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Lange W apper
De sleephopperzuiger Lange Wapper, 

gebouwd door Merwede Shipyard in 

Hardinxveld-Giessendam, is op 28 mei 

in Antwerpen gedoopt en op 31 mei 

overgedragen aan DEME.
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N i e u w s

MasterSHIP CAD/CAM seminar voor de scheepsbouw
Op 2 november 1999 zal het jaarlijkse 
CAD/CAM seminar plaatsvinden voor 
werven en toeleveranciers in de 
scheepsbouw en jachtbouw. Centraal in 
het seminar staat het op PC en Windows 
gebaseerde MasterSHIP CAD/CAM sys
teem dat volledig is geïntegreerd binnen 
AutoCAD. MasterSHIP is ontwikkeld door 
het scheepsbouwkundig ingenieursbu
reau Yachting Consult. MasterSHIP auto
matiseert het traject tussen ontwerp en 
productie van schepen. Sinds de intro
ductie in 1993 zijn er inmiddels een 
groot aantal gebruikers in de Nederland
se jachtbouwindustrie. Daarnaast is het 
systeem nu ook in de kleine en grote 
scheepsbouw doorgedrongen. Het the
ma van dit jaar is het 3D modelleren met 
MasterSHIP in combinatie met AutoCAD 
2000, Mechanical Desktop en Auto- 
PLANT software.
In het seminar worden behandeld: 3D 
modelleren van romp en opbouw, de

overgang naar het 3D constructie model 
als basis voor de parallelle engineering 
van installatie, piping en interieur en de 
CAD/CAM koppeling naar productie. 
Vervolgens komen aan de orde: afschrij-

ven en uitslaan, nesten, NC-snijden, NC- 
frezen, profielenproductie, vormen en pi
ping isometrics.
MasterSHIP wordt gebruikt voor de 
bouwvoorbereiding van werkschepen,

binnenvaartschepen, vissersschepen, 
baggerschepen, catamarans, sleepbo
ten, onderzoeksvaartuigen en zeik en 
motorjachten. Een groot voordeel van 
MasterSHIP is de modulaire opbouw 
waardoor werf en toeleveranciers alleen 
die modules aanschaffen die voor hun 
aandeel in de bouwvoorbereiding nodig 
zijn.
Daarnaast kunnen MasterSHIP gebrui
kers gebruik maken van de engineering 
en logistieke diensten van de enginee
ring afdeling van Yachting Consult. Het 
seminar vindt plaats op dinsdag 2 no
vember 1999 in Eindhoven en duurt van
13 .00 tot 17 .00  uur. Geïnteresseerden 
kunnen zich opgeven bij Margot Hollan
der van Yachting Consult:
Tel 0 4 0 .2 43 239 5 , fax 0 4 0 .2 44 613 7 , 
E-mail adres: 1016  12.32@compuser- 
ve.com. of direct het registratie formu
lier invullen op de website: www.yach- 
tingconsult.com/software

YACHTING CONSULT

C A D /C A M  S O F T W A R E

3D -rom pvorm  en spanten ge creë erd  m e t M echanical Desktop en M aster
SHIP Softw are

Two million horsepower for the Sulzer R TA 96C

Wartsila NSD Corporation has reported 
that orders for the Sulzer RTA96C, the 
most powerful diesel engine in service, 
have passed the two million horsepower 
mark. They are all for fast post-Panamax 
containerships of 5 0 0 0  TEU or larger in 
capacity which are building in Japan, 
Korea and Germany.

The engines in service and on order now 
comprise:
‘ Eight 12RTA96C for P&O Nedlloyd
* Two 11RTA96C for NYK Line
* Five 10 RTA96C for Conti Rederi
’ Two 10 RTA96C for Hanjin Shipping
* Five 10 RTA96C for P&O Nedlloyd

* Five 10  RTA96C for Yangming Marine 
Total: 27 engines 2 ,1 5 1 .360bhp 
(1 .581 .882kw)

The first RTA96C, an 11 -cylinder engine, 
was started on the test bed over two 
years ago in March 1997, and entered 
service in the 5750  TEU containership 
NYK Antares in October 1997. The first 
engines have now exceeded 10000  
hours’ operation. The most powerful 
engines are the 12RTA96C engines each 
of 8 9 6 4 0  bhp (65880 kW) which entered 
service from June 1998 onwards in the 
four P&O Nedlloyd Southampton class of 
66 90  TEU containerships.

Gehalte tributyHtin (TBT) in slibmonsters te  hoog

Het gehalte tributyltin (TBT) in het slib van 
de Deltawateren, Waddenzee, kustzone 
en het Veerse Meer is hoger dan de vast
gestelde norm. Dit blijkt uit gegevens 
van het Rijksinstituut voor Kust en Zee 
(RIKZ) van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Tributyltin kan chronische 
schade bij zeeslakken veroorzaken, 
maar vormt geen direct gevaar voor de 
volksgezondheid. Staatssecretaris drs. 
J.M. de Vries van Verkeer en Waterstaat 
heeft nader onderzoek aangekondigd 
naar de oorzaak van het hoge gehalte.

TBT is een bestnjdingsmiddel dat al ruim 
2 5  jaar in aangroeiwerende verf wordt 
gebruikt om een gladde scheepshuid te 
waarborgen. Bij gebruik van dit bestrij
dingsmiddel komt de stof van de 
scheepshuid vrij. Hierdoor wordt de aan
groei van organismen op de scheeps
huid sterk beperkt. In de jaren tachtig en 
negentig is in diverse onderzoeken het 
schadelijke effect van TBT op zeeslak
ken aangetoond.
In Europa is het gebruik van TBT op re- 
creatievaartuigen kleiner dan 25  meter

Directiewisseling Vector

Vector Aandrijftechniek B.V. te Rotter
dam maakt bekend dat er per 1 juli een 
directiewisseling heeft plaatsgevon
den.
De huidige statutaire directie bestaat 
uit de heren ir. R. Leeninga en J.H, Huij- 
zer. Met ingang van voomoemde da
tum zijn beiden afgetreden.
De heer R. Leeninga heeft besloten 
een stapje terug te doen en is per 1 juli 
toegetreden tot de Raad van Commis

sarissen in de functie van gedelegeerd 
commissaris. De heer J.H. Huijzer is af
getreden omdat hij te kennen heeft ge
geven gebruik te willen maken van de 
VUT-regeling.
In de vacatures is voorzien door de be
noeming tot statutair directeur van de 
heren ir. G.J.L. de Leeuw en ing. E. van 
den Berg. Als afdelingsdirecteur van 
de financiële afdeling is de heer J.W. 
Boer benoemd.

verboden. Enkele jaren geleden is uit ge
richte controles van de Milieu-inspectie 
gebleken dat voor de recreatievaart TBT 
nauwelijks meer werd gebruikt. 
Nederland heeft zich bovendien in de In
ternationale Maritieme Organisatie (IMO) 
van de Verenigde Naties sterk gemaakt 
om in 2 0 0 3  een wereldwijd verbod van 
TBT voor zeeschepen af te kondigen. De 
IMO neemt hierover eind dit jaar een be
sluit. Staatssecretaris De Vries heeft in 
de Vierde Nota waterhuishouding de nor
men voor TBT voor de waterlbodem)-

kwaliteit vastgelegd.
De meetresultaten van het RIKZ wijzen 
uit dat TBT in alle kustwateren voorkomt. 
Tributyltin breekt langzaam af. De resul
taten onderstrepen de noodzaak om in 
internationaal verband tot een TBT-ver- 
bod te komen. In Nederland worden bin
nenkort aparte afspraken gemaakt met 
specifieke doelgroepen zoals de visserij 
en veerbotenexploitanten om het gebruik 
van TBT te stoppen.
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Vrije val reddingboot Hz safety
HZsafety b.v. verzorgt sinds haar oprich
ting in 1992 maritieme veilighetdstrainin- 
gen en adviezen voor de scheepvaart en 
offshore. Voor vele grote rederijen, o.a. 
Vroor, Seatrade, Holland America Line, 
Jo Tankers, Pakhoed Shipping, Boskalis 
Westminster, Ballast Nedam mochten wij 
reeds trainingen en adviezen verzorgen. 
Mede door de invoering van de STCW- 
Code 1995, veranderde inzichten in trai
ningen en het verscherpte toezicht door 
de bevoegde autoriteiten in Nederland 
op cursusinhoud en gebruikte middelen, 
heeft HZsafety besloten een vrijeval red
dingboot (Fassmer) met bijbehorende in
stallatie (Davit International) te bouwen. 
De locatie van het trainingscentrum aan 
de buitenhaven is uniek. De ligging aan 
open water biedt ons geweldige moge
lijkheden. Doch er zijn ook beperkingen, 
zo spelen de drukke scheepvaart en ge- 
tijbewegingen ons parten. Hierdoor heb
ben wij besloten de boot te laten vallen in 
een vijf meter diep gegraven bassin. Het 
bassin heeft de afmetingen van een 25  
meter bad en is gevuld met zoetwater. 
De installatie is via een loopbrug gekop

peld aan een vier verdiepingen tellend Ie 
vingquarter’ . Aan de andere zijde zal een 
gasproduktielpetrochemie oefeninstalla
tie worden gebouwd, welke later dit jaar 
in gebruik genomen zal waden.
Op deze wijze hebben wij de beschikking 
over een uniek trainingsobject, waarmee 
zeer realisbsch geoefend kan worden in 
brandbestrijding, platform/schip verla
ten, eerste hulp, gewondentransport en 
damage control.
Voor ons bedrijf zal met de ingebruikna
me van de vrijeval reddingboot een wens 
in vervulling gaan en is een mijlpaal be
reikt in ons streven naar kwalitatief goe
de cursussen zowel wat betreft inhoud 
als in te zetten middelen.
Op vrijdag 18 juni heeft de heer Lange- 
baerd, Plaatsvervangend Hoofd Scheep
vaartinspectie, de vrijeval reddingboot 
officieel in gebruik genomen. Tevens zal 
de eerste handeling verricht worden om 
een aanvang te maken met de bouw van 
de gasproduktielpetrochemie oefenin
stallatie.
Contact: HZsafety b.v., 
tel: 0118.453382

Capaciteitsuitbreiding vracht bij P&O North Sea Ferries

Vanaf donderdag 8  jut 1999 is het 
vrachtschip Norking in de vaart op de 
route Rotterdam-Teesport (Middes- 
brough). In oktober komt op dezelfde 
route het zusterschip Norqueen be
schikbaar, hetgeen een totale capaci
teitsuitbreiding van meer dan 50% be
tekent. De schepen vervangen de 
Norcove en Tidero Star, die aan hun ei
genaars teruggeleverd waden.
Het m.s. Norking en het m.s. Nor
queen hebben een capaciteit van ieder 
155 trailers oftewel 1.870 strekkende 
meters en 12 chauffeurs. De schepen 
gaan varen volgens het bestaande 
schema van zes afvaarten per week in 
beide richtingen.
De komst van beide schepen naar Eu
ropoort is het gevolg van de ingebruik- 
mame van twee nieuwe schepen op de 
Zeebrugge-Teesport (Middlesbrough) 
route. Het eerste schip, de Norsky is 
op 8 juli j.l. op de Belgische route in 
dienst genomen. De Norsky is het eer
ste van de twee gehuurde nieuwbouw 
schepen van de Finse rederij Oy Rettrg

Ab, Bore Het tweede scNp, de Nor- 
stream, komt in oktober van dit jaar m 
de vaart. Met deze twee nieuwe sche
pen neemt de capaciteit op de route 
Zeebrugge-Teesport (Middlesbrough) 
met 35% toe.
P&O North Sea Femes is sinds eind 
1 9 %  een volle dochteronderneming 
van The Peninsular & Oriental Steam 
Navigation Company in Londen en on
derdeel van haar veerdienstdivisie, 
P&O Fernes.
P&O North Sea Ferries exploiteert een 
vloot van 17 schepen, die passagiers- 
routes bedienen tussen Rotterdam (Eu
ropoort) en Zeebrugge enerzijds en 
Hul! anderzijds. Daarnaast worden 
vrachtroutes onderhouden tussen Rot
terdam (Europoort) en Felixstowe, Huil 
en Teesport en vanuit Zeebrugge voor 
die Engelse havens. In 1998 werden
1.025.000 passagiers vervoerd,
216.000 auto’s en 670.000 vrach- 
teenheden (hetgeen ongeveer dezelf
de hoeveelheid vracht is die de Euro
tunnel vervoert).

Boekenkisten ruilen in Rotterdam/Rijnmond

De afgelopen jaren was de regio Rotter
dam/Rijnmond voor het ruilen van boe
ken in drieën gedeeld. Afhankelijk van 
waar het schip lag diende men een van 
de drie adressen te bellen.
Vanaf 1 juli 1999 verandert dat en kan 
men op één adres terecht, dat van de Bi
bliotheek voor Varenden. Van daaruit 
worden de kisten bezorgd. Wordt de 
aanvraag op werkdagen vóór 10.30 uur

ontvangen dan is men er zeker van dat 
nog dezelfde dag de kistten) bezorgd 
worden. Uiteraard stelt de bibliotheek 
het op prijs als de ruilaanvraag zo vroeg 
als mogelijk wordt doorgegeven.

ZeJf de boekenkist ruilen.
Naast de bezorgservice kan men ook 
zelf voor het ruilen van de boekenkisten 
zorgen. Dat kan niet alleen bij de centrale

van de bibliotheek, maar ook bij de zee- 
manscentra Heyplaat en De Beer. Op de
ze adressen kan men ook terecht als de 
bibliotheek gesloten is, bijvoorbeeld in 
de avonduren en in het weekend. Ook als 
men zelf komt ruilen is het goed eerst te
lefonisch contact op te nemen. Dat voor
komt teleurstelling en een onnodige rit,

De adressen zijn:
Bibliotheek voor Varenden 
Westwagenstr.74, tel: 010.4112389, 
fax: 010.4047311.

Heyplaat, zeemanscentrum 
Oostbroekweg 4, tel: 010.4290702.

De Beer, zeemanscentrum 
Europaweg 224, tel: 0181.263133.

Ferry fire prompts recommendations from Swedish Club
Initial findings by the team investigating 
the engineroom fire on board the Norwe
gian passenger ferry Prinsesse Ragnhild 
have prompted The Swedish Club to is
sue new recommendations to members. 
These recommendations have been ma
de in line with the information-sharing ob
jectives of the Club’s Engineroom Fire 
Prevention Programme - an initiative in
volving over 300 Chief Engineers.
The Prinsesse Ragnhild (not entered with 
The Swedish Club) reported fire in the 
engineroom whilst transiting Swedish 
waters on June 8. Fortunately, all 1,300  
passengers and crew were safely evacu
ated.

The preliminary investigation into this ca
sualty suggests that an oil spray from a 
broken fuel line initiated the fire. Investi
gators are still examining causal factors, 
together with the response to the emer
gency - including the operation of firefigh
ting systems.
In the light of what is known so far, four 
recommendations have been issued by 
The Swedish Club:
* Check to confirm that fuel and oil con
nections to main and auxiliary machinery 
are in good condition. Here, the Club 
urges engineering staff to pay particular 
attention to branches and connections to 
gauges and alarms. The Club favours the

use of protective covers around connec
tions and flanges, to prevent spraying 
should a connection fail.
* Check to ensure that hot surfaces are 
adequately shielded with insulabon and 
protective cladding. Critical areas inclu
de exhaust manifolds, expansion bellows 
and turbochargers,

* Check to verify that rubber hoses for 
fuel and lube oil on auxiliary engines are 
in good condition and are of an approved 
and shielded type.

'  Check to confirm the serviceability of 
fixed firefighting systems - including reg

ular inspection and testing by the manu
facturer’s representative. In this area, the 
Club emphasises the importance of train
ing aimed at minimising response time. It 
adds that all crew members should have 
knowledge, of how to operate the fixed 
firefighting system (but with special care 
required during training, given the poten
tially fatal consequences of an unintend
ed release of C02.

Contact: Claes Lindh, The Swedish Club, 
tel: +46.31.638400, 
fax: +46.31.156711.
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The new Sulzer RTA60C engine
Wartsila NSD Corporation has an
nounced the development of a new 
lowspeed two-stroke marine diesel en
gine, the Sulzer RTA60C, for faster 
types of ships requiring power outputs 
up to 18 8 8 0  kW (25 6 8 0  bhp),
With cylinder dimensions of 6 0 0  mm 
bore by 2250  mm stroke, the RTA60C 
has a maximum continuous output of 
2360  kw/cylinder (3210  bhp/cylinder) at 
114 rev/min. It is available with five to 
eight cylinders covering an overall power 
range of 8250-18 8 8 0  kW (11200- 
2 5 6 8 0  bhp) at 91 -114 rev/min. It thus 
offers the right powers and speeds for a 
wide range of 18516/ ships such as medi
um-sized container ships (typically 1 2 0 0

27 00  TEU), car carriers, RoRo vessels, 
reefers, etc.

The RTA60C has the specific benefits of 
reduced engine length and lighter weight 
for a given power than other engines in 
its class, while incorporating all the latest 
design features for operating reliability 
and long times between overhauls. As 
expected for a marine engine today, it is 
fully compliant with the IMO NOx emis
sion regulation.
Another important requirement for the 
RTA60C design was to make it more 
economical to manufacture. This in
volved extensive cooperation with major 
licensees building Sulzer diesel engines

Sulzer RTA600 marine diesel engine

Principal data
Bore: 6 0 0  mm
Stroke: 22 50  mm
Stroke/bore ratio: 3 .75
Power, R I MCR: 23 60  kW/cyl

32 10  bhp/cyl
Speed range, R1-R3: 11 49 1  rev/min
B M EPatR l: 19.5 bar
Mean piston speed at R l: 8 .55  m /s
Maximum cyl. pressure: 155 bar
Number of cylinders: 5-8
Power range: 8250 -188 80  kW

11200-25680 bhp
BSFC at fulMoad, R1-R2: 170-164 g/kWh

125-120 g/bhph

Rated pow er and speed
Rating R l R2 R3 R4

rev/min 114 114 91 91
kW kW kW kW

Cylinders bhp bhp bhp bhp
5 11800 8250 94 00 8 2 5 0

16050 11200 12800 11200
6 14160 9900 11280 9 9 0 0

19260 13440 15360 13440
7 16520 11550 13160 11550

22 47 0 15680 17920 15680
8 18880 13200 15040 13200

25 68 0 17920 20 48 0 17920

B rake specific fuel consumption BSFC)
R l R2 R3 R4

g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh
Load,% g/bhph g/bhph g/bhph g/bhph

85 167 164 167 165
123 120 123 121

100 170 164 170 166
125 120 125 122

and subcontractors right through the de
sign and development processes. Valu
able input to the design was also re
ceived from major shipowners and 
shipbuilders with respect to installation 
and maintenance aspects.

It is notable that the RTA60C is just 8 .52  
m tall above the shaft centreline, and re
quires a hook height of only 10 .4 m for 
withdrawing pistons. Even lower piston 
withdrawal heights for vessels such as 
car carriers can be achieved using spe
cial tools.
As an indication of the compact length of 
the RTA60C, the sixoylinder engine is 
76 20  mm long. The length was mini
mised in similar ways to those which 
have already proved successful in the 
RTA48T and RTA58T engines.

Notwithstanding the improvements for 
manufacturing, the RTA60C still retains 
the design features of Sulzer RTA-series 
engines including, for example, a robust 
structure with box-type columns, double
valve controlled fuel injection pumps, 
electronically-regulated variable injection 
timing (VIT), fully bore-cooled combustion

Dimensions and masses: 
Sulzer RTA60C

Cylinder Lmin Net mass
mm tonnes

5 6580 290
6 7620 330
7 86 60 375
8 9 7 0 0 4 1 5

All dimensions and masses quoted in this 
document are not binding.

space components, and an exhaust-gas 
system designed for maximum energy 
conservation.
In addition, the RTA60C incorporates all 
the latest specific details that can be fuHy 
expected to give the high standard of 
performance, reliability and times be
tween overhauls that shipowners are to
day experiencing with the latest Sulzer 
RTA engine types currently in produc
tion. These include low piston crown 
temperatures given by well-adapted jet- 
shaker cooling, cylinder liners with suffi
cient hard phase and fully-honed running 
surface, multilevel cylinder lubrication, 
etc.
Yet piston-running behaviour will be fur
ther improved by the use of antipolishing 
rings at the top of the cylinder liner. They 
have already been tested in existing RTA 
engines with good results. As in the Wart
sila four-stroke engines, the anti-polishing 
ring has a slightly smaller bore than the 
cylinder liner so that it helps keep the top 
land of the piston clean. This stops de
posits on the top land doing any damage 
to the liner running surface and its lubri
cation film. Keeping the top land clean al
so ensures a good spread of lubricant 
over the liner surface, while using a lower 
cylinder oil feed rate.
The cylinder covers each have just four 
holding-down studs. This allows a com
pact arrangement, further helping to
wards the short engine length. It also 
simplifies manufacture while a more rigid 
cylinder cover still ensures a uniform 
holdingolown pressure. Simplification in 
this area extends to the use of cylinder 
liners that are self-supporting and do not 
need the additional support ring used in 
existing RTA engines. There is just a sim
ple water jacket to provide the neces-
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sary cooling for the portion of the liner 
length immediately below the bore- 
cooled top flange of the cylinder liner.

Flexible turbocharging ar
rangements
As in previous RTA engines, the tur
bocharging of the RTA60C is optimised 
to ensure good scavenging and appro
priate excess air ratio. It uses the latest 
generation of turbochargers, namely the 
TPL-B from ABB and the equivalent from 
all other brands.
The exhaust system features tangential 
gas inlet and outlet in the exhaust mani
fold which allow a smooth flow of ex
haust gases from the exhaust valve to 
the turbocharger turbine inlet with an 
energy-saving swirl along the manifold. 
This concept has allowed some flexibility 
in the RTA-T engines for location of the 
turbocharger along the length of the en
gine. For this purpose, the turbocharger 
and scavenge air cooler are combined in 
a standardised module. This arrange
ment is continued in the RTA6QC. The 
module is designed to accommodate 
one or two turbochargers as required for 
the number of cylinders and power rat
ing. It also allows for the different sizes 
of air coolers that are also required.

In the RTA60C, flexibility is further ex
tended by now enabling the turbocharg
er to be located at the aft, driving end of 
the engine. This is particularly well suited 
to the modem, all-aft ship designs.

Designed for the Sulzer 
RT-flex system
The latest technological development in 
the 'pipeline' today for Sulzer engines is 
the RT-flex system which uses the Sulzer 
Common Rail system to give a fully elec
tronically-controlled engine that has no 
need of the camshaft and its individual fu
el pumps. It is thus important that new 
engine designs will allow a smooth transi
tion to the new technology and bring the 
benefits of flexibility and better perfor
mance to ship propulsion. Accordingly, 
from the outset, the new RTA60C is 
created such that the design can be effi
ciently modified to incorporate the Sulzer 
RT-flex concept. It can thus be expected 
that conventional (with camshaft) and RT- 
flex versions of the RTA60C engine 
could be manufactured in parallel, ac
cording to the customers' needs. 
Contact; Wartsila NSD Switzerland.
Tel: +41.52.2624941, 
fax: +41.52.2620720,
E-mail: david.brown@wartsilamsd.com

Classdirect live launched by Lloyd s Register
ClassDirect Live, a major new interactive 
system for delivering live ship survey sta
tus information via the Internet, was 
launched today by Willem de Jong, man
aging director of the Lloyd’s Register 
(LR) Marine Division.
Speaking at Nor-Shipping 99, Mr de 
Jong outlined the powerful new tool for 
LRs Marine Division customers:
"Using Web technology, LR has integrat
ed the best of its databases to form the 
most comprehensive database in the 
marine industry - one which contains the 
complete and up to date construction, 
classification and statutory survey histo
ry of LR-classed ships. And LRs recently 
implemented electronic survey reporting 
system enables its surveyors to input 
their reports into this database accurate
ly, consistently and quickly. ClassDirect 
Live will give shipowners and operators 
immediate live access via the Internet to 
this constantly renewed store of safety 
and business critical information. 
ClassDirect, which since 1995 has deliv
ered regularly updated survey data via 
floppy disk or as a download from the In

ternet, has been very successful. Howev
er, users now want - and indeed need - 
immediate live access to the most up to 
date survey information, as well as de
fect information and past survey reports. 
This information must also be delivered 
in such a way as to protect its security 
and confidentiality.
“Fast access to the latest technical stan
dards is also important to customers, ta  
gether with other critical information 
such as new legislation,
“Our exciting new system, ClassDirect 
Live, by making the best of LRs databas
es directly accessible from PCs via the 
Internet, more than meets these expec
tations. The latest information is there at 
any time. No special software is needed - 
a subscriber can just dial up and log in, 
using username and password.
"At the same time, shipowners and oper
ators have sole and secure access to da
ta on their own fleets. Managed access 
will ensure complete confidentiality.”

LRs databases contain information on:
* LR survey status and history;

■ the world fleet (all ships, including non- 
LR ships);

■ technical data including asbuilt details 
and incident/defect;

'  Rules and technical standards.

ClassDirect Live links the databases ta  
gether and presents the information 
through an easy to use, single and seam
less interface.
Mr De Jong pointed out that, although 
LRs customers are seen as its principal 
users, LR field surveyors and HQ survey
ors will also find the tool invaluable. By 
using Class Direct Live to access survey 
and technical information, LR staff can 
provide a rapid response to customer 
enquiries and meet the daily require
ments of their work more efficiently.
The new system is capable of delivering 
live information not only via the Internet 
but also through LR’s own global net
work, enabling staff in local offices and 
regional centres to make more decisions

without referring to HQ, thereby speed
ing up the whole customer servicing 
process.
LR, according to Mr de Jong, views 
Class Direct Live as merely a beginning. 
Among areas for development being 
considered are: exchange of ship plans; 
and planning for enhanced surveys, tak
ing into account a specific ship's condi
tion and feedback from similar vessels. 
Further innovations will be announced on 
the Class Direct Live Web site.

Contact: Dave Barrow, tel:
+44 .20 .74232654,
+44 .20 .74232069, E-mail: david.bar- 
row@lr.org.
Or visit the ClassDirect Live Web site at 
www.cdlive.org
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Maritieme markt Menso de Jo n g

Eindelijk uitverkoop!

E
indelijk is het zover. De zomeruit- 
verkoop is begonnen. Voor 
US$800 mln verkrijgt AP Moller 
de meeste schepen en 13 Ameri
kaanse terminals van Sea-Land 
na begin dit jaar reeds de con- 

tainervaart van Safmarine te hebben overge
nomen voor US$240 mln. Daarmee verdwijnt, 
na Lykes en APL, de laatste grote, Amerikaan
se rederij in de internationale scheepvaart. 
Sea-Land behoudt van de 85 schepen slechts 
15 in de Amerikaanse kustvaart, benevens en
kele terminals waaronder die in Hongkong. 
Het Rotterdamse terminal van Sea-Land gaat 
wel over naar Maersk wat tot gevolg heeft dat 
Maersk straks de beschikking zal krijgen over 
twee terminals op de Maasvlakte, elk met een 
ander systeem voor de ladingbehandeling op 
de kade. Toch was Maersk voornamelijk geïn

teresseerd in de Sea-Land terminals, maar 
moest er de schepen bijnemen.
De combinatie Maersk/Sea-land zal beschik
ken over een vloot van 226 schepen, waarvan 
104 in eigendom, met een capaciteit van circa
550.000 teu. Bovendien zijn er nog 15 sche
pen met 53.000 teu in bestelling, waarvan vijf 
met 6600 teu elk. P&O Nedlloyd met 108 
schepen/253.000 teu en Evergreen/Uniglory 
met 126 stuks/281.000 teu zijn daarbij ver

geleken maar nietige rederijtjes. Toch wordt 
Maersk niet de grootste rederij ter wereld 
naar marktwaarde volgens Bloomberg's lijst 
van genoteerde scheepvaartfondsen in 
Lloyd's List. Die vermeldde eind juli een geza
menlijke marktwaarde van US$19,7 miljard 
voor de twee holdings van Maersk, terwijl dat 
voor cruiserederij Carnival 28,8 miljard dollars 
was. P&O had een eervolle derde plaats met
10,4 miljard, Nedlloyd kwam op de 24ste 
plaats met een marktwaarde van 683 mln dol
lar. Van Ommeren staat drie plaatsen lager 
met 588 mln, maar dat gaat uiteraard veran
deren nu de fusie met Pakhoed eindelijk be
klonken is. Vopak zal, zoals Van Ommeren 
reeds deed, ongetwijfeld doorgaan met het 
verminderen van het financiële belang in de 
scheepvaart met behoud van de commerciële 
controle. Dan zal het bedrijf wel verdwijnen uit 
de lijst van Bloomberg. Inmiddels is er nog 
steeds speculatie over een mogelijke aankoop 
van of fusie met een derde containerrederij 
door P&O Nedlloyd. Die rederij zou reeds ge
keken hebben naar zowel Safmarine als Sea- 
Land. Zou er nog een andere rederij in de aan
bieding zijn? Hapag-Lloyd is genoemd als 
kandidaat, maar daarvoor zijn de Duitsers wet 
licht nog te trots op de eigen identiteit. Mis
schien meer kansen met de scheepvaartpoot 
van het Franse Bollore Technologies? Ook een 
combinatie met Mitsui OSK lijkt niet kansloos 
nu deze rederij heeft besloten het belang in de 
containervaart te stabiliseren.

Nog geen uitverkoop in cruise- 
vaart
Verder was er afgelopen zomer uiteraard de 
mogelijkheid goedkoop schepen te bemachti
gen of zelfs volledige rederijen, vooral wan
neer die zijn gefinancierd met dure junk-bonds. 
Alleen cruiseschepen zal je met voor een prikje 
kunnen kopen, maar dat gaat misschien ook 
veranderen. Ocean Shipping Consultants vindt 
namelijk dat er teveel zijn besteld: 60 schepen 
met 93.350 bedden, overeenkomend met 
43% van de bestaande capaciteit. Het aantal 
vervoerde passagiers groeide van 5,3 mln in 
1995 tot 6,9 mln in 1998 volgens de Passen
ger Shipping Association met Europa thans 
als snelst groeiende markt, namelijk van 1,06 
tot 1,64 mln in deze periode. Als dat zo door
gaat, kan er toch nog voldoende vraag zijn om 
alle capaciteit te vullen.

Wel uitverkoop bij scheepsbouw
Na reeds begin 1999 de uitverkoop van de 
scheepsbouwdivisie te hebben aangekondigd, 
is Kvaerner er pas in geslaagd twee van de 13 
werven kwijt te raken: de Noorse Klevervwerf 
gaat naar de oorspronkelijke eigenaars en de 
Clyde-werf Govan naar GEC Marconi. GEC ver
krijgt deze werf voor een appel en een ei 
(£2,25 mln), dit te meer daar Kvaerner verant
woordelijk blijft voor de financiële gevolgen 
van eventuele ontslagen in de eerste 42 
maanden na de overdracht. Opmerkelijk is dat 
GEC juist hoopt Marconi zelf te verkopen aan 
British Aerospace. Daarom is de verkoop 
waarschijnlijk bekokstoofd door de Engelse re
gering die Marconi extra marineopdrachten 
kan beloven wanneer het Govan inlijft met be
houd van werkgelegenheid.
Regeringen doen er meestal wat langer over 
hun aanbiedingen kwijt te raken. We zullen dus 
nog even geduld moeten hebben om te weten 
of Damen Shipyards de nieuwbouwpoot van 
Schelde kan overnemen. Damen zou vooral 
geïnteresseerd zijn in de marinebouw van de
ze werf. De vraag is wel of Schelde over een 
jaar of tien nog in die markt zal zijn. Er komt 
immers steeds meer samenwerking tussen 
de Europese marinebouwers, waar Schelde 
tot dusverre grotendeels buiten valt. In Duits
land neemt HDW voor DM 292 mln het Zweed
se Kockums over waarbij Celcius, de eigenaar 
van Kockums, voor DM 325 mln een belang 
van 25% krijgt in HDW naast Babcock Borsig 
uit Oberhausen die reeds 50% plus één aan
deel overnam van Preussag, tot voor kort de 
eigenaar van de werf. HDW neemt ook het be
lang van 49% over van Kockums in Australian 
Submarine Corp. Kockums zit verder in een 
consortium met Danyard en Kongsberg dat 
hoopt zo’n tien onderzeeboten voor de Scan
dinavische marines te mogen bouwen. Ten
slotte werkt het bedrijf samen met DCN, de 
onderzeebootbouwer van de Franse staat. 
Een en ander betekent het einde van de lang
durige onderhandelingen met Thyssen over 
een samengaan van Thyssen Nordseewerke 
en Blöhm & Voss met HDW. Maar de sinds 
1982 bestaande samenwerking tussen deze 
drie werven bij het verwerven van marineop
drachten zou blijven bestaan.

De Koreanen pakken hun herstructurering an
ders aan. Hyundai Heavy hoopt ruim US$500 
mln te verkrijgen door het plaatsen van aande
len in het bedrijf op de Koreaanse beurs. Dat
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geld zou gebruikt worden ter vermindering 
van de schuldenlast, een eis van de regering. 
Hyundai ziet verdere groei alleen bij de zware 
machinebouw voor centrales! fabrieken, enz., 
omdat het moeilijk zal zijn het aandeel in de 
stagnerende scheepsbouw verder op te voe
ren. In 1998 kwam nog ongeveer 50% van de 
omzet ad US$5,9 miljard van de scheeps- 
bouwdivisie die ultimo 1998 114 schepen (8 
mln gt) in aanbouw en in bestelling had. De af
gelopen tien jaren zou Hyundai Heavy steeds 
winst hebben gemaakt. Dit jaar verwacht het 
bedrijf de winst ruimschoots te verdubbelen 
tot bijna US$240 mln. De gemiddelde prijs 
voor nieuwbouworders zou in Korea geduren
de de eerste helft van 1999 zijn gestegen van 
US$847 tot US$974 per ton. Die stijging kan 
echter grotendeels een gevolg zijn van het 
succes bij het boeken van meer gecompli
ceerde en dus duurdere schepen.
Bij het aan de afgrond staande Daewoo met 
schulden van tenminste 50 miljard dollar ver
loopt de herstructurering daarentegen heel 
wat moeizamer. De banken hebben opnieuw 
toegestemd in het verlengen van uitstaande le
ningen, waartegenover het bedrijf onderpan
den ter waarde van US$8,5 miljard heeft ge
steld, waarvan ongeveer 10% door de 
oprichter van het bedrijf. Daewoo zoekt nog 
steeds naar een geldschieter die een groot 
belang in de, nog steeds winstgevende werf 
wil nemen. De banken hebben nu evenwel de 
mogelijkheid zelf een koper te zoeken, indien 
Daewoo geen vooruitgang boekt.

