
AT waarbij m de massastroom van het
medium is, c de soortelijke warmte en
AT het temperatuurverschil over de
koeler.
Op deze manier berekenen we de
grootte van de warmtestromen die de
motor verlaten via de smeerolie, het cilinderkoelwater, de spoelluchtkoeler en
de uitlaatgassen.
Hiervoor zijn voor en na de betreffende
koelers temperatuursensoren aange
bracht evenals een aantal flowmeters.
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Fig. 3. Het Sankeydiagram van het
proces
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De meeste sensoren waren reeds aan
de computer gekoppeld, zodat de ge
meten waarden direct bruikbaar waren.
In het geval van de smeeroliekoeler wa
ren de temperatuursensoren in de
smeerolieleidingen nog niet aange
bracht. We hebben hier gebruik ge
maakt van het warmteverschil van het
koelwater.
In het Genesis-programma zijn we deze
input-waarden gaan bewerken. In de
strategybuilder maken we formuleblokken die met de diverse inputs van de
sensoren berekeningen uitvoeren. Voor
de uitkomsten hiervan bedenken we
een nette beeldscherm-presentatievorm. De waarden van de gebruikte
constanten zoals soortelijke-warmte en
-gewicht en bijvoorbeeld de stookwaarde van de brandstof moeten handma
tig worden ingevoerd. Dit geldt ook
voor een aantal proceswaarden waar
voor nog geen sensoren beschikbaar
zijn.
Uit de berekende warmtestromen kan
het totale rendement berekend wor
den: totale rendement =
p^
= p ,,/ b * h 0.
Van de warmtestromen is geen klop
pende warmtebalans waarvoor geldt:
X Q toe = X Qal op te stellen, omdat er al
tijd een gedeelte restverliezen is die niet
te berekenen zijn. Onder restverliezen
valt bijvoorbeeld de warmte die afge
geven wordt aan de omgeving via leidingwanden. 8ovendien hebben we
gebruik gemaakt van een aantal aanna
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mes en afrondingen waardoor toch een
aantal onnauwkeurigheden ontstaat.

Nabeschouwing
Na een jaartje alternatief automatïseringspracticum kunnen we de balans
opmaken van dit project. Het primaire
doel van onze opdracht - het aanslui
ten van het toerental op de computer
en de weergave daarvan op het scherm
- is gelukt. Van het doel het continue
weergeven van het Sankey-diagram
met van de motor binnenkomende
waarden is door ons al vrij veel gereali
seerd. De programmering van alle for
mules is gedaan alsmede de weergave
op het scherm. Hierin kunnen in de toe
komst, wanneer alle sensoren aangeslo
ten zijn, eenvoudige aanpassingen ge
daan worden om alles automatisch met
binnenkomende signalen te laten bere
kenen.
Verder hebben we geprobeerd al het
papierwerk over het project zodanig te
ordenen dat men er in de toekomst
makkelijker mee verder kan. Het project
biedt nog veel mogelijkheden voor toe
komstige studenten, zeker in de vorm
van zogenaamde PGO-opdrachten
(probleem gestuurd onderwijs). Nu
maar hopen dat financiële beperkingen
van de school niet al te veel roet in het
eten strooien.
Wij zelf hebben het gevoel dat we van
deze opdracht in zijn geheel veel ge
leerd hebben, bijvoorbeeld meer in
zicht in de structuur achter een geauto
matiseerd machinekamersysteem; in

1.80 VW = 100 X

3 4 0 .9 0

SCAN 0 . 5 0 sec
PR IO R IT Y I
RALtl ■ ■
IftLH

I

logisch denken en in het oplossen van
elektrotechnische aansluit- en printplaatproblemen.
Ondanks dat dit project veel tijd gekost
heeft, zijn we - nu alles werkt - blij dat
we er voor gekozen hebben dit te
doen.
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dooring. Pieter
ƒ. Vanagt

Het dynamic tracking gedrag van sleephopperzuigers

uitgevoerd in toenemende mate van
DP/DT besturingssystemen gebruik zal
worden gemaakt.

In het kader van de studie scheepsbouwkunde aan de Hogeschool Haar
lem heeft Pieter Vanagt een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar het
'Dynamic Tracking-gedrag van sleephopperzuigers in opdracht van IHC
Holland NV Dredgers te Kinderdijk. Bij het uitvoeren van deze opdracht
is de inbreng van diverse groepsmaatschappijen die deel uitmaken van
IHC Caland NV van cruciaal belang geweest, te weten IHC Custo Engi
neering BV te Schiedam (Offshore & Civil engineering) en IHC Systems
BV te Sliedrecht (baggerproces-automatisering, met inbegrip van ge
specialiseerde bagger-DP/DT systemen).
Alvorens tot een beknopte samenvatting van het afstudeerrapport en
de resultaten te komen dient een en ander uitgelegd te worden.

Belang en doel van de opdracht

Fig.1. Dein 1994 gebouwde "Pead River" was de eerste sleephopperzuiger die is uitgerust met een
voor baggeren gespecialiseerd IHC/LIPS DP/DT-systeem. Binnenkort wordt deze gevolgd door de
hopperzuiger "Lange Wapper" en de hopperzuiger "Nile River" die beide voor dezelfde Belgische
aannemer in aanbouw zijn en door de voor een japanse rekening in aanbouw zijnde hopperzuiger
"Queen of Penta-Ocean": alle drie worden deze schepen uitgerust met het nieuwste generatie
DP/DT-systeem van IHC Systems. (Foto: Sea Sky Martin, Rotterdam)

Dynamic tracking

Fig.2. De onderlinge
samenhang van het
totale dynamische
systeem
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Dynamic tracking betekent bij een
sleephopperzuiger het op een, vooraf
bepaalde, rechte baan houden van de
sleepkop (of stortpijp) binnen vooraf
vastgestelde marges bij een bepaalde
snelheid en onder bepaalde omge
vingsinvloeden zoals stroom, wind en
golven. Het meet- en regelsysteem
zorgt ervoor dat het schip met behulp
van de actuatoren (roeren, (boeg)
schroeven e.d.) z'n baan volgt, met een
ingestelde bagger-vaarsnelheid al of
niet met een opgegeven koershoek (zie
fig. 2). Het 'DT-gedrag' wordt in het ka
der van deze opdracht gedefinieerd als

de combinatie van de afwijking, van de
gewenste baan, en de benodigde opstuurhoek in dynamisch evenwicht.

Toepassingsgebied
Bij sleephopperzuigers wordt een Dyna
mic Positioning (DP)/ Dynamic Tracking
(DT)- systeem vooral toegepast voor het
baggeren en het later afdekken (DTmode) van geulen (Trench-baggeren)
waarin kabels of pijpleidingen komen,
en bij het naar de wal persen van zandlading (DP-mode). Schepen die uitge
rust zijn met een DP/ DT-systeem zijn
daarbij in staat veel veiliger te werken in
de buurt van Offshore installaties. Door
de grotere nauwkeurigheid die bereikt
wordt tijdens het DT-baggeren ontstaat
er geen overbreedte van de geul, waar
door baggerschepen met een DT-sys
teem in staat zijn goedkoper te werken.
Steeds vaker wordt een met de overige
bedieningsinstallaties
geïntegreerd
DP/DT systeem toegepast aan boord
van baggerschepen. Voor de toekomst
wordt verwacht dat ook bij ander baggerwerk dat nauwkeurig moet worden

Het voorspellen van het DT-gedrag is
tot op heden enkel mogelijk door het
uitvoeren van simulaties of eventueel
modelproeven. Het uitvoeren van si
mulaties vergt veel tijd, bijgevolg zijn
deze relatief duur. Simulaties worden
tot op heden bij baggervaartuigen
doorgaans pas uitgevoerd na de bouw
opdracht, als het ontwerp in een ver
gevorderd stadium is, d.w.z. als de
beschikbare vermogens, schroefconfiguratie, lijnenplan, etc. bekend zijn. Bij
het vaststellen van een slechte 'perfor
mance' in DT-mode is het dan vaak al
te laat om nog wijzigingen in het ont
werp aan te brengen. (Bij Custo maken
simulatiestudies gewoonlijk al deel uit
van de ontwerpcyclus van offshore
vaartuigen; eventueel nodige aanpas
sing wordt dan direct meegenomen.)
Het doel van deze studie is om een een
voudige methode te ontwikkelen voor
het voorspellen van het DT-gedrag van
sleephopperzuigers die reeds in het
voorontwerp toegepast kan worden,
zodat inzicht kan worden bereikt in de
onderlinge samenhang van de ontwerpparameters, de actuatoren en het
regelsysteem en het resulterende DTgedrag teneinde het scheepsontwerp
zo goed mogelijk te kunnen aanpassen.

