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Lowland International is een projectbureau en 
specialist in personeels- en crew m anagem ent 

voor o.a scheepvaart en off-shore.

Personeel

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Opdrachtgevers

Wanneer u denkt aan 
flexibele arbeidsrelaties of 
tijdelijke alternatieven zoals:

Stuurlieden
S1, S2, S3, SK + A

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

Maritiem officieren

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

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

Personeel
voor alle soorten schepen 
en overige maritieme projecten

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

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

Lowland International 
Amsterdam-Schiphol Office, 

Parklaan 85 te Hoofddorp

N  F *  ' Internet: http://www.lowland.com
email: info@lowland.com ISO 9002

http://www.lowland.com
mailto:info@lowland.com


Antifouling technology
A fouled hull can increase fuel usage by 
as much as 40%. Tributyltin based Self- 
Polishing Copolymer antifoulings are 
being used on the majority of the worlds 
fleet today, but they have shown to have 
negative environmental effects. There 
are three alternative systems.

Iguazü
Scheepswerf Harlingen heeft op 2 au
gustus het waterinjectievaartuig Iguazü 
opgeleverd aan HAM waterbouwkun
dige werken in Capelle a/d IJssel.

Scheveningen Radio
In aanwezigheid van veel personeel en 
oud-personeel werd op 31 december 
1998 om 16.00 uur het laatste bericht 
van Radio Scheveningen uitgezonden. 
In dit nummer het tweede deel van de 
geschiedenis van “A loud voice from a 
small country” .
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i e u w s
MARIN
Op 21 juni jl. is bij het Maritiem Research 

Instituut Nederland (MARIN) te Wagenin- 

gen, een nieuw Zeegangs- en Manoeu- 

vreerbassin in gebruik genomen. In dit 

bassin wordt met schaalmodellen onder

zoek gedaan naar het gedrag, de veilig

heid en de inzetbaarheid van schepen in 

golven en naar het manoeuvreergedrag 

van schepen. Door het geavanceerde 

systeem om golven te simuleren en de 

mogelijkheid om manoeuvreer- en zee- 

gangsonderzoek gecombineerd uit te 

voeren, is deze hydrodynamische onder

zoeksfaciliteit uniek in de wereld.

De bouw van dit bassin is mogelijk ge

maakt door een bijdrage uit het Fonds 

Economische Structuurversterking van 

de Overheid en is de eerste fase van een 

groot moderniseringsprogramma van 

MARIN. Het nieuwe bassin versterkt de 

concurrentiepositie van MARIN, zodat zij 

haar positie als toonaangevend instituut 

op dit gebied ook in de toekomst kan

nauwkeurig golven van verschillende 

hoogte, richting en karakter gesimuleerd 

worden. Het bassin wordt over de volle 

breedte overspannen door een sleepwa- 

gen en traverserende sub-wagen, welke 

de modellen door het bassin volgt. Het 

model kan in deze beweging ook vastge

houden worden om de krachten op het 

model te kunnen bepalen. Hiervoor is te

vens een roterende-arm functionaliteit 

aanwezig.

Het eerste project in het nieuwe bassin is 

het Libra Project, een cruiseschip dat de 

Duitse scheepswerf Meyer Werft in op

dracht van Star Cruises gaat bouwen. In 

dit project worden de prestaties en de 

veiligheid van het cruiseschip in dienst

omstandigheden en in stormcondities 

beproefd.

Het nieuwe Zeegangs- en Manoeuvreer- 

bassin zal samen met het nieuwe Offsho- 

rebassin en de gerenoveerde Vacuiim- 

tank, in het voorjaar van 2001 Tijdens 

een internationaal MARIN symposium te 

Wageningen, officieel geopend worden.

vasthouden en versterken. Met het on

derzoek aan schepen, transporten en 

offshore-concepten in deze nieuwe facili

teit kan MARIN invulling geven aan haar 

missie van kennisontwikkeling en dienst

verlening voor de maritieme industrie. 

Het Zeegangs- en Manoeuvreerbassin is 

170 meter lang, 40 meter breed en 5

meter diep. Dankzij deze afmetingen is 

het mogelijk om in alle voorkomende 

weersomstandigheden willekeurige 

manoeuvres met schaalmodellen van 

schepen uit te voeren tot een snelheid 

van 60 knopen (meer dan 100 km/uur). 

Mlet 331 onafhankelijk van elkaar aange

stuurde golfopwekkers kunnen zeer

Overzicht van het nieuwe MARIN Zee gangs- en Manoeuvreerbassin.