Resultaat van eindeloze pressie
Ir. E. Vossnack, oud-scheepsontwerper bij

Nedlloyd, krijgt eindelijk een verdiende interna
tionale erkenning bij zijn strijd tegen de regels 
voor de meting van de scheepstonnage die de 
bouw van onveilige schepen met weinig vrij- 
boord en een hoge deklast stimuleren om zo 
te bezuinigen op de havenkosten. Zowel 
Lloyd’s List als Fairplay gaven aandacht aan 
zijn ideeën, zij het dat beide het veiliger, maar, 
wat havenkosten betreft, duurdere 'open' con
tainerschip, zoals door hem ontwikkeld voor 
Nedlloyd, niet noemden. Zou er teveel weer
stand zijn bij de betrokkenen tegen zo’n rigou
reuze verandering? Reders kunnen vrezen dat 
hun bestaande containerschepen bij wijziging 
van de tonnageregels met een minder grote 
deklast mogen varen, waardoor deze sche
pen niet meer concurrerend kunnen zijn. Ver
zekeraars, waarvan verwacht mag worden dat 
zij de bouw van veiliger schepen stimuleren, 
zijn eveneens tegen open schepen, omdat zij

daarop grotere claims wegens waterschade 
verwachten, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. 
Havens zijn tegen, omdat het niet opnemen 
van de open ruimen in de meting hun inkom
sten aan havengelden zal doen afnemen, al 
kunnen zij dat makkelijk compenseren door 
een logischer tanefstructuur in te voeren, zo
als o.a. Polen reeds heeft gedaan. Regelma- 
kers bij IMO komen pas in actie als er een gro
te aandrang tot verandering is van de kant van 
de industne, verladers eo/of regeringen. Ir. 
Vossnack zal waarschijnlijk pas gelijk knjgen 
wanneer er een ramp, hopelijk alleen een bijna- 
ramp, met een containerschip heeft plaatsge
vonden. Een alternatief is natuurlijk, in navol
ging van Greenpeace, spectaculaire acties te 
voeren door een groot containerschip te be
zetten, al kan de eigenaar ervan het ook niet 
helpen dat de internationale tonnageregels zo 
zijn als ze zijn.

Evenmin is een snel resultaat te verwachten bij 
de pogingen tinhoudende onderwaterverf te 
verbieden. IMO overweegt zelfs een daarover 
gepland congres in 2000 of 2001 uit te stel
len, omdat er weinig kans zou zijn op een bin
dend resultaat. Er zou nog te weinig onder
zoek hebben plaatsgevonden naar de 
alternatieven op basis van koper en siliconen, 
wat betreft zowel de houdbaarheid op de 
scheepshuid als de eventuele schadelijkheid 
voor het milieu. Een Engelse onderzoeker 
heeft bovendien vastgesteld dat de populatie 
van zeeslakken in het Kanaal weer herstelt. De 
zeeslakken verdwenen, omdat de vrouwtjes 
mannelijke geslachtsdelen kregen door vergif
tiging met tin. Het was de bedoeling het aan
brengen van tributyltin (TBT) als onderwater
verf vanaf 2003 te verbieden.
Ook een IMO-regeling over ballastwater, waar
door schadelijke organismen in de kustwate
ren van een ander land terecht kunnen komen, 
maakt weinig vooruitgang. Zowel hierbij als bij 
TBT zou geldgebrek bij IMO eveneens een rol 
spelen bij de trage voortgang.

f?ETEB_ ONVEILIG OP £ E E  E N  GOEOK.OOP IN  H A V E N ?
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Ierse opdracht voor Urker werven

Zijaanzicht van de hektraw ler die op Urk voor Ierland wordt gebouwd.

Scheepswerf Metz en Machinefabriek 
Hoekman op Urk gaan voor een Ierse op
drachtgever een hektrawler bouwen met 
de volgende afmetingen:
Lengte o.a. 40 ,70  m.
Breedte mal 10 ,75 m.
Holte hoofddek 4 ,9 0  m.
Holte bovendek 7,25 m.
De hoofdmotor wordt een Deutz diesel, 
type TBD 645  L6F, van 1995 kW bij 600  
tpm. Deze drijft via een Reintjes tandwiel

kast, reductie 5,9:1, een Lips verstelba
re schroef aan, diameter 3,6 m.
Het schip wordt uitgerust met 19 Ulstein 
Brattvaag lieren, een Brattvaag Synchro 
3030  besturingssysteem voor de lieren 
en verder met door Promac te leveren 
scherfijsinstallatie, visruimkoeling en 
boegschroef.
De oplevering van het schip, bouwnum- 
mer 114, is gepland voor volgend voor
jaar.

Verbouwingsopdracht K,M.
De Koninklijke Marine heeft Scheeps
bouw en Machinefabriek De Greuns in 
Leeuwarden opdracht gegeven voor het 
verbouwen van een landmgsvaartuig van 
het type LCVP Mk2 tot calamiteitenvaar
tuig.
Het Korps Marmebrandweer zal het vaar
tuig, dat een ouder vaartuig vervangt in
zetten in de haven en op de rede van 
Den Helder voor het assisteren bij milieu- 
calamiteiten, bij brandblus- en lenswerk
zaamheden en als opvoerstation voor 
bluswater en omgevingskoelwater.
Het 16 m lange vaartuig zal worden uit
gerust met een dieselgedreven brand- 
bluspomp en een bluskanon, met een

upurauiuen

voor De Greuns
generatorset voor het voeden van lens- 
pompen en met voorzieningen voor het 
leggen van een drijvend oliescherm rond 
verontreinigde wateroppervlakken. Met 
het bluskanon kan zonodig een schuim
laag worden aangebracht om brand- of 
explosiegevaar te beperken of kunnen 
verontreinigingen naar een plaats wor
den gedirigeerd waar zij kunnen worden 
opgezogen.
Het polyester casco zal waar nodig wor
den hersteld en geheel in brandweerkleu- 
ren worden afgewerkt.
Naar verwachting zal het vaartuig in de
cember weer aan de Marine worden 
overgedragen.

Drie kotters voor Van der Werff & Visser
Van der Werff & Visser in Irnsum gaat 
voor verschillende Belgische opdracht
gevers in totaal drie kotters bouwen. De 
schepen krijgen de volgende afmetin
gen: L x B x H = 38,0 x 8 ,5  x 4 ,7  m. Het 
is de grootste opdracht die de werf ooit 
kreeg.
Voor de voortstuwing wordt in elk schip

een dieselmotor van 8 8 3  kW (1200 pk) 
geïnstalleerd.
De casco's van de schepen, bouwnum- 
mers 318, 319 en 320, worden in Polen 
gebouwd. De oplevering is gepland voor 
midden 2000, resp. najaar 20 00  en eer
ste kwartaal 2001.

Tewaterlatingen

Sider Venture
Pattje Shipyards in Waterhuizen heeft op 
17 juli het vrachtschip Sider Venture, 
bouwnummer 409, te water gelaten. Het 
schip is bestemd voor de Italiaanse rede
rij Duna Shipping, waaraan Pattje eerder 
dit jaar al het zusterschip Mrs Sonja over
droeg.
De Sider Venture is gebouwd op basis 
van het succesvolle 42 00  tdw ontwerp 
van Bodewes Volharding, waarvan er in
middels al zo'n 20  zijn gebouwd. Door 
het aanbrengen van een raised quarter 
deck kon de diepgang worden vergroot 
en is het draagvermogen toegenomen 
tot 4 9 5 0 1.
De oplevenng van de Sider Venture was 
voor deze maand gepland.

Ewald
Bij Scheepswerf De Kaap in Meppel vond 
op 17 juli de tewaterlating plaats van de 
kruiplijncoaster Ewald, bouwnummer 
230. Het 2300  tdw metende schip 
wordt gebouwd voor de heer E. Strack, 
MS 'Ewald’ Schiffahrts KG.
Voor de voornaamste gegevens en een 
zijaanzicht, zie SWZ 12-98, blz. 10.
De oplevering van de Ewald wordt vol
gende maand verwacht.

Dongeborg
B ij Van Diepen Scheepswerven in Water
huizen is op 30  juli de multipurpose con- 
tamercarrier Dongeborg, bouwnummer 
1042, van de helling gegleden. Het is het 
tweede van drie 9000  tdw schepen die 
Wagenborg Shipping bij de werf bestel
de.
De oplevenng wordt over enkele weken 
tegemoet gezien.
Voor enkele voorlopige gegevens, zie 
SWZ 3-97, blz. 4.

Bold Endeavour
Van der Giesservde Noord heeft op 30  ju
li de kabellegger Bold Endeavour, bouw
nummer 977, te water gelaten. Het 
schip is aanbouw voor Global Manne 
Systems Limited, onlangs ontstaan na 
de overname van Cable & Wireless Man
ne (die het schip bestelde) door Global 
Crossing.
Het bijna 130 m lange schip wordt speci
aal uitgerust voor het wereldwijd leggen 
en repareren van glasvezelkabels.
De oplevenng zal naar verwachting nog 
dit jaar plaatsvinden.
Voor diverse voorlopige gegevens en 
een zijaanzicht, zie SWZ 12-98, blz. 9.

Cisne Branco
Op 4 augustus vond in Amsterdam de 
tewaterlating plaats van de clipper Cisne 
Branco (Witte Zwaan'). Het schip wordt - 
als gemeld in SWZ 10-98, blz. 5 - ge
bouwd in opdracht van de Braziliaanse 
marine en zal gaan varen als opleidings
schip voor officieren en kadetten.
De opdracht werd geplaatst bij Damen 
Shipyards in Gorinchem. Damen Oranje- 
werf in Amsterdam is, als bij de clipper 
Stad Amsterdam, met de coördinatie 
van de bouw belast.

Friesedijk
Op 24 juli heeft Tille Scheepsbouw Koot- 
stertille het containerfeedersclxp Fnese- 
dijk, bouwnummer 328, te water gela
ten. Het schip is het eerste van twee 
Conofeeders 340 die de werf bouwt 
voor Navigia Shipping in Delfzijl.
De Conofeeder 34 0  is een met 7 m ver
lengde versie van de Conofeeder 300, 
waarvan Tille er al vijf heeft gebouwd, zie 
o.a. de Usseldijk m SWZ 5-98, blz. 25.

Het casco van de Cisne Branco werd ge
bouwd door Nista in Amsterdam Noord 
Evenals destijds bij de Batavia en later 
bij de Stad Amsterdam vond de tewater
lating plaats door het casco op een pon
ton te rijden, dit in een van de dokken 
van Shipdock Amsterdam droog te zet
ten en het schip vervolgens op te laten 
drijven.
De Cisne Branco moet eind dit jaar wor
den opgeleverd.

Opleveringen

Se bet
Damen Shipyards in Gorinchem 
heeft in juli de Stan Tug 2608  Sebet, 
bouwnummer 7007, overgedragen 
aan BahwarvLamnalco in Muscat, 
Oman.
Het is de laatste van drie boten van 
dit type die Damen voor deze op
drachtgever heeft gebouwd. Het eer
ste schip, de Sail, werd kort beschre
ven in SWZ 6-98, blz. 7.
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Opleveringen

Number One
Jachtwerf Jongert in Medemblik heeft on
langs het zeiliacht Number One, bouw- 
nummer 398, opgeleverd. De eigenaar 
heeft het schip onder Nederlandse vlag 
in de vaart gebracht.
De Number One is een kitsgetuigd jacht 
van het type Jongert 40  T. De afmetin
gen zijn:
Lengte o.a. 41 ,40 m.
Lengte over dek 35,80 m.
Lengte wJ. 28 ,50 m.
Breedte 7,88 m.
Diepgang 2 ,80 /4 ,8 0  m.
De romp is van staal, de bovenbouw van 
aluminium en het stuurhuis van teak.
De hoofdmast is ruim 36 m hoog, de be
zaanmast bijna 30 m (gemeten boven 
dek). Er worden de volgende zeilen ge
voerd:

Stagzeil
Grootzeil
Bezaanzeil
Genua/kluiver
MPS

210,1m2. 
177,7 m2. 
106,6 m2. 
334,4 m2. 
820,0  m2.

De zeilen worden met 11 Lewmar lieren 
bediend.
In de machinekamer zijn een MTU motor, 
type 12V-183TE61, en twee Onan gene
ratorsets van ieder 37 ,5 kVA opgesteld, 
in het voorschip is een 50 kW dwars- 
schroef ondergebracht.
De accommodatie omvat een eigenaars
hut met drie kooien, dne gasten hutten 
met elk twee kooien en twee tweeper
soons bemanningshutten.
De nautische uitrusting omvat o.a. auto- 
pilot, GPS, radar, Navtex en Satcom.

Fig.3. De in Im sum gebouwde Maya con Dios (foto: Flying Focus).

Vaya con Dios
Van der Werff & Visser in Imsum heeft op 
19 juni te Zeebrugge de bcomkorkotter 
Vaya con Dios, bouwnummer 298, over
gedragen aan BVBA Flamingo in Zee
brugge.
De afmetingen zijn: L x B x H = 36 ,2 x
8,0 x 4 ,6  m.
De hoofdmotor is een MaK diesel, type 
9M20, van 853 kW (1160 pk) bij 835  
tpm, die via een Masson keerkoppeling 
de Van Voorden schroef in straalbuis 
aandrijft. De schroef heeft vier bladen, 
een diameter van 3000 mm en maakt 
140 tpm.
De Caterpillar generatorsets leveren 2 x 
156kVAresp. 106 kVA.
De Promac boegschroef wordt aange

dreven door een elektromotor van 88 kW. 
De uitrusting omvat o.a. blokken, tuiga
ge en vistuig van Coöperatie Urk, een 
achttrommelige, elektrisch aangedreven

Brusselle vislier met Marelec trekkracht- 
meting, vangstverwerkingsinstallaties 
van Wisse Kramer, Promac koel- en ijs
machines en Continex loslieren.

Smit Rimn
Damen Shipyards Gonnchem heeft on
langs de sleepboot Smit Rima, bouwnum
mer 7927, opgeleverd aan Smit Interna
tionale. Het is de derde van vier boten van 
het type ASD Tug 3110 die Smit bij de 
werf bestelde voor het LNG-terminal con
tract in Nigeria.
Anders dan beide voorgaande boten, de 
Smit Ahoada en Smit lle-tfe (SWZ 8-99, 
blz.19) is de Smit Rima ook uitgerust voor 
het behandelen van boeien. Hiervoor is 
een Effer dekkraan van 1 0 1 op 4,5 m aan 
boord geplaatst (aan SB, naast de beting). 
Bij deze kraan is de haak niet - zoals veelal 
gebruikelijk - aan de kraanarm bevestigd, 
maar aan een hijsdraad, waarvoor de 
kraan van een aparte hijslier is voorzien. 
Verder is op het werkdek een beschieting 
van 2 duims bangkirai aangebracht.

Verbouwingen

Friesland
De sleepboot Friesland van Wijsmuller 
Havensleepdiensten Amsterdam B.V. 
(sinds 1 juli de nieuwe naam van Goed
koop Havensleepdiensten B.V.) heeft on
langs een renovatie ondergaan, waarbij 
het vermogen van de twee Bolnes hoofd
motoren, type 8DNL, is opgevoerd van 2 
x 883 kW naar 2 x 1 1 2 0  kW.
Het hogere vermogen is bereikt door het 
aanbrengen van:
-  nieuwe cilinderdeksels, met dubbele 

in plaats van enkele inspuiting;
-  andere brandstofpompen, met een

hogere inspuitdruk: van 230 naar 300  
bar.

-  nieuwe, krachtiger turboblowers, 
waardoor de spoeldruk van 1,8 tot 
2,3 bar is verhoogd.

Door deze verandenngen is de maximale 
verbrandingsdruk van 120 tot 140 bar 
toegenomen en de gemiddelde effectie
ve druk van 11,34 tot 14,11 bar.
Het toerental van de motoren is ongewij
zigd gebleven: 600 tpm.
De motoren dnjven ieder een roerpropel- 
ler aan. Deze eenheden zijn niet van nieu

we schroeven voorzien, maar de spoed 
van de schroeven is aangepast.
Met de gerenoveerde installatie wordt 
een vrijvarende snelheid van 11,6 kn be
reikt (onveranderd) en een paaltrek van 
4 0 1 (was 3 3 1).
Tijdens de dokking is de boot verder van 
een nieuwe coating voorzien.
De werkzaamheden werden uitgevoerd 
door de Oranjewerf in Amsterdam en 
door Wartsila in Schiedam.

De zusterschepen Groningen (werkzaam 
in Trinidad) en Gelderland (inmiddels ver
kocht naar Columbia) ondergingen al 
eerder een gelijke renovatie.
De Zeeland (werkzaam in Amsterdam) 
en Limburg (ingezet in Nigeria) zullen te 
zijner tijd nog volgen.

De door Jachtwerf Jongert gebouwde Num ber H. Eertink).
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Reparatienieuws

Reparatie van de  t/isge 60rm: het plaatsen van een 8 0 1 wegende tanksecde 
(foto: Moets & Van Leeuwen).

Uisge Gorm

Verolme Botlek heeft in slechts 34 da
gen de schade hersteld die het FPSO 
vaartuig Uisge Gorm opliep, toen begin 
april de druk in ladingtank 4 BB te hoog 
opliep, waardoor de tankconstructie ern
stig werd vervormd.
De Uisge Gorm werd in 1983 als de tan
ker Dirch Maersk in Odense gebouwd, 
heeft een lengte o.a. van 236,20 m en 
een breedte van 39,93 m en werd mid
den negentiger jaren tot FPSO ver
bouwd. Het schip is eigendom van Blu- 
ewater, is vercharterd aan Amerada 
Hess en werkte op het Britse Fifeveld 
toen de schade ontstond.
De voornaamste werkzaamheden die 
door Verolme Botlek werden uitgevoerd, 
waren:
-  Reinigen van de tanks, gedeeltelijk bij 

de naburige schoonmaakinstallatie, 
gedeeltelijk in dok.

-  Dokken van het schip in het grote, 
405 x 90 m metende dok; vanwege

de onder het schip uitstekende ‘spi- 
der* (voor de diverse onderwateraan- 
sluibngen) moest een speciaal blokke- 
narrangement met een hoogte van

5,1 m worden gemaakt.
-  Het ontwerpen, prefabriceren en in

stalleren van een speciale ondersteu- 
ningsconstructie voor het opvangen

van de ‘power utikty module' voordat 
met de eigenlijke reparaties kon wor
den begonnen.

-  Verwijderen van een beschadigde dek- 
sectie en het vervangen daarvan door 
een nieuwe, geprefabriceerde sectie 
met een gewicht van 8 0  t  Voor dit 
deel van het werk werd een speciaal 
roilensysteem ontwikkeld.

-  Prefabriceren en aanbrengen van 
twee nieuwe tanksecties van ieder 
8 0 1.

En verder:
-  Uitgebreide onderhoudswerkzaam

heden aan diverse pijpsystemen.
-  Installeren van een pressure/vacuüm 

systeem op de ladingtanks.
-  Installeren van een drain systeem 

rond de power utility module.
-  Verwijderen van thruster en roer.
-  Uitgebreide schoonmaak- en schilder- 

werkzaamheden.
-  Special survey.

Sm it ExpreM en Sm it Explorer Rederijnieuws

Nadat Smit Internationale vorig jaar al 
twee zelfvarende, halfafzinkbare zwarela- 
dingschepen had gekocht (SWZ 5-98, 
blz. 17) heeft de rederij nu nog twee 
soortgelijke dokschepen aan de vloot 
toegevoegd: de Boris Polevoy en de Pa
vel Antokolskiy van de Danube Shipping 
Company uit de Oekraine. Zij zijn onder 
de namen Smit Express en Smit Explorer 
in de vaart gebracht.
De schepen werden in 1984 in Valmet 
gebouwd, meten L o.a. x B =  158,9 x 
31 m, 10.763 tdw en 17.394 gt; de

dokvioer heeft een oppervlak van 3000  
m2; de beladen snelheid is 12 kn.
Met deze afmetingen wijken zij slechts 
weinig af van de voorgaande schepen: 
de Smit Enterprise en de Smit Pioneer. 
Laatstgenoemd schip is inmiddels ver
bouwd tot multipurpose schip voor offs
hore installatiewerk en kabelleggen.
Met de nieuwe aanwinsten beschikt Smit 
nu over drie zelfvarende zwarelading- 
schepen en daarnaast over een aantal 
niet-zelfvarende pontons van de Giant en 
Smitbarge klassen.

De Smft Enterprise, die nagenoeg gelijk is aan de recent aangekochte Smit 
Express en Smit Explorer (foto: Smit Internationale).

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

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

454 94 60 
Fax:010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenwateren.
Vissen van verloren ankers en kettingen.
Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz. 
Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.
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BELG IUM EGYPTAUSTRALIA CANADA C H IN A D E N M A R K

ICELAND ITALY KOREA NETHERLANDS N O R W A Y

P A N A M A SA U DI A R A B IA SINGAPORE SO U TH  AFRICA SPAIN SW EDEN

U SA EAST COAST USA W EST COAST USA GULF

The new global colour matching system 
from Sigma Coatings, any marine colour 

ready for despatch just 24 hours later.
Sigm a M a r in e  is recogn ised  a ro u n d  th e  w o rld  fo r  som e o f  

th e  m ost e ffe c tiv e  an d  h ig h -p e rfo rm a n c e  m a rin e  co atin g s  products  
a v a ila b le  to  today's  sh ip p in g  industry.

N o w , as a m easure  o f  o u r  c o m m itm e n t to  q u a lity  an d  to  
co n tin u o u s ly  im p ro v in g  g lo b a l cu stom er services, w e  a re  in tro d u c in g  
C olor N e tw o rk , a n e w  co atin g s  co lo u r m a tc h in g  system th a t  m akes  
a ll in te rn a tio n a lly  recognised  m a rin e  co lours a v a ila b le  in th re e  
o f o u r  m ost p o p u la r, h ig h -p e rfo rm a n c e  coatings.

C o lor N e tw o rk  m eans p eace o f  m in d  a n d  c o n fid en ce  fo r  
custom ers w ith  t ig h t  in te rn a tio n a l schedules, an d  it's a v a ila b le  
r ig h t n o w  a t  key supply po in ts  a ll a ro u n d  th e  w o rld .

It m eans th a t  in a d d it io n  to  g e tt in g  th e  co atings you w a n t,  
w h e n  you w a n t  th e m , yo u  can n o w  specify th e  precise co lo u r  
yo u  w o u ld  like  to o .

L ike to  k n o w  m ore?
Call (3 1 ) 2 9 7  5 4 1 2 3 9  n o w  fo r  th e  C o lo r N e tw o rk  b ro c h u re .

SIGMA MARINE

Color
NETWORK

Sigm a C oatin gs  M a r in e , PO Box 42,
1420 A A  U ith o o rn , Th e  N eth e rlan d s .
Tel: (31 ) 297 541911  Fax: (31 ) 297  566331

* SIGMA
COATINGS



Elektrotechniek door J.M . Veltman

Elektrotechniek voor schepen 
in de nieuwe eeuw
Bij de eeuwwisseling tekenen zich de lijnen af waarlangs de ontwikkeling van de elektrische en elektronische apparatuur en - 
systemen voor schepen zich zal gaan voltrekken. Hieronder een overzicht zoals dat in het Duits is verschenen in het Jubi
leumnummer “Fünfzig Jahre Schift & Hafen" van juli 99 . Het artikel is ter beschikking gesteld door STN Atlas Nederland B.V.

O
p alle aspecten van het 
scheepsbedrijf zullen we nieu
we ontwikkelingen mogen 
verwachten om de beschik
baarheid, de veiligheid en de 
betrouwbaarheid te verho

gen. Eigenaars vragen steeds meer naar in
stallaties met veelvoudige ‘redundancy1 van 
de belangrijke subsystemen en deze eisen 
spiegelen zich in de regels van de classifica
tiebureaus. Dit zal leiden tot meer elektrische 
voortstuwing en simpeler bediening.

Elektrische boordcentrales
De technische ontwikkeling van de boordcen 
trales wordt gestimuleerd door een stijgende 
energiebehoefte van de elektrische verbrui
kers op cruise-schepen, containerschepen 
met koelcontainers, RoRo-schepen, grote 
baggerschepen en andere speciale schepen. 
Daarbij bedraagt het totale verbruik van het 
boordnet van bijvoorbeeld koelcontainersche- 
pen meer dan 15 MVA en bij cruiseschepen in 
de grootteorde van 70 MVA.

Bij de laagspanningstechniek ligt de grens 
van het schakelbare vermogen bij 6 a 7 MVA. 
Daarom moeten bij dergelijk hoge vermogens 
voor het verdeelnet overgegaan worden op 
middenspanningstechniek met een spanning 
van 6,10 kV of zelfs 13,8 kV.
Hierbij is er concurrentie tussen de nieuwe 
vermogensschakelaars die conventioneel 
luchtgeïsoleerd zijn. Enerzijds wordt vacuüm 
als blusmiddel gebruikt, anderzijds SF6. Het 
ziet ernaar uit dat SF6 het zal winnen omdat 
deze oplossing het minste plaats- en ge- 
wichtsbeslag geeft. Het echter is de vraag of 
het milieuaspect is meegenomen.
Het is duidelijk dat het aantal schepen met 
middenspanningsinstallaties zal toenemen en 
daardoor zal er in verband met de veiligheid 
een grotere behoefte aan kennis van het be
dienend personeel ontstaan.
De gebruikte dieselgeneratoren groeien na- 
tuurlijk voor wat betreft hun vermogen mee. 
Voor cruiseschepen worden al generatoren 
van 12 MVA toegepast uit het middentoererv 
gebied.

Ook asgeneratoren beleven in dit verband een 
nieuwe bloei. Vooral op grote koelcontainer- 
schepen kunnen ze bij het continue zeebedrijf 
op een economische en technische manier 
optimaal worden gebruikt. Terwijl nog korte
lings alleen asgeneratoren met vermogens 
tussen 800 en 1500 kW werden gebruikt, 
tenderen de vermogens thans naar 2,5 kW en 
zelfs naar 4 kW en meer.
De installaties zijn thans zonder uitzondering 
met frequentieomvormers uitgerust omdat ze 
op schepen worden toegepast met een direct 
aangedreven, vaste schroef en een laag toe
rental. De terugverdientijden van dergelijke 
asgeneratorinstallaties zijn al korter dan drie 
jaar.

Ook bij de asgeneratorinstallaties is de grens 
van de laagspanningstechniek bereikt. De 
voeding van het net via transformatoren zal in 
de toekomst steeds minder gebruikt worden 
en plaats maken voor frequentieomvormers 
in het middenspanningsgebied.

Fig.1. D ecentrale energiedistributiesysteem m e te e n  'energiebussysteem 'en hoofdcentrale
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A Fig.2. De asgeneratorinstaltatie op het con
tainerschip “London Express" van de Hapag-Lloyd  
waarborgt een economische energieopwekking.

Fig.3. De voortstuwingsmotor van het cruise
schip ‘Costa Victoria" voldoet aan alle eisen 

van een diesel-elektrische voortstuwing ►

Verdere vernieuwingen zullen plaats vinden op 
het gebied van de kabelnetstructuur aan 
boord. De conventionele uitvoering met een 
centraal geplaatste energievoorziening en ra
diale bekabeling naar de verbruikers geeft zo 
langzamerhand problemen die groter worden 
met de stijgende vermogens. Ook.de moder
ne modulaire bouwwijze op de werf strookt 
niet meer met deze manier van distributie. 
Studies en alreeds uitgevoerde, gedeeltelijke, 
decentrale energievoorziening met ‘energie- 
bussystemen’, die zich over de lengte van het 
schip uitstrekken, hebben laten zien dat dit 
systeem vele voordelen biedt.

Deze ontwikkeling zal tot een vergaande ver
andering van de elektrische energie-installatie 
aan boord van schepen leiden.
Daarbij zullen ook de bestaande locale bestu- 
rings-, bewakings- en beveiligingssystemen 
vervangen worden door centraal gestuurde 
en geïntegreerde beschermsystemen met 
tijdsafhankelijke selectie.

Voortstuwing
Op voortstuwingsgebied zal de zich in de laat
ste tien jaren ontwikkelde trend van elektri
sche voortstuwing voortzetten.
In dit verband zal in de toekomst meer de na
druk komen te liggen op dieselelektrische en 
gasturbine-elektrische aandrijvingen, zowel bij 
koopvaardij- als marineschepen.
Bij koopvaardijschepen zijn het vooral de 
cruiseschepen en de zeevaartferries, maar 
ook tankers en schepen met bijzondere logis
tieke taken, die in het zogenaamde ‘just-irvti- 
me’ concept van onderdelenleveranties zijn in
gezet, die de toepassing van elektrische 
voortstuwing rechtvaardigen.
Deze ontwikkeling wordt ook gekenmerkt 
door het stijgende vermogen per schroefas, 
waarbij de tot nu toe gebruikelijke waarden 
van 15 tot 20 MW reeds worden overschre
den.

De marinescheepsbouw gaat ook helemaal 
mee met deze trend. Binnen de opzet van een 
systeemstudie, genaamd “All Electric Ship” , 
onderzoeken de marines van de NAVOIanden 
onder andere nieuwe concepten voor diesel
en gasturbine-elektrische voortstuwingssyste
men.
Hierbij valt op dat zowel de voortstuwing als 
het scheepsbedrijf vanuit hetzelfde boordnet 
worden gevoed. Dit geeft zeer grote voorde
len voor de 'redundantie' en de bedrijfsvoe
ring. Dit laatste met betrekking tot de optima
le belasting van de 'prime movers’ en het 
onderhoud op zee.
De toepassing van de zogenaamde ‘podded 
propulsors' zal in toenemende mate zijn stem
pel drukken op de ontwikkelingen van de elek
trische voortstuwing. De op dit gebied werk-

zame fabrikanten beconcurreren elkaar met 
diverse systeemoplossingen. Dit betreft zo
wel de hydrodynamische uitvoering van de 
gondel (pod) en de relatieve opstelling daar
van als de elektrische kant van de zaak zoals 
de elektromotoren en de frequentieomvor- 
mers. Hierbij zal de zogenaamde 'synchro- 
converted-oplossing terrein winnen van de cy- 
cloconverter-varianten.

Binnen het hulpbedrijf is de trend zeer duide
lijk naar een geregelde aandrijving met asyn- 
chronmotoren en frequentieomvormers met 
pulsbreedtemodulatie?
Deze ontwikkeling zal blijvend economische 
en technisch eenvoudige oplossingen moge
lijk maken, ondersteund door de ontwikkelin
gen op het gebied van de halfgeleidertech- 
niek. Daardoor zullen dit soort technieken in 
de toekomst steeds meer worden toegepast 
aan boord van schepen bij de aandrijving van 
pompen, ventilatoren, lieren en speciale aan
drijvingen, zoals die bij het baggerbedrijf en 
de offshore worden gebruikt.

Algemene tendensen
Boven het geschetste toekomstbeeld zullen 
zich nog andere ontwikkelingen in de maritie

me techniek aftekenen, die 
de verbetering van de be
schikbaarheid, de bedrijfs
zekerheid en betrouwbaar
heid dienen.
De vraag naar installaties 
met meervoudige redund
antie van primaire deelsys
temen wordt van steeds in
dringender. Deze behoefte 
wordt vanzelfsprekend ook 
steeds meer verwoord in 
de 'Rules' van de classifica
tiebureaus.
De elektronische en elektri
sche installaties aan boord 
van schepen zullen ook in 

de toekomst een onderwerp van interessante 
en opmerkelijke innovatie blijven.

Het oorspronkelijke artikel is geschreven door 
Prof.Dr.-lng. Wilfried Hensel, Leiter den Pro- 
duktbereich, Energie und Antriebstechnik bei 
der STN Atlas Marine Electronics GmbH, 
Hamburg

Fig.4. De Dolphin - een hydrodynamisch en elektrisch geoptimaliseer
de ‘podded propulsor’ - is een innovatieve scheepsvoortstuwing.
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Elect rotech n iek door C.M. van der Velden

Complete elektrische installaties voor luxe jachten

Twee helikopters aan boord 
o f een grasveldje voor de hond...
Croon Elektrotechniek B.V., gevestigd 
te Rotterdam, levert onder andere de 
complete elektrische installaties voor 
luxe jachten.

G
ing dat voorheen gewoon van
zelf, tegenwoordig nemen de
ze jachten dermate afmetin
gen aan, dat ze zich nu toch 
ook moeten houden aan de 
'rules and regulations for the 

classification of special service craff, de CSS 
van Lloyds, alsmede de regels van de Mariti- 
me and Coastguard Agency, de MCA. Net als 
voor het overige scheepvaartverkeer.

Grasveld voor de hond
Zeer recent zijn er door Scheepswerf Amels 
weer twee lachten opgeleverd, te weten de 
bouwnummers 432 en 433, respectievelijk 
50 meter en 70 meter lang. De laatste heeft,

F ig .l. H et m otorjacht “M ontkay"

naast de gebruikelijke luxe als een 
zwembad/jacuzzi, vergulde kranen en hand
grepen, een helikopterdek ook een vijfentwin
tig vierkante meter groot grasveldje met een 
heus boompje voor de hond. Ooit is er een 
schip gebouwd waarbij het achterdek om
hoog kon om dan benedendeks plaats te bie
den aan twee helikopters. 
Onderwaterverlichting is ook erg populair. En 
natuurlijk zij al deze jachten voorzien van de 
modernste apparatuur en de nieuwste snuf
jes. Dreigt iets te Verouderen' dan moet het 
vervangen worden, of het schip wordt ver
kocht na eerst een nieuwe te hebben besteld.