Uitvoering van het onderzoek
Voor de uitvoering van het onderzoek is
gebruik gemaakt van de simulatiesoftware van IHC Custo Engineering BV op
het gebied van DP/DT; ook werden bij
Custo de hydrodynamische coëfficiën
ten en andere fysische parameters bere
kend. IHC Systems assisteerde vooral bij
het vinden van het geschikte regelalgoritme en de regelinstellingen. In een
vooronderzoek zijn de randvoorwaar
den en de verschillende mogelijkheden
voor het opzetten van het rekenmodel
onderzocht. Op basis van het vooron
derzoek is gekozen voor de hieronder
beschreven methode. Daarbij is het on
derzoek opgesplitst in drie delen:
1. een variatiestudie waarbij ten eerste
de invloed van de regelinstelling (PIDconstanten) voor het toegepaste regelalgoritme op het DT-gedrag en de be
nodigde vermogens onderzocht is en
ten tweede de afhankelijke variabelen
voor het rekenmodel bepaald zijn;
2. opstellen van een rekenmodel door
middel van systematische variatie voor
een standaardconfiguratie aan de hand
van de conclusies uit (1);
3. studie naar de invloed van diverse
ontwerpconfiguraties, die afwijken van
de standaardconfiguratie, op het DTgedrag.
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Alle simulaties zijn uitgevoerd voor een
standaard set omgevingscondities met
drie variaties van de richtingen van de
omgevingscondities en twee grootteniveau's van de baggerkracht. Er is tel
kens slechts één zuigbuis toegepast
omdat dit de grootste koers verstoren
de dwarskracht oplevert.
Bij het toegepaste regelalgoritme wor
den afwijkingen van de baan gecorri
geerd door een combinatie van opstu
ren en verzetten, waarbij een minimum
gebruik van de boegschroeven wordt
nagestreefd.
ad. /. Variatiestudie van de regelinstelling
Voor twee schepen uit diverse grootteklassen (naar hopperinhoud) zijn simu
laties uitgevoerd voor 4 regelinstellingen, stapsgewijs gaande van een zeer
strakke naar een zeer slappe regeling.
Daarbij is eerst gekeken naar de relatie
tussen vermogens en regelinstelling. Uit
de simulaties volgen dan de minimaal
benodigde vermogens die bij een be
paald regelgedrag horen. Bij een strak
ke regeling is de afwijking van de baan
klein en bij slappe regeling groot (zie
fig. 3), echter een te strakke of te slappe

regelinstelling kan resulteren in een in
stabiel gedrag.
Een belangrijke waarneming is dat er
afhankelijk van de richting van de om
gevingscondities een optimum waar
neembaar is in de benodigde boegschroefstuwkracht (zie fig. 4). Deze
optimale regelinstelling is te definiëren
als de regelinstelling die de laagste vermogens-offsetcombinatie levert.
In dit stadium is ook gekeken naar de
invloed van de scheepsvorm en de ontwerpverhoudingen (Cb, L/T, L/B,....) op
het DT-gedrag zodat de afhankelijke
variabelen voor het rekenmodel be
paald kunnen worden.
ad.2. Rekenmodel

Uitgaande van de optimale regelinstel
ling en afhankelijke parameters uit (1)
zijn systematisch simulaties uitgevoerd
voor 4 schepen, elk representatief voor
hun grootteklasse, variërend van 3000
m3tot 20000 m3 hopperinhoud. In ver
band met de beperkte tijd is gekozen
voor een standaard configuratie (op
bouw voor, zuigbuis op 70% L,,). Aan

Fig. 3. Weergave van
het DT-gedrag als
functie van de regelinstelling

• Afwijking
■Opstuurhoek

1

Slappe
4
Regelinstelling

Strakke
2
Regelinstelling

Regelinstelling

Fig. 4. Weergave van
de boegschroefkracht als functie
van de regelinstelling, bij dwarsinkotnende omgevings
condities

regelinstelling

regelinstelling

Regelinstelling
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de hand van de uitvoer van de simula
ties zijn pofynomen opgesteld voor de
benodigde voortstuwingskracht, de
stuwkracht van de boegschroef en het
DT-gedrag (offset en drifthoek) dat
volgt uit de optimale regelinstelling.
Omdat alle variabelen (offset, drifthoek
en vermogens) een dynamisch karakter
hebben en de methode statisch is, is
gekozen voor een weergave op basis
van een statistische analyse. Er is geko
zen voor een weergave in stuwkracht
en niet in benodigde vermogens om
dat de methode hierdoor onafhankelijk
van de uitvoering toepasbaar is. De
roerkrachten zijn niet meegenomen ge
zien de roerhoek ver onder de maxima
le hoek bleef en derhalve geen kritieke
schakel vormen.
Aan de hand van een vijfde schip, waar
voor in het verleden simulaties uitge
voerd zijn en waarvan boordmetingen
bekend zijn, is het rekenmodel getoetst.
Uit de vergelijking van de simulatiewaarden en de waarden uit het reken
model blijkt dat de afwijkingen binnen
de 10 % gebracht kunnen worden.
Het rekenmodel is in spreadsheetvorm
opgezet. De berekende waarden en de
bandbreedte (mogelijke afwijking) zijn
zowel getalsmatig als grafisch (afhanke
lijk van de richting van de omgevings
condities) weergegeven (voorbeeld
grafische weergave zie fig. 5).
ad. 3. variatie van de ontwerpconfiguratie

Omdat het rekenmodel voor een stan
daardconfiguratie toepasbaar is, was
een studie naar de invloed van andere
configuraties die mogelijk invloed op
het DT-gedrag hebben nodig. Daarbij
zijn variaties in de langsscheepse positie
van de zuigbuis en de opbouw, en van
de schroefconfiguratie onderzocht.
Er zijn drie variaties in de langsscheepse
positie van de zuigbuis onderzocht
(aangrijpingspunt zuigbuis op 30%,
50% en 70% van L„). Daarbij blijkt dui
delijk dat de keuze van de regelpuntligging van groot belang is voor het DTgedrag. De optimale positie van de
zuigbuis is dan ook afhankelijk van de
ligging van het regelpunt. Bij het rege
len op de inlaat van de zuigbuis zijn bij
een zuigbuispositie in het voorschip de
kleinste afwijkingen van de baan te ver
wachten. Immers door de aard van het
stangenmechanisme van een gelede
zuigbuis, volgen de sleepkoppen de
zuigbuisinlaat en worden de baggerkrachten grotendeels op dat punt op
het schip overgedragen. Hierdoor ver
plaatst het draaipunt van het schip zich
in de richting van de zuigbuisinlaat,
waardoor, bij plaatsing van de zuigbuis
inlaat in het voorschip, het grootste
stuurkoppel (roeren) kan worden opge
wekt. Dit is voordelig ais het baanvolSCHJPIkWERFdeZEE
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Ftg.5. Weergave van
de afwijking van de
baan als functie van
de richting van de
omgevingscondities

wenselijk simulaties en zonodig ook
modelproeven uit te voeren.

210 °

270

gen door opsturen wordt bewerkstel
ligd; bovendien neemt de effectiviteit
van boegschroeven bij vaart en stroom
af. Verder onderzoek naar de invloed
van de ligging van het regelpumt is aan
bevolen.
Voor de plaats van de opbouw zijn
twee configuraties onderzocht; voor
één achterop het schip. Daarbij treden,
voor de toegepaste omgevingscondi
ties, geen noemenswaardige verschillen
op in DT-gedrag en benodigde vermo
gens.
Bij de variatie van de schroefconfiguratie is enkel gekeken naar het toepassen
van een hekschroef. Toepassing van
azimuthing thrusters was niet mogelijk
in het kader van deze opdracht. Bij het
toepassen van een hekschroef blijkt dat,
voor het toegepaste regelalgoritme, de
hekschroef een grote stuwkracht moet
leveren terwijl het DT-gedrag ongewij
zigd blijft. Dit komt doordat de beno
digde dwarskrachten en momenten
om het schip op z'n baan te krijgen bij
toepassen van een hekschroef verdeeld
worden over de roeren, hek- en boeg
schroef waar voorheen enkel de roeren
en boegschroef deze leverden. Toepas
sen van een hekschroef heeft dan ook
slechts zin als de roeren te klein zijn.
(Opm. een baggerend schip ontwik
kelt, door een grote afstroming van de
schroeven op de roeren, gemakkelijk
grote stuurkrachten met de roeren;
hekschroeven zijn slechts van belang bij
het aan- of ontmeren en in DP-mode.)

' Afwiikins

bepaald door het regelsysteem. Het is
daarbij van belang de minimaal vereiste
vermogens, die bij een bepaalde rege
ling horen, toe te passen.
* Er is een optimale regelinstelling waar
bij de minste boeg schroefkracht beno
digd is, in combinatie met een minima
le afwijking van de baan.
* Voor nauwkeurig baggeren is slechts
de afwijking van de baan van de sleepkop van belang. Een juiste keuze van
het regelpunt is hierbij van groot be
lang, Indien de zuigbuis inlaat wordt
genomen wordt een optimaal resultaat
bereikt.
* Gebruik makend van deze regelinginstelling kon een bruikbaar rekenmodel
in spreadsheetvorm worden opgesteld
waarmee in het voorontwerp een goe
de schatting van het DT-gedrag en de
daarbijbehorende vermogens gemaakt
kan worden.
* Om het uiteindelijke DT-gedrag van
een baggerschip te bepalen, blijft het

Verschillende configuraties van diverse
ontwerpen van sleephopperzuigers zijn
onderzocht. De belangrijkste conclusies
zijn:
* Het toepassen van een hekschroef
heeft, bij toepassen van een opstuurregeling, mogelijk slechts zin als de roe
ren relatief te weinig dwarskracht kun
nen ontwikkelen en in DP-mode.
Bovendien wordt aan het nut van een
hekschroef in een varende/sleepzuigende situatie, waarbij de voortstuwingsschroeven een groot vermogen ontwik
kelen, sterk getwijfeld.
* De plaats van de opbouw heeft nau
welijks invloed op het DT-gedrag en de
benodigde stuwkracht.
Met deze studie is een eerste stap gezet
in het beter begrijpen van de onderlin
ge relaties die bij DT een rol spelen. Op
grond van dit onderzoek is een aantal
aanbevelingen geformuleerd die als ba
sis zullen dienen voor verder onder
zoek. De belangrijkste aanbevelingen
hebben betrekking op:
- een methode voor verdere verfijning
en uitbreiding van het rekenmodel;
- het regelalgoritme dat aan boord
toegepast wordt;
- de procedure voor het uitvoeren van
simulaties;
- uitgebreid onderzoek naar de opti
male langsscheepse positie van de
zuigbuis in relatie met het regelpunt.
Tot slot wil ik langs deze weg de medewerkers
van IHC Holland, IHC Custo Engineering, IHC
Systems en van de Hogeschool Haarlem danken
voor de erg boeiende samenwerking die we had
den bij het tot stand komen van deze opdracht.
Fig.6. De prijuitrelking. Van links naar rechts: ir
C. de Keizer (IHC Systems), ir. T. Lantau
(KNVTS), ing. P. Vanagt (auteur/prijswinnaar
HTS Haarlem), irO.A.j. Peters (IHC Custo Engi
neering), ir. C.j. Zeegers (IHC Holland)