Clipper Stad Amsterdam
in ju n i2 0 0 0 in de vaart
De bouw van de Clipper Stad Amster

dam vordert snel. Tijdens Sail Amster

dam in augustus 2000, zal de clipper het 

vlaggeschip van de vloot Tall Ships zijn 

en de Parade of Sail aanvoeren. Vanaf 1 

juni 2000 gaat de Stad Amsterdam be

ginnen aan een oefencampagne, die de 

aanzet is tot de start van de exploitatie 

vanaf Sail 2000. Op haar stand op de 

Hiswa te Water, van 31 augustus tot 5 

september j l ,  presenteerde Rederij Clip

per Stad Amsterdam de nieuwe brochu

re van het fraaie passagierszeilschip.

Arrangementen

Tijdens de oefencampagne van de Stad 

Amsterdam zijn er enkele speciale arran

gementen samengesteld voor de indivi

duele passagier. Tevens is het in deze 

periode beperkt mogelijk het schip in zijn 

geheel af te huren.

Rederij Clipper Stad Amsterdam bood 

bezoekers van de Hiswa te Water de ge

legenheid als eersten te boeken voor de 

eerste officiële individuele tocht van de 

clipper. Deze tocht begint op 5 juli 2000 

vanuit Amsterdam en gaat naar Brest 

voor een zevendaagse reis.

Bouw

De Stad Amsterdam is gebouwd op ba

sis van de tekeningen van authentieke 

clippers uit de vorige eeuw, de glorietijd 

van de zeilvaart. Het schip heeft de aan

trekkelijk zeileigenschappen van de origi

nele clippers. Het interieur van het schip 

is smaakvol en voorzien van alle voorzie

ningen die men van een hedendaags 

luxueus zeilschip mag verwachten.

Bij dagtochten op zee heeft de Stad Am

sterdam een capaciteit van 125 passa

giers. Op meerdaagse tochten kan het 

schip, dat 18 passagiershutten voor 2 a 

4 personen telt, 36 a 72 passagiers 

meenemen. Bij ontvangsten aan de wal 

heeft de clipper een capaciteit van 300 

gasten.

Aanspreekpunt voor boekingen:

Joke Wittenberg,

tel: 020.5695839, fax 020.5691720, 

e-mail

Joke_Wittenberg@stadamsterdam.nl.

G lobe W ireless im proved  
O il Sp ill R esponse
On Friday, July 23, 1999, National Re

sponse Corporation (NRC), an oil spill re

sponse company with an office in Hous

ton, Texas, was able to respond quickly 

to an emergency call with the assistance 

of the Globe Offshore workboat manage

ment system and the Globe E-mail mes

saging system developed by Globe Wire

less. The emergency call reported a 

jack-up boat had accidentally punched a 

hole in a pipeline in the Gulf of Mexico. 

Globe Offshore pinpointed the nearest 

vessel in range of the accident and 

GlobeEmail allowed close communica

tion between the Identified Deployment 

(ID) vessel and the shoreside office.

The vessel tracking feature of Globe Off

shore records the location of each boat, 

in a fleet, along with vessel type and the 

type of repair equipment available on 

each vessel. With this information avail

able, National Response Corporation 

was able to make a timely decision as to 

which boat could assist their customer 

most efficiently.

One of the many features of Globe Email 

is the ability to copy all necessary parties 

on a single message. In this emergency

situation, NRC was able to stay in touch 

with the responding vessel while at the 

same time keeping the operator up-to- 

date on their progress. Additionally, 

communication costs were kept to a 

minimum because the messages were 

sent via the Global Radio Network.

Globe Wreless, based in Foster City, Cal

ifornia, USA, is a worldwide leader in ma

rine communications via satellite and the 

Global Radio Networks. Globe Wreless 

has modernized the use of High Frequen

cy radio with the development of the 

Global Radio Network and offers satellite 

services via technology developed by 

Marinet Systems Ltd. Over the last five 

years, Globe Wreless has expanded its 

products and features to include: the 

Globe Communications Center, a one- 

stop shop for communications at sea; 

Globe Offshore, a workboat manage

ment system; GlobeEmail, an electronic 

messaging system; Globe Transfer, an 

automatic data transfer capability; Globe 

Crew, special accounts for crew mem

bers at sea.
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SMIT team completes Balder FPU installation

A Smit Maritime Contractors project 

team has completed the installation of 

Esso Norge’s Balder Floating Production 

Unit (FPU) in the Balder Field, 190 km off 

Stavanger. The installation followed the 

completion of outfitting of this newbuild- 

ing (from the FELS yard in Singapore) at 

UlE's Glasgow Inchgreen drydock.