Power Management System
Zo is bouwnummer 433 voorzien van een ge
heel door Croon ontworpen Power Manage
ment System, een volledig geautomatiseerd 
systeem voor de opwekking en distributie van 
elektriciteit. Afhankelijk van de gevraagde

elektrische belasting worden generatoren af- 
en bijgeschakeld. Ook bij een storing wordt 
automatisch een volgende generator opge
start. Belangrijke grootgebruikers zijn de 
kombuis en het hele HVAC-systeem (Heating, 
Ventilation, Air Conditioning). Maar ook het 
aanzetten van de boegschroef (wanneer men 
wil gaan manoeuvreren) wil wel eens een dip 
in de elektrische verlichting veroorzaken. Fre- 
quentieregelaars zorgen er dan voor dat de 
distributie van de elektriciteit zoveel mogelijk 
stabiel wordt gehouden. Maar het scheepsnet 
is niet oneindig sterk, dus wanneer alles tege
lijk aangaat...

Leuk
Leuk is dat de ‘man-machine interface' van het 
Power Management Systeem verloopt via 
een Siemens PLC met touch-screen' paneel. 
Vanaf de bedieningslessenaar in de controle
kamer kan niet alleen worden gekeken naar
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Fig.2. “Touch-screen panel” voor het Power M anagem ent System

wat er zich in de machinekamer afspeelt, 
maar door simpelweg op het scherm iets aan 
te wijzen kan er iets daadwerkelijk worden 
aan- of uitgezet.

Op bouwnummer 433 is ook een Minimum 
Vermogen Garantie aangebracht teneinde de 
vervuiling van de diesels tegen te gaan. Wan
neer het verbruik zodanig is dat een genera
tor (of een groep generatoren) niet tot tachtig 
procent wordt benut, dan worden er zoge
naamde ‘loadbanks’ ingezet om toch aan 
tachtig procent belasting te komen.
Ook is bouwnummer 433 uitgerust met een 
extra camera om de ankerketting en het an
ker in de gaten te houden. In de scheepswand 
wordt een door Lloyds gecertificeerde door
kijk gemonteerd, waarachter een camera, die 
met behulp van een extra schijnwerper in de 
gaten houdt of de ankerketting niet in de hek- 
schroef komt vast te zitten of zich rond het 
roer wentelt. De monitoren staan in de stuur- 
machinekamer en in het stuurhuis.

Schakelborden volgens M75-Sys- 
t e e n
De aan boord van jachten geplaatste schakel
borden zij gebouwd volgens het M75-sys- 
teem. M75 is een systeem ontworpen door 
Croon voor het onderbrengen van elektro
technische installatie onderdelen. Door zijn 
moderne en strakke vormgeving is het M75- 
Systeem uitermate goed toepasbaar in: 

de industrie c.q. procesindustrie 
de utiliteit 
civiele projecten
maritieme projecten zoals schepen, off
shore, enz.
tele-datacommunicatie

Fig.3. Het M 7 5  Systeem

Het M75-Systeem is voor de laagspannings- 
verdeelinrichtingen leverbaar in twee laden ty
pen nl. Semkjitneembaar en uittrekbaar.

Fig.4. M.Y. “Tigre d'Or" (foto Flying Focus)

Veiligheid, kwaliteit en training
Croon staat in voor engineenng, montage, as
semblage, reparatie en beproeving. Croon re
aliseert projecten met een omvang van klein 
naar groot en van technisch eenvoudig tot com
plex. Dit alles gebeurt in een moderne fabriek, 
waar alle soorten schakelinstallaties, zoals be- 
dienings- en bestunngspanelen en verdeelkas
ten, kunnen worden geproduceerd. Veiligheid, 
kwaliteit en training zijn continue processen van 
verbetering en staan bij Croon hoog in het vaan
del. Tastbare bewijzen en/of erkenning hiervan 
zijn NEWSO 9001, AQAP-110, VCA** en KE- 
MA-KEUR op M75 (hoofdtverdeelinrichtingen.

Nazorg
Vlak buiten de werf in Makkum zit al sinds jaar 
en dag een vaste ploeg van Croon, die voor de 
uitvoering verantwoordelijk is. De engineering 
gebeurt in Rotterdam. Soms komt het voor dat 
de tewaterlating met een groot feest (ook toe
gankelijk voor de werkers op de werf) wordt op
geluisterd, maar ook heel dikwijls verdwijnt het 
schip na oplevering als een dief in de nacht.

Een ding is altijd hetzelfde: vlak voor de opleve
ring wordt het hele schip met de hand zodanig 
gepoetst dat het hele schip glimt als een spie
gel. Voor het overige verschillen alle jachten, 
behalve dat ze steeds groter worden en alle
maal voorzien zijn van een spierwitte machine
kamer.
Sinds kort is Croon nu ook betrokken geraakt 
bij de nazorg. Teneinde enkele modificaties aan 
te brengen wacht een paar monteurs een reisje 
naar Antibes in Frankrijk en Fort Lauderdale in 
Florida.

Informatie:
Marktunit Marine & Offshore 
Cor van der Velden 
0104761144
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Havens door redacleur havens

Forse ontwikkelingen voor de deep 
sea ’ containerhavens in Nederland
In de discussie over de noodzaak van de tweede Maasvlakte, is nu nog een bijzondere nieuwe dimensie toegevoegd. In Rot
terdam werd gesteld dat er geen alternatieven zijn in Nederland voor de steeds meer concentrerende containerstromen, die 
alleen m aar over een Mainport gaan.
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F ig . l. Zeeland Seaports

N
a de commotie vanuit Rotter
dam over het grootschalige 
(en innovatieve) Amsterdamse 
containerhaven-project, neemt 
nu het Gemeentelijk Havenbe
drijf van Rotterdam (GHR) deel 
in een nog grootschaliger containerhavenpro

ject in Vlissingen.

De Maasvlakte II discussie
Wilde Rotterdam, uitgaande van een hoog 
economisch jaarlijks groeiscenario van 3 i  %, 
een uitbreiding van 1260 hectare haventer
rein in 2020, het CPB meende dat kon wor
den volstaan met 490 hectare. De ‘hectaren
discussie' is belangrijk voor de besluitvorming 
over de eventuele aanleg van een tweede

Maasvlakte. De Projectorganisatie Mainport 
Rotterdam (PMR) bestudeerde daarop diver
se opties voor nieuw haventerrein. Er werden 
mogelijkheden bestudeerd, zoals ruimte die 
vrij zou kunnen komen van de huidige 5.000 
hectare haventerrein en alternatieven voor 
Rotterdam, zoals de havens van ZW-Neder- 
land. Het GHR heeft op verzoek van PMR 
daarop op basis van een groeiscenario van 
2 4 % jaarlijks een behoefte van 750 hectare 
bepaald. In dit 'realistische’ scenario rekent 
het GHR, onder andere, niet meer op nieuwe 
terreinen voor - en eventuele teruggave van - 
bestaande terreinen van de chemische indus
trie.

Concept
Zeven natuur- en milieuorganisaties georgani
seerd in de werkgroep ‘Concept’ hebben, on
dersteund door een FNV-betuurder, vraagte
kens gezet bij nut en noodzaak van de 
Maasvlakte-uitbreiding. Ideeën waren om con
tainers negen-hoog te stapelen en - als dat on
voldoende ruimtewinst oplevert volgens FNV - 
te zoeken naar ruimte in de ZW-Nederlandse 
havens. FNV acht investeringen in containero- 
verslag ‘meer van hetzelfde’ en vindt verster
king en verbreding van de stedelijke econo
mie van Rotterdam noodzakelijker, evenals 
'Concept1, die investeringen in stedelijke kwali
teit noodzakelijker acht. Men meent echter 
wel dat de geplande 750 hectare natuuront
wikkeling in het mondingsgebied van Maas en
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Fig.2. Project Westerschelde Container Term inal (WCT)

Rijn er moet komen, ongeacht het al of niet 
ontwikkelen van de Tweede Maasvlakte. Ach
ter deze opvatting schaarden zich ook alle 
grote partijen in de Tweede Kamer.

Van de zijde van het havenbedrijfsleven werd 
er in deze discussies steeds op gewezen dat 
Rotterdam als container-mainport, waar jaar
lijkse groeicijfers van 10% worden genoemd, 
snel behoefte heeft aan nieiiwe terreinen. De 
zich steeds meer concentrerende container
stromen in Mainports, zouden zich niet laten 
verspreiden over andere havens in Neder
land. Alternatieven in Nederland zijn volgens 
Rotterdam dus niet te vinden. Het GHR re
ageerde op het Amsterdamse plan voor een 
terminal van 50 hectare en een capaciteit van
950.000 TEU door te stellen dat "Havens 
moeten doen waar ze goed in zijn, waarom 
dan op luttele kilometers afstand nieuwe con
tainerhavens aanleggen?” . Het gemeentebe
stuur en het kabinet hebben zich inmiddels uit
gesproken voor een geleidelijke uitbreiding 
van Maasvlakte II, waarbij het kabinet de 
Zeeuwse havens heeft geschrapt als alterna
tief voor het Rotterdamse ruimtetekort.

Studies door Pricewaterhouse/ 
Coopers, PLI en Ocean Shipping 
Consultants Ltd.
Zeeland Seaports heeft in het kader van PMR 
door Pricewaterhouse/Coopers - PLI laten on
derzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de 
havens van Terneuzen en Vlissingen op de ge
bieden van Container Terminal Operations; 
Petrochemie en Distributie. Daaruit komt kort 
gezegd naar voren dat Terneuzen goed aan 
de Kritische Lokatie Eisen van de chemie-sec- 
tor beantwoordt en aantrekkelijke mogelijkhe
den biedt voor het ontwikkelen van Distributie- 
activiteiten. En Vlissingen biedt van beide 
havens de beste mogelijkheden voor het aan
trekken van zowel container deep sea, als

short sea projecten, waarbij aangetekend 
wordt dat voorzien dient te worden in de be
schikbaarheid van land en kadelengte. Daarbij 
is men zich bewust van het ontbreken van be
staand overslag-volume.

Ocean Shipping Consultants Ltd. heeft de 
market study verricht voor container termi
nals in Vlissingen. Daarbij komt naar voren dat 
Vlissingen geschikt is als locatie voor contai
ner deep sea overslag, met een sterke poten
tiële positie in transshipment (aan- en afvoer 
voor deep sea door feeders). Omdat Vlissin
gen nog geen containerlijn bedient, wordt ge
adviseerd om samenwerking met een grote 
stuwadoor aan te gaan.

Een door Rotterdam  gesteund 
plan voor een grootschalige 
Containerterminal in Vlissingen
Het GHR en Zeeland Seaports van het Vlis- 
singse Havenschap zullen, bij doorgang van

het plan, in een 50/50 joint venture in de Ex
ploitatie Maatschappij Schelde Maas (ESM) de 
infrastructuur voor de Westerschelde Contar 
ner Terminal (WCT) aanleggen. Het betreft 
een terminal langs de Schelde, met een kade
lengte van 2,6 kilometer en 150 hectare voor 
de afhandeling van 1,5 mln. containers per 
jaar. De kade moet minimaal twee grote deep 
sea carriers, dne feeders en vier binnenvaart
schepen tegelijk kunnen ontvangen. De inves
tering voor de infra- en suprastructuur betreft 
circa ƒ 1,2 mlrd. Voor de rijksbijdrage in de 
publiek-private financiering ziet Zeeland 
Seaports in de samenwerking met Rotterdam 
ook betere kansen. De MER-procedure is in 
gang gezet. Het provinciebestuur heeft beslo 
ten om ƒ 12 mln. over de komende jaren in 
extra binnenvaartvoorzieningen te investeren. 
In 2001 kan met de bouw van de terminal 
worden begonnen.

Zeeland Seaports, dat in EMS met het GHR 
overigens een al laren bestaande samenwer
king had en al een groot havengebied in de 
Sloehaven in Vlissingen heeft ontwikkeld, 
heeft over dit plan een accoord gesloten met 
het GHR en met de havenwethouder van Rot
terdam. Ook het Gemeentelijk Havenbestuur 
van Antwerpen heeft belangstelling voor parti
cipatie. De Hessenatie-groep, de grootste stu
wadoor van Antwerpen, die vorig jaar 2,15 
mln. containers behandelde en in Antwerpen 
al grootscheepse uitbreidingsplannen heeft, 
kan het eerste recht op exploitatie uitoefenen.

Hessenatie Consult
Het consultancybureau van Hessenatie, die al 
in de fase van de PMR-studie met Pricewater
house/Coopers - PLI betrokken was, heeft het 
plan onderzocht. Gesteld is dat Vlissingen 
veel sterke kanten heeft. Vlissingen heeft veel 
dieper water dan Antwerpen (17,5 tegen

Fig.3. Project Containerhandling ShortSea- en Ro/ro-activrteiten
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14,5 meter), waardoor de veel grotere contai
nerschepen van de toekomst zullen kunnen 
afmeren. Bovendien ligt Vlissingen voor trans
shipment veel gunstiger. Deze transshipment- 
markt zou met 1 mln. containers per jaar 
groeien. Op de NW-Europese kust spelen al
leen Rotterdam en Felixstowe daarin een rol, 
terwijl die laatste haven vol zou zijn. Hessena- 
tie Consult verwacht verder dat meer dan de 
helft van de containers in Vlissingen via spoor 
en binnenvaart dienen te worden aan- en afge
voerd.

Een terminal voor container- 
handling, short sea- en ro/ro-acti- 
viteiten.
Aan de westzijde van de Sloehaven is ook nog 
een terminal voor container-handling, short 
sea en ro/ro-activiteiten gepland. Aan die zij
de zal een pier in de toegang van de Sloeha
ven worden gebouwd, waaraan de terminal 
van 60 hectare, met een kadelengte van 
1.200 meter wordt gesitueerd. Tijdens de 
constructie van de kade van de WCT kan de

ze haven gebruikt worden voor de bouw van 
de kadecaissons.

D e milieubeweging
De milieubeweging 'Concepf, heeft positief 
gereageerd op het plan, omdat zou blijken 
dat de Zeeuwse havens wel een alternatief 
zijn voor de Rotterdamse havenuitbreiding 
met Maasvlakte II. Ook zal circa 30 hectare 
‘compensatienatuur' worden geboden.
(bron: Zeeland Seaports; ITT; NRC)
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W erfkode 2 2  - 9601  LG Hoogezand  
Poslfeus 3 2  - 9 6 0 0  A A  H oogezand
NEDERLAND
O  :+ 3 1 (0 (5 9 8 -3 9  31 3 )
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E-MAIL : bodewesscheepiwerven@wxs.nl

CONOSIZE 66 00
PRINCIPAL D IM ENSIO NS
LENGTH over all abt. 1 1 8 .55  m.
LENGTH b.p.p. abt. 1 1 1 .8 5  m.
BREADTH mid. 1 5 .2 0  m.
DEPTH mid. 8 ,4 5  mi.
DRAFT baseline, summer 6 .3 0  m.
DEADW EIGHT abt. 6 6 0 0  ton.
CONTAINER INTAKE (ISO) HOLD 174  TEU

HATCHES. 2 42  TEU
TOTAL 4 1 6  TEU
14 TO N 2 7 0  TEU

M A IN  ENG INE M AK 8 M 3 2 3 8 4 0  kW
TRIAL SPEED at summer draft 14 .7  km .

TO N N A G E abt. 4 8 5 0  GT.
HOLD CAPACITY 3 3 2 .5 0 0  CBFT.
CLASS: BUREAU VERITAS 

1 3 / 3  E
+ CARGOSHIP /  CONTAINERSHIP  
Deep Sea 
+ M A C H  
Ice CLass 1 A  
Heavy Cargo  
AUT - MS
SCM  shaft controlling monitoring 

Shipping Inspectorate Unrestricted area

Since 1 8 1 2  our customers appreciate  our 
quality an d  flexibility, which form  the best 
basis for the innovative nature o f our ship
yard . This is also ap p a ren t from  the continu
ous developm ent o f ships for new  m arket seg
ments.

The criteria for the optim alization  o f the ves
sels a re  identified w ithin the triang le o f ship
owner, charterer and  shipyard.

The direct ap p ro ach , you talk w ith those 
responsible, ensures a  pleasing clarity and  
good co-operation. This w a y  the ships built 
meet your requirem ents w hich gives you the 
opportunity to increase your profit.

The C O N O S IZ E  6 6 0 0  is o f a  highly flexible 
design from  the ship's operational point of 
view. Due to m ovable tweendeck pontoons 
which can be used as vertical bulkheads the 
holds can be converted into several com part
ments thus a llow ing  the c a rriag e  o f all kinds 
and com binations o f cargoes.

The versatile vessel has been designed in 
com pliance with the newest Sw edish/Finnish  
ice class rules.
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Havens redacteur havens

Unieke, innovatieve Container
term inal in A m sterdam
ln m aart 1999  heeft het Amsterdams college van B&W ingestemd met het voorstel aan de raad voor de bouw van een zeer 
innovatieve, middelgrote Containerterminal, waarin de gemeente in de bouwkosten voor 75%  deelneemt m et een bedrag van 
ƒ 282  mln. In mei 1999  ging de raad in een ongekende eensgezindheid akkoord.

I b i s © » ,

F ig .I. Een im pressie van de Containerterm inal zoals Ceres die in Am sterdam  wil realiseren. 
Over tw ee ja a r  m oeten de eerste schepen er worden behandeld.

H
et terminalconcept is zeer ver
nieuwend en uniek en daardoor 
aandachttrekkend. Maar vanuit 
de Rotterdamse concurrentie 
waait over het plan veel stof 
op.

Kritiek vanuit Rotterdam
Vanuit Rotterdam is veel kritiek gekomen op 
het Amsterdamse plan om deze ultra moder
ne Containerterminal van bedoeld formaat te 
bouwen. Zo was daags voor het debat vanuit 
Rotterdam een brief aan de raad gezonden, 
waarbij men met deze investering een onge
paste concurrentie ziet ontstaan. Voorbeel
den van havens en systemen die deze over
heidsinvesteringen niet verdienen en 
uiteindelijk voor nultarief naar het bedrijfsle

ven werden overgedaan, werden gegeven 
met Zeebrugge en ook wel Felixstowe en Le 
Shuttle en de Kanaaltunnel.

Men ziet in Rotterdam voor Amsterdam geen 
goede rol weggelegd ten behoeve van klan
ten van een containerhaven, die immers voor 
concentratie kiezen en de heel grote volumes 
alleen via heel grote havens laten lopen. Ook 
werd er in Rotterdam op gewezen, dat (terwijl 
er al wel een Nationale Havenraad bestaat) 
door minister Netelenbos (V&W) is aangege
ven, dat een te vormen Nationale Havenautori
teit van belang kan zijn om de concurrentie 
aan de steeds grootschaliger havencom
plexen in Noord West en Zuid Europa het 
hoofd te kunnen bieden. Waarbij men in Rot
terdam vindt dat nationale concurrentie dan

dus achteruit geschoven moet worden.

De brief had juist een onbedoelde uitwerking. 
De raad concludeerde dat als Rotterdam zich 
zo druk maakt, het wel een heel goed plan 
moet zijn.

Het plan
De terminal, met een oppervlak van 50 hecta
re, wordt op de hoek van het Noordzeekanaal 
en de Amerikahaven, dus op de rand van het 
Westelijk Havengebied, gebouwd. Er wordt, 
naast een conventionele kade van 550 meter, 
een 350 meter lange insteekhaven gebouwd, 
met aan beide zijden containerkranen. Daar
door kan een containerschip tegelijkertijd van 
twee kanten worden gelost en/of geladen. 
Het wordt daarmee de eerste ‘insteektermi-
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nal’ ter wereld. Er kunnen containerschepen 
behandeld worden, met een laadcapacitert tot
4.000 TEU. De methode zal de behandeltijd 
van de containercarrier 30% tot 50% kunnen 
verkorten ten opzichte van die bij een conven
tionele terminal. De capaciteit van de terminal 
zal 610.000 containers, ofwel 950.000 TEU 
zijn op jaarbasis. (Ter vergelijk: in 1998 werd 
in de Rotterdamse haven 6 mln. TEU overge
slagen). Afgelopen jaar behandelde de Am
sterdamse haven 30.000 containers, zodat 
de nieuwe terminal voor een enorme capaci
teitsuitbreiding zorgt. Het marktaandeel van 
Amsterdam in de containeroverslag in de HH- 
range (Le Havre - Hamburg) kan daarmee toe
nemen van nu 0,5% tot 3 3,5% (bron: Gem. 
Amsterdam afd. Communicatie).

De terminal zal medio 2001 gereed zijn en in 
operatie worden genomen door het overslag
bedrijf Ceres Amsterdam Marine Terminals 
(CAMT), behorend tot Ceres Terminals Incor- 
porated van de Amerikaans/Griekse onderne
mer Christof Kritikos uit New Jersey. Deze be
taalt het overige kwart van de investering van 
ƒ 378 mln., terwijl de gemeente Amsterdam 
ƒ 102 mln. in de infrastructuur, zoals kaden, 
wegen en energievoorzieningen, investeert 
en aanvankelijk ƒ 135 mln. in suprastructuur, 
als de kranen, en later - bij gebleken succes - 
nog eens ƒ 45 mln. in de suprastructuur. Er 
zullen dan ook aanvankelijk 9 containerkranen 
worden gebouwd, die aangevuld kunnen wor
den tot 12 kranen. Van een Nederlandse kra
nenbouwer is vernomen, dat de kranen in Chi
na worden besteld. De terminal zal 3.000 
arbeidsplaatsen opleveren. De gemeente ge
draagt zich met dit project als ondernemer, 
want de overslagcapaciteit zal volgens het ha
venbedrijf tegen commerciële tarieven wor
den verhuurd. Problemen met de Europese

Commissie worden in Amsterdam niet ver
wacht, omdat hiermee van een verkapte sub
sidie geen sprake is.

De nautische toegankelijkheid
De nautische toegankelijkheid van de terminal 
met betrekking tot diepgang en vaartijd wordt 
beter geacht dan die van Antwerpen en van 
Hamburg. De maximale scheepsdiepgang be
draagt 13,7 meter, hetgeen voldoende is 
voor de huidige generatie ‘deep sea' contar 
nercarriers. Het is reeds geruime tijd bekend 
dat er wordt gestreefd naar vergroting van de 
capaciteit van de IJmuidense sluizen, wat - in
dien geëffectueerd - tot nog betere toeganke
lijkheid zal leiden.

D e Amsterdamse haven
Bij het Amsterdamse gemeentebestuur heb
ben een aantal overwegingen geleid tot de be
slissing voor het ondernemen in dit grote pro
ject. De Amsterdamse havens zijn van 
oudsher van grote betekenis geweest voor 
de ontwikkeling van de welvaart in de stad. In 
de zestiende en zeventiende eeuw was de 
strategische rol van de havens verbonden 
met de functie van Amsterdam als stapel
markt, terwijl de havens vanaf de opening van 
het Noordzeekanaal in 1872 een belangrijke 
rol speelden bij de opkomst en ontwikkeling 
van de industriële economie. De havens in het 
Amsterdam Noordzeekanaalgebied leveren 
circa 40.000 arbeidsplaatsen op. De toege
voegde waarde in het gebied bedraagt ƒ 7,7 
mlrd., waarvan ƒ 2,4 mlrd. voor Amsterdam 
(bron: NEI). Per 1 januari 1998 bood alleen al 
de overslag en distributieterminal Westpoort, 
waarin met succes door Amsterdam is geïn
vesteerd, inclusief de havengerelateerde acti
viteiten aan circa 34.500 mensen werk, een 
stijging van 7% t.o.v. het jaar daarvoor en

goed voor zo’n 10% van de totale werkgele
genheid in de stad (bron: O&S). Amsterdam 
ziet dat de betekenis van de havens voor de 
economische ontwikkeling veruit boven deze 
cijfers reikt. De internationale economie evolu
eert tot een mondiale netwerk-economie, 
waarmee het strategisch belang van zee- en 
luchthavens als knooppunten in de internatio
nale netwerken toeneemt. Voortgaande libe
ralisering en toepassing van informatie en 
communicatietechnologie vormen daarvan de 
belangnjkste oorzaken. Dit komt ondermeer 
tot uitdrukking in een groei van verkeers-, ver- 
voers en informatiestromen die veel groter is 
dan de economische groei zelf. De wereld
handel groeide in de periode 1994-96 met 
circa 8%, terwijl de wereldproductie slechts 
circa 3% toenam. Tegenover een gemiddeld 
jaarlijks groeitempo van 3% in de afgelopen 
jaren in NW-Europa, stond een containergroei 
van 6% in de HH-range. Door de havens vormt 
Amsterdam een belangrijke draaischijf tussen 
de internationale, nationale en regionale dyna
miek. Als voorbeeld wordt onder andere ge
nomen de vestiging van het hoofdkantoor van 
Nissan in Amsterdam, nabij de luchthaven 
Schiphol en de overslag- en distributieactivitei- 
ten van Nissan in Amsterdam. De perspectie
ven van de Amsterdamse haven zijn gunstig. 
In de HH-range bezetten de Amsterdamse ha
vens de 5e plaats, na Rotterdam, Antwerpen, 
Hamburg en Le Havre. Het groeitempo in de 
Amsterdamse havens over de afgelopen 5 
jaar wordt alleen door Hamburg geëvenaard. 
Het overslagniveau in de Amsterdamse ha
vens bedraagt, zoals in 1998 met 57 mln. 
ton, circa 18% van de Rotterdamse havens, 
maar de toegevoegde waarde per ton is 
tweemaal zo hoog (bron: EZ Amsterdam).

Studie van Drewry
Het scheepvaart consul
tancybureau Drewry stelt 
dat de containergroei in 
de HH-range in de ko
mende 10 è 15 jaar aan
houdt. Drewry ziet voor 
Amsterdam kansen weg
gelegd als niche-speler 
bij realisering van het 
plan van CAMT, waarbij 
het laden en lossen extra 
snel afgewikkeld wordt 
(bron: EZ Amsterdam).

Fig.2. De verwachte 
bedrijvigheid
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Elektrotech niek B.V. Installatiebouw Van der Leun

M eer verm ogen in m inder ruim te
Moderne technieken komen te hulp

Een duidelijke tendens bij de bouw van hopperzuigers zijn de steeds groter wor
dende baggerpomp vermogens. Wordt de baggerpomp elektrisch aangedreven, 
dan heeft dit dus ook een schaal vergroting van e-motor, frequentie regelaar en 
generator tot gevolg.

N
u worden de schepen ook 
steeds groter, ruimte zal dus 
niet het eerste probleem zijn. 
Men denke aan de grote hop
pers zoals de Queen of the 
Netherlands, de Queen of Pen- 

ta Ocean en, iets minder koninklijk qua naam 
maar zeker niet minder qua schip, de Volvox 
Terranova. En wat te denken van de 33.000 
m3 hopper zuiger die momenteel in aanbouw 
is. Ruimte genoeg. Zo niet bij bestaande sche
pen.

Ingegeven door economische motieven, wor
den bestaande schepen nogal eens aange
past om het rendement te vergroten. Dit kan 
op twee manieren; of meer lading verplaatsen 
of sneller lading verplaatsen. De eerste optie 
is voor bestaande hopperzuigers niet aanwe
zig, de tweede echter wel. Sneller de lading 
verplaatsen kan op twee manieren en wel 
door sneller te varen dan wel door de beun 
sneller vol te krijgen. Het sneller varen valt bui
ten de context van dit stukje.
Het verkorten van de laadtijd van de beun is 
zeer goed elektrisch op te lossen. Grof weg

zou je kunnen zeggen dat de beun in de helft 
van de tijd vol is als het pompvermogen wordt 
verdubbeld.

Project
B.V. Installatiebouw van der Leun, van ouds
her een elektro-installateur gespecialiseerd in 
baggerschepen en enige collega installateurs 
kregen de vraag voorgelegd of het mogelijk 
was om het vermogen en dus de opbrengst 
van de baggerpomp van hopperzuiger “Ame- 
rigo Vespucci" te vergroten en als het even 
kon te verdubbelen. Geen probleem: grotere 
motoren, grotere generatoren, grotere fre
quentie regelaars. Maar het moest dus in de 
bestaande ruimte. Van der Leun kreeg de op
dracht mede omdat ze in staat waren om in 
de zeer beperkte ruimte het vermogen van de 
baggerpomp bijna te verdubbelen,

De gehele zandpompaandrijving werd ver
nieuwd, het oudere 1800 kW DC systeem 
werd vervangen door een modem 3100 kW 
AC systeem. Dat is 72% extra pompvermo
gen. De zandpomp wordt nu aangedreven via 
een tandwielkast door twee elektromotoren

van 1550 kW.
Let wel de motoren moesten op dezelfde 
plaats komen als de oude. Met andere woor
den het vermogen moest 72% groter worden, 
maar de motoren moesten dezelfde afmetin
gen houden.
Dit gold ook voor de generatoren. De Italiaan
se firma Ansaldo was hier toe instaat. Deze 
produceerde 2 motoren van 1550 kW met 
nominaal toerental van 1000 rpm, maar dat 
kon variëren van 0 tot 1200 rpm. De 2 gene
ratoren leveren ieder 2000 kVA, 660V.

Terugkomend op de aanwezige ruimte: de 
standaard frequentieregelaars en gelijkrich- 
ters waren te groot. Ze werden helemaal ge
demonteerd en in een eigen schakelbord ge
bouwd, zodanig dat het wèl in de aanwezige 
ruimte paste. Per motor is een set van één 
gelijkrichter en twee parallel geschakelde om
vormers aanwezig.

Fig.1. De 2  m otoren in een kleine ruim te

De besturing en de monitoring van de aandrij
vingen worden gedaan door een Siemens S7 
PLC. De PLC verzamelt data van de genera
tor en de elektromotor via het Profibus-net- 
werk; ook de frequentiedrives zijn aan dit net
werk gekoppeld. De l/Omodules hiervoor 
bevinden zich in de machinekamer achter in 
het schip en de frequentiedrives voor in het 
schip in de pompkamer. Dit bespaart natuur
lijk verschrikkelijk veel kabel, die anders nodig 
is om alle signalen door te geven.

PLC’s besturen de frequentie drives. Eén PLC 
is de master die het hele systeem bestuurt. 
De PLC verdeelt het door de pomp gevraag
de vermogen over de twee motoren. Alle ka
rakteristieken worden door de PLC verzorgd.

u S C H IP  rn W ER F Rr ZE E  -  SEPTEMBER 1999



Fig.2. De 2  “Ansaldo" frequentie-regelingen

Tevens worden alarmen opgeslagen en kan 
ingeval van storing eenvoudiger naar een op
lossing worden gezocht.

Elektro M agnetische Interferen
tie
Een ander probleem waar we de ook tegen
aan liepen is EMI en dit staat voor Elektro 
Magnetische Interferentie. Vooral bij frequerv 
tiegestuurde aandrijvingen. De frequentiere- 
gelaar verandert de spanning met vaste fre
quentie in een spanning met variabele 
frequentie. Hierdoor ontstaan naast de ge
wenste frequentie ook een aantal andere on
gewenste frequenties (harmonischen). Dit 
heeft negatieve gevolgen voor het rende
ment; verliezen ontstaan in kabel en motor. 
En als bijverschijnsel veroorzaken de hoge 
frequenties de zogenaamde elektro-magnetr- 
sche interferentie (EMI). Hierdoor kunnen an
dere systemen beïnvloed worden.
Om dit groeiende probleem het hoofd te bie
den is de EMC-richtlijn opgesteld. EMC staat 
voor Elektro Magnetische Compatibiliteit.

Een elektrische installatie kan zijn omgeving 
beïnvloeden en dit kan to t grote problemen 
leiden. Is een installatie elektro-magnetische 
compatibel dan zal de installatie geen proble
men opleveren. Voor het ongestoord functio
neren van een installatie is het van belang dat 
het vermogensgedeelte zoveel mogelijk ge
scheiden van het besturingsgedeelte wordt 
opgesteld. Dit geldt tevens voor de bekabe
ling; bij nieuwe schepen worden de krachtka- 
bels gescheiden van de signaalkabels. Ook 
hier geldt weer dat bij bestaande schepen dit 
niet altijd mogelijk is. Vaak lopen de oude voe- 
dingskabels langs signaalkabels. Als dan de 
oude kabels zonder meer worden vervangen, 
kunnen er zeker problemen optreden. Er zijn 
voorbeelden genoeg dat bij het vervangen

van de baggerpompaandnjving na het opstar
ten van de installatie allerlei apparatuur een er 
gen leven ging leiden. Wij hebben op boven
genoemde hopperzuiger de dubbel 
afgeschermde kabel van Draka gebruikt. De
ze bestaat uit een koper vlechtwerk en dichte 
koper folie. De installatie van de kabel moet 
aan vele regels voldoen en tevens moeten de 
kasten aan allerlei eisen voldoen. De totale af
scherming, die bestaat urt de behuizing van 
de frequentieregelaar, de afgeschermde ka
bel en de behuizing van de motor, moet één 
geheel vormen.
Hoewel we er van overtuigd waren dat we al
les volgens de voorschriften hadden gedaan, 
was het toch spannend toen we de knop om
draaiden en de installatie opstartte. Er was er 
echter gelukkig geen sprake van dat de appa
ratuur op hol sloeg.

Nadeel van de dubbel afgeschermde kabel is 
dat deze zo soepel is als een boomstam, wat 
alweer wat hoofdbrekens opleverde voor Van 
der Leun en ook voor Draka.

Bij een bestaande snijkopzuiger gaan we de 
aandnjving van de cutter vervangen door een 
moderne frequentie geregelde aandrijving. 
Maar ook hier loopt de power kabel in de 
buurt van de signaalkabels. Maar nu loopt de
ze vanuit de machinekamer over de ladder en 
zoals wellicht bekend, kan deze bewegen. 
Het moet dus soepele kabel worden en dat is 
met een dubbel afgeschermde kabel niet een
voudig; zeker niet als één afscherming koper 
folie is.
Draka en Van der Leun steken er samen tijd 
en geld in om tot een oplossing te komen. Er 
wordt onder meer een proefopstelling ge 
maakt met een door Van der Leun gemaakte 
kabelketting om de bewegingen van de lad
der na te bootsen en zo te testen of de kabel 
enige duizenden bewegingen kan hebben.
De resultaten zullen ongetwijfeld bekend wor
den. Gezien de steeds zwaardere aandrijvin
gen op baggerschepen is het zonder meer 
noodzakelijk dat er een oplossing wordt ge
vonden.