Conclusies en aanbevelingen
* Het DT-gedrag van een sleephop
perzuiger bij een bepaalde omgevings
conditie wordt, bij voldoende beschik
baar vermogen, voor het grootste deel
H Ï I1 99« SCHIP»WERFd»ZEE
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d o o r H. W. S t u p e

Expansievoegen in het
ss. ‘Rotterdam'
Notities over de sterkte van cruise schepen
Tijdens de bouw van de Rotterdam was aan Lloyd's te Londen toegezegd om te publiceren over de studies en
metingen betreffende de expansievoegen van het schip, dat in 19S9 door de Rotterdamscbe Droogdok Maat
schappij N.V. werd opgeleverd. Het was er echter nooit van gekomen.

Ir. H.W. Stapel is
oud-directeur van
de RDM.
Hiernaast volgt een
verkorte en aange
paste versie van de
door auteur gehou
den presentatie:
",Fatigue Damage in
the Expansion
Joints of ss. Rotter
dam", welke in sep
tember 1998 op het
7th International
symposium on
Practical Design of
Ships and mobile
Units (PRADS) te 'sCravenhage werd
gehouden 11].

Dankzij de medewerking van ir. A.W.
Vredeveldt (TNO Delft) en ir. J.M.J.
journée (TU Delft) en het archief van de
Heer de Koning, welke laatste evenals
schrijver dezes een lange staat van
dienst bij de RDM had, kon nu op het
PRADS symposium bovenstaande le
zing worden gehouden.
Het schip is goed beschreven in de ex
tra uitgave van Schip en Werf, versche
nen in September 1959 [2].
De Rotterdam was een van de eerste
geheel gelaste passagiers schepen.
Voor de oorlog waren de meeste passa
giersschepen, zoals ook het ss.'Nieuw
Amsterdam", voorzien van expansie
voegen in de opbouw boven het sterktedek.
Expansievoegen worden gemaakt om
scheuren in de opbouw en de hoeken
van ramen en deuropeningen te ver
mijden.
In 1957 verschenen verschillende stu
dies over de bijdrage van de opbouw in
de sterkte van een schip
(Zie de uitvoerige literatuurlijst in [1 ]).
Ir. A. Dassen, hoofd van de ontwerpaf
deling bij de RDM werkte proposities
uit voor het schip 'met' en 'zonder' ex
pansievoegen.
Na grondige ruggespraak met Lloyd's
te London werd besloten het schip van
expansievoegen te voorzien om de vol
gende redenen:

1. Ten tijde dat besloten moest worden
over de afmetingen van de hoofdverbanddelen stond de configuratie van
de bovenbouwen nog niet vast en
kon derhalve niet worden berekend
wat de bijdrage van de bovenbou
wen in de sterkte zou kunnen zijn.
2. Het risico van het optreden van
scheuren op onvoorziene plaatsen
word groter geacht dan dat ter plaat
se van de voegen.
3. De ervaring met de expansievoegen
op de "Nieuw Amsterdam" waren
gunstig, hoewel er wel scheuren
terplaaatse waren opgetreden. Zij
konden afdoende worden gerepa
reerd.
4. De werf wilde geen risico nemen met
een nieuw concept voor de sterkte
van het schip.
5. De werf stond niet onder hoge druk
kosten te sparen, zodat kostenbespa
ring om zonder expansievoegen te
bouwen geen grote rol speelde.
Om de berekeningen te verifiëren wer
den tijdens de tewaterlating spanningsmetingen gedaan. Aanvankelijk was het
schip in de zomer in de trans-atlantische dienst terwijl het in de winter crui
ses maakte.
In april 1963 wordt een scheur gerap
porteerd in de expansievoegen op
spant 138/139. Na reparatie met een
gewijzigde detaillering traden geen
scheuren meer op. Dit word door het

naslaan van de expertiserapporten van
Lloyd's in het kantoor te London geveri
fieerd. Wel word onderhoud gerappor
teerd aan de goten en rubberafdichtingen.
Uit de nog beschikbare logboeken was
het mogelijk de historie van de zeecondities en koersen te verzamelen welke
het schip ondervond totdat de scheu
ren optraden.
Met behulp van moderne computer
programma's werd van de onderzijde
van de expansievoeg een vermoeidheidsanalyse gemaakt.

Het schip
Het zijaanzicht van het schip toont in
fig. 1 de plaats van de vier expansievoe
gen terwijl in fig. 2 een beeld wordt ge
geven van het grootspant.
Aan de rechterzijde in fig.2 is het groot
spant getekend van het in 1997 in Italië
gebouwde schip "Rotterdam (VI). (zie
de beschrijving en de plannen van het
schip in "Schip en Werf de Zee" van mei
1998.
Het is opmerkelijk, dat de plaatdikten
aanzienlijk geringer zijn. Reders extra's
staan tussen haakjes vermeld.
Het promenadedek was 23 mm en is
nu 10 mm; de huid was 19 mm en is
nu 13 mm; de bodem was 24 mm en is
nu 15 mm. Beide schepen zijn onder
Lloyd's gebouwd.
Bij 'ons' schip was het promenadedek

E = Expansion Joint

Fig. I . Zijaanzicht ss.
"Rotterdam".
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fip.2. Grootspanten

(P) het sterktedek. De beplating van het
nieuwe schip van dek 3 en daarboven is
van 'high tensile steel’ (HTS) terwijl de
opbouw tot en met dek 8 meedraagt in
de sterkte.
De Rotterdam (1959) had dwarsspanten, terwijl de Rotterdam (1997) langsspanten van HTS heeft.

Rotterdam (1959)
en (1997).

Fig.4. Scheepslijnen

het versterkingsvierkant om de rubberafdichting te bevestigen. Bij de repara
tie in 1963 werd een plaat ingelast van
E-staal, dat een hoge kerfslagtaaiheid
bezit terwijl het vierkant geen gaten
kreeg maar opgelaste bouten.
Op 26 oktober 1998 kwam 'ons1schip
voor het eerst sinds 1971 weer in Rot
terdam. Nu als "Rembrandt" van Pre
mier Cruises. Vanaf de kade was aan BB
de ingelaste plaat duidelijk te zien. Te
vens was daaronder de las te zien waar
mee de destijds tot op het dek doorlo
pende scheur was dichtgelast.
Geen tekenen van roestvorming duid
den op scheuren, noch aan de expansievoegen noch aan de raamhoeken.

Spanningsberekeningen

Fig.3. Detail van de
expansievoegen.

Het weerstandsmoment van de Rotter
dam (1997) tot dok 8 (34.80 m boven
basis) is nagenoeg gelijk aan dat van de
Rotterdam (1959) tot het promenade
dek (21,96 m boven basis).
Fig.3 geeft het detail van de expansievoeg juist boven het promenadedek.
Oorspronkelijk zaten er boutgaten in

ORIGINAL
1959
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1963

Om de spanningen ter plaatse van de
expansievoegen van het schip in zee
gang te kunnen berekenen, moeten
eerst de hydrodynamische belastingen,
de golfbelastingen en de resulterende
scheepsbewegingen bekend zijn. Voor
een reeks van scheepssnelheden en
koersen ten opzichte van de golven

werden deze berekend met behulp van
het (lineaire) strip theorie programma
"Seaway" [4] voor een gemiddelde
diepgang van het schip van 8,86 m en
een metacenterhoogte van 1,25 m.
De scheepsvorm wordt in fig. 4 gege
ven.
Met een bekende massaverdeling van
het schip over de lengte en de bereken
de belastingen en versnellingen wor
den daarna de overdrachtsfuncties van
de horizontale en verticale buigende
momenten ter plaatse van de expansievoeg berekend. In verband met het 'ge
sloten' grootspant kon de torsie ver
waarloosd worden.
Door deze
buigende momenten te delen door de
bijbehorende weerstandsmomenten
van de doorsnede, werden uiteindelijk
de overdrachtsfuncties van de spannin
gen (dat wil zeggen de spanningen in
regelmatige golven) als functie van de
scheepssnelheid en golfrichting verkre
gen.
De benodigde informatie over de weers
omstandigheden waarin het schip ge
varen heeft, werden uit de logboeken
van het schip, die in het Gemeentear
chief van Rotterdam bewaard worden,
verkregen. Vanaf haar eerste reis in sep
tember 1959 tot het optreden van de
scheur in april 1963 werden voor iedere
wacht van 4 uren de waargenomen
zeetoestand (Beaufort schaal), de koers
ten opzichte van de golven en de
scheepssnelheid genoteerd. In totaal
werden zo 4634 waarnemingen van 4
uren verkregen.
Het histogram in fig. 5 laat zien aan
welke zeetoestanden het schip in deze
periode werd blootgesteld.
Erg slecht weer heeft het schip niet vaak
gehad.
Voor de energieverdeling van de onre
gelmatige golven werd uitgegaan van
de zogenaamde Bretschneider formule
ring. De waargenomen Beaufort’s wor55

Fig. 7 Spanningsverioop tijdens tewaterlating

den - via een algemeen gebruikte ge
middelde relatie - vertaald naar de in
deze formulering voorkomende para
meters 'significante golfhoogte' en 'ge
middelde golfperiode'.
Tenslotte worden de optredende signi
ficante spanningsamplituden (dat wil
zeggen het gemiddelde van het hoog
ste 1/3 deel van de amplituden) ver
deeld in intervallen en werd - tot het
tijdstip van de scheurvorming - het
aantal keren berekend dat in elk interval
bereikt werd. Het resultaat hiervan
wordt in het histogram in fig. 6 weerge
geven. Tevens wordt in deze figuur de
berekende spanning in vlak water weer
gegeven.