The marine installation contract was 

awarded in the final quarter of last year. 

Work began in June, with the buoy-off of 

prelaid in-field moorings.

The FPU arrived in Bute Sound on July 

21, for testing the DP system. All testing 

-  propulsion, thrusters and other sys

tems, together with final outfitting 

tasks -  was completed over the next few 

days.

After the test period, the FPU began the 

voyage to location, towed by the 180 

tonne bollard pull anchorhandler Far Se

nior. In June, the prelaid permanent 

mooring system in the field had been in

spected and prepared for the installation 

phase. The moorings consist of 10 legs, 

each secured by a 17-tonne Stevpris an

chor. Each leg consists of 1,220 m of 

92 mm studless chain and 100 m of 

152 mm studless chain.

The FPU rendezvoused with four more 

anchorhandlers on location during Au

gust 1. The 100-tonne bollard pull Zeus 

and Lady Laura held the Balder at bow 

and stern, the FPU having utilised its DP 

system to reach position over the prelaid 

moorings and subsea facilities. Water

depth at this location is 127 m.

The Far Senior and Normand Atlantic 

(220 tonnes bollard pull) performed the 

hook-up. The fifth anchorhandler, the Stril 

Power (160 tonnes bollard pull) was re

sponsible for ROV operations.

All installation works were completed 

over a twoday period, thanks to thor

ough preparation and the favourable 

weather conditions.

Grandi Motori Trieste is now 
Wartsila NSD Italia S.p.A
Wartsila NSD Italia S.p.A is the new 

name for Grandi Motori Trieste. The 

company became fully owned sub

sidiary of Wartsila NSD Corporation 

in March 1999. The Wartsila NSD 

Group has the same corporate im

age globally and the same corporate 

name in all the countries in which it 

operates. Grandi Motori’s new name 

reflects this policy. Wartsila NSD 

Italia manufactures low-speed Sulzer 

RTA engines and medium-speed 

Wartsila 64 and Sulzer Z40 engines, 

and high power density engines for 

high-speed transportation and naval 

applications.

Mr Johan Stoor is the Chairman and 

President of Wartsila NSD Italia 

S.p.A.

P&O Nortli Sea Ferries wint 
"Best Ferry Companv” Award
P&O North Sea Ferries is op 7 septem

ber jl. opnieuw uitgeroepen tot “Best Fer

ry Company" door de lezers van de Brit

se kwaliteitskranten ‘The Observer” en 

“The Guardian". P&O North Sea Ferries 

heeft deze titel al vier keer eerder gewon

nen, namelijk in 1994, 1995, 1996 en 

1997. Vorig jaar werd de bekende ferry

maatschappij, die dagelijkse afvaarten 

verzorgt vanuit Rotterdam en Zeebrugge 

naar Huil (Noord Engeland), tweede.

Peter van den Brandhof, Managing Direc

ter reageert enthousiast: ‘Wij zijn er trots 

op dat het reizend publiek ons opnieuw 

tot de beste ferrymaatschappij heeft uit

geroepen. Dit motiveert ons nog eens 

extra de allerbeste service op de Noord

zee te blijven bieden."

Het bedrijf hanteert zeer hoge kwaliteits

normen en streeft ernaar deze continu te 

verbeteren, Dit blijkt ook uit de eerder dit 

jaar geplaatste order voor twee nieuwe 

cruiseferries. Deze komen in 2001 in de 

vaart en zullen zich niet alleen onder de 

grootste en snelste ferries ter wereld 

scharen, maar introduceren tevens een 

nieuw concept van luxe accommodatie en 

innovatieve faciliteiten. Naast restaurants 

met internationale keuken, luxe winkels, 

gezellige barretjes en bioscopen kan in de 

Sunset Show Lounge vanaf twee verdie

pingen genoten worden van live-entertain- 

ment en kunnen jongeren surfen op het In

ternet in het nieuwe Cyber Café.

SM IT  salvage team  refloats C M A  D jakarta
CMA Djakarta, the container vessel 

which caught fire and grounded off the 

Egyptian coast in July, has been refloat

ed by a Smit Tak salvage team. Follow

ing refloating, the casualty proceeded 

under tow to Malta, where sound cargo 

will be discharged.

The 2,000 TEU CMA Djakarta caught fire 

on July 10 at a position off Crete. The 

crew abandoned the vessel and were 

rescued by an Italian warship. The casu

alty eventually grounded in the shallows 

near Marsa Matruh, on the Egyptian 

coast.