STORK®
Gears & Services

re p a ra tie  /  m o d if ic a tie  v a n  ta n d w ie lk a s te n  
fa b r ic a g e  v an  "c u s to m  b u ilt"  ta n d w ie lk a s te n  
fa b r ic a g e  v a n  ta n d w ie le n  
a lg e m e n e  m a c h in a le  b e w e rk in g e n  
in s p e c tie  /  d ia g n o s e  v an  ro ta t in g  e q u ip m e n t

S to rk  G e a rs  & S e rv ic e s  B.V.
Pannerdenstraat 5 • 3087 CH Rotterdam 

Postbus 5420 • 3008 AK Rotterdam 
Telefoon: 010 429 98 22 • Fax: 010 429 11 29 

24 uur-servicelijn; 06 53 417 548
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V e i l i g h e i d

Port state inspections -
Follow -up in spections and  detention  criteria

A port state control officer (PSCO) 
can order the detention of a vessel 
if deficiencies are identified during 
an inspection which jeopardise the 
safety of the ship, her complement 
or the environment.
A port state detention order will not 
be lifted until all the subject condi
tions of that detention have been 
met, PSCO’s are guided on the fac
tors to be considered prior to impo
sing a detention order by the Paris 
MOU recommendations.
A detention order may include spe
cific locations where the vessel 
must remain. The vessel may only 
be allowed to shift in the interests of 
pollution prevention and safety.

If an inspection results in\a deten
tion, the port state may levy an in
spection fee on the shipowner. The 
fee may also be incurred if ships are 
revisited for follow-up surveys.
If a vessel is detained, the port state 
will inform the relevant flag state in 
writing and will advise details of the 
detention. Organisations involved in 
the issue of the ship's certification 
will also be notified where applica
ble.
In some severe cases it may not be 
possible to rectify faults or deficien
cies in the port where the inspection 
took place. The PSCO may then 
authorise the vessel to sail to an ap
propriate installation or repair yard, 
subject to certain conditions.

If a shipowner is given authorization 
to sail to a repair yard but does not 
do so, or does not comply with any 
conditions imposed, the ship will not 
be permitted to enter any port of 
another Paris MOU port state. Per
mission to enter will only be granted 
when suitable evidence of complian
ce with initial requirements is regis
tered with the detaining/inspecting 
port state. However, permission 
may be granted on the grounds of 
safety or environmental damage 
prevention.
When PSCO’s exercise their profes
sional knowledge to determine if a 
vessel should be detained, they 
must decide if the ship is fit to pro
ceed to sea. If a PSCO decides a 
ship is not safe to go to sea then it 
should be detained irrespective of 
the time it may be in port. In detain
ing a vessel, a PSCO must consider 
whether the ship has:
•  relevant valid documentation;
•  suitable and sufficient crew as de
tailed in the minimum safe manning 
document.

During an inspection a PSCO must 
also assess whether the ship 
and/or the crew is able to carry out 
the following tasks during the forth
coming voyage:
•  safe navigation;
•  safely handle, carry and monitor 

the condition of the cargo;
•  operate the engine room safely;

•  maintain proper propulsion and
steering;
•  effectively fight fires in any part of 
the ship;
•  abandon ship speedily and safely 
and effect rescue if necessary;
•  prevent pollution of the environ
ment;
•  maintain stability;
•  maintain watertight integrity;
•  communicate in distress situ
ations;
•  provide safe and healthy condi
tions on board.

If any of the items listed above are 
negatively assessed, then the ship 
must be considered for detention. 
However, a combination of lesser 
deficiencies may also lead to a 
detention.

Other factors which must be consi
dered by a PSCO are listed below. If 
any of the items listed are not pre
sent, non-compliant or only partially 
operative, then the PSCO has no at 
ternative but to consider these as a 
potential reason for a detention.
•  Propulsion, essential machinery 
and electrical installations.
•  Engine room cleanliness including 
bilges, engine room lagging and the 
correct operation of bilge pumping 
arrangements.
•  Emergency generator, lighting 
batteries and switches.
•  Main and auxiliary steering gear.

•  Personal life-saving appliances.
•  Fire-fighting and detection equip
ment - fire fighting equipment on the 
cargo areas of tankers.
•  Navigation lights, shapes or 
sound signals.
•  Radio equipment.
•  Navigation equipment,
•  Charts and other relevant nautical 
publications.
•  Non-sparking exhaust ventilation 
for cargo pump rooms.

The areas mentioned above are co
vered under the SOLAS Convention. 
Other conventions which apply and 
must be considered by the PSCO 
are as follows:
• International Bulk Chemicals (IBC) 
Code.
• International Gas Carrier (IGC) Co
de (for liquefied gases).
• Loadline Convention.
• Marpol Convention All Annexes.
• STCW Convention.
•  ILO Conventions.
•  Collision Regulations.
• International Maritime Dangerous 
Goods (IMDG) Code (if carrying dan
gerous cargoes.

Kleine stukjes uit “Signals", 
uitgegeven door de North of 
England P&l Association, die het 
veiligheidsbesef levend kunnen 
houden.

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

D l  inAIY/l D\# Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.l l lÜUMIVI D V  Telefoon 0172 -43 .16 .21 , fax: 0 1 7 2 -4 4 .29 .5 4 .
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Opleveringen Fwrm F. Kok

Lange W apper
De sleephopperzuiger Lange Wapper, gebouwd door Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giessendam, is op 28  mei in Antwer
pen gedoopt en op 31 mei overgedragen aan DEME, het samenwerkingsverband van de Belgische bedrijven Baggerwerken 
De Cloedt & Zn in Oostende en Dredging International N.V. in (het Belgische) Zwijndrecht. Het schip zal opereren onder de 
vlag en in de kleuren van laatstgenoemd bedrijf.

Fig.1. D e Lange W apper (foto: Sea Sky M artin).

M
et een hopperinhoud van
13.700 m3 is de Lange 
Wapper, bouwnummer 
676, naar de huidige maat
staven een middelgrote 
sleephopperzuiger.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 129,80 m.
Lengte l.l. 122,10 m.
Breedte mal 26,80 m.
Holte 10,80 m.
Diepgang op zomervrijboord 7,85 m.
Ontwerpdiepgang 8,30 m.
Draagvermogen op 8,30 m 15.800 t.
Baggerdiepgang 9,45 m.
Draagvermogen op 9,45 m 19.400 t.

De vrijvarende snelheid op ontwerpdiepgang 
en onder proeftochtcondities was 15,4 kn bij 
2 x 5410 kW, asgeneratoren uit bedrijf.

De Lange Wapper is geklasseerd door Bu
reau Veritas, met de notatie: I 3 /3  E + Hop
per Dredger, Deep Sea, AUT-MS, Dredging 
within 15 miles from shore or within 20 miles 
from port, Dredging over 15 miles from shore 
with Hs 2,44 m; verder voldoet het schip aan

de voorschriften van de Belgische Zeevaart Irv 
spektie voor onbeperkte vaart.

Indeling
Behalve het hoofddek (op 10,80 m boven ba
sis) heeft de Lange Wapper nog twee dekken 
over een groot deel van de lengte: op 14,30 
m boven basis ligt het gecombineerde bak- 
dek/coamingdek, dat doorloopt tot de achter
kant van de machinekamerschacht, en op 
6,30 m boven basis ligt een tussendek, dat 
zich uitstrekt van het voorpiekschot to t aan 
het hek.
De langsscheepse indeling onder het bak- 
dek/coamingdek is:
-  Voorpiek, waarvan het onderste deel droog 

is en het bovenste deel, tot aan het bak- 
dek, als waterballasttank is ingericht.

-  de dwarsschroefruimte; aan SB staan op 
het tussendek twee tanks, die tot aan het 
bakdek reiken en die bestemd zijn voor 
technisch zoetwater resp. voor drinkwater; 
op het hoofddek zijn in dit compartiment de 
bootsman's werkplaats en de verfhut on
dergebracht, alsmede een kleine C02-ka- 
mer.

-  Een compartiment dat grotendeels als ‘ge-

neral store’ is ingericht; op de tanktop zijn 
tevens de jetpompen geplaatst, op het tus
sendek de proviandruimen en een AC-ruim- 
te en op het bovendek een deel van de ac
commodatie.
Hoppergedeelte, met kippenkooi en zijkas- 
ten; onder het tussendek zijn de zijkasten in 
2 x 3  tanks voor brandstof onderverdeeld: 
vijf voor zware olie en een voor dieselolie; 
op het tussendek is aan SB en BB een be
schermde passage tussen voor- en achter
schip beschikbaar, afgesloten met water
dichte deuren aan de einden en in een 
tussengelegen schot (SB en BB). 
Pompkamer, met de beide baggerpom- 
pen; op het tussendek staan aan SB de set- 
tlingtank voor zware olie en de dagtanks 
voor zware olie en dieselolie. 
Machinekamer; op het tussendek liggen 
hier aan SB de separatorruimte, compres- 
sorruimte en machinekamerwerkplaats, 
aan BB de machinekamercontroleruimte, 
een was- en kleedruimte en de machineka- 
merbergplaats; op het bovendek ligt voor
in, tegen de pompkamer aan, de hydraulie- 
kruimte, daarachter de werkplaats 
dekdienst en aan SB de C02-kamer, vervol
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gens fankamers aan SB en BB, de hulpge- 
neratorruimte aan SB en de noodgenera- 
torkamer aan BB en daartussen het ketet 
ruim.

-  Achterpiek, met stuurmachinekamer en 
waterballasttanks in de zijden.

Behalve in de pieken en in het hoppergedeel- 
te, is het schip van een dubbele bodem voor
zien. Daarin zijn o.a. de smeeroiietanks onder
gebracht en een aantal kleinere tanks voor 
diverse doeleinden.

De tankinhouden (100%) zijn 
Zware olie 
Dieselolie 
Smeerolie 
Drinkwater 
Waterballast

Accommodatie
De accommodatie is ingericht voor 32 perso
nen.
Op het brugdek (24,65 m boven basis) ligt 
het stuurhuis.
Op het onderbrugdek (22,85 m) is ruimte 
voor kabels en ventilatie-apparatuur. Verder is

er een toilet voor het brugpersoneel onderge
bracht en een bergplaats.
Op het officierendek (22,05 m) liggen in het 
front de suites van kapitein (SB) en HWTK 
(BB), daarachter aan elke zijde twee kleinere 
suites voor de overige officieren/superinterv 
dents en aan de achterzijde op hart schip een 
ruim kantoor.
Op het bemanningsdek (17,25 m) bevinden 
zich in het front en in de zijden tien eenper
soons hutten en aan de achterkant op hart 
schip twee tweepersoons hutten; daarvoor 
ligt het hospitaal.
Op tiet coamingdek (14,30 m) liggen in het 
front de mess aan SB (fig. 2) en de bar aan 
BB; daarachter aan SB de kombuis (door een 
lift met een capaciteit van 100 kg verbonden 
met de proviandbergplaatsen op het tussen
dek) en aan BB de recreatieruimte en een 
was- en kleedlokaal. Op hart schip bevinden 
zich enkele bergplaatsen en een toilet voor al
gemeen gebruik.
Op het hoofddek tenslotte liggen aan elke zij
de drie tweepersoons hutten; daartussen aan 
de voorkant de wasserij en een sportruimte 
en aan de achterkant enkele bergplaatsen, 
waaronder de zegelkast.

1450 m3. 
200 m3. 

15 m 3. 
350 m3. 

1500 m3.

Fig.2. Gedeelte van de messroom, m e t doorkijk naar de bar (foto: Sea Sky Martin).

Fig.3. De sleepkop (foto: Sea Sky Martin).
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Alle suites en hutten hebben aparte sanitaire 
units, met douche, wc en wastafel.

C O N ST R U C T IE
Het schip is grotendeels met langsspanten en 
webframes gebouwd; alleen in de pieken en in 
het achterste deel van de machinekamer zijn 
dwarsspanten toegepast. De spantafstand is 
overal 700 mm.
De bodemconstructie is versterkt - overeen
komstig de klasseregels - voor het incidenteel 
raken van de zeebodem, wat als een normale 
bedrijfsconditie wordt beschouwd.
In de hopper zijn plaatsen die aan veel slijtage 
onderhevig zijn, bekleed met 20 mm HARDOX 
400 platen.
Op de top van de hoppercoamings is een
1,00 m hoge ‘splash guard’ geplaatst, die 
echter niet meedoet in de sterkte van het 
schip.
Onder het achterschip is op hart schip een 
scheg aangebracht.

BA G G ER U IT R U ST IN G
De Lange Wapper is uitgerust met een enkele 
zuigbuis aan BB, diameter 1200 mm. De nor
male baggerdiepte is 27 m, maar met ver
lengstukken in de buis kan de baggerdiepte 
tot 41 resp. 50 m worden vergroot. De confi
guratie van de zuigbuis is dankzij diverse kop
pelingen en scharnieren zodanig flexibel dat 
de sleepkop te allen tijde vlak op de bodem 
blijft. De sleepkop (fig. 3) is voorzien van een 
hydraulisch verstelbaar vizier, met daarachter 
een watertoevoeropening met een hydrau
lisch bediende flap.
De sleepkop is verder voorzien van een jet- 
systeem, dat door de hoge druk (18 bar) bij
zonder effectief is.
De zuigbuis wordt behandeld met drie hydrau
lisch bewogen bokken en drie hydraulisch 
aangedreven, op afstand bediende Bröhl lie
ren. De draad van de zuigmondlier wordt over 
een deiningscompensator geleid met een 
slag van ongeveer 3 m, zodat een verticale 
beweging tot 6 m mogelijk is.

Pompen
In de pompkamer staan twee Krupp 
Vosta/G.I.W. dubbelwandige baggerpompen 
opgesteld.

De SB pomp (fig. 4) is van het type 44x48 
MHD 105 HP DW en neemt een vermogen op 
van 3300 kW bij 156 tpm. Hij wordt gebruikt 
voor het baggeren, het persen naar de wal, 
het ontwateren van de hopper en voor het flut 
diseren van de lading bij het dumpen.
De BB pomp is van het type 42x44 LSA 83 en 
neemt 5520 kW op bij 225 resp. 280 tpm.
De BB pomp wordt bij het persen naar de wal 
in serie met de SB pomp gebruikt indien gro
tere afstanden moeten worden overbrugd.



F/g.4. De SB baggerpom p;links daarvan de zuigleiding m e t schuifafsluiter en d irect links de aan
sluiting van de ontgassingsinstallatie; boven de pom p is nog  ne t de concentratiem eter te zien (fo
to: Sea Sky Martin).

Bij de SB pomp is een ontgassingsinstallatie 
aangebracht. Deze bestaat o.a. uit een verza- 
meltank van 3 m3 voor het scheiden van gas 
en slik, door jetwater aangedreven ejectoren 
voor het afzuigen van het gas en een pomp 
voor het wegpompen van slik uit de verzamel- 
tank.

In de 'general store’ in het voorschip staan 
drie IHC letpompen opgesteld. Het zijn centri- 
fugaalpompen van het type HRMD 71-15-35, 
met een capaciteit van 2100 m3/h  bij 6 bar. 
Zij worden aangedreven door ABB elektromo
toren van 500 kW bij 880 tpm, 3 x 670 V, en 
kunnen zowel parallel als in serie werken.
Zij zuigen direct van buitenboord. Na de der
de pomp hebben zij een gemeenschappelijke 
persleiding (diameter 813 mm), die door de 
kippenkooi naar achter loopt tot in de pomp 
kamer.
In serie werkend leveren de pompen het jet
water voor de sleepkop.
Parallel werkend dienen zij voor het fluïdiseren 
van de lading en voor het aandrijven van diver
se ejectoren. Verder worden zij gebruikt voor 
het aandrijven van een dwarsstraalunit in het 
voorschip en voor het vullen van de voorpiek.

Beladen van de hopper
Voor het baggeren wordt alleen de SB bag- 
gerpomp gebruikt. De zuigleiding tussen de 
huidaansluiting van de zuigbuis en de zuig van 
de pomp heeft een diameter van 1200 mm. 
De persleiding van de pomp heeft een diame
ter van 1100 m en loopt naar boven en aan 
dek naar voren boven de SB zijde van de hop
per. Daar heeft de persleiding drie aftakkin
gen naar hart schip en vervolgens naar bene

den, waar elke pijp zich op een hoogte van cir
ca 11,5 m boven basis verder vertakt naar 
SB en BB. Deze dwarspijpen hebben een oi> 
geveer elliptische doorsnede en zijn geperfo
reerd (diffusor pipes). Voor deze configuratie 
is gekozen om de uitstroom van het mengsel 
zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, waar
door het bezinken van fijne deeltjes wordt be
vorderd en overvloeiverliezen worden be
perkt.

In de persleiding is een concentratiemeter in
gebouwd (zie fig. 4). Indien de concentratie te 
laag is, wordt het mengsel direct overboord 
gepompt. Hiervoor is aan dek een aftakking in 
de persleiding aangebracht (spant 46-51) die 
leidt naar een pijp naar de bodem van het 
schip (zie algemeen plan spant 51). Deze 
AMOB-leiding heeft een diameter van 900 
mm.

Bij het vullen van de hopper wordt overtollig 
water afgevoerd via twee cilindrische over
vloeien, met een vast onderstuk en een hy
draulisch verstelbaar bovenstuk met een dia
meter van 1900 mm. De hoogte van de 
voorste overvloei is continu verstelbaar van 
7,70 tot 14,30 m boven basis, overeenko
mend met een hopperinhoud van 6150 resp.
13.700 m3. Voor de achterste overvloei zijn 
deze waarden 8,70 tot 14,30 m boven basis 
en inhouden van 7400 resp. 13.700 m3.
De achterste overvloei kan aan de onderzijde 
met een hydraulisch bewogen, op afstand be
diende vlinderklep worden afgesloten. Daar
boven is een zuigleiding (diameter 900 mm, 
met afsluiter) aangebracht die aansluit op de 
jetwaterleiding in de kippenkooi. In de pom p

kamer heeft de jetwaterleiding een permanen
te aansluiting op de omloopleiding van SB 
pomp naar BB pomp en dus op de zuig van 
de BB baggerpomp. Deze kan daardoor ook 
worden gebruikt om, nadat het beladen is vol
tooid, via de achterste overvloei overtollig wa
ter sneller uit de hopper te verwijderen. Het 
water wordt via de hoppervul/walpersleiding 
naar het voorschip en daar overboord ge
pompt. Tevens wordt zodoende de hopper- 
vulleiding schoongespoeld.

Het niveau van de lading in de hopper wordt 
zowel aan SB als aan BB op vijf plaatsen ge
peild met behulp van gecalibreerde sondeerlij- 
nen, met aan het ondereinde een gewicht. De 
lijnen lopen in een peilpijp van 200 mm door
snee. De lijnen worden elk behandeld door 
een handbediende lier, in totaal dus 10 stuks; 
de lieren staan op de hoppercoamings. Het 
resultaat van de metingen kan op de bagger- 
lessenaar worden uitgelezen.

Dumpen
Voor het dumpen van de lading is de bodem 
van de hopper voorzien van twee rijen met elk 
acht dubbele doosdeuren, vrije opening 3,45 
x 3,88 m. De deuren worden bewogen door 
vertikale, dubbelwerkende hydraulische cilin
ders, die - elk afzonderlijk - van de baggerles- 
senaar af worden bediend.

Wanneer in relatief ondiep water moet worden 
gelost, kan de diepgang van het schip worden 
verkleind door een deel van de lading via 'pre- 
dumping’ deuren te dumpen. Hiervan zijn er 
vier in de schuine wanden van de kippenkooi 
aangebracht. Het zijn enkele doosdeuren, 
vrije opening 1,90 x 3,50 m, die in geopende 
toestand niet onder het schip uitsteken, wat 
de gewone bodemdeuren wel doen (zie ook 
de dwarsdoorsneden op het algemeen plan). 
Onder elke deur is in de kippenkooi een 
schacht aangebracht, die aan de onderzijde 
open is. De deuren worden geopend/geslo
ten met horizontale, dubbelwerkende hydrauli
sche cilinders, die in de kippenkooi zijn onder
gebracht. Ook deze deuren worden 
individueel van de baggerlessenaar af be
diend.

Zonodig kan de lading voor het dumpen wor
den geffuïdiseerd (Verdund’), als beschreven 
in een volgende paragraaf.

Persen naar de wal
Wanneer de lading naar de wal moet worden 
geperst, wordt het mengsel uit de hopper 
aangezogen door de SB baggerpomp via ka
nalen die onderin in de zijden van de kippen
kooi zijn aangebracht. De kanalen, die de bo
demdeuren voor een deel overlappen (zie 
dwarsdoorsneden op algemeen plan) zijn in
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het schuine bovenvlak voorzien van 2 x 8 
doosvormige deuren, vrije opening 1,15 x 
3,45 m. De deuren klappen naar beneden 
weg, tegen de binnenkant van de kanalen. Dit 
gebeurt door dubbelwerkende hydraulische 
cilinders, die cardanisch zijn bevestigd aan de 
ondersteuningen van de bedieningscilinders 
van de bodemdeuren.
Bediening van de deuren gebeurt van de bag- 
gerlessenaar af.

Om de stroming in de kanalen op gang te 
brengen en in stand te houden heeft elk aan- 
zuigkanaal aan de voorkant van de hopper 
een aanzuigmogelijkheid van buitenboord: 
een stuk pijpleiding met afsluiter en een bocht 
naar het vlak, diameter 900 mm.
In de pompkamer zijn op de kanalen zuigleÈ

dingen aangestoten, met afsluiter, diameter 
900 mm. Deze twee zuigleidingen komen sa
men in een enkele zuigleiding van 1200 mm, 
die is aangesloten op de zuigleiding tussen 
zuigbuis en SB baggerpomp.

Verder zal ook bij deze manier van lossen de 
lading veelal worden gefluidiseerd, als be
schreven in een volgende paragraaf.

Afhankelijk van de te overbruggen afstand 
wordt de specie óf alleen door de SB pomp 
naar de wal geperst óf door de SB en BB 
pompen in sene.
In het eerste geval perst de pomp de aange
zogen specie - als bij het baggeren - naar het 
bovendek en in de leiding naar de hopper (de 
afsluiters in de aftakkingen staan uiteraard

dicht). De hoppervulleiding loopt als walpers- 
leiding, diameter 1000 mm, door naar het 
voorschip.
Indien met twee pompen moet worden ge
werkt, wordt de zuig van de BB pomp verbon
den met de pers van de SB pomp. In het eer
ste, vertikale stuk van de persleiding van de 
SB pomp is hiervoor een aftakking aange
bracht, met daarachter een permanente om
loop, diameter 1000 mm, naar BB (het beste 
te zien in het zijaanzicht op het algemeen 
plan, zie ook tig 5).
De persleiding van de BB pomp gaat naar bo
ven en loopt dan aan dek naar SB waar hij op 
de hoppervul/walpersleidmg js aangesloten.

Op het voorschip is het einde van de walpers- 
leiding voorzien van een hydraulisch werken
de Van de Graaf boegkoppeling voor aanslui
ting op een drijvende persleiding met een 
diameter van 1000 mm (fig. 6). Voor het tot 
stand brengen van de koppeling is een hy
draulisch aangedreven Bröhl lier beschikbaar, 
van 400 kN bij 0 tot 10 m/min. Verder is het 
voorschip voorzien van het gebruikelijke por
taal, enz. Er is echter geen mogelijkheid om 
te ‘rainbowen’.

Ontwateren van de hopper
Vóór met baggeren wordt begonnen kan de 
hopper worden ontwaterd. Hiervoor wordt de 
SB baggerpomp gebruikt, die het water aan
zuigt via dezelfde kanalen waardoor bij het 
persen naar de wal specie naar de pomp 
wordt gevoerd.
Het water wordt buitenboord gepompt via de 
AMOB leiding.
Door de hoogte van de afzuigkanalen kan niet 
alle water op deze manier uit de hopper wor
den verwijderd. Resterend water wordt over
boord gezet met behulp van twee ejectoren, 
die hun zuig, diameter 400 mm, laag achterin 
de hopper hebben. Zij hebben ieder een capa
citeit van 1700 m3/h  en worden aangedreven 
door water uit de jetwaterleiding.
Een van de ejectoren kan verder worden ge
bruikt voor het lenzen van de pompputten en 
voor het aftappen van de baggerleidingen in 
de pompkamer.

Fluïdiseren
Om gemakkelijker te kunnen lossen kan de la
ding worden gefluïdiseerd. Hiervoor is een 
groot aantal nozzles aangebracht:
-  vier stuks op de hoeken van elk stel bo

demdeuren, in totaal 64 stuks met een dia
meter van 68 mm;

-  2 stuks bij elke predumping deur, in totaal 
8 stuks, diameter 122 mm;

-  2 stuks bij elke deur van de aanzuigkanalen 
voor het persen naar de wal, in totaal 32 
stuks, diameter 86 mm;

-  één nozzle bij elke overvloeikoker, om te

fig .5 . De pom pkam er, m et links de BB baggerpomp, dwars door de foto de omloopleiding van SB 
naar BB pomp en daaronder de zuigleiding van de SB pomp (foto: Sea Sky Martin).

Fig.6. Voorschip m et dekhuis, walpersleiding en boegkoppeling (foto: Sea Sky Martin).
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voorkomen dat daar specie achter blijft lig
gen, in totaal 2 stuks, diameter 68 mm;

-  4 stuks, gericht op de schuine dwarsschot- 
ten aan de einden van de hopper, diameter 
68 mm,

De nozzles worden gevoed via aftakkingen in 
de kippenkooi van de centrale persleiding van 
de jetpompen, die dan parallel werken, 
Behalve door de jetpompen wordt tijdens het 
dumpen ook water voor het fluïdiseren van de 
lading geleverd door de SB baggerpomp. Het 
water wordt aangezogen via de huidaanslui- 
ting voor de zuigbuis en wordt via de hopper- 
vulleiding bovenop de lading gespoten.

Hydraulische installatie
De op het hoofddek opgestelde hydraulische 
installatie omvat:
-  twee 'dual adjustable axial plunjer1 pomps- 

ets, waarvan een voor de zuigmondbok en 
de bijbehorende lier en de ander voor de 
beide overige bokken en lieren van de zuig
buis.

-  twee radiale zuigerpompsets, waarvan een 
reserve, voor het gesloten houden van de 
bodemdeuren tijdens het baggeren en het 
varen (zogenaamd 'cotterless sailing’). Tij
dens langere reizen worden de bodemdeu
ren echter mechanisch geborgd met pen
nen (‘cotters’) door de stangen van de 
hydraulische cilinders waarmee de deuren 
worden geopend en gesloten.

Dezelfde sets dienen tevens voor het bedie
nen van de diverse deursystemen in de hop
per, de deiningcompensator, bagger- en jet- 
waterafsluiters, de boegkoppeling, de 
dekwerktuigen en de voorste dekkraan als
mede voor het verstellen van de overvloeien. 
De maximale pompdruk is 240 bar.

Verder is nog een aparte hydrauliek unit aan
wezig voor het verstellen van het vizier van de 
sleepkop en voor het regelen van de water
toevoer.

A utom atisering baggerproces
De Lange Wapper is voorzien van een geavan
ceerd besturingssysteem: het Integrated 
Hopper dredger Control System (IHCS). Het 
systeem omvat diverse PLC’s die de verschil
lende baggerprocessen besturen en bewa
ken. Zij communiceren over een redundant 
glasvezelnetwerk en staan in verbinding met 
een PC-based supervisory system met vijf

operator stations: twee in de baggerlesse- 
naar en een elk in de navigatielessenaar, in de 
machinecontrolekamer en voor datalogging 
doeleinden. Elk station is voorzien van een 
toetsenbord en een kleurenbeeldscherm.
Het systeem biedt o.a.:
-  weergave van een mimic van de bagger- en 

jetwaterleidingen;
-  automatisering van de baggerpompen;
-  automatische besturing van de bagger- en 

jetwaterafsluiters, inclusief die naar de 
AMOBteiding en de vlinderklep in de achter
ste overvloei; voor de meeste afsluiters bo
vendien signalering van de stand van de af
sluiter;

-  informatie met betrekking tot de zuigbuis- 
bokken en -lieren en de positie van de zuig
buis;

-  automatische besturing van vizier en water
toevoer op de sleepkop;

-  presentatie van meetresultaten met betrek
king to t het baggerproces, inclusief ontgas-
sing;

-  gegevens met betrekking tot bodemdeu

ren, predumpmg deuren en deuren van de 
aanzuigkanalen, alsmede het ftuidiserings- 
systeem;

-  gegevens met betrekking tot de boegkop
peling;

-  automatische bewaking van de diepgang 
en regeling van de trim;

-  communicatie met surveysysteem, DP/DT- 
systeem en alarm- en bewakingssysteem;

-  de mogelijkheid gegevens op te slaan op 
harde schijf en/of floppy disc, dan wel uit te 
printen;

-  automatisch produceren van rapporten;
-  uitgebreide grafische mogelijkheden.

M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
De Lange Wapper is uitgerust met twee MAN- 
B&W hoofdmotoren, type 12V32/40, met 
een m.c.r. van 5760 kW bij 750 tpm. De mo
toren lopen op zware olie (700 cSt bij 50 °C). 
Via Pneumaflex flexibele koppelingen en 
ASUG tandwielkasten, type GCQ 1155 HP, 
met aangebouwde, schakelbare koppeling 
drijven zij de Lips verstelbare schroeven aan. 
Deze hebben vier bladen, een diameter van 
4300 mm, maken nominaal 130 tpm en 
draaien (over de top naar binnen) in Van de 
Giessen straalbuizen, type 19A.
De tandwielkasten zijn berekend op een ver
mogen van 5760 kW. Zij zijn ieder voorzien 
van PTO’s voor het aandrijven van een asge
nerator en van hydraulische pompen voor de 
stuurmachines en de verstelbare schroef in
stallatie.

Aan de voorzijde drijft elke motor via een Vul
kan Rato/Airflex elastische, schakelbare kop
peling, een ASUG tandwielkast en een tand- 
koppeling een baggerpomp aan. De 
tandwielkasten zijn verschillend voor de SB en 
de BB pomp: die aan SB, type GAA 800, heeft 
een reductie van 750:156, die aan BB, type 
GJZ 880, heeft twee snelheden, overeenko
mend met reducties van 750:225 resp. 
750:280.

Elektrisch vermogen wordt geleverd door de 
twee ABB asgeneratoren, elk 3500 kVA bij 
1200 tpm, 3 x 670 /615 V, 6 0 /50  Hz, cos. 
phi 0,8.
Daarnaast is er een hulpset, bestaande uit 
een Caterpillar motor, type 3512B SCAC, van 
1424 kW bij 1800 tpm, en een ABB genera
tor van 1685 kVA, 3 x 440 V, 60 Hz, cos. phi 
0,8.
De haven/noodset bestaat uit een Caterpillar 
motor, type 3508 JWAC, van 760 kW bij 
1800 tpm, en een ABB generator van 937,5 
kVA, 3 x 440 V, 60 Hz, cos. phi 0,8.
De asgeneratoren voeden de motoren van de 
jetpompen, de dwarsschroeven en de gland- 
pompen, alsmede via een trafo het 440 V net. 
Het 440 V net kan verder worden gevoed

Fig. 7. Gezicht op de hopper: links (SBj de hoppervulleiding m e t drie aftakkingen naar de hopper; 
verder zijn de overvloeien te zien, de  bedieningscilinders voor de bodem deuren en enkele nozzles 
van het fluidisatiesysteem (foto: Sea Sky  Martin).
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Lijst van toeleveranciers van de sleephopperzuiger I.ange Wapper
(niet volledig)

door de hulpset en via walaansluitingen: 
1562,5 kVA, 3 x 440 V, 60 Hz, resp. - via een 
trafo - 80 kVA, 3 x 380 V, 50 Hz.
Ook is er een 3 x 440 V, 60 Hz, noodnet, dat 
wordt gevoed uit het normale 440 V net of 
door de noodset.
Verder zijn er twee 3 x 230 V, 60 Hz, netten 
voor verlichting (apart voor L-groepen = nor
male verlichting en voor LE-groepen = nood
verlichting) en kleine apparaten.
Tenslotte is er een 24 V gelijkstroomnet.

Voor verwarmingsdoeleinden is een Bertrams 
Konus thermische olie installatie geplaatst, 
met een uitlaatgassenketel van 1360 kW bij 
elke hoofdmotor en een oliegestookte ketel 
van 1160 kW.

In de machinekamer is een Alfa Laval/Nirex 
zoetwatermaker geïnstalleerd met een capa
citeit van 15 t/etmaal. Er wordt gebruik ge
maakt van de warmte uit het cilinderkoelwater 
van een van de hoofdmotoren.

Een De Schelde incinerator heeft een verbran- 
dingscapaciteit van 50 l/h voor sludge en van 
400 liter afval per charge. Hij staat opgesteld 
in het ketelruim.

In de dwarsschroefruimte zijn twee hydrofoor- 
installaties ondergebracht, resp. voor tech
nisch zoetwater (met waterontharder) en voor 
drinkwater.

Voor bewaking van de machine-installatie is 
een Praxis alarm- en bewakingssysteem geïn
stalleerd. Het systeem heeft maximaal 384 
alarmpunten. Deze hebben o.a. betrekking op 
de voortstuwingsinstaIlatie, de hulpmotoren, 
de bagger- en jetpompen en de boegschroe
ven.

Verdere uitrusting 

Stuurgerei
Het schip is voorzien van twee vrijhangende 
Barkemeijer flaproeren (2 x 45°). Deze wor
den bewogen door Brusselles tweerams 
stuurmachines met gekoppelde helmstokken.

In het voorschip zijn twee Lips dwarsschroe- 
ven geïnstalleerd, type FT06H-DLM. Deze 
hebben vier vaste bladen, een diameter van 
1550 mm en maken 430 tpm. Zij worden 
aangedreven door ABB elektromotoren van 
elk 525 kW bij 1800 tpm, 670 V, 60 Hz en 
worden van de brug af bediend.
Elke unit is in een ‘wel!’ geplaatst, zodat zij 
kunnen worden verwijderd zonder het schip te 
dokken. Dit gebeurt via een (normaliter met 
een geboute plaat afgedichte) opening in het 
schot tussen dwarsschroefruimte en general 
store en vandaar naar dek.