Vermoeiingsberekeningen
Gebaseerd op analytische beschouwin
gen werd in het ontwerpstadium een
spanningsconcentratiefactor van SCF =
3,5 bepaald voor het punt S onderin de
expansievoeg. (zie fig.3).
Tijdens de tewaterlating in september
1958 werden spanningsmetingen uit
gevoerd door het Laboratorium voor
Scbeepsconstructies van de TU en door
TNO/IWECO [5].

Fig. 6. Spanningsspectmm

De hoogste spanningen tijdens de te
waterlating waren ongeveer 40 % van
de maximale spanningen, die volgens

de ontwerpberekeningen in zeegang
optreden.
Het verloop van de gemeten spannin
gen in het promenadedek en het bo
venpromenadedek is gegeven in fig. 7.
Ter plaatse van de expansievoeg bleek
slechts een geringe verhoging op te tre
den van de langsscheepse spanning. Er
werd onder in de expansievoeg een
waarde gevonden van SCF = 4,4. Dit
was hoger dan verwacht en er werd be
seft, dat hiermede de door Lloyd's toe
gelaten maximum 'hogging-spanning'
voor staal 41 zou worden overschreden
zodat na voldoende slecht weer een
vermoeidheidsscheur zou kunnen op
treden.
Het weerstandsmoment inclusief de rederseisen was echter 20 % hoger dan
door Lloyd's vereist.
Een scheur onder de expansievoeg
werd niet als een risico voor de romp
beschouwd daar deze de spanning in
het sterktedek slechts in geringe mate
zou verhogen. Verder werden zowel de
berghoutsgang als de dekstringerplaat
van materiaal gemaakt met hoge kerfslagwaarde: XNT-staal.
Het geklonken dekstringerhoekstaal en
het hoekstaal dat de opbouwzijwand
verbindt, werken als 'crack arrestors' en
verspreiden de krachten in de lengte.
Er is nagegaan in hoeverre de spannin
gen die gemeten werden, overeenko
men met de spanningen, die uit de tewateriatingsberekening kunnen worden
afgeleid.
Er werden twee verschillen gevonden:
1. De gemeten maximum 'sagging'
spanning op het moment van opdrij
ven was kleiner dan de berekende.
2. De gemeten 'hogging' spanning vrijdrijvend was kleiner dan de bereken
de.
Het eerste verschil is in hoofdzaak het
gevolg van het effect van de remschil-
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den terwijl ook een verschil in het effec
tieve en berekende weerstandsmoment
een rol kan spelen.
Het tweede verschil is in hoofdzaak het
gevolg van de 'hogging' spanning die
al op de helling in het schip zat. In deze
situatie werden de rekstrookjes op nul
gezet. Deze 'hogging' was waarschijn
lijk het gevolg van de gewichtsverde
ling over de lengte op de flexibele hel
ling en de lasspanningen die in het
schip waren ingebouwd.
Door ir. A.W. Vredeveldt werd een stu
die gemaakt met de eindige elemen
tenmethode om ook op deze wijze tot
de bepaling van de spanningsconcen
tratiefactor te komen. De omgeving
van het ondereinde van de expansie
voeg is gemodelleerd met elementen
die in staat zijn om de membraanspanningen te bepalen. De analyse is be
perkt tot deformaties in het platte vlak.
De onderzijde van het model is op het
niveau van het promenadedek. Met het
openbuigen van het plaatvlak tengevol
ge van de in het bovenpromenadedek
opgebouwde spanning is rekening ge
houden. Daarbij werd gebruik gemaakt
van de analyse die door ir. Dassen van
de RDM tijdens de bouw werd ge
maakt. Fig. 8 geeft het resultaat. De
spanningscontratiefactor bleek te zijn:
SCF = 2,7.
Resumerend zijn er dus de volgende
waarden:
Voorspelling tijdens het
ontwerp
SCF= 3,5
Gemeten bij de
tewaterlating
SCF= 4,4
Recente FE berekening SCF=2,7
Met de invloed van de boutgaten werd
geen rekening gehouden.
Het blijkt dat de waarden sterk uit el
kaar lopen. De 'mesh size' bleek van
weinig invloed. De betekenis van het
openbuigen van de voeg was aanmer
kelijk.
SCHIP&WERFdeZEE
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verwachten. De FE-berekening komt
het best overeen met de feitelijke le
vensduur van 3’/2 jaar, dat was 2,12
jaar continue op zee.
Het feit dat de scheur na de eerste jaren
optrad en na de reparatie niet meer, zal
waarschijnlijk drie redenen hebben:
1. De ingebouwde lasspanningen zijn
afgezwakt door enkele malen zwaar
belasten van de romp in zeegang,
2. Het detail van de expansievoeg
werd verbeterd door geen boutga
ten meer toe te passen.
3. Het schip werd in 1969 uit de trans
atlantische vaart genomen en was
daarna hoofdzakelijk aan het cruisen
in gebieden met mooi weer.

Notities over de sterkte van cruise
schepen.

Fig.8. FE-analyse.

De aanwezigheid van de gaten in het
vierkant aan de rand is dominerend.
Een concentratiefactor in de orde van
grootte van 3 dient hiervoor in aanmer
king genomen te worden, zodat de bo
vengenoemde waarden met 3 verme
nigvuldigd moeten worden.
Interessant is te vermelden, dat de ga
ten bij het maken van de detailtekeningen op de tekenkamer werden aange
geven zonder dat de technici van de
ontwerpafdeling daarmede geconfron
teerd werden.
Gebaseerd op de spannings-spectra,
die uit de golfanalyse werden verkre
gen, maakte ir. A.W. Vredeveldt een be
oordeling van het vermoeidheidsrisico.
Voor de details van de toegepaste me
thode, evenals die voor de golfanalyse,
wordt verwezen naar de volledige stu
die zoals gepubliceerd in de Proceedings [1],
Op basis van criteria van Norske Veritas
werd een waarde D bepaald. Een waar
de van D groter dan 1,0 impliceert 'fatigue damage' terwijl kleiner dan 1,0
geen schade aanduidt.
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De hedendaagse cruiseschepen wor
den zonder expansievoegen gebouwd.
Op een aantal wordt HTS toegepast.
Kennelijk zijn de classificatiebureaus te
vreden met de toegepaste constructies
omdat er door de surveyors geen grote
schade wordt gerapporteerd. Op dit
feit zal het in hoofdzaak varen in mooi
weer gebieden van grote invloed zijn.
Er komen in schepen zonder expansie
voegen echter nog steeds scheuren
voor. Blijkbaar vroeg de "Canberra" van
P & 0 voortdurend aandacht om scheu
ren te repareren. De QE-2 had ernstige
problemen met de aluminium opbouw
omdat er onvoldoende aandacht ge
schonken was aan de wijze waarop de
ze met de romp samenwerkte. Onge
veer 17 jaar geleden werd alsnog een
expansievoeg aangebracht.
Met de enorme groei van de cruisemarkt zal het 'worldwide cruisen' en
daarmede het aantal oceaanreizen toe
nemen.
Niettegenstaande de 'weatherrouting'
zullen de schepen op tijd naar hun be
stemming moeten varen en zullen ze
slecht weer kunnen krijgen kort voor de
aankomsthaven.

De D-waarde werd voor 4 gevallen be
paald:
SCF D
Voorspelling
x3
10.5 2.65
ontwerp
Gemeten bij
4.4 0.19
tewaterlating
Gemeten bij
x3
13.2 5.27
tewaterlating
FE-berekening
x3
8.1
1.22

Recente voorbeelden daarvan zijn de
schades die kort bij de Amerikaanse
Oostkust werden ondervonden door de
"Queen Elizabeth 2" in september 1995
en de 'Rotterdam1' in april 1997. Scha
de is niet zo erg zolang het de ver
schansing en een frontschot betreft.
Deformaties en scheuren in de romp
dienen echter te worden vermeden
door nauwkeurige analyse van de detailconstructies met toepassing van vermoeidheidscriteria.