Working under a Lloyds Form 95 con

tract, Smit Tak's team gained control of 

the fires on CMA Djakarta. The fires were 

extinguished, but fire teams working on 

board the casualty spent some time con

tinuing to deal with smouldering contain

ers.

Holds Nos. 4 and 5 were severely dam

aged by fire. Hold No. 3 had some dam

age and No. 2 suffered ingress of water. 

Containers stacked above Holds Nos. 3, 

4 and 5 suffered extensive damage.

The salvage team cooperated closely 

with the Egyptian Navy during the opera

tion. A salvage plan was prepared by 

Smit Tak and approved by the Egyptian 

authorities. This required the ship-to-ship 

transfer of some 12,500 cu m of lightly 

contaminated firefighting water to a 

chemical tanker, the Monte Bello. With 

the firefighting water removed, clean bal

last was pumped and the CMA Djakarta 

refloated.

Smit Tak worked in association with its 

Greek partners, Loucas G. Matsas of Pi

raeus. The latter have a salvage subcon

tract. Vessels mobilised for the opera

tion included the salvage tug Matsas 

Star and the chartered tug Maridive 6. 

Various units of the Egyptian Navy were

in attendance. Some 17 tonnes of sal

vage equipment was flown to the scene 

early on, for use during the firefighting 

phase of the salvage. A further 32

tonnes of equipment -  pumps, hoses 

and other items -  was despatched for 

the STS and refloating.

Fire damage on the CMA Djakarta.
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HISWA 2000 goed van dtart
Amsterdam RAI vormt van zaterdag 19 

februari tot en met zondag 27 februari 

2000 het decor waar watersportliefheb

bers elkaar ontmoeten voor de start van 

het nieuwe vaarseizoen. Op die dagen 

wordt de 45e HISWA georganiseerd. In 

navolging van het succes van vorig jaar 

zal de gescheiden presentatie van mo

tor- en zeiljachten, ook dit jaar op de 

beurswloer naar voren komen. Met een 

totaaloppervlak van ruim 55.000 m2 is 

er naast een uitgebreid aanbod van 

boten en daarbij behorende producten 

en diensten, volop ruimte voor omlijs

tende activiteiten.

Productmanager Willem Frederiks is blij 

dat de opzet van 1999, waarbij de zeil

en motorjachten ieder in een eigen hal 

stonden, goed is aangeslagen bij zowel 

publiek als exposanten. “De hallen krij

gen zo elk hun eigen ambiance en de rui

mere opzet maakt het bezoekers mak

kelijker de weg te vinden naar hun

interessegebied. Overigens hebben we 

vorig jaar geconstateerd dat de meeste 

bezoekers een bezoek brengen aan de 

gehele beurs. Doordat alle hallen met el

kaar in verbinding staan, kan daadwerke

lijk een 'rondje HISWA' gelopen worden".

Op de HISWA komen alle aspecten van 

de watersport naar voren. Naast de 

nieuwste modellen zeiljachten, motor

jachten, sloepen, sportboten, catama

rans en surfboards, vindt de bezoeker er 

een compleet aanbod van kleding, navi- 

gatie apparatuur, zeilen, masten, techni

sche accessoires en aanbieders van wa- 

tersportvakanties.

Compleet watersportevenement

De HISWA biedt ook in 2000 zoals altijd 

veel omlijstende activiteiten. De Fun Wa

terzone is deze beurs weer te zien. Het 

enorme bassin is dé plek waar jongeren 

hun hart op kunnen halen. Spectaculaire

demonstraties, zeik, surf- en beachvolley- 

balwedstrijden zorgen voor een dyna

misch programma. Bij het Zeehistorisch 

Paviljoen, het culturele hart van de HIS

WA, geven lezingen en presentaties van 

diverse organisaties en musea inzicht in 

het Nederlandse maritieme verleden. De 

populaire klassieke stalen en houten 

jachten worden in het Klassiek en hout- 

bouwpaviljoen gepresenteerd. De voor 

het eerst in 1999 georganiseerde, uiter

mate succesvolle, Bootbouw Dagen, krij

gen ook in 2000 een vervolg. Families 

kunnen zich weer inschrijven om in drie 

dagen hun eigen boot te bouwen. Op di

verse plekken op de beursvloer zingen 

traditiegetrouw vele Shanty-koren de 

zeemansliederen van vroeger en nu. En 

natuurlijk is er wederom de uitreiking van 

de HISWA Award, een prijs die voor de 

6e keer wordt uitgereikt aan het meest 

innovatieve product dat op de HISWA ge

toond gaat worden.