A|ax Brandbeveiliging, Amsterdam 
Alfa Laval, Maarssen 
Alphatron, Rotterdam 
Amero Compressoren, Badhoevedorp
A.M.W. Marine, H.l. Ambacht 
AVD, Breda
Bakker Electro, Sliedrecht

Barkemeijer, Duitsland
Berendsen PMC, Rijswijk
Bertrams Konus, t  Harde
Bloksma, Almere
Boll & Kirch, Amersfoort
Bouter, Zooetermeer
Brabant Mobiel, Oosterhout
Bröhl, Duitsland
Bruinhof, Rotterdam
Brusselles Marine Industries, België
Buitendijk Techniek, Zwijndrecht
CMC Baifi Import & Export Co., China
Doublé D Marine Equipment, Waalwijk
Econosto, Capelle a/d Ussel
EMCE Machinefabriek, Voorhout
Endenburg, Gouda
Fridina Koeltechniek, Groningen
Geveke Motoren, Papendrecht
Geveke Werktuigbouw, Amsterdam
van de Giessen, Hardinxveld
van de Graaf s Werktuigbouw, Zwijndrecht
van de Grijp Buizen, Papendrecht
Hatenboer-Demi, Rotterdam
Heinen & Hopman, Spakenburg
Hollandsche IJssel, Oudewater
Hydraudyne, Boxtel

IHC Lagersmit, Kinderdijk 
IHC Parts & Services, Kinderdijk 
IHC Systems, Sliedrecht 
Intersona, Epe 
Jumilla, Spanje 
Ketting, Umuiden 
Kroon, Hoogezand 
Krupp Vosta, Amsterdam 
Lips, Drunen
Machine Support, Ridderkerk 
MAN Rollo, Zoetermeer 
Materiaal Metingen Europe, Ridderkerk 
Merwede Meubel & Interieurbouw, 

Hardinxveld 
Nieuwburg, Krimpen a/d Ussel 
Numeriek Centrum Groningen 
Pflieger, Zaltbommel 
Praxis Automation Technology, Leiden 
Rubber Design, Heerjansdam 
Schelde Marine Services, Vlissingen 
Sempress, H.l. Ambacht 
Seton, Papendrecht 
Ship’s Equipment Centre, Groningen 
Sigma Coatings, Rotterdam 
Smits Neuchatel, Utrecht 
Studio Acht, Rotterdam 
TeamTec, Noorwegen 
Thom Security, Capelle a/d Ussel 
Thyssen de Reus, Krimpen a/d Ussel 
TTS-Norlift, Noorwegen 
Uittenbogaart, Rotterdam 
Umoe-Schat Harding, Utrecht 
Unftor Ships Service, Rotterdam 
Viking Life-Saving Equipment, Zwijndrecht 
Winel, Assen
van Wingerden, Gorinchem

COj-instaHatie en brandweeruitrusting 
separatoren; zoetwatermaker 
navigatie- en communicatte-apparatuur 
luchtvaten 
koppelingen
koppelingsbediening pompaandnjvingen 
elektrische installatie, inclusief ABB generato
ren en ABB motoren voor jetpompen en dwars- 
schroeven 
roeren
diverse appendages
thermische olie installatie
warmtewisselaars
smeeroliefilters
kombuisinrichting
schilderwerk
lieren
ASUG tandwielkasten 
stuurmachines 
SHF bovenloopkranen 
ankerkettingen 
Heila proviandkraan 
afsluiters en appendages 
lieren loodsladders 
tuigage
koel- en vriesinstallatie
Caterpillar hulpmotoren
startluchtcompressoren en diverse pompen
straalbuizen
boegkoppeling
baggerleidingen
waterbehandelingsapparatuur
CV-, AC- en ventilatiesystemen
peildraadlieren
gehele hydraulische installatie, mcl.
hydraulische cilinders
schroefaslagers en -afdichtingen
baggeruitrusting
Ecdis systeem en instrumentatie
adviezen geluid en trillingen
sanitaire units
werkluchtcompressor
hang-en sluitwerk
baggerpompen
schroeven en dwarsschroeven
ondergieten diverse motoren enz,
hoofdmotoren
kathodische bescherming

accommodatie
isolaties
uitstroken scheepsvorm 
sanitair
alarm- en bewakingssysteem 
ophanging uitlaatgassenleidingen 
incinerator
pneumatische afstandsbedieningen
pijpleidingen
ankers
verf
vloeren
adviezen inzake accommodatie
stripping ejectors
branddetectiesysteem
voedsellift
dekkranen
verhaal- en meergerei; lenswaterreiniger 
reddingboten en davits 
rescue boot
vlotten en diverse reddingmiddelen 
diverse deuren, actuators en ventilatiekappen 
ramen en poorten
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Fig.8. H e t ru im e stuurhuis (foto: Sea  Sky M artin).

Om de manoeuvreerbaarheid van het schip 
verder te vergroten is tussen de beide dwars- 
schroeftunnels een straalpijp aangebracht. 
Deze heeft een diameter van 800 mm en is 
aan de einden voorzien van hydraulisch be
diende en van de brug af bestuurde schuifaf- 
sluiters, diameter 500 mm en nozzles met 
een diameter van 280 mm. Het water voor de 
straalpijp wordt geleverd door de parallel wer
kende jetpompen via een aftakking van de 
persleiding van deze pompen.
Deze aftakking loopt door tot het voorpiek- 
schot en dient tevens voor het vullen van de 
voorpiek, die als trimtank wordt gebruikt. Ont- 
baHasten gebeurt met zwaartekracht via vaf 
pijpen naar het vlak. Deze valpijpen bevinden 
zich in de dwarsschroefruimte.

Anker- en m eergerei
Op het voorschip zijn twee gecombineerde 
anker/meerlieren geplaatst, elk met een nes
tenschijf, een trommel en een verhaalkop; de

trekkracht op de trommels is 160 kN.
Op het achterschip is één gecombineerde an- 
ker-/meerlier geplaatst en één meerlier; de 
eerste heeft een nestenschijf voor de ketting 
van het hekanker, verder hebben beide lieren 
een trommel en een verhaalkop; de trek
kracht op de trommels is ook hier 160 kN.
De lieren zijn alle vier van het fabrikaat Bröhl, 
zijn self tensioning en worden hydraulisch aan
gedreven.

D ekkranen
Het schip is uitgerust met twee hydraulische 
dekkranen van TTS-Norlift.
De grootste kraan, met een SWL van 34.000 
kg op 4 tot 26 m en een hijshoogte van 47 m, 
is opgesteld op het achterschip en dient o.a. 
voor werkzaamheden aan de zuigbuis en in 
de pompkamer. De kraan werkt elektrohy
draulisch en heeft eigen powerpacks voor elk 
van de kraanbewegingen.
De andere kraan, SWL 10.000 kg op 3 tot 30

m, is ongeveer midscheeps aan BB ge
plaatst. Hij bedient o.a. het hoppergedeelte 
en de magazijnen. Deze kraan is aangesloten 
op het hydraulisch systeem van het schip. 
Beide kranen worden radiografisch bestuurd. 
Verder staat er op het coamingdek, aan SB 
net achter het dekhuis, een Heila proviand- 
kraan.

R eddingm iddelen
Het schip is uitgerust met twee geheel geslo
ten Schat reddingboten. Zij zijn vervaardigd 
van kunststof, bieden ieder plaats aan 32 per
sonen en worden behandeld door Schat 
zwaartekracht davits.
Iets verder naar achter op het coamingdek 
zijn aan weerskanten twee Viking opblaasbare 
vlotten geplaatst, ieder voor 16 personen. Zij 
worden langs glijbanen te water gelaten.
De Schat rescue boot staat eveneens op het 
coamingdek, maar verder naar voren, aan 
BB. Hij wordt behandeld door een Schat 
kraantje.

N avigatie- en com m unicatie
apparatuur
Deze apparatuur is als gebruikelijk op een mo
dern middelgroot baggervaartuig en omvat 
o.a. ECDIS, DGPS, Satcom-B en twee Sat- 
com-C terminals.

SOME SIGNS CARRY AUTHORITY 

ANYWHERE IN THE WORLD
B U R E A U

V E R I T A S
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since 1927

D E L I V E R Y  P R O G R A M

B + V  IN D U S T R IE T E C H N IK  G m b H
•  S im p le x -C o m p a c t-S e a ls
•  S im p le x -C o m p a c t-F in  s tab ilize rs
•  S im p le x -C o m p a c t-S te e rin g  gears
•  S im p le x -C o m p a c t-B e a rin g s
•  C a rb o n p la n -M a ch a n ica l Seals
•  C en tra x -B u lkh e a d  seals
•  S te rn tu b e  and s te rn tu b e  bushes
•  T u rb u lo -S e p a ra to rs  
N E U E N F E L D E R  M A S C H IN E N F A B R IK  G m b H
•  Sh ipcranes
D E C K M A  H A M B U R G  G m b H
•  Oil c o n te n t m eters 
T A N K S Y S T E M  S A
•  H e rm e tic  U llage, T em pera tu re  and in te rface  d e te c to rs
•  H erm etic  d e ck  va lves and load  sam plers 
W . S A N D E R  F E R T IG U N G  G m b H
•  Va lves and fittin g s
•  R em ote  va lve con tro l 
J E T S  V A C U U M  A S
•  V acuum  to ile t system s
•  S ew ege  tre a tm e n t p lan ts  
C O L T  IN D U S T R IE S  A S
•  A lum in ium  fram ed  w in d o w s  
W IN E L  B .V .
•  Tank ve n t check  va lves
•  V en tila tlion  cow ls , p ressu re  vacuum  va lves
•  W a te rtig h t doo rs
•  H ydrau lic  w a te rtig h t s lid ing  d oo rs
•  Shell d oo rs
•  S cupp e rs , flam e a rres te rs  and d e c k  caps
•  Em iss ion co n tro l 
M E G A T O R  L td .
•  P u m p s and H yd ro p h o re  system s 
M E R O K  M A R IN E
•  S ea tings  fo r fe rries 
M O H R  H E B E T E C H N IK  G m b H
•  B locks , ho o ks  and shack les
•  Fa irleads and haw se ho les 
K U P K E  + W O L F  G m b H
•  B o o s te r m odu les
W E A R D A L E  S T E E L  (W o ls in g h a m ) L td .
•  S tee l ca s tin g s  and steel fa b rica tio n s  
E U C A R O  B U N T M E T A L L  G m b H
•  C u n ife r p ip e s  and fitt in g s
R & M  S C H IF F S IS O L IE R U N G  U N D  A U S B A U  G m b H
•  A c c o m m o d a tio n  system  and w e tu n its  
M A S C H IN E N F A B R IK  B R Ö H L  G m b H
•  D eckm ach ine ry
•  S h ip lifts  and s lip w a y  w in ch e s

B.V. Technisch Bureau
[  " 1 •  1
UITTENBOGÂART

S e in h u is w a c h te r  1 -  3 0 3 4  KH R o tte rd a m  
Tel.: 010  - 411 46 14 -  Fax: 010  - 414  10 04  
E -m ail: info@ -tbu.nl

De nieuwe Marble M S2080 alarm- en besturingsinstallatie 

voorde U K  15 3

COMPLETE SUPERVISIE OVER UW SCHIP
Vele tevreden klanten varen inmiddels met het Marble M S2080  motor- 
bewakings- en alarmsysteem. Voor de nieuwe LTK153 'Lub Senior’, ge
bouwd bij M aaskant Shipyards. is dit systeem nog verder uitgcbrcid, tot 
een compleet tnonitorings- en besturingssysteem.
Met aanrakingsgevoelige touchscreens in de brug, machinekamer en in 
het voorschip, wordt het mogelijk om  uw elektrische installatie overal te 
bewaken en te schakelen, met minder bekabeling.

Enkele kenmerken van het nieuwe marble systeem:
•  geautomatiseerd schakelen van verlichting, pom pen en generatoren
•  vervangt draai- en dnikknoppen
•  tankmeting
•  lijntellers
•  scheepsalarmering
•  motorbewaking (bijvoorbeeld lager- en uirlaatgassenbewaking)
•  zeer flexibel geprogrammeerd naar uw specifieke wensen
•  minder storingsgevoelig
•  type keur voor onbem ande machinekamer voor Bureau Vcritas, 

Germanischer Uoyd en Lloyds Register.

M A R B L G  HARING GLGCTRONIC9 

ALTIJD EEN STAP VERDER

Piet Brouwer
elektrotechniek

Postbus 140 8320 AC Urk. telefoon (0527) 681 651 telefax (0527)682169

MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES
I E T S  V A N  D E  L A A T S T E  T I ) D ?

Niet voor Maprom 
Engineering!

MAPROM
E N G IN E E R IN G  B .V

M aprom  Engineering b.v. 
Maxwellstraat 22 
3 3 16 G P D ordrecht 
Telefoon: (0 7 8 )6 1 8  08 77  
Fax: (0 7 8 )6 1 8  30 34 
info@ mapron.nl

Bij ons is het milieu geen 
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W ate rg es m ee rd e  schroef

asinstallaties van M aprom  

Engineering zijn al m e er dan 

30  jaar een d o o r en d o o r  

b etro u w b aar concept. Bel voor meer informabe:
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Elektronica Kelvin Hughes Observator

Volledige integratie:

de trend voor de moderne 
scheepsbrug
De navigatie aan boord van (zee)schepen heeft de afgelopen jaren een revolutionaire ontwikkeling doorgemaakt. Door met 
name de inzet van moderne elektronische navigatiemiddelen en verregaande automatisering zijn zowel de veiligheid als de 
efficiency op de brug sterk verbeterd, een ontwikkeling reeds geruime tijd bekend uit de luchtvaart. Hoewel de functie van de 
mens in de rol van de stuurm an/m aroff hierin onontbeerlijk blijft, is deze rol door de verregaande automatisering voor een 
belangrijk gedeelte verschoven naar een meer controlerende taak.

D us zijn er aan boord van alle 
schepen nog steeds goed ge
trainde bemanningen nodig. 
Ook is er dus nog steeds be
hoefte aan betrouwbare en ge
bruikersvriendelijke apparatuur 

die het de bemanning zo eenvoudig mogelijk 
maakt om hun schip te besturen. Er zijn pro
ducten beschikbaar die navigatie officieren al
le functionaliteit bieden om hen het gevoel te 
geven dat de apparatuur het schip volledig au
tomatisch bestuurt. Uiteraard conform de 
door de officieren tevoren geprogrammeerde 
instructies.

Een van de leveranciers van moderne geauto
matiseerde brugsystemen is het in Hoogvliet 
gevestigde Kelvin Hughes Observator B.V., 
onderdeel van het Engelse Kelvin Hughes Ltd. 
Dit bedrijf levert een volledig brugsysteem dat 
naast deze functionaliteit nog een groot aan
tal andere technische hoogstandjes in zich 
herbergt.
Als voorbeeld dient de recentelijke levering 
van een uitgebreid navigatie-, communicatie 
en hydrografisch systeem, bestemd voor een 
nieuw schip voor de Ierse overheid, gebouwd 
door Damen shipyards te Gorinchem. Het 
schip, een z.g. "Aids to navigation vessel" zal 
dienst gaan doen om onderhoud uit te voeren 
aan boeien en lichten binnen de territoriale wa
teren van Ierland. Bovendien wordt het volle
dig uitgerust om voor survey doeleinden te 
kunnen worden gebruikt. Er zullen vanwege 
deze toekomstige gebruikerseisen meerdere 
multipurpose werkstations op de brug wor
den geïnstalleerd.

In het stuurhuis wordt uiteraard de navigatie 
lessenaar geplaatst. Rondom de kaartentafel 
zal de precieze positiebepaling en communi
catie plaatsvinden. Midden op het brugdek

komt een uitgebreide werkplek waarop diver
se survey gerelateerde apparatuur wordt ge
plaatst. Ten slotte achter op de gesloten brug 
komen twee grote stations waarop manoeu
vreer en DP werkzaamheden zullen worden 
verricht.

Aan de hand van het concept dat voor deze 
brug is uitgedacht zult U bekend worden ge
maakt met de ingenieuze manier waarop Kel
vin Hughes in staat blijkt om binnen de interna
tionale regelgeving en met alle aandacht voor

getoond wordt. Ook is het daardoor bijzonder 
gemakkelijk om het actuele buitenbeeld snel 
te vergelijken met het gepresenteerde beeld 
(bijvoorbeeld radar of elektronische kaart). 
Binnen het geïntegreerde Kelvin Hughes 
NIIMAS9000 navigatiesysteem is het eenvou
dig om met een enkele trackerball, die bijvoor
beeld op de armleuning te monteren is, meer
dere beeldschermen op afstand te bedienen. 
Deze vorm van bediening biedt overduidelijk 
een bijdrage to t verhoging van de veiligheid 
van navigatie.

Fig. 2 . The versa
tility o f the ninas 
9 0 0 0  system al
lows any num ber 
of auxiliary con
soles to be ad
ded to the basic 
rad a r and navi
gation displays.

ergonomie en kostenaspecten een ware geïn
tegreerde oplossing aan te dragen voor elke 
mogelijke scheepsbrug.

D e unieke Kelvin Hughes man- 
machine interface
Wat bij Kelvin Hughes apparatuur meteen op
valt is de gebruikersvriendelijke bediening in 
de vorm van een trackerball en de drie daar
boven gepositioneerde drukknoppen. Buiten 
een aan-uitknop en eventueel benodigde flop
py drive of CDdrive is dat de enige bediening. 
Deze gepatenteerde bediening maakt het de 
gebruiker mogelijk om zijn aandacht volledig 
te richten op de informatie die op het scherm

Uiterlijke integratie: vormgeving, 
plaatsing displays
De typische manier waarop Kelvin Hughes het 
NINAS9000 geïntegreerde navigatie systeem 
heeft vormgegeven heeft hen een vooraan
staande positie in de markt voor geïntegreer
de brug systemen opgeleverd. Op een speel
se manier heeft men binnen de door Det 
Norske Veritas (DNV) gestelde eisen een uiter
lijk weten te creëren dat prettig aandoet.

Enorm veel aandacht is besteed aan het type 
materiaal, de kleurzetting en glans van de les
senaars die men in vele vormen kan produce
ren. Ook de positionering van, per brug en re-
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derij steeds wisselende, apparatuur ten op
zichte van elkaar en ten opzichte van de posi
tie waar de navigator zich zal bevinden, wordt 
met grote nauwkeurigheid vastgesteld. Dit be
hoort uiteraard tot de taken van Ketvin Hug
hes als systeem integrator. Helaas wordt in 
de bedrijfstak nogal snel geoordeeld aan de 
hand van het uiterlijk van de brug. In het geval 
van Kelvin Hughes zal dat in ieder geval goed 
uitpakken. Echter, een slimme producent kan 
al snel tot een gelikte vorm van uiterlijke inte
gratie komen. Het geheim van een goede in
tegratie vindt een navigatie officier terug in 
het gebruik van de apparatuur en de mate 
waarin die apparatuur hem of haar de moge 
lijkheid biedt om het schip op de meest veilige 
en efficiënte manier naar de gewenste be 
stemming te leiden.

Innerlijke integratie: hoe spreekt 
apparatuur met elkaar
Binnen de Kelvin Hughes NINAS9000 vormen 
de Nucleus 2 radarsystemen, de Nucleus EC- 
DIS, het Kelvin Hughes planning station en het 
Nucleus Conning display daartoe de basis. 
Specifiek voor het schip dat voor de Ierse 
overheid gebouwd wordt, is ook het Kelvin 
Hughes TRAC systeem aan de NINAS9000 
toegevoegd.
Al deze systemen voorzien de navigator van 
alle benodigde informatie en bieden hem de 
kans om reisvoorbereiding en 'route-monito- 
ring’ op de meest eenvoudige manier uit te 
voeren. Daartoe maken de Nucleus produc
ten gebruik van invoer van alle mogelijke sen
soren die informatie betreffende snelheid, 
richting, diepte, positie, tijd etc. aanleveren. 
Via een Ethernet netwerk worden de diverse 
componenten met elkaar verbonden waar
door een ultieme vorm van uitwisseling van 
gegevens met elkaar wordt bereikt.
De kritieke producten binnen dit systeem wor
den middels 'uninterrupted power supplies 
(UPS)’ van de juiste voeding voorzien, waar
door ten alle tijden de minimale vorm van navi
gatie informatie verzekerd is.
Een uitermate belangrijk aspect van integratie

van navigatie functies is de alarmenng. Door
dat een veelvoud van apparatuur op diverse 
manieren op elkaar is aangesloten dient te 
worden voorkomen dat de officier van de 
wacht geïrriteerd raakt door foutieve en over
bodige alarmering. Een voorbeeld van de ma
nier waarop Kelvin Hughes dit aanpakt is het 
opnieuw instellen van de tijdschakelaar van 
het dodemans alarm zodra de trackerball ge
bruikt wordt.
De individuele producten worden in het ver
volg van dit artikel beschreven. De nadruk zal 
worden gelegd op het verschaffen van de 
door de navigatie officier benodigde informa
tie. Bovendien zal uiteraard worden beschre
ven in welke mate er integratie met andere 
sensoren en systemen plaatsvindt.

Kelvin Hughes Nucleus 2 6000 
radarsysteem
Als betrouwbaar anti aanvarings- en navigatie 
systeem biedt Kelvin Hughes een moderne 
full colour radar met een 26" beeldbuis waarin 
een 16" radarbeeld wordt weergegeven. Alle 
functionaliteit wordt door gebruik van de unie
ke trackerball verkregen. De volledige ARPA 
functies zorgen ervoor dat de navigator maar 
liefst 50 individuele doelen kan selecteren die 
de radar voor hem in de gaten zal houden. Vi
tale informatie van ieder doel zoals ware 
koers, snelheid en de afstand en tijd waarop 
het doel zal passeren worden berekend. Alle
maal informatie die op vrijwel alle bestaande 
ARPA radar systemen beschikbaar is. Echter, 
binnen een geïntegreerd systeem, krijgt deze 
functie een dubbele betekenis aangezien alle 
doelen die worden berekend automatisch 
naar de ECDIS zullen worden getransfereerd. 
Afhankelijk van de keus van de navigatie-offi- 
cier kan deze informatie op de ECDIS-kaart 
worden weergegeven in de vorm van een z.g. 
radar overlay’. Hierdoor wordt het voor de 

navigator mogelijk om nog sneller over de 
doelen en eventuele uitwijkmanoeuvres te 
oordelen. Deze kan hij snel en eenvoudig uit
proberen op de radar door middel van de zo
genaamde ‘trail’ functie waarbij een toekom

Fig.3 . The monitor, elec
tronics and interfacing are  
all contained in a single 
display which can be desk 
or pedestal mounted

stig scenario wordt berekend aan de hand 
van een ingevoerde koersen snelheidswijzi- 
ging.

Naast deze vorm van integratie is het boven
dien mogelyk om het totale radarbeeld als vol
ledige radannformatie aan de ECDIS aan te 
bieden. De ECDIS zal de radarinformatie aan
passen aan de schaal van de gepresenteerde 
zeekaart en biedt de navigator daarmee een 
ideaal referentiemiddel tussen omgevingsin- 
formatie en radarinformatie.
Belangrijke informatie van externe elektroni
sche navigatie instrumenten en sensoren zo
als het gyrokompas, speedlog, (DK3PS wor
den door de radar verwerkt en middels een 
Ethernet netwerk gedistribueerd naar onder 
andere de Conning display, het Planning sta
tion, de ECDIS en het TRAC systeem.

Kelvin Hughes Nucleus E C D IS
Samen met de Conning display zal de ECDIS 
(Electronic Chart Display and Information Sys
tem) zich ontwikkelen tot het meest waarde
volle navigatie systeem van de nabije toe
komst. Testen aan boord van schepen en 
type approvals (die binnenkort zullen resulte
ren in een officiële goedkeuring conform 
IEC61174), tonen aan dat het nemen van na- 
vigatiebeslissingen aanmerkelijk wordt verge
makkelijkt.
De Kelvin Hughes ECDIS, gebaseerd op Win
dows NT software, heeft de mogelijkheid om 
zowel ARCS data, ENC data en DNC data te 
presenteren (z.g. tripal fuel). Op basis van de
ze hydrografische kaartdata, gekoppeld aan 
de karakteristieken van het betreffende schip, 
kan de ECDIS informatie aan de navigatie offi
cier verstrekken. Door de koppeling van deze 
informatie aan GPS, log, gyro, radar etc. 
heeft de navigator onmiddellijk de beschikking 
over een visuele weergave van alle noodzake
lijke navigatie gegevens.
Daarbij heeft hij zelf de keus welke informatie 
moet worden weergegeven.
Een op de gebruiker gerichte presentatie van 
menu's zorgt er voor dat continu een over
zicht beschikbaar is betreffende richting, 
koers, waypoints, wheel over point en overige 
cruciale navigatie en route informatie.
De menu’s worden dusdanig op het scherm 
geplaatst dat een zo groot mogelijk deel van 
het 21” scherm wordt gebruikt voor weerga
ve van kaartinformatie.
Zeer belangrijke koppelingen van de ECDIS 
zijn die aan de radars en aan de autopilot. Wat 
betreft de radar heeft u reeds kunnen lezen 
dat de ECDIS het volledige radarbeeld kan 
weergeven, transparant over de kaart heen 
getekend. Hierdoor wordt de ECDIS als het 
ware een slave-radari. Op de ECDIS zelf krijgt 
de navigator daadwerkelijk de mogelijkheid 
om bijvoorbeeld gain en clutterperformance
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THE UNIQUE COMBINATION
- N avigation /nautical e q u ip m e n t
- Navigation/nautical in fo rm a t io n
- 24 hrs product support S erv ices

YOUR PILOT FOR EVERY DIRECTION 
K E L V I N  H U G H E S  
O B S E R V A T O R
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Industrial Area ’G adering '
N ieuw e Langew eg 41, 3194  DC H oogv lie t (R otterdam ) 
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Tel.: +3110 - 416 76 22, Fax: +3110 - 416 72 18 
E-mail: kelvin, hugnes@ wxs.nl
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Mechanical problems?
■

• root failure analysis of
• damage or failure
• frequent alarms
• excessive maintenance 

- measuring services
• all mechanical parameters 
• vibration, stress, pressure,
torsion, etc

• multi-channel recording
► multi-channel analysis 
condition monitoring
► Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

• integration specifications
• marine propulsion trains
• auxiliary equipment

• FEM modelling
• metallurgical analysis

Techno Fysica bv
PO Box 351 1F2990 AJ Barendrecht
Phone:+31-180-620211
fax :+31-180-620705 TECHNO FYSICA

Antwerpse Molorenwerke B.V. / Elzasweg 12 /  B-2030 Antwerpen 
Telefoon (00-32) 35 41 92 33 /Telefax (00-32) 35 41 02 12 

24 uur te bereiken via voice-mail 0032 (0) 3 541 92 33

gebruikers 
doen nu zaken met...

I P M O r t l
*  Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946
*  Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen *  Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design * Produktie uit een nieuwe 
uiterst moderne gieterij *  Gemotiveerd team ontwerpers 
en konstrukteurs *  Optimale prijs/kwaliteitverhouding

*  Uitgebreid ■ Servicenet

mailto:hugnes@wxs.nl


te beïnvloeden en trails aan en uit te schake
len. Dit alles zonder dat de instellingen van de 
radar zelf worden aangetast. Het bereik van 
het radarbeeld en de presentatie (north 
up/course up/head up) worden door de EC- 
DIS automatisch aangepast aan de schaal en 
de presentatie van de kaart.

Wat de autopilot betreft, geldt dat de route 
planning en het route monitoring volledig door 
de ECDIS kunnen worden uitgevoerd. Een 
reisvoorbereiding kan gebeuren door op de 
ECDIS zelf routes in te voeren door als het wa
re over de zeekaart heen teïopen. Ook invoer 
vanuit bestaande GPS plannen of externe sys
temen is mogelijk. Vanaf het moment dat een 
route geactiveerd wordt dient deze als een 
advies route op de ECDIS.
De navigator kan er echter voor kiezen dat de 
route dusdanig nauwkeurig is dat deze door 
de autopilot gestuurd kan worden.
Uitgebreide interne controles zorgen er ver
volgens voor dat het reisplan naar verwach
ting wordt uitgevoerd.
Daarbij worden de vaareigenschappen van 
het schip in ogenschouw genomen en gerela
teerd aan de informatie die binnen de zee
kaart beschikbaar is. Elk mogelijk gevaar zal 
door de ECDIS tijdens de routeplanning reeds 
worden aangegeven. Tijdens de actuele pas
sage geldt dat uiteraard ook. De navigator 
krijgt dan de kans om wijzigingen op de route 
aan te brengen.
Aangezien ECDIS uiteindelijk de papieren 
kaart aan boord van schepen kan gaan ver
vangen, zijn alle mogelijke functies toege
voegd die optimaal navigeren waarborgen. Zo 
kunnen onder andere handmatige correcties 
aan kaarten worden toegevoegd en kunnen 
op meerdere manieren peilingen worden uit
gevoerd.
De ECDIS is de spil in het integratie netwerk. 
Om bedrijfszekerheid te verkrijgen wordt via 
het Ethernet netwerk een Kelvin Hughes plan
ning station als back-up gebruikt. Deze PC- 
versie heeft dezelfde functionaliteit als de EC
DIS. De uitvoering biedt echter de

Kelvin Hughes Conning Display
Basisdoel van het Conning display is gecen
traliseerd alle benodigde informatie weerge
ven in een grafische vorm die het de navigator 
mogelijk maakt om met zo min mogelijk tijd
verlies navigatiebeslissingen te nemen.
Kelvin Hughes is er in geslaagd een overzich
telijk beeldscherm te presenteren dat geheel 
in overeenstemming is met de presentatie 
van de overige Kelvin Hughes beeldscher
men. Als eerste voordeel levert dat een snelle 
adaptatie van de informatie en de vorm van 
presentatie op.
Kelvin Hughes maakt iedere Conning display 
op maat, afhankelijk van de op het schip aan
wezige sensoren en specifieke wensen van 
de eindgebruiker. Via een vaste scherminde- 
ling wordt de volgende informatie in twee ver
schillende soorten schermen (Navigation of 
Docking) weergegeven: Gyro heading /  wa 
terspeed /  groundspeed /  ordered rudder 
angle /  actual rudder angle /  rate of turn /  po
sition /  depth /  autopilot status /  course to 
steer /  distance & time to waypoint /  wind /

data management systeem toegevoegd: Kel
vin Hughes TRAC.

TRAC is het antwoord op zeer precies naviga
tie en multi-tasking data management. Elk 
systeem wordt op maat gemaakt en is door 
de flexibiliteit van het systeem door de gebrui
ker zelf te modificeren. Aan boord van bijvoor
beeld een hydrografisch survey schip biedt 
TRAC alle mogelijkheden om multibeam en al
le bestaande positiesensoren aan te sluiten 
om een systeem te creëren dat geschikt is 
voor analyse, rapportage en controle taken. 
Om de juiste gegevens uit de verzamelde da
ta te kunnen destilleren, werkt TRAC met het 
door de industrie als standaard geaccepteer
de CARIS.
In dit soort toepassingen moet het mogelijk 
zijn om via het netwerk op meerdere stations 
de benodigde werkzaamheden uit te kunnen 
voeren. Niet alleen real-time maar zeker ook 
in de vorm van post-processing.
Het voert te ver om de uitgebreide functionali
teit van dit product in dit artikel toe te lichten.

Fig.5. Multi-tasking, 
multi discipline, user 
configurable applica
tions.

alarms /  time /  bow & stem athwarthship 
speed /  engine revs /  propellor pitch /  bow 
thruster power.
Een deel van deze informatie is beschikbaar 
via koppeling aan het Ethernet netwerk en dus 
via radar en ECDIS.
Ovenge informatie wordt direct vanuit de sen
soren aangeleverd.

Kelvin Hughes TRAC data ma
nagement
Aan boord van ieder schip dat als opdracht 
heeft omgevingsdata, in welke vorm ook, te 
verzamelen en te bewerken is behoefte aan 
een uitgebreide vorm van integratie. De hier
boven beschreven NINAS9000 levert een 
groot deel van deze integratie op. Voor taken 
als hydrografie, visserij onderzoek, port ma
nagement en andere survey gerelateerde ta  
ken heeft Kelvin Hughes aan de NINAS9000 
een indrukwekkend

mogelijkheid het systeem op een bureau te 
plaatsen waardoor reisvoorbereiding en on
derhoud aan het kaartenbestand op eenvoudi
ge wijze kunnen plaatsvinden. In geval van 
nood zal dit planning station volledig de taak 
van de ECDIS over kunnen nemen.

Fig.4. Multi-Window 
Chart Display. 
Generic trackerball 
with 3-button user 
interface provides 
positive and intuitive 
screen control.
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The Delft University of Technology (TU Delft) is the oldest and largest technical university in the Netherlands. TU Delft 
offers 15 courses of study, of which 8 are unique in the Netherlands. Its 7 faculties comprise approximately 60 departments 
which, in addition to their educational duties, also carry out high-level research. Almost 10% ol its 13,000 students come 
from abroad. TU Delft provides work for approximately 5,000 employees, of which 2,700 belong to the scientific staff.
As on internationally oriented university it maintains numerous scientific contacts w ith colleagues all over the world.
At an institutional level TU Delft has official co-operation agreements involving education and research projects with a 
number of outstanding engineering universities in Europe,

The facu lty  o f Design, Engineering and P roduction provides an exc iting  educational and research environm ent in  the fields  
o l Industria l Design Engineering, M arine Technology and M echanica l Engineering. The facu lty  focuses in particular on the 
developm ent, design and manufacture o l products, systems and machines and on the ir applications. A team of creative, 
dedicated and em inent professionals ensures the e ffective transfer o l know ledge and encourages students to explore 
beyond the boundaries o l the ir chosen fie lds. The facu lty  has an exce llent in te rna tio na l reputa tion and partic ipates in  a 
num ber of exchange program m es w ith  fore ign universities.