Als de verhoging van de SCF tengevol
ge van de boutgaten niet in aanmer
king wordt genomen, is geen schade te

Van betekenis is te realiseren dat HTS
geen hogere weerstand tegen ver
moeidheid heeft dan gewoon scheeps-

bouwstaal. Spanningsmetingen aan
het in Finland voor P & 0 gebouwde
cruiseschip "Royal Princess" door met
waterballast bekende momenten te in
troduceren, gaven een goed beeld over
de bijdrage van de bovenbouw in de
sterkte van de romp [6],
In een studie van Lloyd's waarin ver
schillende grootspanten van moderne
cruiseschepen worden gepubliceerd, is
ook te zien welke geringe plaatdikten
worden toegestaan [6],
Het is frappant, dat geen enkele studie
kon worden getraceerd over de sterkte
van de in Italië gebouwde cruisesche
pen terwijl dit land toch het grootste
aandeel in deze markt heeft.
Bij de discussie over onze voordracht in
september werd gesproken over pro
blemen, die met de bovenbouw van
een in Finland gebouwd schip werden
ondervonden. Blijkbaar konden brand
deuren niet meer sluiten door het wer
ken van het schip. Ik concludeerde dat
dit mogelijk ook een gevolg zou kun
nen zijn van onvoldoende dwars
scheepse stijfheid.
In welke mate de huidige lichte bouw
bij slecht weer tot problemen zal leiden
zal de toekomst leren.
Gerealiseerd moet worden dat het ge
ringe staalgewicht van de romp een es
sentieel punt is in het ontwerpconcept
van de huidige hoge cruiseschepen
met geringe diepgang. Met daarbij een
zeer grote breedte zijn het kwetsbare
zeeschepen.
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Reünie “ Einde van de Scheepsradiotelegrafie”
De Stichting Historisch Materiaal Radio-Holland heeft op zaterdag 13
maart 1999, met de steun van Radio Holland Marine BV een reünie ge
organiseerd van oud-radio-officieren/marconisten. De bijeenkomst
werd gehouden in de Rotterdam Cruise Terminal aan de Wilhelminakade te Rotterdam en officieel geopend door Hare Koninklijke Hoogheid
Prinses Margriet.
Verder waren aanwezig de Staatssecre
taris van Verkeer & Waterstaat, me
vrouw drs J.M. de Vries, de Burgemees
ter van Rotterdam, de heer mr I.
Opstelten, commissarissen en oud-directeuren van Radio Holland en verte
genwoordigers van de top van de Ne
derlandse rederijen.
In de inleidende toespraak memoreer
de de heer B. Slager, directeur Radio
Holland Marine B.V., de rol die Radio
Holland ruim 80 jaar heeft vervuld en
nog vervult in de maritieme communi
catie. Naast installatie, onderhoud en
bediening van scheepsradiostations
was Radio Holland werkgever van een
groot aantal marconisten, die de appa
ratuur aan boord bediende Ongeveer
4000 radio-officieren hebben in dienst
bij Radio Holland op Nederlandse sche
pen gevaren. Het hoogtepunt viel in
1962 toen er 800 radio-officieren in
dienst waren.
Op 1 februari 1999 is echter het
CMDSS, het Global Maritime Distress
& Safety System, verplicht geworden.
Dit veiligheidssysteem is in de plaats ge
komen van het morsesysteem en de radio-officier aan boord. Morse werd ver
vangen door satellietcommunicatie,
Hg. I H.K.H. Prinses
Margriet opent de
reunie door het be
krachtigen van een
oude vonkzender.
(Foto Tom Kroeze,
Rotterdam)
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geavanceerde radiotelefonie en noodbakens.
De zolder van de Radio Holland-school
in Amsterdam vormde de aanleiding
tot het oprichten van de Stichting His
torisch Materiaal Radio Holland, Op die
zolder kwamen namelijk vele 'verouder
de' apparaten terecht, die langzaam
maar zeker historische waarde kregen.
Om deze groeiende en unieke verza
meling historische apparatuur te be
houden, te restaureren en toegankelijk
te maken op exposities en in musea
werd in 1994 de Stichting opgericht.
Inmiddels heeft de Stichting aan een
aantal maritieme musea historische
communicatie apparatuur in bruikleen
gegeven en ook complete radiostations
ingericht. De Stichting doet dit met een
aantal enthousiaste RH-ers en oud RHers als medewerkers, die ook deze ten
toonstelling van historische apparatuur
en fotomateriaal hebben georgani
seerd. De tentoonstelling geeft een
beeld van de maritieme communicatie
apparatuur vanaf het begin van deze
eeuw tot vandaag.
De Staatssecretaris van Verkeer & Wa
terstaat schetste in het kort de rol van

de Overheid in de ontwikkeling van de
radiotelegrafie in de scheepvaart. Dat
tijdperk begon in Nederland in 1904 in
een oude houten bouwkeet van Rijks
waterstaat. Daar in de duinen bij Scheveningen ging toen de eerste zender
van Scheveningen Haven de lucht in.
Het was het begin van een periode
waarin radiotelegrafisten de menselijke
schakel waren tussen schepen onder
ling of tussen schip en wal. Ze speelden
een essentiële rol in de veiligheid, in het
rederijverkeer en bij de sociale informa
tieverstrekking. De dagelijkse OceanPost met nieuwsflitsen en voetbaluitsla
gen zou er zonder de radiotelegrafie
wellicht niet zijn geweest.
De ramp met de "Titanic" in 1912 was
aanleiding tot internationaal overleg
tussen de zeevarende landen. Het resul
taat was het SOLAS-verdrag, regelge
ving die de grondslag vormt van het
veiligheidsbeleid op zee. De opleiding
tot radiotelegrafist werd officieel. De af
deling Kust en Scheepsradio (KSR) van
het Ministerie van Verkeer & Waterstaat
reikte de diploma's uit. In de loop der
tijden heeft KSR aan bijna zesduizend
kandidaten een radiotelegrafie bedieningscertificaat uitgereikt; de laatste
twee certificaten gingen naar vrouwelij
ke kandidaten.
Vanaf midden jaren zeventig heeft Ne
derland een grote bijdrage geleverd
aan het overleg over een nieuw wereld
omvattend maritiem communicatie
veiligheidssysteem, het GMDSS. De
voordelen daarvan waren de onafhan
kelijkheid van de morsecode, een gro
tere efficiëntie en snelheid, en de mo
gelijkheid voor de geautomatiseerde
ontvangst van weerberichten en veiligheidsberichten. Dit nieuwe systeem is
inmiddels per 1 februari 1999 inge
voerd. Medewerkers van de scheep
vaartinspectie DGSM/V&W, de Inspec
tie Kust- en Scheepsradio (PTT/V&W),
de redersverenigingen en Radio Hol
land namen aan het overleg deel. Dat
overleg vond plaats onder auspiciën
van de Internationale Maritieme Orga
nisatie, het IMO. Overigens ziet het er
naar uit dat ook het GMDSS snel zal
gaan veranderen, door nieuwe technie
ken en inzichten. De nadruk zal nog
meer komen te liggen op satelliet-comSCHIP* ,VERF*»ZEE HEI 1999

Fig.2. De reünisten
waren inmiddels
naarstig op zoek
naar oud-klasgenoten en oud<ollega's... (Foto Tom
Kroeze, Rotterdam)

municatie. Internationaal wordt al na
gedacht over andere vormen van mari
tieme communicatie, waarbij de zoge
naamde
"Low
Earth Orbiting"
satellieten een rol zullen spelen.
De maritieme tak van KPN Telecom
gaat binnenkort als eerste in de wereld
openbare telefooncellen leveren voor
schepen op zee. Met een simpele tele
foonkaart kan iedereen aan boord bel
len met de vaste wal. Het is natuurlijk
verleidelijk om te denken: dan gebrui
ken we ook voor het veiligheidsverkeer
toch satelliettelefonie? Maar alleen een
helder systeem van afspraken, stan
daarden en overeenkomsten is een ga
rantie voor een goede veiligheidscommunicatie. Dat blijft ook een belangrijke
taak voor de Overheid.
Aansluitend verrichtte H.K.H. Prinses
Margriet, petekind van de Nederlandse
Koopvaardij, de opening van de reünie
door met een morsesleutel een oude
vonkzender te bekrachtigen. Voor de
circa 1500 aanwezigen, waaronder 750

oud radio-officieren, vele met partner,
werd een bericht in morse hoorbaar en
ook zichtbaar op grote panorama
schermen. Het bericht, 'verzonden'
door een eersteklas marconist, eindigde
met "Aan allen, einde bericht", onder
tekend "Margriet". Daarna zweeg de
seinsleutel...
Dit was het moment waarop het even
stil viel in de grote Cruise Terminal te
Rotterdam. De gedachten van veel
marconisten gingen wellicht terug naar
het gedeelte van hun loopbaan dat zij
op zee hadden doorgebracht - geen
bemanningslid meer die je met
"Sparks" aanspreekt, nooit meer zoe
ken in de ...band naar de 'stem' van
een collega om te weten of hij inmid
dels van... is vertrokken -. De ontwikke
ling van de satellietcommunicatie is on
omkeerbaar.
De heer Slager leidde vervolgens de ho
ge gasten rond op de tentoonstelling.
Verschillende stands toonden appara

tuur uit een bepaalde periode. Wij noe
men het station uit 1912 van het Engel
se m.s. "Chindwin" met een (vonk)hoofdzender van Telefunken-Sait,
noodzender(klos)Rhumkorff, ontvangerkristal Marconi-Telefunken; kortegolf-zender MZ-33; ook op het s.s.
"Nieuw Amsterdam" stond een derge
lijke kortegolfzender; een bakkenzender
R-5207 (BC 375) met BC-348 ontvan
ger van de sleepboot "Hudson"; de
complete installatie van de Shelltanker
"Cinulia"; de radio-console van het
m.s. "Bilderdijk" met in plaats van de
MT 1500 van SRA de zand-ontvanginstallatie T-1127. Radio Holland Marine
toonde ook het laatste snufje techniek
zoals dit momenteel aan boord van
schepen wordt geplaatst, waarbij bijna
alles is gericht op de satelliet-communicatie met spraak en/of data transmissie,
De reünisten waren inmiddels naarstig
op zoek naar oud-klasgenoten en oudcollega's waarmede men bijvoorbeeld
op de passagiersschepen had gevaren.
Spiedend ook naar de namen op de
naamplaatjes en de bijpassende gezich
ten. Het Stichtingsbestuur had voor dit
doel in de terminal z.g. 'meeting
points' opgesteld waarop per periode
de namen waren vermeld van de radioofficieren die in dienst waren getreden
met nadere bijzonderheden. Ook
schoolfoto's waren aanwezig. Geleide
lijk werd de drukte rond deze 'meeting
points' minder en vormden zich groep
jes en groepen van marconisten die el
kaar veel te vertellen hadden. Tegen de
achtergrond van het zonlicht dal schit
terde in de Maas en de indrukwekken
de skyline van de Maasstad gingen de
gesprekken in de Rotterdam Cruise Ter
minal nog lang door.

Diversen

Overeenstemming over scheep
vaart Westerseheide
Er komt een verdergaande samenwer
king tussen Vlaanderen en Nederland
bij een veilige en vlotte afwikkeling
van het scheepvaartverkeer op de
Westerschelde (het zogenoemde nau
tisch beheer). Dit zijn minister Nete
lenbos van Verkeer en Waterstaat en
haar Vlaamse collega en vice-ministerpresident Stevaert van Openbare Wer
ken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
overeengekomen tijdens een werkbe
zoek aan Nederland. Naast een ver
dergaande samenwerking op het ge
bied van nautische beheer komt er
ook meer operationele uitoefening
van de loodsdiensten.
Beide ministers willen koppeling tus
sen de loodsgeldtarieven voor de
Scheldevaart en die voor de vaart op
MEM 999 SCHiP*WERfdeZEE

Rotterdam zo snel mogelijk afschaffen.
Er moet een meer open, flexibele wijze
van samenwerking komen tussen de
loodsdiensten van beide landen. Uit
gangspunt is dat de verantwoordelijk
heid voor de uitvoering van loodsdien
sten meer bij de loodsen zelf wordt
gelegd.
De bewindslieden toonden hun in
stemming met moderniseringsmaatregelen bij het loodsen op de Wester
schelde. Zij kwamen overeen om op
korte termijn de Schelde-radarketen
uit te breiden om het zogenoemde
loodsen op afstand meer toe te kun
nen passen.
De ministers bevestigden de eerder
gemaakte afspraken tussen beide lan
den over een mogelijke verdere ver
dieping van de Westerschelde. Beide
ministers ondersteunen het proces

van een lange termijn visie voor het
Schelde-estuarium, waarbij de samen
hang tussen de drie belangrijkste func
ties van het gebied - veiligheid, bereik
baarheid en natuur - wordt benadrukt
Zij zullen besluitvorming over deze vi
sie en de uitvoering daarvan voortva
rend ter hand nemen.
Beide bewindslieden bevestigden de
onderlinge standpunten over de reac
tivering van de Ijzeren Rijn. Daarbij be
nadrukte minister Netelenbos nog
eens dat Nederland een goede ont
sluiting per spoor van Antwerpen van
zelfsprekend vindt. Nederland zal
daarover in goed nabuurschap het
overleg met België en Duitsland blij
ven voeren. Het reactiveren van het
tracé is echter gecompliceerd vanwe
ge de Nederlandse milieu- en ruimte
lijke ordeningsregelgeving en de Euro

pese regelgeving over beschermde
natuurgebieden.
Nederland en Vlaanderen statten een
gezamenlijke studie om bij het goede
renvervoer zo goed mogelijk gebruik
van het spoor te maken.
Informatie:
Hans Sc holten, 06.53379481
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Damen Shipyards in Corinchem heeft
op 8 januari het multipurpose vaartuig
BKM 102, bouwnummer 4011, over
gedragen aan Koninklijke Boskalis
Westminster te Papendrecht.
Het schip is van het type Multi Cat
2611, dat speciaal voor en in nauw
overleg met deze opdrachtgever werd
ontwikkeld.
Tot de vele taken die het schip wereld
wijd gaat verrichten behoren het be
handelen van ankers, duw- en sleepwerkzaamheden, het koppelen van
drijvende leidingen en het bevoorra
den van andere schepen met brand
stof en drinkwater.
Een zusterschip wordt deze maand
opgeleverd.
De langsscheepse indeling van het
schip is:
- Voorpiek, met twee tanks voor waterballasl (SB en BB).
- Accommodatie; in de dubbele bo
dem eronder bevindt zich achterin
op hart schip een tank voor vuile
olie; de rest van de dubbele bodem
in dit compartiment is ingericht
voorwaterballast,
- Ladingtanks voor brandstof in de
zijden. De daartussen gelegen dubbelebodemtank is bestemd voor
brandstof voor eigen gebruik, even
als een korte tank aan de achterzij
de van dit compartiment. Op de
tanktop bevindt zich de werkplaats,
tevens magazijn, met aan BB een
passage tussen de accommodatie
en de opgang naar het bovendek.
- Machinekamer; onder de machinekamervloer drie kleine tanks voor
sludge en smeerolie. Achter het
schakelbord staat een losse tank
voor hydraulische olie.
- Achterpiek met de stuumiachinekamer, die is omgeven door twee la
dingtanks (SB en BB) voor drinkwa
ter en een tank voor drinkwater
voor eigen gebruik.
Het schip is zwaar geconstrueerd: de
plaatdikten in romp en dek zijn 10 en

20 mm, behalve de berghoutsgang
die 30 mm dik is, en de vlak- en dekbeplating tussen de duwstevens waar
de plaatdikte 40 mm bedraagt.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte mal
Breedte o.a.
Breedte mal
Holte
Diepgang
Waterverplaatsing
Draagvermogen
Tot 30 mijl uit de kust:
Diepgang
Waterverplaatsing

26,50 m.
24,95 m.
11,06 m.

11,00m.
3,85 m.
2,82 m.
624 t.
300 t.
3,03 m.
684 t.

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 9,1 kn op 3,00 m
diepgang en bij 1194 kW.
Paaltrek: 21,01 bij 1194 kW.
Klasse:
Bureau Veritas: I 3/3 (E) * Tug Deep
Sea MACH.
Verdere regels:
Scheepvaartinspectie.
Tankinhouden:
Brandstof
waarvan lading
Smeerolie
Hydraulische olie
Vuile olie
Sludge
Drinkwater
waarvan lading
Waterballast

184,1 m 3,
148,8 m 3.
2,3 m 3.
1,5 m 3.
12,9m 3.
1,1 m 3.
82,8 m3,
66,2 m 3.
52,9 m 3.

Uitrusting voor werkzaamheden
Voor duwwerkzaamheden:
dubbele duwsteven met rubber ten
ders.
Voor sleepwerkzaamheden:
Naast dekhuis Kraaijeveld hydrau
lisch aangedreven sleeplier, met 450
m draad van 36 mm, trekkracht 15 t
bij 10 m/min.; houdkracht 6 0 1.
Beting, met daaraan Mampaey
sleephaak, SW L1 5 1.

Voor ankerbehandeling:
Tussen de duwstevens een boegrol,
diameter 1000 mm, SWL 1501.
Naast dekhuis, vóór de sleeplier,
Kraaijeveld hydraulisch aangedreven
lier voor het behandelen van ankers,
trekkracht 150 t bij 2 m/min; houd
kracht eveneens 1501.
Voor werkzaamheden aan drijvende
leidingen:
hydraulisch werkende Heila dekkraan, HLR 240-2S, 55 t op 3,5 m tot
16top11,80m .
Werkdek:
Berekend op 15 t/m3, bekleed met
65 mm Bankiray hardhout.
Flush toegangsluiken naar werk
plaats en machinekamer.
Voor bevoorrading:
1 x Sihi ladingoverslagpomp voor
brandstof, 100 m 3/h bij 2 bar.
1 xSihi ladingoverslagpomp voor
brandstof, 25 m 3/h bij 2 bar.
1 xSihi ladingoverslagpomp voor
drinkwater, 90 m !/h bij 2 bar.
Containercapaciteit:
Aan dek kunnen twee 20-voets con
tainers worden vervoerd, waavoor in
het dek de nodige fittings zijn aan
gebracht.

Machinekamersystemen
Hoofdmotoren:
Caterpillar, 3508B TA/A 2 x 597 kW
bij 1600 tpm.
Koppelingen:
Vulkan, flexibel, type 463.
Tandwielkasten:
Reintjes, WAF 463, reductie 5,05:1.
Schroeven:
Promarin, vier vaste bladen, diame
ter 1700 mm, in Van de Ciessen
straalbuizen, type 37.
Generatorsets:
1 x Caterpillar 3412 T A 410 kVA
400 V, 50 Hz.
1 x Caterpillar 3304 T, 100 kVA.
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Pompen:
1 x Sihi brandstoftrimpomp,
25 m3/h bij 1,5 bar.
1 x Sihi smeerolietrimpomp,
10 m3/h bij 4 bar.
1 x Sihi sludgepomp,
2 m3/h bij 4 bar.
1 x Sihi koelwaterpomp,
24 m 3/h bij 1,5 bar.
1 x Sihi algemene dienst pomp,
35 m 3/h bij 3 bar.
1 x Sihi ballastpomp,
35 m 3/h bij 3 bar.
1 x Sihi lenspomp, 34 m 3/h bij 3 bar.
Verdere werktuigen:
1 x Alfa Laval dieselolieseparator.
1 x Facet lenswaterreiniger.
1 x Libellula sewage installatie.
1 x Ingersoll werkluchtcompressor,
500 m 3/h bij 7,5 bar.