The department Marine Technology consists of the full time chairs Hydromechanics, Ship Design and Offshore Constructions, 
Constructions and Strength, Marine Engineering and Ship Building. Part time chairs are Resistance and Propulsion and 
M aritime Business Studies.

ofessor Shipbuilding
Full-time
The Professor of Shipbuilding w ill be 
involved In both teaching and research, 
focusing on the production of ships and 
other complex maritime structures. 
Developments in the production of 
ships have led to significant changes 
by which the building process has 
emerged as more crucial to greater 
efficiencies than the production faci
lities. In that respect, personnel 
management, information manage
ment and automation, for example, are 
of vital importance. Topics covered w ill 
range from the relationship between 
product, production methods and 
technologies to developments in 
production management and social, 
environmental and labour considera
tions. It is expected that ground
breaking research w ill be carried out, 
in co-operation with other faculties and

organisations in the maritime sector, 
aimed at improving competitiveness 
through the development of new 
technologies, including ICT applica
tions, and the development of new 
organisational approaches appropriate 
to shipbuilding and ship repair.

The chair w ill be involved in the basic 
training of all students in Maritime 
Technology, educate students speciali
sing in shipbuilding, and w ill also have 
responsibility to develop essential 
management skills for all students.

Personal Profile
The successful candidate w ill have an 
engineering background w ith specia
lisation in maritime technology or 
mechanical engineering, and either a 
doctorate or experience in business

clearly proving a capacity to function at 
this level. This individual should be 
able to stimulate and inspire students 
of Maritime Technology. The capacity 
to carry out groundbreaking research 
is of v ita l importance. The candidate 
should be familiar w ith developments 
in the maritime sector, and able to 
demonstrate qualities and experience, 
as evidenced from job history and/or 
publications, that are relevant not 
only to the educational and research 
components of the position, but also 
to the process of change underway 
in the sector. Experience in  national 
and international R&D activities is 
desirable, and affin ity w ith  manage
ment aspects of shipbuilding essential. 
The ability to take the in itiative to 
secure funding for research is also a 
key requirement.

ofessor Maritime Business Studies
Part-time

should have a proven track record as 
an engineer or economist w ith  exten
sive knowledge and experience in a 
management position in the maritime 
sector or a scientist w ith  specialised 
expertise in maritime economics and 
a clear affin ity for engineering. He or 
she w ill have an active and innovative 
mind and the capability to enthusias
tically communicate his or her insights 
and experience to the students. He 
or she should possess excellent 
communications skills and extensive 
contacts in the shipping world.

TU Delft offers
The position of the professor ship
build ing has a maximum gross salary 
of 15,180.00 Dutch guilders per month 
on a fu ll time basis. The chair of the 
part time professor is sponsored by 
the ’Stichting Rederijkunde'.

Detailed information about the chairs 
can be obtained from the Personnel 
Office (tel. +31(0)15 278 71 17).
For further information about these 
positions, please contact Prof. ir.
A. Aalbers (tel. +31(0)15 278 17 32).

Application
Please send your w ritten application 
together w ith  a detailed resume to: 
Faculty of OCP, Personnel Office, 
Jaffataan 9, 2628 BX Delft.

The focus of the Maritime Business 
Studies chair embraces technical, 
marketing and policy studies. Studies 
are directed toward the investigation of 
new possibilities in the field of maritime 
science related to cargo flows, trans
port possibilities, and the formulation of 
requirements for new types of ships. 
These developments take into account 
economic, commercial, organisational, 
and financial aspects of the maritime 
sector. Further, management and 
exploitation in the maritime business 
are important areas of study, drawing 
on such disciplines as logistics, opera
tions research, and system dynamics. 
The chair is involved in the basic

training of all students in Marine 
Technology. Students in Maritime 
Business are educated to be able to 
synthesize technical and commercial 
expertise. The chair works closely with 
colleagues in  other groups and disci
plines, and especially w ith the Ship 
Design chair, as well as colleagues at 
other Universities. Research concerns 
a variety of topics, such as innovation 
in the field of maritime technology, 
investment decision-making, exploi
tation, and operational efficiency.

Personal Profile
The successful candidate for the 
M aritim e Business Studies chair

U  D e lf t
Information about the TU Delft can be found on internet page www.tudelft.nl

http://www.tudelft.nl


Voor meer details kunt u uiteraard contact op 
nemen met onze verkoopafdeling te Hoog
vliet.

Integratie in de praktijk aan 
boord van het Ierse Aids to Navi- 
gation Vessel
Rondom de immense brug van dit schip zal in
formatie worden verspreid. Via een ingenieus 
systeem zullen op de monitoren in de DP les
senaar, al naar gelang de benodigde informa

tie en beelden worden getoond van bijvoor
beeld radar, ECDIS, multibeam of Conning. 
Zelfs op het computernetwerk zal op de termi
nal in de kapiteinskamer de mogelijkheid om 
de ECDIS te bekijken.
Ook wordt vrijwel alle informatie met betrek
king tot navigatie, positionering, survey en 
voortstuwing etc. middels TRAC opgeslagen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid deze informa
tie uit de relationele database op te halen en 
verder te bewerken.

Conclusie
Bovenstaand artikel duidt aan dat ons bedrijf 
in de afgelopen 5 jaar, sinds de overname 
door Kelvin Hughes Ltd., gegroeid is naar een 
serieuze speler op de internationale maritie
me markt, waarbij wij met ons zeer brede pro
ducten en diensten pakket een wereldwijde 
'unieke combinatie' kunnen aanbieden aan re
ders en werven tegen marktconforme specifi
caties en prijsstelling.

U ll/ I \l>* I S D l I M III RINIISHI KI U 
VIK1K Z l.lA  \KI SDI S

Bulk? Containers? H out?  Papier? RoRo? V lo e ib are  lading? O f  toch m aar liever... 
Korte o f langere periodes varen bij diverse rederijen? D a t kan!
Bezoek onze website www.eurosailor.com of stuur (D 010-4866299
een e-mail naar crew@eurosailor.com voor meer (D .ft 010-2909544

I Erkend Uitzendbureau] | ISO 90021 [Aangesloten bij de KVNR |

DENO COMPRESSORS HOLLAND

•  DENO starting 
air compressors

•  DENO starting air 
modules

•  DENO screw 
compressors

•  DENO heavy duty 
piston type service 
air compressors

•  DENO breathing 
air compressors

•  DENO air dryers

ANYTIME YOU’RE IN NEED OF AIR 
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE...
VAN D U IJV EN D IJK  EN VAN OVERBE
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

•  Rotary vane compressors
•  Aftercoolers, airstartmotors, 

airfilters, air receivers 
•Atm ospheric air dryers

^ H A T L A P A
Intelligent Solutions -  always in harmony 
with safety and responsibility

•  DECK MACHINERY
•  COMPRESSORS
•  STEERING GEARS

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

H A TLAPA  
Uetersener Maschinenfabrik G m bH  & Co.

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

M ULTI ENGINEERING N.V.
Software: NUPAS & CADMATIC, Autocad, M icrostation

M u lti n .v ., F ran krijk ie i 12 8 A , 2000 A n tw e rp e n . S ch eep sb o u w ku n d ig  S lu d ie b u re e l.
T e l. (0 0 3 2 )  3 2 2 7 .3 0 .5 1 Fax (0 0 3 2 )  3 2 2 7 .2 7 .3 1 .

E-mail: ch ris te l.jan ssen@ cadnet.be
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Communicatie H. Spuls

Scheveningen Radio -
a loud voice from a small country

- D eel I -

Op 31  decem ber 1998  heeft Scheveningen Radio zijn laatste bericht uitgezon
den. Het Nederlandse kuststation dat sinds 1904  in de ether was bedankte hierin 
schepen van alle nationaliteiten voor de prettige samenwerking in de loop der ja- 
ren en wenste hen voor de laatste maal een goede vaart toe.

aast reacties op dit bericht 
werd al gereageerd op de eer
der in dat jaar aangekondigde 
sluiting.
Vanuit heel de wereld kwamen 
berichten en telefoontjes bin

nen van organisaties en mensen die op een of 
andere manier betrokken waren bij het werk 
van PCH.
(PCH is de internationale roepnaam van het 
kuststation, vaak gebruikt door insiders).
Uit die reacties bleek hoe groot de betrokken
heid met dit kuststation was en welke emoties 
er speelden. Bij velen kwamen verhalen los 
over de vaartijd en de radiocontacten die men 
vanuit koude of warme zeeën had gelegd met 
het kuststation. Het waren hartelijke en meele
vende reacties die ons in de aanloop naar en 
tijdens de sluiting geweldig geholpen hebben.

D e voorgeschiedenis van de 
Radiotelegrafie.
Zoals reeds opgemerkt werd Scheveningen 
Radio in 1904 opgericht. Om precies te zijn 
op 19 december. Het was een station voor 
‘draadlooze telegraphie’ zoals dat in de Tele
graaf van zondag 18 december werd ver
meld.
Om iets van de voorgeschiedenis van de Radi
otelegrafie te vertellen moeten we terug in de
tijd.
De draadloze telegrafie, die de schepen ein
delijk uit hun isolement verloste, was een ge
zamenlijk resultaat van denkwerk en arbeid 
verricht door verscheidene wetenschappers 
in diverse landen. We kunnen hierbij denken 
aan mensen als Volta, Herz, Ohm, Ampère, 
Faraday, Maxwell e.a.
Reeds in 1865 werd de theorie van elektro
magnetische trillingen (of golven) door de 
Schotse natuurkundige James C. Maxwell 
openbaar gemaakt. Faraday had hiervoor al 
de grondslag gelegd. Heinrich Herz toonde in

1888, over een afstand van een paar meter, 
het elektromagnetisme aan. Toentertijd was 
dit zeer spectaculair want het schiep de voor
waarde om over lange afstand te communice
ren.
Het was de Italiaanse markies Marconi die de 
'draadloze' uit de studeerkamers haalde en 
de praktische bruikbaarheid ervan aantoonde. 
Terecht wordt hij, ondanks het werk dat ande
re geleerden verzetten, als de "vader van de 
radio” beschouwd.
Bij de proeven die hij nam, gebruikte hij een 
apparaat dat vonken opwekte, de vonken- 
brug, met als resultaat elektromagnetische 
golven die zich vanuit een zendantenne even
wijdig naar de ontvangstantennes bewogen.
In het begin was het bereik niet groot. Dit 
kwam omdat de golvenbrug korte- of zelfs ul 
trakorte golven opwekte. Dit type golven 
buigt niet mee met de omtrek van de aarde 
en is vergelijkbaar met VHF-golven waarvan 
het bereik ook niet zo groot is. Het bereik 
werd aanzienlijk verbeterd toen Marconi de 
vonkenbrug niet alleen verbond met de zen
dantenne maar ook met een in de grond inge
graven metalen plaat. Hierdoor werden lange
re golven opgewekt die wèl meebogen met 
de aardoppervlakte.
Ondertussen deed hij pogingen om op com
merciële basis te gaan werken en Engeland - 
hij was ondertussen van Italië naar Engeland 
verhuisd - voor zijn uitvinding te winnen. Uit 
contacten met de General Post Office, be
heerder van de in die tijd reeds behoorlijk ont
wikkelde kabeltelegrafie (land- en zeekabels), 
bleek echter dat er minimale belangstelling 
bestond. Men zag de radiotelegrafie als een 
potentiële concurrent voor de kabeltelegrafie 
en had weinig oog voor de grote mogelijkhe
den die de goedkopere ‘draadloze’ bood. 
Hierdoor werd Marconi wel gedwongen zich 
te richten op de nog onontgonnen markt voor 
maritieme communicatie! Daarvoor richtte hij

in 1900 de “Marconi Wireless Telegraph 
Company Ltd” op.
Deze maatschappij legde zich toe op het 
plaatsen van zend- en ontvangst apparatuur 
aan boord van schepen en leverde tevens het 
bedienende personeel; de zogenaamde mar
conisten.
Het eerste commerciële radiostation van Mar
coni werd in 1900 geplaatst aan boord van 
het Duitse passagiersschip “Kaiser Wilhelm 
der Grosse". Eind 1902 waren er 70 schepen 
en 25 landstations, de laatsten zowel in Enge
land als aan de Oostkust van Amerika, uitge
rust met Marconi apparatuur.
Dit alles gebeurde op wat we tegenwoordig 
‘lease’ basis zouden noemen. De kleine letter
tjes schreven eveneens voor dat het verbo
den was dat schepen en landstations uitge
rust met Marconi apparatuur werkten met 
stabons met andere apparatuur. Deze mono- 
poliepraktijken werden hem niet in dank afge
nomen, zeker niet door de belangrijkste con
current, het Duitse Telefunken.
Ook in andere landen werd geïrriteerd gere 
ageerd op deze ontwikkeling. Men zag het als 
een bewijs dat Engeland behalve de zeekabel- 
telegrafie ook de radiotelegrafie in handen wil
de hebben. Ook Nederland stelde zich op dit 
standpunt. En Nederland had als gevolg van 
de Boerenoorlogen hoe dan ook weinig op 
met het ‘perfide Albion’.
Hoe reageerde Nederland verder op deze 
nieuwe ontwikkeling? Was de Nederlandse re
gering ‘in’ voor de draadloze?
Men kon zeker niet zeggen dat Nederland de 
draadloze met open armen binnenhaalde. Het 
tegendeel was eerder het geval. Net als Enge
land beschikte Nederland over een prima net 
van telegraaflijnen.
Er was zelfs een telegraafverbinding met de 
Wadden! Nee, Nederland behoorde niet tot de 
koplopers. Toch moesten er aan het eind van 
de 19e eeuw op dit gebied knopen worden 
doorgehakt. Dit naar aanleiding van het feit 
dat een aantal buitenlandse maatschappijen 
de Nederlandse regering voorstellen deed 
om te komen to t de oprichting van een draad
loos telegraafstation in Nederland. Dit waren 
o.a. “Lloyd’s London” en de “Compagnie des
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Telegraphie sans fils" in Brussel, het latere 
SAJT waarbij ook Radio Holland is aangeslo
ten.
De buitenlandse verzoeken werden afgewe
zen maar leidden er echter wel toe dat de Ne
derlandse regering stappen ondernam om de 
radiotelegrafie in ons land te introduceren. 
Allereerst werd een commissie ingesteld om 
een onderzoek in te stellen naar “de mogelijk
heid van een telegrafische gemeenschap tus
sen het lichtschip Maas en enig kantoor op 
den vasten wal bij den ingang van den Rotter- 
damschen Waterweg, zodanig dat ook met 
hooge zee en stormachtig weder die ge
meenschap kan blijven bestaan".
De eerste proeven vanaf het lichtschip Maas 
met het directiegebouw van Rijkswaterstaat in 
Hoek van Holland waren niet direct bevredi
gend te noemen. Een schip-land verbinding 
was toch iets heel anders als een land-land 
verbinding. Buitengaats stormt het weleens 
en ten gevolge daarvan werkte het seinrelais 
en vervolgens ook de Morseschrijver niet 
goed. Ook gaf het ophangen en neerlaten van 
de antennes tussen al de stalen stagen en tui- 
draden van het lichtschip problemen.

Waar echter een wil is, is een weg. Dit gold 
ook voor de inspanningen van de Commissie 
die er uiteindelijk toch in slaagde de afstand 
van 15 kilometer afstand lichtschip 
Maas/Hoek van Holland zonder verdere pro
blemen te overbruggen. Toch stak deze 
moeizame overbrugging schril af bij de 2500 
kilometer die Marconi in 1901 al had gereali
seerd tussen Engeland en de Oostkust van 
Amerika.

De oprichting van het 
Nederlandse kuststation
Op grond van bovenstaande proeven werd 
besloten aan de Scheveningse Vissershaven

een radiokuststation op te richten. Als huis
vesting diende een keet van de Rijkswaters
taat waarin zowel het kuststation als een bit 
kantoor van PTT werden ondergebracht. De 
technische installatie kwam op 15 december 
1904 gereed, de in gebruikneming vond 
plaats op 19 December.
Wie denkt dat het na de opening wel druk zou 
worden op het kuststation heeft het mis. De 
verkeersomvang was zo beperkt dat er door
gaans maar een man op wacht was. Dit had 
duidelijk te maken met de reeds genoemde 
monopolie-positie van Marconi. Scheveningen 
Radio werkte met Telefunken apparatuur en 
kon alleen maar werken met niet-Marcom 
schepen en dat waren er niet zo veel. Er gin
gen uren voorbij, waarin geen enkel seinteken 
hoorbaar was. De schepen van de Holland 
Amerika Lijn, zoals de “Noordam", het eerste 
Nederlandse schip met een radio-installatie 
aan boord, en enkele andere, waren met een 
Marconi-installatie uitgerust en mochten dus 
met ons niet werken, en gaven zelfs geen ant
woord wanneer wij ze riepen.
Wel werd gewerkt met de "Cap Blanco" en 
“Cap Ortegal” van de Hamburg-Südamerika

Linie, wanneer die passeerden en af en toe 
met Marineschepen. Er was tijd genoeg om 
dagelijks een volledig rapport aan de Direc- 
teur-generaal in te zenden, waarin o.a. alle ge
maakt verbindingen vermeld moesten wor
den.
Het personeel bestond uit 4 telegrafisten en 
een onbekend aantal technici. Verder was het 
kuststation uitgerust met één ontvangtoestel 
en één vonkzender die op 600 meter werkte 
en overgeschakeld kon worden op 300 me
ter. Het station was dag en nacht open, werd 
opgeroepen met de verkorte benaming
“SCH" ( . . . ------ ) en had een bereik van 200
tot 300 kilometer.

Het reeds eerder genoemde schip “Cap Blan
co" lag tijdens de opstand en koningsmoord 
in Portugal in de haven van Lissabon. De tele
grafist verzond in een nachtverbinding via 
SCH de eerste berichten aan Berlijn. Hij zag 
blijkbaar geen kans met Norddeichradio in 
verbinding te komen.
Aan het krappe verkeersaanbod ten gevolge 
van het Marconi monopoli kwam in 1906 een 
einde. Dit gebeurde op een internationale con
ferentie in Berlijn waarvan één der belangrijk
ste besluiten was dat men erkende dat kust- 
stations niet aan een schip de wisseling van 
berichten mag weigeren op grond van het 
door dat station gebruikte draadloze sys
teem. Het verkeer in Scheveningen trok daar
na behoorlijk aan.
Van begin af aan heeft Scheveningen Radio 
twee taken gehad namelijk die van de veilig
heid en de commerciële taak.
Met betrekking tot de bewaking van de veilig
heid van de schepen was in die eerste jaren 
niet zoveel geregeld. Pas na de ramp met de 
'Titanic" werden richtlijnen opgesteld voor 
schepen en kuststations.
De commerciële taak bestond uit het ontvan
gen en verzenden van berichten van en naar 
de schepen door middel van telegrafie.
Later, maar dan spreken we van de jaren ‘30, 
kwamen hier ook de gesprekken bij die sche
pen via het kuststation konden voeren.

Storing en verhuizing 
naar IJmuiden
Storingen van allerlei aard zoals onweer, loka
le storingen, zonnevlekken maar ook storin
gen van collega’s op zee hebben altijd een be 
langrijke rol gespeeld bij de ontvangst op het 
kuststation.
De eerste officiële storing van het verkeer 
vond plaats op 24 februari 1905. Ditmaal 
was het de Marine die de PTT dwars zat. Het 
radiotelegraafstation van de Marine in Amster
dam stoorde het verkeer met Scheveningen 
Haven uitgerekend op het moment dat dit in 
contact stond met het jacht van de Duitse kei
zer.
Het ingebruik nemen van de lange golfzender, 
aanvankelijk de bekende vonkzender op de 
1800 meter, later vervangen door de 5 kW 
zender van Telefunken, betekende het begin 
van een nieuwe fase in de geschiedenis van 
het kuststation. Telkens wanneer geseind 
werd op de lange golf moest namelijk de 600 
meter dienst worden onderbroken, hetgeen 
uiteraard op de duur niet houdbaar was.
Om deze interne storing het hoofd te bieden 
moesten ingrijpende maatregelen worden ge
nomen. Bij de diverse besprekingen hierover 
kwam steeds weer één oplossing naar voren 
en wel de noodzaak van een geografische 
scheiding van ontvangst- en zendgedeelte van 
het kuststation.

Fig.2. Kortegolf Telegrafie 1 9 2 6  in Umuiden
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Deze scheiding vond in 1926 plaats en hield 
in dat de ontvangst van het kuststation naar IJ- 
muiden werd verplaatst. Het ‘sleutelen’ van de 
zender in Scheveningen vond ook in Umuiden 
plaats. Deze verbetering in de dienstuitvoe
ring kwam precies op tijd om de voor die tijd 
ongewoon grote verkeersdrukte op te vangen 
die het gevolg was van de beruchte kolensta
king in Engeland, waardoor abnormaal veel 
schepen naar Nederlandse haven kwamen. 
Het was geen zeldzaamheid, dat op de 600 
meter "qry 10” (er zijn nog 9 schepen voor u) 
gegeven moest worden.

Naar aanleiding van het 50-jarige 
bestaam.
Van een Amerikaanse telegrafist aan PCH 
werd, naar aanleiding van het 50-jarig bestaan 
van Schev.Radio, het volgende bericht ont- 
vangen:

Quote
“I first worked PCH in 1923 with, haywires all 
over the radio room. My 20.000 Volt transfor
mer was conveniently close to my elbow and 
in those days an operator who fell asleep on 
the key would have slept permanently. The x- 
tal receiver was the pride of my Company and 
if I held my breath, I could actually work PCH 
500 miles at night!
One time the thing went out; no sensitive 
spots. I drove a needle into a piece of coal 
from the cookshack and flashed 2 messages 
to PCH.!! Wonderful time!! PCH nowadays? 
Boy, what a marvelloud station!
Highly trained guys in a vital and progressive 
service. QSO (verbinding) at any time on 
every inch!!”
Unquote

Van een Engelse telegrafist:
Quote
'To me, tiler's something inspiring about the 
atmosphere of PCH, your coastal station

which has always the attractiveness of a 
station, that welcomes foreign radio officers 
and surely absorbs them into her medium and 
high frequency roll calls (verkeerslijsten); a 
station well earning the status she has been 
steadily achieving as a centre for international 
traffic; a station with utility and modernity, up- 
todate in giving you the latest information 
regarding safety of life at sea, weather fore
cast and so on. All evidence to me of a 
national pride that should never be forgotten.” 
Unquote

Van een Nederlandse Radio Holland telegra
fist:
Quote
“Wij, telegrafisten, voelen ons met PCH in ons 
midden wel bijzonder bevoorrecht. Het zijn de 
prettige wijze van werken en de gemoedelijke 
omgangsvormen die hebben bijgedragen tot 
een moeilijk te omschrijven sfeer, die ook zo 
aantrekkelijk blijkt voor velen van onze buiten
landse collega's. PCH heeft veel oude nationa 
Ie en internationale vrienden en dagelijks ko
men er nieuwe bij omdat zij graag wil en kan 
voldoen aan verlangens die met het oog op 
service, aan andere kuststations niet of 
slechts ten dele kunnen worden gesteld” , 
Unquote

De kortegolf :
wereldwijde communicatie
Qp 3 juli 1927 werd de kortegolfdienst voor 
wereldwijde telegrafie officieel opengesteld 
voor het openbaar verkeer.
Tot die tijd werkte PCH alleen in de midden- en 
de langegolfbanden. De middengolf reikte tot 
in het Kanaal alhoewel ‘s nachts veel grotere 
afstanden werden overbrugd. De lange golf 
werd in de Noord Atlantic gehoord maar reik
te onder bepaalde omstandigheden ook aan
zienlijk verder. Om de lange golf optimaal te 
gebruiken was een hoog vermogen nodig.

Marconi en C.S. Franklin, één van zijn 'senior 
engineers’ hadden in 1916 met het oog op 
communicatie ten behoeven van de Marine en 
ter ontlasting van de gebruikelijke golflengten 
geëxperimenteerd op de kortegolf. Marconi 
was echter tot de conclusie gekomen dat 
communicatie beneden bepaalde frequenties 
commercieel niet aantrekkelijk was. De ont
wikkeling in de radiotechniek, ondermeer de 
buizen techniek, maakten een commercieel 
gebruik wel mogelijk.
Men was er inmiddels achter gekomen, dat 
met de kortegolf grote afstanden konden wor
den overbrugd, zonder dat zeer grote vermo
gens zoals bij de langegolf nodig waren. Een 
aantal lagen in de lonosfeer reflecteerden na
melijk de kortegolffrequenties naar de aarde, 
die op haar beurt deze weer terugkaatste. De 
ze ontwikkelingen waren niet voorbij gegaan 
aan het Radio Laboratorium van PTT. In het 
jaar 1926 waren met de kortegolf al enkele 
experimenten gedaan. De "Slamat" op uitreis 
naar “Nederlands-lndië" verzorgde elke dag 
op de 12 MHz (megaherz) proefuitzendingen. 
Deze werden in het erop volgende jaar her
haald met o.a. de passagierschepen “P.C. 
Hooft" en die “Simon Bolivar".
In het begin vondl de ontvangst plaats m Mey- 
endel, een station van de Vaste Radio Verbin
dingen. Via Amsterdam Radio werden de sig
nalen per telefoon doorgezonden naar 
Umuiden. Een vlotte verkeersafwikkeling was 
op deze wijze niet mogelijk en men ging er al 
spoedig toe over de kortegolf ontvangst aan 
Umuiden over te dragen.
De 12 MHz fungeerde als dagfrequentie en ‘s 
nachts werd in de 8 MHz gewerkt.
Van meet af aan bestond bij het radioverkeer 
de gewoonte dat het station van bestemming 
de ontvangst van het bericht bevestigde aan 
het zendende station, Voor schepen die zich 
op grote afstand van het Nederlandse kust
station bevonden, was dit lange tijd onmoge
lijk; de meeste hadden nog geen korte- of lan- 
gegolfzender aan boord. In 1932 begon men 
bij wijze van proef met de zogeheten ‘eendui
dige uitzending', Deze hield in dat het bericht 
van ontvangst later, via een ander schip dat 
wel contact kon onderhouden, of wanneer het 
schip zich eenmaal weer zelf bij Schevenin
gen Radio kon melden, werd gegeven. Het 
kuststation moest natuurlijk wel een redelijke 
zekerheid hebben dat het bericht zou aanko
men. Daarom beperkte men de proef tof en
kele scheepvaartroutes, waarbij Radio Hot 
land doorgaf welke schepen die bevoeren. 
Toen de eerste proeven een succes bleken, 
breidde men het aantal routes uit. In 1934 
voerde de FTT dit systeem definitief in. Later 
tiet men de ontvangstbevestiging geheel ver
vallen. Om er toch zeker van te kunnen zijn, 
dat alle uitgezonden berichten ook daadiwer- 
kelijk door het betreffende schip waren onf-

Fig.2. Scheveningen Radio op het 2e  sluiseiland in Umuiden
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Binnenkort komt het m.s. Norstream In de vaart. Het Is het tweede en 
voorlopig laatste schip uit het nieuwbouwprogramma van geavanceerde 
RoRo-schepen, bestemd voor de lijndienst Zeebrugge - ïeesport.
Deze ‘state-of-the-art' schepen -1 8 0  meter lang, 25 meter breed - worden 
gebouwd In Finland. De schepen beschikken over de modernste voorzieningen 
op het gebied van aandrijving, communicatie, navigatie en beladingstechniek. 
Voor de operationele invulling van de nieuwe schepen zoekt Bore Shipowners 
op korte termijn zeewaardige kandidaten voor diverse functies:

Hwtk's /  2e Wtk's ( m / v )  _________ _______

2e Stuurlieden ( m / y )

Marof f’s ( m / v )

Voor belangstellenden zijn tevens 
twee stageplaatsen beschikbaar.

Functle-eisen:
•  VBB alle schepen

Bore Shipowners biedt:
•  aantrekke lijk  vaar-/verlo fschem a
• snelle  doorgroe i-/ 

p rom otiem ogelijkheden
•  prim a salaris
•  u its tekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden

Geïnteresseerd?
Het technisch- en crewm anagem ent 
voor diverse schepen van 
Bore Shipowners w ordt verzorgd 
via Wagenborg Shipping BV.
Heeft u in teresse voor één van 
de functies? Stuur dan uw 
so llic ita tie  binnen 14  dagen 
aan Wagenborg Shipping BV, 
Afdeling Bemanningszaken t.a.v. 
dhr. B. Ruyterman,
Postbus 14 , 9 9 3 0  AA Delfzijl.
Bel o f fax voor m eer in form atie : 
te le foon: (0 5 9 6 ) 6 3 6 3 0 8 , 
fax: (0 5 9 6 ) 6 3 0 9 9 5 .

J ^ B o r e
S I—1 1 P O W N E  F -i S

Bore Shipowners: een eeuw ervaring. ^
Vanaf 1897 Is Bore Shipowners actief In de zeevaart. Hoewel gestart met gecombineerd 
passagiers- en vrachtvervoer, verschoof het accent in de loop der jaren en sinds 1980 Is het bedrijf 
gespecialiseerd In RoRo. Al vanaf 1960 vaart Bore Shipowners met RoRo-schepen en Is daardoor 
AAn van de pioniers van het RoRo-concept. Optimale kwaliteit en betrouwbaarheid waarborgen een 
constante klantentevredenheid. Voor de toekomst zijn de activiteiten gericht op een verdere 
uitbreiding op basis van langetermijncontracten.



vangen, werden alle telegrammen per schip 
en per reis doorgenummerd. Was een bericht 
verloren gegaan, dan viel dat dus direct op 
wanneer het volgende arriveerde. Dit soort 
verkeer bleef uiteraard beperkt tot Nederland
se schepen. Toch werden in 1937 reeds ruim 
vierduizend berichten eenzijdig uitgezonden,

De conferenties van Londen en 
Washington 1929
Het jaar 1929 was een belangrijk jaar voor de 
maritieme communicatie gebruikers. Op de 
Conferentie van Londen werd dat jaar onder
meer aangenomen dat een vast station van 
de Mobiele Dienst voor de Zeevaart aan de 
naam van het station kreeg toegevoegd de 
suffix “Radio".
Sinds 1 januari 1929 luidde daarom de officië
le naam van PCH: Scheveningen Radio,
Dat betekent dat als men spreekt over “Radio 
Scheveningen” men daarmee een omroepsta- 
tion zoals Radio Nederland en Radio Oranje 
mee zou bedoelen.
Beide conferenties hebben als het ware de 
grondslag gelegd waarop in latere jaren de af
wikkeling van het maritieme radjovekeer een 
zo’ n grote rol zou gaan spelen. We zien daar 
o.a. de officiële status van de noodgolf ver
schijnen en ook worden frequenties verdeeld 
onder de verschillende groepen gebruikers. 
Ook werden de stilte perioden ingesteld. 
Schepen die in nood kwamen, meldden dit op 
de nood en oproepgolf de 600 meter. Over 
het algemeen werd het “sos” (...— ...) onmid
dellijk door schepen en kuststations, die de 
verplichting hadden deze golf continue te be
luisteren, gehoord. Mocht het schip om één 
of andere reden niet doorkomen, er werd mis
schien van een zwakkere noodzender gebruik 
gemaakt, dan waren daar altijd nog de stilte- 
perioden.

De stilteperioden
In de stifteperiode mochten alleen schepen in 
nood hun bericht versturen. Verder moest ie
dereen zwijgen. De stilteperioden in de tele
grafie vielen van x-uur 15 tot x-uur 18 en van 
x-uur 45 tot x-uur 48.
In het 50jarig gedenkboek van het station 
wordt het volgende verhaal over de stiltepe- 
riode verteld:
“Kwart over negen wezen de wijzers van de 
klolk op het kuststaten, De stilteperiode op de 
600 meter was begonnen en er moest speci
aal uitgeluisterd worden naar eventuele 
noodseinen. Maar zoals, helaas, wel eens 
meer gebeurt waren er nog enkele scheeps- 
stations die, niet lettend op de tijd, de ver
plichte radiostilte verbraken. Er was er één 
die aan CQ (allen) riep dat hij “01" (sluiten) 
ging; en één vroeg nog even QRU? (heeft er 
nog iemand een bericht voor me?). De PCH te
legrafist achter de sleutel van de 600 meter- 
zender verbeet zich van ergernis, te meer 
daar hij juist meende heel zwak in de etherver- 
te een “QRT SOS" (niet zenden want er is een 
schip in nood) te horen. Toen het sissende ge
luid van een testende vonkzender wreed door 
de ether scheurde, was voor hem de maat vol 
en slingerde hij met zijn 2 kilowatt een nijdig 
“QRT or report" (stop met zenden of u wordt 
gerapporteerd) in de ether, daarmee dit schip 
tot de orde roepend. Dit laatste hielp en er 
heerste eindelijk stilte. Blijkbaar waren ook de 
andere overtreders geschrokken. Toen de 
grote wijzer van de klok op PCH de 18e mi
nuut bereikten en daarmee het einde van de 
stilteperiode inluidden, bleef het opmerkelijk 
rustig op de 600 meter. Geen enkele oproep 
volgde. Het “QRT or report” werkte blijkbaar 
nog na. Niemand wilde de eerste zijn, bang 
op de vingers getikt te worden door het Ne
derlandse kuststation. Eindelijk aan het einde

van de 19e minuut klonk een CQ (aan allen) 
oproep luid in de bijna angstwekkende stilte. 
Het was een laconieke Engelsman die droog
jes tot de schare scheepsoperators op de 
Noordzee seinde: “Come on girls?” . De stilte 
periode duurde ditmaal volle 5 minuten!"

De Radio Medische Dienst
Vanaf 1931 konden schepen zonder eigen 
dokter aan boord via de radio medisch advies 
vragen. Scheveningen Radio gaf de opgevan- 
gen verzoeken per telefoon door aan het Ro
de Kruis Ziekenhuis in Den Haag en seinde de 
adviezen naar de schepen. Vanaf begin 1935 
kon ook via radiotelefonische weg medisch 
advies worden gevraagd. In dat geval werd 
het schip direct in verbinding gebracht met de 
arts. Ook deze geprekken moesten door de 
radiotelefonist worden gevolgd en dat leverde 
soms aardige anekdotes op. Zo reageerde 
een schipper op de vraag hoe de patiënt at, 
met de opmerking: “ Ja dokter, we begrijpen 
er niks van, hij vreet als een slootgraver en 
slapen dc-et-ie als een marmot en toch karne 
niet werken want hij voelt z’n eige zo slap als 
'n vaatdoek".
De Radio Medische Dienst valt tegenwoordig 
niet meer onder het Rode Kruis maar onder 
de Koninklijke Nederlandse Reddingmaat- 
schappij in IJmuiden.
Na de sluiting van PCH heeft de Kustwacht 
met alleen de uitvoering van deze dienst over
genomen maar ook de dienst Weerberichten.