Verdere uitrusting
Stuurgerei:
Roeren; 2 x semibalansroer.
Stuurmachine: 2 x Sperry, eenrams
dubbelwerkend, met gekoppelde
helmstokken.
Anker- en meergerei:
Voorschip: 1 x 315 kg HHP Pool an
ker aan BB, met 197,5 m ketting van
17,5 mm; behandeld door een
Kraaijeveld hydraulische lier met een
nestenschijf.
Middenschip: Kraaijeveld hydrau
lisch aangedreven kaapstand, S t.
Brandbestrijding:
Detectie apparatuur: Thom Security.
C02-systeem: Ajax de Boer.
Brandbluspompen: zie algemene
dienst pomp.
Reddingmiddelen:
2 x Viking opblaasbaar vlot, elk voor
6 personen; een op brugdek aan BB,
een op hoofddek achter aan SB.
Navigatie-apparatuun
Kompas en autopilot: Magnetic Kotter/Robertson AP-45.
Radar: Furuno FR-8051,4 8 mijl.
Echolood: Furuno FE-606.
Zoeklicht: Pesch 500 W, 24 V.
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Bfidattoh

Algemeen plan

Communicatie-apparatuur:
CMDSS gebied A3.
VHF radiotelefonie: Sailor RT-2048.
SSB: Sailor T-2130/RM-2150.
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Accommodatie
Het aan BB geplaatste dekhuis heeft
twee lagen:
- brugdek met stuurhuis;

- hoofddek, met voorin dagverblijf
en toegang naar werkplaats/ac
commodatie onderdeks; aan de
achterzijde toiletruimte en toegang
naar machinekamer.

Onderdeks: drie eenpersoons officiershutten en een driepersoons bemanningshut; alle hutten voorzien van
wastafel.
Hele accommodatie airconditioned.
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M. Hol
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Haariem
Dijkdwarsstraat 12,6658 AK
BENEDEN-LEEUWEN.
Voorgesteld door T. Lantau
Afdeling Amsterdam
K O N IN KLIJK E
NEDER LAND SE
V ERENIG IN G
V A N T E C H N IC I
OP SCHEEPVAART
G EBIED
Nelheriands Society
of Maritime
Technology

In

Memoriam

Ing. G. van Beest
In de leeftijd van 77 jaar is in Dor
drecht op 9 maart overleden ing. G.
van Beest, oud-procuratiehouder van
"De Biesbosch". De heer van Beest
was ruim 43 jaar lid van onze Vereni
ging.

C.|. Mooij
Student Hogeschool Rotterdam
St Omstreken
Troelstraplein 41, 3332 JB
ZWIjNDRECHT.
Voorgesteld door W.A.Th. Bik
Afdeling Rotterdam
J.D.E. Nieboer
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam en Omstreken
Rotterdam
j. van Beierenlaan 13, 2613 HV DELFT.
Voorgesteld door W.A.Th. Bik
Afdeling Rotterdam
B. Nienhuis
Student Maritieme Techniek
TU DELFT
Delfgauwseweg 331, 2628 ET DELFT.
Voorgesteld door j.P.W. Verdaasdonk
Afdeling Rotterdam

P A Kramme
Te Zwijndrecht is op 11 maart overle
den de heer P.A. Kramme; oud-chef
tekenkamer van de "Merwede".
De heer Kramme was 81 jaar en ruim
42 jaar lid van de KNVTS.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP.
I.A.P. Ceulemans
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam en Omstreken
Rotterdam
B. v.d. Polweg 294, 2628 AZ DELFT.
Voorgesteld door W.A.Th. Bik
Afdeling Rotterdam
H.J. Dijk
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Rotterdam
en Omstreken
Fred.Hendriklaan 2, 5212 BE
•s-HERTOGENBOSCH
Voorgesteld doorW ATh. Bik
Afdeling Rotterdam
M.J. van der Hoek
Stagiar Mar.lnst."De Ruyter"
Vlissingen
Dortmansstraat 1,4381 C Z
VUSSINGEN.
Voorgesteld door W.A. van Leeuwen
Afdeling Rotterdam
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Mevr. C.G. Noordenbos
Student Scheepsbouwkunde
Hogeschool Haarlem
Hogeweg 42, 2042 GH
ZANDVOORT.
Voorgesteld door T. Lantau
Afdeling Amsterdam
R.A. Swillens
Studen MAROF Hogeschool Zeeland
|an van Salmstraat 4,6121 NG BORN.
Voorgesteld door A. de Groot
Afdeling Zeeland

VoorgesteW en gepasseerd
voor het GEWOON LIDMAAT
SCHAP.
P.W. Andringa
2e WTK Stolt Nielsen Houston (USA)
Hunzestraat 43-2L, 1079 VS
AMSTERDAM.
Voorgesteld door H. Broers
Afdeling Amsterdam
B.H. Angel
Projectleider Schelde Maritiem
Vlissingen
Zandweg 48,4389 TH RITTHEM.
Voorgesteld door R. Boerhorst
Afdeling Zeeland
C.M. Blokland
Inkoper Niestem Sanders-Delfzijl
Steenhuis 12,9932 CH DELFZIJL.
Voorgesteld door P. Schellingerhout
Afdeling Noord

H. Damhof
Medewerker Technisch dienst
Poseidon Delfzijl
Kustweg 490, 9933 BX DELFZIJL.
Voorgesteld door A. Eggens
Afdeling Noord

G.R. Muis
Business Manager Deno Compressors
Veldoven 47, 3961 ET WIJK BIJ
DUURSTEDE.
Voorgesteld door P.|. van Duyvendijk
Afdeling Rotterdam

S. Giske
Directeur Ulstein Nederland B.V.
Groningen
Tussen Beide Markten 13,9712 C C
GRONINGEN.
Voorgesteld door H.P.J. Thiecke
Afdeling Noord

P.H. Noordenbos
Directeur Special Craft Damen
Shipyards Gorinchem
Torenlaan 4, 5328 CM ROSSUM.
Voorgesteld door T. Lantau
Afdeling Rotterdam

T. Heeringa
Hoofdinspecteur Boskalis Papendrecht
Soelekerkestraat 4, 4493 BS
KAMPERLAND.
Voorgesteld door J.M. Veltman
Afdeling Rotterdam

L. Pronk
Expert Scheepvaart-lnspectie
Rotterdam
Jan de Geuspad 24, 3151 KD
HOEK VAN HOLLAND.
Voorgesteld door M.C.Vink
Afdeling Rotterdam

M.K. Heuven
Trainee Project Manager Verolme
Botlek Rozenburg
Aalscholverlaan 232, 3136 KK
VLAARDINGEN.
Voorgesteld door C. Klijnsmit
Afdeling Rotterdam

J. Schut
Project-Manager IHDA Shipbuilding
Service Krimpen a.d. Lek
Albert Schweitzeriaan 38, 2871 LD
SCHOONHOVEN.
Voorgesteld door A.E.Molenaar
Afdeling Rotterdam

R. Hottentot
Surveyor Lloyd's Register Amsterdam
Berenklauw 4,1141 KM
MONNICKENDAM.
Voorgesteld door R.D. Kuil
Afdeling Amsterdam

A.S. Visser
Ontwerper Koninklijke Marine
's-GRAVENHAGE.
Raadhuislaan 85, 3201 EM
SPIJKENISSE.
Voorgesteld door D.W. Brinkman
Afdeling Rotterdam

J.D. Kaptein
Nautisch Adviseur Marinco
Scheepvaart Schiedam
Oslofjord 6, 9933 VD DELFZIJL.
Voorgesteld door A. Eggens
Afdeling Noord
P. Kriger
Projectcoördinator Scheepswerf
De Biesbosch Dordrecht
Botter 5, 3263 PB OUD-BEI|ERLAND.
Voorgesteld door A. Klijnsoon
Afdeling Rotterdam
A. de Kort
LTZ(T)1 KMR B.D. Koninklijke Marine
Laan van Turkenburg 9, 2411 VN
BODEGRAVEN
Voorgesteld door J.M. Veltman
Afdeling Rotterdam

|.W. de Wit
Project Leider Krupp Vosta Amsterdam
Carel Reinierszkade 221, 2593 HR
'S-GRAVENHAGE
Voorgesteld door G.K. Kamerman
Afdeling Amsterdam
H.J.C. van der Woude
Oud Manne Off.T.D. Koninklijke Mari
ne
Galamagracht 21 A, 86S1 EB l|LST.
Voorgesteld door J.M. Veltman
Afdeling Noord
Voorgesteld en gepasseerd
voor het BELANGSTELLEND
LIDMAATSCHAP.
NIM Nederlands Instituut voor
Maritiem Onderzoek, Zeestraat 100,
2518 AD 's-GRAVENHACE.

D.J. Kuijt
Service Engineer MAN ROLLO B.V.
Zoetermeer
Boslaan 15,2225 PL
KATWIJK AAN ZEE
Voorgesteld door A.C. Taal
Afdeling Rotterdam
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■ Maritiem Projectbureau

Lowlanci International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-5570101
Fax 023 - 5637944
E-mail: info@lowland.com
■ Maritieme Dienstverlening
Setv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0223- 618800
Fax 0223-618317

■ 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
■ Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-516588
Fax 0180-516064
wkmari ne@com puserve. com
■ Communicatie £r Navigatie
apparatuur
Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20,
3115 HB Rotterdam
Tel. 010-4730288
Fax 010-4731006
E-mail:
van.der.tak.schiedam@accountnet.nl
■ Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek
Ophemertstraat 98
3089 JE Rotterdam
Tel. 010-4293955
■ Conditionering van kleppen en
zittingen
Bos Smit's Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam
Tel. 010-2990870
Fax 010-4950276
■ Dekwerktuigen en
startluchtcompressoren
Van Eijle
Postbus 129
3130 AC Vlaardingen
Tel. 010-2485630
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■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV / Chris Marine
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

INTERNATIONAL NAVAL rF .G N T rn ïïn i CONSULTANTS B V.

International Naval Engineering
Consultants B.V.
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal
Tel. 010-5012215
Fax 010-5012501
E-mail: lnec@Wordonline.nl
Multi Engeneering N.V.
Frankrijklei 128A
2000 Antwerpen (B)
Tel. 0032-3-2273051
Fax 0032-3-2272731
E-mail: Cristel.Janssen@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

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 8t Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-4130852
Fax 010-4130851
■ Ontzilting t.b.v. Drinkwater
6RIMASO
Hartelstein 5
2352 JT Leiderdorp
Tel. 071 -5411618
Fax 071 -5416104
■ Polyester Reparatie

Polyrep B.V.
Postbus 2045
2930 AA Krimpen a/d Lek
Tel.0180-513050
Fax 0180-519429
E-mail: matracon@glo.be
■ Schadebeperking en
Reconditionering
Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL Etten-Leur
Tel. 076-5011009
Fax 076-5011858
E-mail: taleon_marine@wxs.nl
■ Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV
Puntweg 12, 3208 LD Spijkenisse
Tel. 0181-614747
Fax 0181-612731

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 078-6180877
Fax 078-6183034
■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, Rotterdam
Tel. 010-4114614
Fax 010-4141004
■ Schroefpompen
Leistritz Nederiand
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
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl
■ Vertaalbureaus
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6179117
Fax 078-6186802
E-mail: srtdel@compuserve.com
■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Associalion
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-6273706
Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 010-4112389
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 39-41, Rotterdam
Tel. 010-4765244
D.G.G.
Willem Witsenplein 6
2596 BK Den Haag
Tel. 070-3516171
Fax 070-3517895
EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079 - 3414641
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010-4020398
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010-4771188
Fax 010-4773846
Telegramadres: Zeecentra
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HME, Vereniging Holland Marine

Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel, 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail hmeS4me.nl
IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister
Vasteland 12 e, Rotterdam
Tel, 010-4116070
japanese Marine Equipment
Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B3, Rotterdam
Tel. 010-4146411

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

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

Kustwachtcentrum IJmuiden
Postbus 303
1970 AH Ijmuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum;
0900 - 0111
Faxnummer Operationele Centrum:
0255 - 546599

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

KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, Rotterdam
Tel. 010-4146001

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

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AA Wageningen
Tel. 0317 - 493911
Fax 0317 - 493245

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

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

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079 - 3531165
■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Oen Haag
Tel. 070-3925250
Fax 070-3923735
■ Waterbehandeling
Steriing 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.tysica@wxs.nl

N

Nationaal
M arine Structure Response to
U n d e rw a te r Explosions

Internationaal
Met dank aan het Maritiem Informatie
Centrum

14- 17juni, Delft

A review of underwater explosions
phenomena, fluid structure interac
tion effects, structural response analy
sis and laboratory shock testing.
Contact: Centre for Mechanical Engi
neering TNO, PO Box 29, 2600 AA
Delft, the Netherlands
Tel: 015.2695381, fax: 015.2695399,
Internet:
http://www.tno.nl/instit/bouw/home.html

September 1999

15-17 Copenhagen, Denmark

ce.

6-10 Goa, India

Contact: Seatrade, Vanessa Stephens.
Tel:+44.1206.545121,
fax: +44.1206.545190.

India International M a ritim e Ex
po 99 Inm ex 99.

19-24 Sydney, Australia
7-10 Aberdeen, UK

October 1999

Seatrade N o rth European Cruise
and Ferry convention, conferen

Offshore Europe 99.

2 0 th International Congress on
refrigeratio n.

Contact: the Offshore Europe Part
nership, Joanna Kearns.
Tel:+44.181.9499222,
fax: +44.181.9498193.

Contact: ICR99 Secretariat.
Tel: +61.3.93282399,
fax:+61.3.93284116,
E-mail: icr99@airah.org.au

13-14 Halifax, Canada

22-25 St.Petersburg, Russia

Contact: Pradeep Deviah and Associa
tes, jammu jankiraman.
Tel: +91.80.55841551Z5364389,
fax: +91.80.5305214,
E-mail: pda@bir.vsni.net.in
7-10 Aberdeen, Scotland
Prem ier Oil and Cas Exh ib ition b
Conference.

IA M E conference (International

N E V A 99, conference.

A Decisive Dialogue on Econom ic
Incentives fo r Q uality S hipping

Association o f M a ritim e Econo

2 1 -2 2 ju n i

Contact: IAME secretariat, Maggie
Lapp, c/o Centre for International Bu
siness Studies.
Fax:+1.902.4941483,
E-mail: mlapp@mgmt.dal.ca

Contact: Dolphin Exhibitions, Secreta
riat.
Tel:+44.1449.741801,
fax: +44.1449.741628.

Contact: Offshore Europe Aberdeen,
Scotland.
Organisers: The Offshore Europe Part
nership, Surrey, UK
Ioanna Kearns,
Tel:+44.181.9499222,
fax:+44.181.9498193.

29 Sept-1 Oct Edinburgh, UK

13-17 Sheffield UK

13th International conference

Prospering th ro u g h Science British Association's A n n u a l
M eeting and Festival o f Science

Synergy between market forces and
administrative measures.
Contact: Erasmus Forum, mej. Mirjam
de Leeuw, Conference Management.
Tel: 010.4081098, fax: 010.4530784,
E-mail: info@erasmusfomm.nl
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m ists).

on pipeline protection.

Contact: BHR group, Tracey Wheeler.
Tel:+44.1234.750422,
fax: +44.1234.750074,
E-mail: twheeler@bhrgroup.co.uk

1999.

Contact: British Association for the Ad
vancement of Science.
T e l:+44.171.9733500,
fax:+44.1 71.9733051,
Web: http://www.britassoc.org.uk
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C r a c e M a rin e T e c h n lo g y

is de sp e cia list in de m aritie m e se cto r als

het g aat om het in zetten van h o o g w a a rd ig e kennis. W ij rich te n
ons op de (in te r)n a tio n a le m aritiem e in d u strie m et als
v o o rn a am ste se g m e n te n de sch e e p sb o u w en o ffsh o re . D o o r de
sterke g ro e i van o p d ra ch te n zijn w ij op zo ek naar:

Maritieme Specialisten (V/M)

Nederland

te ch n isch in sp e cte u r rederij
p ro je ctle id e r teken kam er
te ch n isch co m m e rcie e l m ed ew erker rederij
m aritiem sp e cia list kunststoffen
sc h e e p sw e rk tu ig k u n d ig tekenaar

u

sta a lco n stru cte u r

UJ

c o n stru cte u r m ach in e k a m e rin sta lla tie s
sc h e e p sb o u w k u n d ig tekenaar

I-

hoofd o n tw e rp a fd e lin g
b e d rijfsle id e r b in n e n va art

LU

Z

C r a c e M a rin e T e c h n o lo g y is op zoek n aar h o g e r o p g e le id e te ch n ic i,
die h ou d en van a fw isse lin g , d yn am ie k en te ch n ie k. Als sp e cia list
vo o r de sch e e p sb o u w en o ffshore v in d t u in ons een
g e sp re ksp a rtn e r op n iveau . Na een in tensieve k e n n ism a k in g ,

OS

w aarin een p erso o n lijk carriè re p lan w o rd t o p g e ste ld , zu lt u
w o rd en in g e ze t op n ie u w b o u w -, o m b o u w - en re p aratie p ro je cte n

<

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

2
O n z e m e d e w e r k e r s k r ijg e n de kans in afw isselen d e p ro je cte n hun
kw aliteiten te o n tw ik ke le n . U iteraard staan hier u itsteke nd e
a rb e id sv o o rw a a rd e n te g e n o ve r. Uw so llicita tie ku n t u sturen naar

ui

p ostb us 6 3 1 6 , 3002 AH R o tterdam , telefo on 0 1 0 -4 2 5 5 5 4 4 of
U

p o stb u s 5 9 5 , 21 30 AN H o o fd d o rp telefoon 0 2 3 -5 6 6 2 4 4 4 .

<

OS

C R A C E is o n d e rd e el van b ru n e l In te rn a tio n a l N V en is ISO 9001 g e ce rtifice e rd .
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Rotterdam

Hoofddorp
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Marine leader

M o b il M a rin e has a lw a ys p rid e d its e lf on

te s t new c y lin d e r oil fo rm u la tio n s . We w ere th e

being at the forefront of technology. More than

first lubricant supplier to use the Internet to deliver

50 years ago we helped pioneer synthetic oil technology

used-oil analysis results globally, in fact our technical

and our com m itm ent to research and development is

service is second to none. In all areas of p ro d u c t

just as strong today. Our customers’ future needs are

developm ent and technical support you can be sure

often anticipated when we look ahead to advances in

w e ’ ll be le a d in g th e w ay. If y o u ’ d lik e to learn

e n g in e d e s ig n , w o rk in g w ith th e m a jo r e n g in e

more, please visit w w w .m o b il.co m /m a rin e p ro d u cts.

manufacturers. We are the only oil company to invest in

Alternatively, call (31) 10 2818 400 to speak to one of

a fu ll

our customer advisors.

size

S u ltz e r

RTA 38

d ie s e l

e n g in e

to

Mobil

The energy
to make a difference