Het tweede dleel van dit artikel wordt ge
plaatst in een volgend nummer van SWZ

KABELS EN SLANGEN OPHANGEN!
Sla uw kabels aan de haak

C A B L E S A F E ’  Producent: W ESTMARK BV
•..ejsdetv.ec> 220,3817 KG Amersfoort Tel. 033 - 461 48 44. Fax 033 - 461 24 61,

E-mail: WESTMARK@SALCOM.NL WWW.SALCOM.NL/WESTMARK

ADVERTEREN IN MARITIEME SEARCH?

BEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVERINGEN:

BURO JET B.V. tel. 070 - 399 00 00
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Raad voor de Transportveiligheid zoekt een 
onderzoeker kamer scheepvaart

De Raad vo o r de Transportveiligheid (RvTV) is een 
nog jonge organisatie w aarin de  taken van een aan
ta l a fzonderlijke ongevatsraden gebunde ld  z ijn  in  de  
vorm  van een zelfstandig bestuursorgaan. De RvTV  
heeft tw ee prim a ire  taken, te w eten:
1 h e t (la ten) verrichten van onafhanke lijk  onder

zoek naar transportongevallen en -incidenten:
2 he t doen van acceptabele en u itvoerbare aanbe

velingen die bijdragen aan h e t voorkom en van 
ongevallen o f  gevaarlijke situaties dan w e l aan 
he t beperken van de gevolgen.

B innen de Raad z ijn  v ier Kamers a k tie f op  de m o da 
lite iten  luchtvaart, scheepvaart, ra ilverkeer/ bu islei- 
d ing  en wegverkeer. Iedere Kam er hee ft een vo o r
zitter, die tevens z itting  hee ft in  de Raad, en een 
aanta l (p lv.) leden.
H et secretariaat ondersteunt zow e l de Raad als de 
Kamers b ij de u itvoering  van de werkzaamheden. 
Binnen he t secretariaat is sprake van een veelzijd ig  
en dynamisch takenpakket vertaa ld  in  functies van 
directeur, (algemeen) secretaris van de Raad, senior 
pro jectle ider, secretarissen van Kamers, onderzoe
kers, analisten en medewerkers bedrijfsvoering. In 
de w erkw ijze  van Raad, Kamers en secretariaat zal 
als streefbeeld w orden gehanteerd een toenemende 
in te rm oda le  benadering van zaken.
H e t op bouw en en onderhouden van zow el in - als 
externe relaties is essentieel voo r h e t op een ju iste  
w ijze  u itvoeren van de werkzaamheden.

Taken
H et voorbereiden van onderzoeksvoorstellen inclu
sief de benodigde middelen en deskundigheid: het 
coördineren en bewaken van het op projectmatige 
wijze uitvoeren van onderzoek naar de toedracht 
van ongevallen en incidenten; verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van onder zijn leiding verricht onderzoek 
inclusief rapportage daaromtrent; bewaken van de 
kwaliteit van meldings- en onderzoeksprocedures; 
voeren van overleg met de secretaris van de Kamer 
over de voortgang en het resultaat van onderzoe
ken, met collega-onderzoekers over onder meer de 
wijze van aanpak van onderzoek en informatie-uit- 
wisseling die kan leiden tot een meer integrale bena
dering en met binnen- en buitenlandse relaties over 
de wijze van samenwerking op het terrein van on
derzoek.

Eisen
Maritieme opleiding met operationele ervaring; ken
nis van en ervaring m et veiligheidsaspecten en de 
(inter)nationale w et- en regelgeving in de transport
sector in het algemeen en in de scheepvaart in het 
bijzonder; affiniteit met onderzoek: vaardigheid in 
het opstellen van rapportages en het kunnen in
schatten van de haalbaarheid van te formuleren 
aanbevelingen; ervaring met projectgericht werken; 
uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing 
van zowel de Nederlandse als de Engelse taal.

Standplaats
Den Haag (Bruggebouw -West)

Salaris
Het salaris bedraagt maximaal f. 7676 ,- bruto per 
maand, exclusief 8 %  vakantietoeslag.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij 
de heer H. Zieverink, secretaris van de Kamer 
Scheepvaart, telefoon (070) 3337035.

Sollicitaties, voorzien van een recent curriculum 
vitae, kunnen worden gezonden aan de Raad voor 
de Transportveiligheid, Prins Clauslaan 1 8 ,2 5 9 5  AJ 
Den Haag, t.a.v. de heer J.H.M. van Deursen.

Eventueel kan een nader te bepalen test onder
steuning bieden bij de selectieprocedure.

RAAD VOOR DE
TRANSPORT
VEILIGHEID

V Ö Ö R D Ë Z Ë Ë V A A R T
In te rn a tio n a le  Bepa lingen te r  V oorkom ing  van  A anvaringen  op Zee (BVA)
losbladig in flexibele band, ISBN 90 6110 085 2 f 14,50

Standard M a rine  Vocabulary, gebrocheerd, ISBN 90 6110 105 0 f 15,00

ZEEVAART:
In te rn a tio n a le  Bepa lingen te r  V oorkom ing  van A anva ringen  op Zee (BVA) 
en Standard  M a rine  Vocabulary
losbladig, samen in één flexibele band, ISBN 90 6110 085 2 f 22,50

Scheepvaartreglem ent T e rr ito r ia le  Zee
Besluit van 27 februari 1996 houdende vaststelling van aanvullende bepalingen voor de
scheepvaart in de territoriale zee, losbladig in flexibele band, ISBN 90 6110 140 9 f 20,00

R egeling be tre ffende  de loodsd ienst vo o r en op de W esterschelde en 
op het K anaal van Terneuzen
losbladig in flexibele band, ISBN 90 6110 086 0 f 10,00

R echt zo (4)
Aanbevelingen, lessen en waarschuwingen ten behoeve van de Handelsvaart
en zeevisserij, gebrocheerd, ISBN 90 6110 141 7 f 21,50

R ijksexam ens Z eevaartd ip lom a ’s E xam enprogram m a’s en u itg e w e rk te  exameneisen 
Deel I  S tuu rlieden , herz. uitg. sept. '92, losbladig in flexibele band f 19,00
Deel I I  S cheepsw erktu igkund igen , herz. uitg. sept. '92, losbladig in flexibele band f 17,00
Deel I I I  Zeevisvaart, herz. uitg. mrt. '93, losbladig in flexibele band f 11,75

Scheepsbouw voo r het M id d e lba a r N au tisch  O nderw ijs , ISBN 90 6110 161 1 f  65,00
D e z e  u itg a ve n  z ijn  te verkrijgen  bij:

Nederlandsche Uitgeversmaatschappij B.V.
Aalm arkt 11, Postbus 4, 2300 A A  LEIDEN Tel. (071) 5143747, Fax (071) 5133629 

Internet: h ttp://w w w .num ij.n l E-m ail: info@ num ij.nl

http://www.numij.nl
mailto:info@numij.nl
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SWZ 9 9 0 9 0 1
Ship floor control in a plate cutting 
area
Lynggaard, H.J.
ICCAS Int. conference on computer ap
plications in shipbuilding (071812), 
19 99 06 ,1 , pg-137, nrpg-13, dr-2, ph-5, 
ENG
The paper describes the information sys
tem for handling all steel plates through 
a cutting area at Odense Steel Shipyard. 
During the last years OSS' robot cell con
trol system, ROBEX, has been transfer
red to all automated and manual proces
ses in sandblasting, primer painting, 
plate marking, cutting and sorting pro
cesses including material handling be
tween operations. Equipment in numeri
cally controlled processes are linked to a 
shop floor control computer for data 
exchange with machine programming 
systems, and manual processes use wi
reless terminals with bar-code equip
ment for distribution and collection of in
formation on the shop floor. The paper 
describes the information system which 
is located in the workshop and describes 
how it is used step by step in the plate 
cutting factory logistics. 0320421; 
0320 231 :03 204 14

SWZ 9 9 0 9 0 2
A planning and control method for 
shipyard processes: a shiprepair 
yard case study
Chryssolouris, G.M.etal.
ICCAS Int. conference on computer ap
plications in shipbuilding (071812), 
199906, 1, pg-127, nrpg-9, gr-2, ta-1, 
dr-7, ENG
This paper describes a planning metho
dology and its application to a repair shi
pyard. The method includes an hierarchi
cal model of the shipyard’s resources 
and its workload. The model including an 
assignment logic of the workload to the 
shipyard’s resources has been imple
mented in a software system. The sys
tem simulates the operation of the shipy
ard and produces a schedule for the 
resources and a set of performance me
asures, which enable the user to evalu
ate the created schedule. A set of sche
duling experiments with data coming 
from a shiprepair yard have been con
ducted in order to validate and test the 
approach under different conditions. 
0320240; 0320243

SWZ9 9 0 9 0 3
Synthetics: the future for offshore 
platform moorings
Sloan. F.
Sea Technology (002920), 199904, 
40 /4 , pg-49, nrpg-5, gr-1, dr-1, ph-2, 
ENG
After more than two decades of develop
ment, there is a rapidly rising tide of inte
rest in replacing heavy steetwire moor
ing ropes with lightweight and 
corrosion-free synthetic fiber ropes. The 
reasons for the increasing attention are 
compelling - reduced cost and improved 
performance. 0630614

SWZ 9 9 0 9 0 4
Random access ro-ro vessels for ef
ficient waterways and coastal servi
ces
Brown, J.; Baker, C.
RINA conference (076875), 1999 02 / 
13, pg-1, nrpg-16, ta-5, dr-10, ph-1, ENG 
While short-sea ferries are efficient on 
services directly between terminal ports, 
severe logistical problems with loading 
and unloading procedures arise if inter
mediate ports have to be served. On 
board sorting is not practical, whilst 
leaving empty access lanes to selected 
areas of the vehicle deck is uneconomic. 
The designs proposed seek to bring to 
inland waterways and sheltered coastal 
route intermodal movements much of 
the efficiency of Roflo short-sea ferries. 
A unique feature of the family of designs 
is longitudinally positionable ‘intraface’ 
ramps on the shipsides. Technical de
scriptions of the vessels and ramps are 
featured in the paper, together with illust
rations of potential waterways and coas
tal routes. 0110404; 0410137

SWZ 9 9 0 9 0 5
The wash effect of high speed fer
ries in coastal and inland waterways
Hannon, M.A.; Varyani, K.S.
RINA conference (076875), 199902/9 , 
pg-1, nrpg-12, g r4 , ta-4, dr-2, ENG 
This paper examines the initial problem 
of wake produced by high speed craft 
and develops experimental techniques to 
measure the wake produced. The appro
ach taken to investigate this problem 
was to carry out a field study on site at 
Loch Ryan from where Stena Sea Link 
operate their HSS catamaran and con
ventional ferries, SeaCat Scotland opera
te their wave piercing catamaran and

P&O operate their Jetliner and conven
tional Ro-Ro femes. This gave a wide ran
ge of data to be collected. Once the re
quired data of the wakes was collected 
over a number of visits it was analysed 
and compared to the conclusions and 
existing wake results and prediction me
thods found in technical papers, The aim 
of this investigation is to develop a me
thod of predicting the wash of vessels in 
the design stage and to help avoid any 
environmental or operational problems 
that may occur during service. 0150631

SWZ 9 9 0 9 0 6
Fast vessels on inland waterways
Zibell, H.G.; Groflius, W.
RINA conference (076875), 199902/6, 
pg-1, nrpg-18, gr-18, ta-1, dr-7, ENG 
To investigate the behaviour of fast ship 
types usable also on inland waterways 
model tests were carried out in the VBD 
with fast monohulls, planing catamarans 
and low wash catamarans on different 
water depths. CDF-results were compa
red with those of the model tests. Some 
results of the investigations are presen
ted and discussed. 0112100; 
01 50200 ;0150519

SWZ 9 9 0 9 0 7
Structural design of the latest and 
largest container ships
Spencer, R.
RINA conference (076875), 1999 03 / 
15, pg-1, nrpg-14, gr-1, ta-1, dr-13, ENG 
Over the last few years container ships 
increased significantly in capacity and 
the indications are that this trend will con
tinue. Now that container ships exceed 
the size limitations of the Panama Canal, 
an upper limit to their size has not been 
fixed. With the increase in size, different 
structural configurations are required to 
satisfy the strength criteria. As these 
vessels go beyond previous experience, 
one needs to adopt a rational and scienti
fic approach to ensure that these struc
tures are capable of meeting these crite
ria. ABS has developed its SafeHull 
system to meet this need and is current
ly applying it to the latest and largest 
container ships. This paper discusses 
the methodology behind SafeHull and its 
application to container ships, how areas 
of concern in the structure are addres
sed and effective solutions provided. 
0120330

Maritiem Inlormatie- 
centrum/BTUD

Kopieen van de hier vermelde artike- 
len zqn tegen betalmg verkrijgbaar bij:

Mantiem Informahe Centrum 
Mekelweg 2 ,2 6 2 8  CD Delft 
Tel: 015.2786663  
Fax: 015.2786855  
E-mail: mic@library.tudelft.nl

Bij bestellmg van artikelen dient u het 
SWZ-nummer van het abstract op te 
geven.

De bibliotheek van het Maritiem Infor- 
matie CentrunVBTUD is geopend op 
werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

SWZ 9 9 0 9 0 8
Coastal shipping from  the m aster’s 
point of view
Hunt, N.W.
RINA conference (076875), 199902/2, 
pg-1, nrpg-6, dr-1, ENG 
Naval architects seldom sail in the ships 
they design. Feed back from those who 
have to operate these ships is often neg
ligible. The Nautical Instititute is seeking 
methods to improve this situation and 
has recently published a book on the 
subject - "Improving Ship Operational De
sign”. In particular, all trainee naval archi
tects should spend some weeks at sea 
in a commercial vessel to develop an un
derstanding ol how ships operate. In the 
coastal trades a number of newbuildings 
are very well designed for ease of opera
tion, but not all. Some really innovative 
thinking based on detailed research has 
produced completely new concepts, 
such as the hatchless container feeder 
ships now in service. There are, howe
ver, many vessels in service where little 
thought was given to the practical pro
blems of watchkeeping, cargo opera
tions and even sound proofing cabins 
next to noise machinery. This paper ad
dresses the operational aspects of coas
tal shipping and suggests some areas 
where naval architects may be able to 
improve some of their designs. 
0220000; 0240517
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r o d u c t i nfo Nieuwe HS straddle carrier van Nelcon

Bureau Veritas certifies synthetic rope
Leading international classification soci
ety Bureau Veritas Is the first class soci
ety to certify 100 km of synthetic fibre 
ropes for deepwater off shore moorings. 
This represents about sixty per cent of 
all synthetic fibre ropes manufactured 
for off shore mooring use to date, 
"Synthetic fibre ropes offer significant 
advantages for mooring all types of off
shore production units," says Michel 
Francois, of BVs Offshore Division. "We 
were the first to enter this field, issuing 
guidance notes in 1997. Since then we 
have certified over 100 km of moorings, 
almost all of which has been used to 
moor Petrobras units in the Campos 
Basin development."
BV issued Guidance Note Nl 43 2  “Certifi
cation of synthetic fibre ropes for moor
ing systems" in 1997. Ropes certified

under the guidance have, been used for 
mooring SSFPUs and FPSOs in water 
depths of between 800  m and 1,400 m. 
Rope sizes have varied between 160 
mm and 200 mm, giving breaking loads 
of between 500 tonnes and 1,000  
tonnes.
Bureau Veritas, founded in 1828, is a 
leading international service provider, 
dedicated to the prevention of risk and 
the promotion of quality across a wide 
range of economic activities: Marine, 
Aeronautics, Industry, Building Inspec
tion, International Trade Consumer Prod
ucts and Certification.
Further details from;
Michel Francois Bureau Veritas, 
tel: +33 .1 .42915426 , 
fax: + 33 .1 .42915345 .

D rew  M arine supplies Fuel H om ogenizers
The Drew Marine Division of Ashland 
Specialty Chemical Company has con
tracted with Wan Hai Lines of Taipei to 
equip the entire Wan Hai fleet with Fuel 
Mill dynamic homogenizers manufac
tured by Drew Marine's Mar-Tec sub
sidiary. Under the initial purchase agree
ment for 16 units, executed March 8, 
four homogenizers will be installed on
board each of four newbuildings under 
construction at Naikai Zosen shipyards in 
Japan.
The Fuel Mill homogemzer is a milling ma
chine equipped with concentric gears 
with cone-shaped surfaces that grind 
heavy fuel oil (HF0) as it is pumped 
through the handling system. It is fitted 
permanently inline at a location suited to 
its intended purpose. Drew Marine sup
ports its operation through a unique pro
gram of comprehensive fuel manage
ment designed for optimizing the 
treatment of problem fuels.
Wan Hai’s primary objectives for fuel ho
mogenization on its vessels are reducing 
the energy and disposal costs of excess 
sludge production and improving com
bustion performance. Multiple Fuel Mill 
units in a strategic configuration will be 
used to achieve those goals. On the new- 
build vessels, homogenizers installed in 
the HFO settling tank circulation and in 
the waste oil tank circulation will help re
cover the burnable hydrocarbons con

tained in fuel sludge while reducing the 
waste requiring discharge ashore. To 
achieve maximum combustion benefits 
for both the main and auxiliary engines,

additional units will be installed between 
the fuel supply pumps and circulating 
pumps in both fuel systems. The homog- 
enizer locations, specified for most exis
ting Wan Hai vessels are the HFO settling 
tank and the main engine fuel system. 
Asphaltenes as large as 70-100 microns 
are found in many marine residual fuels. 
The production of sludge by precipitation 
of suspended asphaltenes is a common 
occurrence triggered by the high carbon

content in HFO. It also occurs due to in
compatibility caused by blending fuels. 
The milling action of the fuel homogeniz- 
er shears asphaltene particles to smaller 

than 5 microns, well under the 
maximum size recommended 
by engine manufacturers for ef
ficient operation. The sheared 
particles pass through purifiers 
without forming sludge, while 
existing sludge is homoge
nized back into the fuel.
Smaller particle size also re
sults in a more homogenous 
fuel, which injectors can spray 
into finer droplets. This creates 
more surface area from the 
same volume of fuel for 
greater vaporization-further en
hanced by a more uniform 
spray pattern penetrating 
deeper into the cylinders with 
better dispersion. With better 

vaporization, the fuel bums more com
pletely, generating more energy while re
ducing the volume of unbumed carbon 
available to form harmful engine and tur
bocharger deposits.
A Fuel Mill unit installed between the sup
ply pump and circulating pump can also 
be used to homogenize fuel with fresh 
water, creating a water-irvfuel emulsion. 
This process is one of the methods ad
vocated by a consortium of major equip

ment manufacturers and other suppliers 
working to identify economical nitrous- 
oxide (NOx) reduction techniques. Inject
ing the emulsion into the cylinders under 
high temperature and pressure creates 
a fine spray of water droplets coated 
with fuel. The high temperature then 
causes the water to flash into gaseous 
states of oxygen and hydrogen, which 
will combust. In addition, the fuel coating 
the water explodes into smaller droplets 
with greater total surface area-also lead
ing to better combustion. The combina
tion allows a reduction of the excess air 
put into the engine for combustion-along 
with its 78-percent nitrogen content. The 
result is a direct reduction in N0X emis
sions.
The Fuel Mill homogenizer is available in 
three models that accommodate various 
fuel consumption ranges. The homoge
nizers purchased by Wan Hai Lines will 
be supplied as complete systems, in
cluding booster delivery pumps and a to
tal electronic and safety package. The 
equipment is supported by Drew Mari
ne's worldwide technical service net
work.

For information:
Steve Burak, product manager, Drew 
Marine Division., tel: +1 .973 .2637733; 
fax: +1 .973 .2634491; 
email: srburak@ashland.com

De Rotterdamse kranenbouwer en fabrikant van straddle carriers Nelcon b.v., heeft 
een opdracht voor het leveren van 19 HS (high speed) straddle carriers met twmlift 
spreaders voor Maersk-Delta b.v. te Rotterdam; een joint venture tussen de Deense re
derij Maersk en ECT.
Een straddle carrier is een voertuig waarmee containers m de haven vervoerd en ge
stapeld kunnen worden. Nelcon bouwt sinds 1975 straddle carriers. Sinds de introduc
tie van het H S ’-type in oktober 1998, is Nelcon's eerste straddle carrier van dit type op 
tournee langs een groot aantal Europese havens, waaronder Rotterdam, Hamburg, 
Bremerhaven en Antwerpen.
De eerste twee machines van het type H S/3, zijn inmiddels afgeleverd in Le Havre, 
Frankrijk.
De container over
slag maakt op dit 
moment een stor
machtige ontwikke
ling door. Zo zijn er 
omvangrijke plan
nen voor nieuwe 
terminals in o.a.
Amsterdam, Le Ha
vre, Antwerpen en 
Hamburg.
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Siemens motorbeveiligingsschakelaars

De 3RV1 laagspanningsschakelaar

Siemens heeft in het kader van de 
Sinus-3R-familie laagspannings- 
schakelmateriaal een nieuwe se
rie vermogensschakelaars op de 
markt gebracht.
De 3RV1, ook wel motorbeveili
gingsschakelaars genoemd, zijn 
compacte, stroombegrenzende 
vermogensschakelaars. Ze wor
den vooral gebruikt voor het scha
kelen en beveiligen van motoren 
in aftakkingen. De 3RV1 is uitge
voerd met een stroomafhankelijk 
vertraagd werkende bimetaaluit- 
schakeling en een onvertraagd 
werkende uitschakeling voor kort
sluitingen. De uitschakeling bij 
thermische overbelasting is als 
contact naar buiten uitgevoerd.
Het grote voordeel van de nieuwe 
Sirius 3RVl-schakelaars is dat 
een oververhitte motor automa
tisch wordt gereset als de motor 
is afgekoeld. Hiermee voorkomt 
men langdurige productiestilstand als 
gevolg van een kortstondige overbelas
ting.

F. Hoffmann B.V. te Zwijndrecht speciaal- 
machines en gereedschappen - heeft mi- 
crocontrollergestuurde apparatuur voor 
contactloze plaatdiktemeting geïntrodu
ceerd. De plaatdikte-meetapparatuur, ty

pe IDM 60, is een product van Roland 
Electronic GmbH.
De Roland meetapparatuur van de serie 
IDM 60 dient voor de diktemeting van 
non-ferro plaatmateriaal. De diktecontro- 
le vindt contactloos plaats met een set 
sensoren, dat aan beide zijden van de

De nieuwe Sirius 3RV1 motorbeveili
gingsschakelaars zijn leverbaar in de 
grootte SOO, SO, S2 en S3. Uniek voor

plaat in een speciaal ontwikkelde meet- 
vork is gemonteerd.
Toepassingsgebieden zijn met name in
stallaties voor het op lengte brengen van 
platen in walserijen of bij verwerkende 

machines, zoals 
bijvoorbeeld 
strek-buig-richt- 
machines, has
pels, langs- en 
dwarsknipinstalla- 
ties. De sensoren 
worden met be- 
veiligingsplaten 
beschermd tegen 
beschadigingen 
door stoten, die 
kunnen optreden 

bij bandbreuken of bij de invoering van 
een coil.
De werking van de plaatdikte-meetappa
ratuur berust op het wervel stroomprina 
pe. Het sensorsysteem bestaat uit een 
zend- en een ontvangstdeel. De zender 
wekt een elektromagnetisch veld op, dat

deze motor-beveiligingsschake- 
laars is dat hiervan nu een com
plete serie tot 100 A op de markt 
is voor motoren tot 45  kW bij 400
V.
De functie van de schakelaar is 
eenvoudig en bespaart boven
dien veel tijd. Wanneer een motor 
oververhit is geraakt wordt er m 
plaats van het afschakelen van 
een aftakking een overbelastmgs- 
signaal via hulpcontacten gege
ven. Met behulp van een onderge
schikte contactor kan de motor 
direct worden uitgeschakeld. 
Wanneer de motor is afgekoeld 
wordt automatisch de overbelas- 
tingsmelding gereset. Men kan 
de aftakking op die manier snel 
weer in bedrijf stellen zonder dat 
servicepersoneel de schakelkast 
hoeft open te maken van waaruit 
de motor wordt geschakeld en 
beveiligd. Bij een kortsluiting zal 

de 3RV1 op de gebruikelijke manier on
vertraagd uitschakelen.
De montage van de combinatie van de

in de te meten plaat wervelstromen ver
oorzaakt.
De wervelstroomverliezen in de plaat 
dempen het elektromagnetisch veld. De 
verliezen worden in het ontvangstdeel 
geëvalueerd en zijn een maat voor de 
plaatdikte.
De plaatdikte en andere bedrijfsparame- 
ters (zoals nominale dikte, tolerantes, 
waarschuwingen afschakelgrenzen) wor
den digitaal op het display van de bestu- 
ringskast weergegeven. Het systeem is 
programmeerbaar voor 60  verschillende 
materialen en dikten.
Er kan voor de apparatuur-interface wor
den gekozen uit een potentaalvrije 8bit 
PLC parallehnterface voor in- en uitvoer 
en een potentaalvrije RS232 interface 
voor PC voor dataregistrate.

Contact:
Hoffman, Postbus 1050, 3330 CB 
Zwijndrecht,
tel: 078.6102388, fax: 078.6103255.

nieuwe Sirius 3RV1 - vermogens-schake- 
laars met een Sirius 3RT1 -contactor als 
zekeringsloze motoraftakking is even 
snel, eenvoudig en gemakkelijk uit te 
voeren als bij al het Sirius 3R laagspan- 
ningsschakelmateriaal.
De 3RV1 en de 3RT1 zijn elektrisch en 
wat design betreft volledig op elkaar af
gestemd en zijn hierdoor in een aftakking 
van een verdeling perfect te combineren.

Nieuw bij Geveke:
centrifugaal pompen 

van Behrens

Sinds kort is Geveke Werktuigbouw 
te Amsterdam de vertegenwoordi
ger van 'Heinrich Behrens Pumpenfa- 
brik' in Nederland. Behrens is een 
Duitse producent van pompen en 
heeft zich in z’n vijftigjarig bestaan 
gespecialiseerd in het ontwikkelen 
en bouwen van centrifugaalpompen 
voor de scheepvaart. Het leverings
programma van deze producent 
past zeer goed in het bestaande pro
ductenpakket van Geveke Werktuig
bouw voor deze industrie.
Het leveringsprogramma van Beh
rens omvat centrifugaalpompen met 
capaciteiten tot 1.000 m 3/h  en op- 
voerhoogten tot 100 m. De pompen 
zijn voor verschillende toepassingen 
aan boord van een schip in te zetten. 
Behrenspompen zijn leverbaar in al
le gangbare (scheepvaart) materia
len en kunnen door alle erkende clas
sificatiebureaus worden gecertifi
ceerd. Inmiddels zijn tal van schepen 
over de hele wereld al uitgerust met 
Behrensoompen.

Contact:
Geveke Werktuigbouw bv, Afd. In- 
dustriepompen, groep Scheepvaart, 
Postbus 8 2 0 ,1 0 0 0  AV Amsterdam, 
Tel: 020.5829111

Hoffm an introduceert p laatd ikte-m eetapparatuur
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GEA Ecoflex:
T h e  H e a t Exchanger. 
T h e  K n o w le d g e .
T h e  Products .

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

Als u voortaan aan piatenwarmte- 
wisselaars denkt, denkt u dus aan 
G EA  Ecoflex: The Heat Exchanger!

/ C  l ~  n  G E A  E co flex
VJ I— / V N e d e r la n d
Le ading Techno lo gies. In d iv id u a l Solutions.

GEA Ecoflex Nederland 
Postbus 41 • 6566 ZG M illingen aan de Rijn 
Tel. (0481) 43 48 20 • Fax: (0481) 43 47 13 
E-mail: ecoflexOtip.nl

Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184 - 67 62 62 Fax 0184 - 67 62 67

V A N  D E  G IE S S I
STRAALBUIZEN
K w aliteit in gespecialiseerde 
producten

a g t i

marine & offshore
FOR ELECTRICAL SERVICE 
YOU CAN RING THE BELL NIGHT AND DAY

(SINCE 1892)
ACTIVITIES:
New-building, m anufacturing, energy-syslems and repairs  

N EW -B UILDING  D IV IS IO N :
D esign  and installation  of complete electrical, instrumentation and automation 
systems on board of all kinds ot sea-going vessels and offshore platforms.

M A N UFA CTURING  D IVISIO N:
Design, production  and installation  ot switchboards, motor control centres, 
automation and monitoring plants. Analogue and digital electronic's. fibre optics, 
scada/telemetry, microprocessors, power units and programmable logic controls.

E N E R G Y S Y S T E M S  D IV IS IO N :
Design, engineering, p roduction  and installation  of customized marine, 
offshore and industrial systems.
Delivery program : motors , generators, controls and drive systems for AC. DC, 
LV and HV applications.

R EPA IR  D IV IS IO N :
Repair, m aintenance, renovation, conversion  and m odern izing  of complete 
electrical, instrumentation and automation plants on board of all kinds of sea
going vessels and offshore platforms.

S H O P  REPAIR  D IVISIO N:
M echan ical and electrical repair facilities for switchboards, motor control centres, 
automation and monitoring panels incl. electronic and pneumatic components etc. 
Facilities are available for overhaul, rew inding, im pregnating, ba lanc ing  and 
testing  on all kinds of motors/generators, D C. and A C. Im pregnating is done by 
means of the modem 'Ayrodev' process.

The company otters a 24  hr. service. The field repair division operates world
w ide  The main office is based in R otterdam  and the main repair-shops are 
located in R otterdam  and A m sterdam
Branch offices and repair-shops are stationed in all major D utch  ports and repair 
yards

G T I M a r in e  &  O f fs h o re
Sluisjesdijk 37  
3087 AD  Rotterdam  
The Netherlands  
P.O.Box 59029  
3008 PA Rotterdam  
The Netherlands  
Phone (+31) 10 /42 9 .5 2 .0 0  
Fax (+31) 10 /429 .50 .05  
Harbourno. 2110

t f /

MEMBER OF THE INTERNATIONAL SHIP 
ELECTRICAL AND ENGINEERING SERVICE
ASSOCIATION (ISES) LTD.

FORMERLY

de hoop groenpol
marine electrical engineers

(0

£l\ ISO 9001 
VCA**



Cytec Industries kiest Moore
Cytec industries heeft Moore gekozen 
als voorkeurs leverancier voor procesbe
sturingssystemen.
De met Moore gesloten overeenkomst 
omvat het procesbesturings-systeem 
APACS+, de complementaire safetyPLC 
QUADLOG en de naadloos te integreren 
familie van XTC transmitters.
Cytec koos voor Moore omdat deze een 
procesbesturingssysteem levert met 
een geheel open, schaalbare architec
tuur en batch automatisenng die voldoet 
aan de eisen volgens S88.01. Deze unie
ke aspecten van het APACS+ systeem 
waren voor Cytec van bijzonder belang, 
omdat ze het bednjf in staat stellen om 
third-party software te integreren zonder 
enige verdere inspanning en dezelfde 
hard- en software te gebruiken voor zo

wel kleine als grote projecten. Bovendien 
elimineert de modulaire aanpak van de 
op S8Bgebaseerde Moore software de 
programmeemoodzaak om de umt-naar- 
unit matenaal transfer en unit besturing 
te implementeren.
De APACS+ en QUADLOG systemen 
hebben Cytec geholpen de productkwale 
teit te verbeteren, de productiekosten te 
reduceren en de productieaantallen te 
laten stijgen in verschillende fabrieken 
over de afgelopen 5 jaar. Volgens Cytec 
is deze ervaring van doorslaggevend be
lang geweest om de goede relatie te 
continueren. Daarnaast was systeembe- 
trouwbaarheid een andere belangrijke 
factor in het besluitvormingsproces. 
APACS+ zal worden geïmplementeerd 
voor nieuwe applicaties om bestaande

processen te verbeteren en overjange 
systemen te vervangen.
APACS+ realiseert een ongeëvenaarde 
niveau van openheid via de industrie 
standaards, inclusief de EC 61131-3 
standaard voor programmeerbare be- 
stunngen, OLE voor procesbesturing 
(OPC) en ActiveX, terwijl z’n architectuur 
applicaties van alle soorten en maten 
aankan door heel kostenbewust tege
moet te komen aan initiële procesbestu- 
rmgsbehoeften en tegelijkerti|d ook reke
ning te houden met toekomstige 
uitbreidingen. De S88.01 standaard vol
gend, zorgt APACS+ batch software 
voor een uiterst flexibele besturing en si
mulatie van een batch processing instal
latie en maakt uitgebreide change ma
nagement faciliteiten mogelijk.

Cytec Industries is een verticaal geïnte
greerd bedrijf dat specifieke chemicaliën 
en materialen produceert, waarbij gefo
cust wordt (V  producten met toege
voegde waarde. Het bedrijf ontwikkelt, 
produceert en verkoopt chemicaliën 
voor water en industriële processen, 
speciale materialen en bouwsteen che
micaliën om een brede reeks eindgebrui
kers te bedienen in de luchtvaart, plas
tics, coatings, papier, waterbehandeling 
en automobielindustrie.
Contact: Moore Process Automation 
Solutions
Tel:+31.180.461111

FM-200 is the people-safe alternative to Halon

Although the release of any fire extin
guishing agent into occupied spaces 
could have some effect on people and 
delicate electrical systems, FM-200 fire 
extinguishing agent is overwhelmingly 
accepted as the safest.
Over 70 toxicity tests, more than any 
other Halon alternative, provide an exten
sive health and safety information data
base and support FM-200 as a safe 
agent to use when people are present. In 
addition to acceptance by Factory Mutu
al Research Corporation, Underwriter’s 
Laboratories, the United States Coast 
Guard and the U.S. Environmental Pro
tection Agency, FM-200 is CE approved. 
In emergency situations, people can be 
evacuated safely when FM-200 is pre

sent at design concentrations. It’s even 
used in place of the CFC propellants 
found in medical, metered-dose inhalers, 
such as those used for asthma treat
ment. It has zero effect on the ozone lay
er and is not subject to phase-out sched
ules anywhere in the world.
Unlike extinguishants such as C 02, prop
erly designed FM 200 systems guard 
against thermal shock to sensitive elec
trical equipment in situations where the 
agent may make direct contact. It is non- 
conduchve, noncorrosive and leaves no 
residue that could damage computers, 
software, communications, data files or 
medical equipment.
FM-200 systems are designed to induce 
an atmospheric concentration of approx
imately 8% in a protected compartment, 
thus reducing the potential for room and 
equipment damage caused by overpres- 
surerization.
Seafire Marine offers an extensive line 
of custom-designed FM-200 extinguish
ing systems for both petrol and diesel 
engine compartment protection. Sys
tems are available in automatic and/or 
manual operation and carry the CE 
mark.

Contact:
Seafire Marine, 9331-A Philadelphia 
Rd„ Baltimore, MD 21237 USA.
Tel:+1.410.6875500, 
fax:+1.410.6875503.
Website: www.seafire.com.

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

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

aktiviteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht. De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein.
Zo heeft Breko niet alleen 
op het gebied van produk- 

tie, installatie en onderhoud, maar zeker 
ook als het gaat om adviseren, ontwerpen 
en engineering 
een enorme hoe
veelheid ervaring 
in huis. Voor 
diverse opdracht
gevers werden er 
de afgelopen 
jaren uiteenlo
pende schepen 
gebouwd, waar
onder droge 
ladingschepen en geavanceerde chemicaliën- 
tankers Breko streeft van ontwerp tot realisa

tie naar eersteklas kwaliteit 
tegen concurrerende prijzen. 
Dat het bij breko vooral draait 
om efficiensea zult u merken 
zodra u met Breko in zee gaat.

SHIPBUILDING
ANO REPAIRS

BREKO
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P. de Beer & Co. b.v. Rotterdam Scheepvaart - Techniek - Landmaterieel

P. de B eer &  C o . b.v. is een m id d e lg ro o t expertisebureau  m e t een technische en nautische staf.

T e r  versterk ing  van de technische staf zoeken  w ij o p  k o rte  te rm ijn  een representatieve

SCHADE EXPERT

Bij v o o rk e u r m e t ervaring m aar kandidaten die m enen geschikt te  zijn o m  (in te rn ) opgeleid te  w o rd e n , zijn o o k  van harte  w e lk o m .

Experts van D e  B eer o n d e rzo e ke n  schaden op  schepen in de ru im ste zin des w o o rd s : m o to re n , g en erato ren , hulpw erktu igen , ketels, 
kranen, casco etc. T e ch n ie k  en landm ateriee l o m v at zaken zoals (land)kranen, industriem achines, constructies, w e rkm ateriee l, shovels, 
heftrucks, co m pressoren  etc.
Regelmatig d o e t de e x p e r t  o o k  zijn ro n d e  d o o r  N ed e rlan d  o m  schade aan agrarische w erktu ig en  te  o n d e rzo e ke n  aan tra c to re n , hak- 
selaars, boom versnipperaars , dorsm achines etc. K o rto m , een z é é r  interessante en afwisselende baan. N ie t  één schade is hetzelfde.

D e  functie bestaat v o o r  ca. 50%  u it k a n to o r- en 50%  u it locatiew erk.
D e  expertises o p  scheepvaartgebied zijn soms in h e t buitenland, ec h te r n iet zo  freq u e n t dat h e t u w  sociale leven vers to o rd .

D e  e x p e rt zal zich na een in w erk p erio d e  gaan bezighouden m e t h e t zelfstandig b eoorde len  van schadegevallen en  h e t vasdeggen van zijn 
bevindingen in een rapp ort.

Gewenst profiel:
- branche ervaring e n /o f gevaren als scheepsw erktuigkundige en /o f  

w erktu igkundige opleiding
- w oonachtig  in de Randstad
- leeftijd ca. 3 0 -4 0  jaar
- goede beheersing van de N ederlandse  en Engelse taal in w o o rd  en geschrift
- goede redactionele vaardigheden
- goede contactuele , co m m erc ië le  en organisatorische eigenschappen
- bere idheid  to t  h e t volgen van vaktechnische opleidingen

U w  schriftelijke sollicitatie m e t c.v. ku nt u rich ten  aan P. de B eer &  C o . b .v ., Postbus 9 3 7 3 , 30 07  AJ R o tterd a m , te r  a tte n tie  van de h e er P. Exalto.

W ij bieden:
- een in te rne  opleiding
-  een zelfstandige functie binnen een ervaren  team
- afwisselend w e rk  m e t vele e x te rn e  co ntacten
- een au to  van de zaak en goede beloning.

Dit rijdschrift is
het enige Nederlandstalige vakblad
dat bericht over de ontwikkelingen en achtergronden van het transport van 
gevaarlijke stoffen. Zesmaal per jaar informeert Gevaarlijke Lading over on
der meer de ontwikkelingen rond de Veiligheidsadviseur, het bestrijden en 
voorkomen van calamiteiten, het transport, op- en overslag van gevaarlijke 
stoffen, produkten & diensten en afvalverwerking en verwerking van reststof
fen. Alle modaliteiten komen aan de orde!

Nieuwsgierig ?
Bestel nu een proefexemplaar.

U kunt onderstaande bon sturen aan:
WYT Uilgeefgroep, Antwoordnummer 20173,
3 0 2 0  VB Rotterdam (een postzegel is niet nodig)
Faxen mag ook: 010-47 80904 .

Gevaarlijke Lading is een uitgave van W YT Uilgeefgroep, A dres:.............
Pieter de Hoochweg 1 1 1 ,3 0 2 4  BG Rotterdam.

Posfc./Plaats: 

Telefoon:....... .

gevaaW.I|KE
i

n9
een exemplaar van Gevaarlijke Lading ontvangen
Ik ben Nieuwsgierigen wil graag ter kennismaking

Bedrijf:

Naam:

Functie:

oEVAARlIjKE
l a d in g
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 

Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society of Marine 
Technology

In Memoriam

H. Pouderoyen
Op 20 juni 1999 is te Oostvoome overle
den de heer H. Pouderoyen, ouddocent 
KMA Breda. De heer Pouderoyen was 
78 jaar en ruim 44 jaar lid van de KNVTS.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
C.D.Lettenga
Student Scheepsbouwkunde Hoge
school Haarlem
T.v.Eijsingawei 4 ,9 0 3 4  GA MARSSUM. 
Voorgesteld door T.Lantau 
Afdeling Amsterdam

W.M.van Santen
Student Scheepsbouwkunde TU DELFT
E.du Perronlaan 18, 2624 na DELFT. 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP.
A.H.van den Hoonaard 
Manager Marine Service HMC BV.
Almere
Baarsweg 1 5 ,1317RZALMERE. 
Voorgesteld door H.Pasteuning 
Afdeling Amsterdam

F.KIeinjan
Manne Manager James Walker 
OudBeiiertand
Lange Meet 44, 3291 TV STRUEN. 
Voorgesteld door H.Pasteuning 
Afdeling Rotterdam

E.Srrud
2e Scheepswerktuigkundige RCCL 
MIAMI (USA)
Koningin Wilhelminalaan 7,
3956 TC LEERSUM.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

R.L.Wigmans
2e Werktuigkundige Wagenborg Delfzi|l. 
Hogewoerd 114, 2311 HT LEIDEN. 
Voorgesteld door M.Schouwenaar 
Afdeling Rotterdam

P.C.Zijdemans
Service Manager ABB Antwerpen 
Steltenpad 23 ,33 11  SI Dordrecht. 
Voorgesteld door H.Pasteuning 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP
J.Ruygrok
Vincent van Goghlaan 12,
5581 JMWAALRE.
Voorgesteld door J.P.Stuifbergen 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
DONATEURSCHAP
Volle Kracht
De Heer D.H.Bmkhorst
Postbus 1850, 3000 BW ROTTERDAM

DfIMsll BERGIIM g )
O nze cliënt, D am en Shipyards Bergum , is een werkmaatschiappij van d e  Dam en Shipyard Group.

De w erf ontwikkelt en bouw t m et 65 m edewerkers voornamelijk vrachtschepen to t 4 .000 ton D W T  voor de kustvaart.
D e w erf is gespecialiseerd in het bouwen van enkelstuks o f kleine series schepen. D e schepen onderscheiden zich door 

hoge kwaliteit, concurrerende prijs en snelle levertijd. Een belangrijk deel van de cascobouw w ordt uitbesteed in het 
buitenland. D e afbouw w ordt m et een grote bijdrage van toeleveranciers uitgevoerd op de w erf in Bergum (Friesland). 
Als uitgangspunt voor d e  schepen dienen basis scheepstypen, die op klantenspecificaties w orden afgebouw d. D e basis 

scheepstypen w orden door de afdeling Engineering uitontwikkeld en aan de nieuwste inzichten en klantspecificaties aange
past zowel scheepsbouwkundig als werktuigkundig. Tevens is deze afdeling de voortrekker bij de ontwikkeling van een 

nieuwe generatie schepen. In verband m et het vertrek van de huidige functionaris komen wij namens onze cliënt graag in
contact m et kandidaten (m/v) voor de functie van

Hoofd Engineering
scheepsbouwmanager m et visie

D e functie:
U krijgt een passende inwerkperiode 
waarin u kennismaakt m et de organi
satie en de werf. U structureert het ont
werpproces en ontwikkelt een adequaat 
projectm anagem ent voor de uitvoering 
en de ontwikkeling. U coacht de project
leiders en medewerkers in hun ervarings- 
opbouw  en ontwikkeling. U optimaliseert 
m et Ordercoördinatie en Bedrijfsbureau 
de systematiek van planning en voort
gangsbewaking. U zorgt voor de diver
se berekeningen, de contacten m et 
klassenbureaus en autoriteiten en 
u regelt de uitbesteding van het teken

werk. U geeft leiding aan het
ontwerpproces en u g e eft richting 

aan de ontwikkeling van nieuwe 
schepen.

D am en vraagt:
- Een ervaren scheepsbouwer die 

m et het gestructureerd ontwerpen  
van vrachtschepen zijn sporen 
heeft verdiend.

- O pleid ing HTS-Scheepsbouwkunde 
o f gelijkwaardig.

-  G oede beheersing van de Engelse 
taal. '

-  Leeftijd vanaf circa 35 jaar.

D am en b iedt:
- Een verantwoordelijke functie m et 

veel ruim te om m et eigen initiatief de  
afdeling verder te ontwikkelen.

-  D e mogelijkheid om een herkenbare 
bijdrage te  leveren aan een nieuwe 
generatie schepen.

- Een inform ele organisatie die deel uit
maakt van een ondernem ing m et een  
uitstekende reputatie.

- Een goed salaris en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

G eïnteresseerd?
Schrijft u dan een korte brief m et u itge
breid c.v., onder vermelding van ref.nr.
141.90649 aan
Mercuri Urval B V.
Van Swietenlaan 25-I
9728  N X  Groningen.
Tel. 050 -  522 11 00, fax 050 - 522 11 99.
E-mail: sol.gro@mercuriurval.nl

Mercuri Urval
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Maritime Search
Informatierubriek in 
Schip en Werf de Zee
Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals in de 
scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt iedere maand meer dan 5000 betalende abonnees, waaronder vele 
'beslissers’ in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied - NVTS.

De nieuwe rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of specialisme 
te informeren. Maritime Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder door u zelf gekozen tref
woorden. Zo maakt u, voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf een stuk eenvoudiger!

Maritime Search biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf de Zee.
Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de 
bestaande rubrieken.

Ondergetekende : ______________________________________________________________________________
I

Firma : ______________________________________________________________________________

Adres :_________________________________________________________Postcode____________

Plaats : ______________________________________________________________________________

Contactpersoon : ______________________________________________________________________________

Telefoon : ______________________________________________________________________________

Fax : ______________________________________________________________________________

■ E-mail : ______________________________________________________________________________

Verzoekt te plaatsen per: ......... / ........... /1 9 9 9 ,

maximaal 6  regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.

ü  vermelding in Maritime Search: ƒ50 ,- per rubrieksvermelding, per uitgave 
□  inclusief logo: ƒ100 ,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)

Onder de rubrieken:

1 . _________________________________________________________________________________________________________________________

2 . _________________________________________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

Datum : ________________________________________________

Handtekening : _______________________________________________

Maritime Sea SchJ

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. •  Postbus 1890  •  2 2 8 0  DW RIJSWIJK 
Tel. 0 7 0 -3 9 9  0 0  0 0  •  Fax 0 7 0 -3 9 0  24  88  (faxen mag ook)



A g e n d a

Nationaal

Vakbeurs/m anifestatie Hoogezand- 
Sappemeer maritiem
vrijdag en zaterdag 24 en 25 september 
1999
Op deze beide dagen biedt ‘HS Maritiem' 
iedereen de gelegenheid om een kijkje 
achter de schermen te nemen bij de 
scheepswerven. Daarnaast staan allerlei 
activiteiten op het programma, die op 
enigerlei manier te maken hebben met 
scheepsbouw en scheepvaart.

De deelnemers zijn:
Locatie: Industrieweg 1/Scheepswer- 
venweg 1 Waterhuizen Hoogezand
1. Pattje Shipyards;
2. Scheepswerf Ferus Smit;
3. Damen Shipyards Hoogezand;
4. Bodewes Scheepswerf Volharding;
5. Bodewes Scheepswerven.

Locatie Osloweg 110 Groningen 
Central Industry Group 
Contact: Jaap Meyer, 0598.373781  
Stichting Hoogezand-Sappemeer Mari
tiem
Secretariaat p/a gemeentehuis Hooge
zand
Postbus 7 5 ,9 6 0 0  AB Hoogezand 
Tel: 0598.373737, fax: 0598 .373699

Symposium ‘Betrouwbaar lijmen’
3  november
Iedereen lijmt wel eens in huis, zonder 
zich at te vragen of de gekozen lijm wel 
geschikt is. Loslaten is dan wel lastig, 
maar heeft meestal geen ernstige gevol
gen. Voor bouwkundige en industriële 
toepassingen is dit wat anders. De ge
lijmde verbindingen moeten sterk ge
noeg zijn en gedurende lange tijd stand 
houden.
Op industriële schaal wordt met goede 
resultaten gelijmd, maar de vraag blijft, 
en vooral bij dragende constructies, of 
de verbinding wel betrouwbaar is. Er 
worden garanties gevraagd. Over de vra
gen van betrouwbaarheid van construc
tieve lijmverbindingen gaat het symposi
um ‘Betrouwbaar lijmen' dat op 3 
november 1999 in het congrescentrum 
Papendal te Arnhem zal worden gehou
den. In een middag en een avond zullen 
onderzoekers, leveranciers en gebrui
kers de stand van zaken en de toekom
stige mogelijkheden bij het lijmen toelich
ten. Nieuwe ontwikkelingen, huidige 
toepassingen, kwaliteitsborging, duur

zaamheid, ontwerpkeuze, richtlijnen, lij
men als alternatief voor andere verbin
dingsmogelijkheden, zijn enkele tref
woorden van de bijeenkomst.
Het symposium omvat twee program
ma's waarvan het ene zich richt op de 
bouw en het andere op de metaalindus
trie. Dit zijn twee werelden die niet vaak 
met elkaar in aanraking komen, terwijl er 
voor het lijmen duidelijk raakvlakken zijn. 
Zowel in de bouw als in de industrie kijkt 
men bijvoorbeeld met belangstelling 
naar de mogelijkheden van het verbinden 
van dragende sandwichpanelen. Op de 
gezamenlijke expositie ontmoeten bei
den elkaar om kennis te nemen van de 
mogelijkheden van lijmen.
Het symposium is een samenwerking 
van een aantal organisaties. Dit zijn TNO 
Bouw, het Nederlands Instituut voor Las
techniek, de Bond voor Materialenkennis 
(sectie Hechting) en het I0P Metalen 
(Senter). De organisatie is in handen van 
I0P Metalen Kennisoverdracht. De laat
ste zorgt voor het toegankelijk maken 
van de onderzoeksresultaten van de uit
gevoerde projecten.
Contact: tel: 055.5423255, 
fax: 055.5415464, 
email: iop.metalen@tip.nl.

Congresprogramma 
europort 99
16-19 november

Lloyd's List Europort Conferentie 9 9
16-17 november 1999 
"Scheepvaart en scheepsbouw in Euro
pa: vooruitgang of stilstand in het nieuwe 
millennium”
Aan het eind van de twintigste eeuw 
staan de Europese scheepsbouw en de 
daaraan verwante sectoren onder grote
re commerciële druk dan ooit. De con
currentie vanuit lagelonenlanden en de 
zwakke scheepvaartmarkten dwingen de 
scheepsbouwindustrie tot het stellen van 
een aantal indringende vragen:
* Hoe kan Europa een levensvatbaar 

marktaandeel in de scheepsbouw be
houden?

‘ Wat zijn de vooruitzichten voor een 
grootschalige vernieuwing van de 
vloot?

* Zal het effect van de consolidatie in de 
scheepsbouwindustrie op de 
(middel)lange termijn positief of nega
tief uitvallen?

’ Zullen andere Europese landen zich 
kunnen en moeten meten aan de ge-

coordneerde aanpak bq de ontwikkekng 
van de maritieme sector zoals Neder
land dte kent?

Contact: E-mail; huw.wiliams@ibcuk.co.uk

CIMAC evenement
17 november
‘s Middags op 17 november 1999 wordt 
door CIMAC in het kader van Europort 
het jaarlijkse CIMAC evenement gehou
den in de RAI te Amsterdam, waarmee 
de traditie van 1997 wordt voortgezet. 
Het onderwerp voor dit jaar is: 
“Turbocharging en de verschillende as
pecten daarvan".
Het CIMAC evenement heeft wederom 
de vorm van een 2 a 3 uur durende fo
rumdiscussie die deze keer zal worden 
geleid door professor Nikolaos Kyrtatos 
van de Technische Universiteit van Athe
ne. Als u hiervoor wenst te worden uitge
nodigd en/of verdere inlichtingen wilt. 
Contact: homepagewww.cimac.com

CEDA Dredging Days
18-19 november 1999 
Het programma voor de CEDA Dredging 
Days 1999 - een programma dat zich 
over anderhalve dag uitstrekt - zal een 
onderverdeling te zien geven in de vol
gende twee zeer specifieke onderwer
pen:
Baggerwerk voor afgezonken tunnels, 
pijpleidingen en outfalls.
Agitatie baggeren, water injectie bagge
ren en sidecasting.
De (milieuleisen die de gemeenschap 
stelt aan goedkopere bouwmethoden en 
onderhoud van geulen en kanalen, plaat
sen het baggerbedrijf voor een verant
woordelijke taak.

De technische en wetenschappelijke re
sultaten die de afgelopen twee jaren op 
genoemde gebieden geboekt zijn, als
mede de opgedane praktijkervaring ko
men tijdens de conferentie uitgebreid 
aan de orde.

Contact: E-mail.ceda@dredging.org of
ceda@wbmt.tudelft-nl
http://www.dredging.org

Symposium Raad voor de Scheep
vaart
2 2  oktober 1999,14.00 uur 
Dit najaar bestaat de Raad voor de 
Scheepvaart 90 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan organiseert de Raad in samen

werking met de Vereniging Publiek Ver- 
voerrecht een symposium dat zal zijn ge- 
wijd aan de positie van het tuchtrecht in 
de zeescheepvaart. Als dagvoorzitter zal 
optreden mr.F. Korthals Altes, voorzitter 
van de Eerste Kamer.
Voordrachten zullen worden gehouden 
door:
* mr. EA. Bik, advocaat te Rotterdam, 

auteur van "Kromsluiting in ijzers" en 
“Met man en muis";

* mr. R. Cleton, lid van de Raad van Sta
te, bestuurslid van de Vereniging Pu
bliek Vervoerrecht;

* prof.mr. H. de Doelder, hoogleraar 
aan de Erasmusuniversiteit en auteur 
van het Proefschrift “Terrein en Begin
selen van het Tuchtrecht”;

* E. Sarton, voorzitter van de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart.

De bijdragen van de inleiders worden op
genomen in een ter gelegenheid van het 
jubileum uit te geven boekwerk.
Het symposium zal worden gehouden op 
vrijdag 22 oktober 1999 in de Agazaal 
van de Beurs van Berlage aan het Dam
rak te Amsterdam van 14.00 tot 17.00, 
waarna de Raad zal recipiëren tot 18.30 
uur.

Belangstellenden worden vriendelijk ver
zocht zich schriftelijk of telefonisch bij 
het secretariaat van de Raad voor de 
Scheepvaart aan te melden,

Contact:
Oudebrugsteeg 11,
1012 JN Amsterdam
Tel: 020,6220477, fax: 020.6264252.

Rectillcatie:
In het vorige nummer is per abuis de da
tum 22 november genoemd
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Vakinformatie voor 
PROFESSIONALS

e n  R u b b e r
1999 feJc ° h n b r k V e r b i n d i n 9 S ^ h n ,e k e n  7 9 9 8 /1999

IK BESTEL HIERBIJ DE VOLGENDE UITGAVE(N)

..ex Kunststof en Rubber Jaarboek 1999  a ƒ1 1 5 ,~ (incl. BTW, excl verzendkosten)

Het meest complete naslagwerk voor alle beroepsgroepen in de kunststofsector.

□  ex Jaarboek Verbindingstechnieken 1 9 9 8 /1 9 9 9  a ƒ59, " (ind. BTW, exd. verzendkosten)

Compleet overzicht van de aanbieders van producten en diensten op het gebied van lassen, lijmen, snijden 
en andere verbindingen in Nederland en België.

Het meest complete naslagwerk voor alle beroepsgroepen werkzaam op het gebied van industriële 
productontwikkeling.

Bedrijfsnaam : ........................................................................................................................................................
Contactpersoon : ..................................................................................................................................................m/v
Adres :    . . .................................................... ..................
Postcode/plaats : ...........................................................................................................................................................
Datum :.................................................................................... .................................. .................. ...............

Handtekening :

W YT U itgeefgroep  Afd. Boekverkoop Antwoordnummer 201 73 3020 VB Rotterdam



m a r i t i m e

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video/Groep (WHVG) 
Hollewandsweg 20'
8014 BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -3 5 5  6 9 8 0
Fax 0 3 8 -3 5 5  69  77
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■ Automatisering 
(Navision software)

Logic Vision b.v.
Armstronglaan 25 
2811 SPReeuwijk 
Tel. 0182-399844  
Fax 0182-399845  
E-mail info@logicvision.nl

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marien Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 01 04 078 88 8  
Fax 01 04 078 44 4  
E-mail info@nl.abb.com

■  Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 01 80 516 58 8
Fax 0180-516064
wkmarine@compuserve.com

■  Communicatie & Navigatie 
apparatuur

Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20,
3115  HB Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 7 3 0 2 8 8  
Fax 0 1 0 -4 7 3 1 0 0 6  
E-mail:
van.der.tak.schiedam@accountnet.nl

■  Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 2 9 3 9 5 5  
Fax 0 1 0 -4 2 9 8 7 3 5  
E-mail: denocomp@wxs.nl

■  Conditionering van kleppen en 
zittingen

Bos Smits Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -2 9 9 0 8 7 0  
Fax 0 1 0 -4 9 5 0 2 7 6

■  Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoreo

Van Eijle B.V.
Postbus 129  
3130 AC Vlaardingen 
Tel. 0 1 0 -2 4 8 5 6 3 0  
Fax 0 1 0 -2 4 8  56 35 
E-mail: alg@vaneijle.nl

ea rch

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV /  Chris Marine 
Goudsesingel 65  
Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 2 0 2 9 0 , toestel 13 
Fax 0 1 0 -4 1 3 5 4 6 9

■  Engineeringbureau

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 0 1 0 -5 2 4 2 4 3 0  
Fax 0 1 0 -5 242 43 1  
E-mail: info@novenco.nl

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V,

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 7 3 0 ,3170AAPortugaal 
Tel. 0 1 0 -5 0 1 2 2 1 5  
Fax 0 1 0 -5 012 50 1  
E-mail: lnec@Wordonline.nl

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

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Teil. 0 7 9 -3 4 2 7 4 3 3
Fax 0 7 9 -3 424 58 1
E-mail: topadv@euronet.nl

■  Machinefabriek
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98  
3089 JE Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 2 9 3 9 5 5  
Fax 0 1 0 -4 2 9 8 7 3 5  
E-mail: denocomp@wxs.nl

■  M aritiem  Projectbureau
Lowland International B.V,
Postbus 3036  
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 0 2 3 -5 5 7 0 1 0 1  
Fax 0 2 3 -5 6 3 7 9 4 4  
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritiem e Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel, 0 1 8 1 -3 6  23 94  
Fax 0 1 8 1 -3 6  29  81

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder
Tel.0 2 2 3 -6 1 8 8 0 0  
Fax 0 2 2 3 -6 1 8 3 1 7

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37  
3144 EG Maassluis 
Tel. 0 1 0 -5 9 2 1 9 6 6  
Fax 0 1 0 -5 9 2 7 7 7 2  
E-mail: takmarine@wxs,nl

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan Medische Produkten 
Postbus 8 1 1 4 ,3 0 0 9  AC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 2 0 9 1 5 5  
Fax 0 1 0 -4 5 6 0 2 4 2

■  M eet-en  doseersystemen 
waterbehandeling

Aquality 
Postbus 74 
3250 AB Stellendam 
Tel. 0 1 87 -492 54 1  
Fax 0 1 8 7 -4 9 3 1 7 9  
E-mail: info@aquality-nl.net

■ Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156  
3001 GD Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 3 0 8 5 2  
Fax 010-4 130 85 1

■  Ontzitting tb .v . Drinkwater
BRIMASO 
Hartelstein 5 
2352 JT Leiderdorp 
Tel. 0 7 1 -5 4 1 1 6 1 8  
Fax 0 7 1 -5 4 1 6 1 0 4

■ Polyester Reparatie

Polyrep B.V.
Postbus 2045  
2930 AA Krimpen a/d Lek 
Tel. 0 1 8 0 -5 1 3 0 5 0  
Fax 0 1 8 0 -5 1 9 4 2 9  
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 1 2 ,3 2 0 8  LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747  
Fax 0181-612731

■  Scheepswerf
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98  
3089  JE Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 2 9 3 9 5 5  
Fax 0 1 0 -4 2 9 8 7 3 5  
E-mail: denocomp@wxs.nl

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwells traat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 8 0 8 7 7  
Fax 0 7 8 -6 1 8 3 0 3 4

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Semhuiswacher 1, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 1 4 6 1 4  
Fax 0 1 0 -4 1 4 1 0 0 4

■ Schroefpompen
Leistritz Nederland 
Debussylaan 2 ,3 8 6 2  GP Nijkerk 
Tel. 0 3 3 -2 4 6 0 8 7 5  
Fax 0 3 3 -2 4 5 7 0 2 5  
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■  Turbochargers
ABB Marine Turbochargers 
Marien Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 01 04 078 88 8  
Fax 0104078 44 4  
Email info@nl.abb.com

Turboned Service BV 
Kreekweg 10 
3336 LL Zwijndrecht 
Tel. 0 7 8 -6 2 0 5 2 5 2  
Fax 0 7 8 -6 1 2 3 2 3 0  
E-mail: turboned@wxs.nl

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

■  Vertaalbureau’«
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203  
3301 CE Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 7 9 1 1 7  
Fax 0 7 8 -6 1 8 6 8 0 2  
Email: srtdel@compuserve.com

■  Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 02 06 273 70 6

Bibliotheek voor Varenden 
Westerwagen straat 74, Rotterdam 
Tel.0 1 0 -4 1 1 2 3 8 9

Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941 , Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 7 6 5 2 4 4

D.G.G,
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 07 0 -3 5 1 6 1 7 1  
Fax 0 7 0 -3 5 1 7 8 9 5

EVO, Ondernemersorganisatie voor Lo
gistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 07 9 -3 4 1 4 6 4 1
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FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 0 2 0 3 9 8

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323  
3 0 23  BH Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 7 7 1 1 8 8  
Fax 0 1 0 -4 7 7 3 8 4 6  
Telegramadres: Zeecentra

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

IVR, Internationale Vereniging Rijn
schepenregister 
Vasteland 12 e, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 1 6 0 7 0

s c h i p ™ w e r f
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

de Z E E

C olofon

Japanese Marine Equipment 
Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 4 1 1

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappi)
Harmgkade 2, IJmuiden 
Tel. 0 2 5 5 -5 2 0 5 0 1

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -2 4 1 0 0 9 4  
Fax 0 1 0 -2 4 1 0 0 9 5

Kustwachtcentrum IJmuiden 
Postbus 303  
1970 AH IJmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0 9 0 0 -0 1 1 1
Faxnummer Operationele Centrum: 
0 2 5 5 -5 4 6 5 9 9

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 0 0 1

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28  
6700  AA Wagenmgen 
Tel. 0 3 1 7 -4 9 3 9 1 1  
Fax 0 3 1 7 -4 9 3 2 4 5

NVKK, Nederlandse Vereniging van Ka
piteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -2 4 0 0 5 9 2  
Fax 0 1 0 -2 4 0 0 5 9 6

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 0 2 0 -5 2 3 8 6 0 0

Rotterdam Municipal 
Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 8 9 6 9 1 1

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 7 7 9 1 4 4

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b  
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 1 9 1

VNSI, Vereniging Nederlandse Scheeps
bouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tet. 0 7 9 -3 5 3 1 1 6 5

■  W aardevolle adressen 
Scheepsfinanc lering

NeSec Scheepsfinancienngen 
Koninginnegracht 60  
2 5 14  AE Den Haag 
Tel. 070-3925250  
Fax 070-3923735

■  W aterbehandeling
Stedmg BerkefekJ (Netherlands) 
Caïrostraat 55  
3047  BB Rotterdam 
Tel. 010-2622525  
Fax 0 1 0 2 6 2 2 8 2 2

■  Werktuigkundige 
Probleem analyse

Technofysica 
Zuideinde 80  
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0 1 8 0 -6 2 0 2 1 1  
Fax 0 1 8 0 -6 2 0 7 0 5  
E-mail: techno.fysica@wxs.nl
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C race  M a r in e  T e c h n o lo g y  is de specialist in de m a r it ie m e  sector als 

het gaat  om het in ze tten  van h o o g w a a rd ig e  kennis. W ij r ichten  

ons op  de ( in te r )n a t io n a le  m ar it ie m e  industrie  m et  als 

voorn aam ste  segm en ten  de scheepsbouw  en offshore. D o o r  de  

sterke groei van o p d rach ten  zijn wij o p  zoek naar:

Maritieme Specialisten (V/M ) Nederland

a cc o u n tm a n a g e r  m ar it ie m e  a larm system en  

pro jec tle ider  eng in eerin g  scheepsbouw  

service eng in eer  m ac h in ek am e r-  en b ru g a u to m atis e r in g  

w e rk tu ig b o u w k u n d ig  o n tw e rp e r  

p ro jec tle ider  b in n e n va a rtw e r f  

e n g in eer  besturingstechniek  

scheepsbouw kund ig  o n tw e rp e r  

h oo fd  eng in eerin g  

assistent rederij- in sp ecteu r

C rac e  M a r in e  T e c h n o lo g y  is op  zoek naar hog er o p g e le id e  technic i,  

die houden van afwisseling, d y n a m iek  en techn iek. Als specialist 

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

gesprekspartner  op n iveau. Na een intensieve kenn ism aking ,  

waarin  een persoonlijk  carrièreplan w o rd t  opg este ld , zu lt  u 

w o rd e n  in g eze t  op n ie u w b o u w - ,  o m b o u w -  en rep a ra t iep ro jec ten  

in b in n en -  en bu iten lan d .

Tevens zo e k e n  w i)  v o o r de  u itb r e id in g  van  o n ze  in te rn e  

o rg a n is a tie  een a c c o u n tm a n a g e r  d e ta c h e r in g  en  w e rv in g  

_________  & s e le c tie

R h H S H  O n z e  m e d e w e r k e r s  k r i jg e n  de kans in afwisselende pro jecten  hun  

■  kw alite iten  te o n tw ikke len . U iteraard  staan hier u itstekende

V  a rb e id svoorw aarden  teg en o ver .  U w  sollicitatie kunt u sturen naar
W  postbus 6 3 1 6 ,  3 0 0 2  AH R o tte rd am , te lefoon 0 1 0 - 4 2 5 5 5 4 4  of

V  postbus 5 9 5 ,  21 30 AN  H o o fd d o rp  te le fo on 0 2 3 - 5 6 6 2 4 4 4 .

W C R A C E  is o nd erdeel van br u n e l  In te rn at io n a l N V  en is ISO 9 001  g ecert if iceerd .  

W  R o t te r d a m  H o o fd d o r p



ENERGIE (+) TECHNIEK 
IS ONZE WERELD

Maritime projecten, nieuwbouw en renovatie
Bakker Sliedrecht is het elektro-technische bedrijf voor 
nieuwbouw en renovatie van uw projecten. Wij zijn werkzaam 
in de baggerindustrie, offshore, visserij, koopvaardij, 
binnenvaart en overheid.
Onze kracht ligt in het “turn-key” uitvoeren van maritieme 
projecten, uw projecten zijn bij ons in goede handen.

Voor uw projecten kunt u bij Bakker Sliedrecht rekenen op 
ons team van specialisten, of het nu gaat om engineering 

of levering en installatie van aandrijf-, besturings- en 
automatiseringssystemen, dan wel schakelborden, 
MCC’s en lessenaars, motoren, generatoren en 
bekabeling.

Ook heeft Bakker een reputatie hoog te houden met 
custom-built e-motoren voor gebruik aan boord, aan 
dek of onder water.

Bakker Repair is gespecialiseerd in onderhoud, 
reparatie en wikkelen van motoren, generatoren, 
transformatoren, zowel in hoog- als laagspannings 
uitvoering.
Bakker Sliedrecht staat voor topkwaliteit en een 
uitstekende after-sales service, 24 uur per dag, 
overal ter wereld.

Bakker Sliedrecht 
Electro Industrie B.V.

Tel./fax +31 (0)184 436666/436677 
Postbus 25, 3360 AA Sliedrecht - Holland 

E-mail: info@bakker-sl.nl 
Engineering, Aandrijving, Automatisering.

Schakelborden, Installatie en Service

Bakker Repair B.V.
Tel./fax +31 (0)184 410555/411853 
Postbus 212,3360 AE Sliedrecht - Holland 
E-mail: repair@bakker-sl.nl 
Revisie, Reparatie, Wikkelen, Balanceren,
Uitlijnen en Diagnoses

n O  O  l ' i ' COU I  H  I I  1 L I \
SLIEDRECHT
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