Informatie op www.hiswa.nl

Op overzichtelijke wijze wordt vanaf janu- 

an 2000 op de internetsite www.hiswa.nl 

getoond welke exposanten aan de HIS

WA deelnemen. Met een enkele klik heeft 

de bezoeker toegang tot de exposanten

sites. Dus al ver voor de beurs kan de in

ternetgebruiker gericht op zoek naar in

formatie over de beurs en het aanbod 

van de exposanten op de HISWA 2000.

HISWA 2000 is van zaterdag 19 februari 

tot en met zondag 27 februari dagelijks 

open van 10.00 -  18.00 uur. De entree

prijs bedraagt ƒ 25,- per persoon; kinde

ren van 4 t/m  17 jaar en houders van 

CJP en Pas 65 betalen ƒ 15,00. Een ge- 

zinskaart (2 volwassenen en maximaal 2 

kinderen van 4 t/m  17 jaar) kost ƒ 60,-. 

De HISWA 2000 wordt georganiseerd 

door Amsterdam RAI, onder auspiciën 

van de HISWA Vereniging.

M A R I T I E M
T R A I N I N G S C E N T R U M  B.V .
Het tra in in jjs instituut uaor veiligheid aan boord uan schepen en 

ojjshore-installaties.

G ecertificeerde cu rsu ssen  v o lgen s OfFshore & STCW9 5  
richtlijnen (o.a.):
Basic Safety

Proficiency in:
• Survival craft

• Fast Rescue craft 

(basic & advanced) Fire Fighting 

(basic & advanced) First Aid 

Medical Care on Board 

Crowd- & Crisis M anagement 

Tailor made courses on request

Beerweg 101 / 3199 LM Maasvlakte

Netherlands

harbour no. 7033

phone + +31 (0)181-362394

fa x -n -3 1 (0)181-362981

e-mail mtcsurvivaltjBzeelaiidnet.nl
Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland • Te!.+31 (78) 154 998 • Fax+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 alleH 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 chemicalièn- 
tankers. Breko streeft van ontwerp to t 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

BREKO
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Sam en k u n n e n  w e  u n o g  b e te r van  d ienst zijn.
ARB Marine & Turbochargers. Een nieuwe naam voor drie 

oude bekenden die hun krachten gebundeld hebben: 

ABB Turbocharger Rotterdam, ABB Turbocharger Antwerpen 

en ABB Marine Rotterdam. Een combinatie, ontstaan uit 

de synergie tussen deze drie maritieme divisies. Hierdoor 

kunnen w e u nog beter en sneller van dienst zijn op

het gebied van automatisering, elektrische voortstuwing, 

energieopwekking en -distributie, aandrijvingen en 

turbochargers, waarbij de service aan alle producten nog 

steeds hoog in het vaandel staat. ABB Marine & 

Turbochargers: een team dat op alles is voorbereid. En dat 

geeft een gerust gevoel.

ABB Marine & Turbochargers (onderdeel van ABB Automation)

i k  II» 
# * 1 1 1 1

Nederland: Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam. Telefoon +31 10 4078 888. Fax +31 10 4078 444. 
België: Noorderlaan 81, 2030 Antwerpen. Telefoon +32 3 544 3234. Fax +32 3 544 3239.



M aritiem e Markt M enso de Jon g

B ouw stenen voor n ieuw  beleid
Werven worden geacht een schip op tijd op te leveren, reders dienen de lading op tijd af te leveren. Soms lijkt het of onder
zoekers van een dergelijke plicht zijn vrijgesteld; keer op keer overschrijden zij immers van te voren afgesproken termijnen 
voor het gereedkomen van een rapport. De stichting Nederland Maritiem Land, Policy Research Inc. en NEI/MERC verdienen 
dan ook een compliment dat hun economische impact studies over de maritieme cluster op tijd zijn gereedgekomen.

N
a de studie "De toekomst van 

de Nederlandse zeevaartsec- 

tor”, die de professoren Wij- 

nolst en Peeters in 1994 pre

senteerden, volgde in 1997 

de oprichting van de stichting 

Nederland Maritiem Land (NML), die tot taak 

kreeg de overige maritieme sectoren in kaart 

te brengen. Dat is in de periode eind 1998/ 

midden 1999 gebeurd met rapporten van Po

licy Research over de scheepsbouw, offsho

re, binnenvaart, zeehavens, waterbouw, Ko

ninklijke Marine en maritieme toelevering en 

van NEI/MERC over de vis

se

rij, watersport en de maritieme dienstverle

ning. Deze bedrijfstakken hadden in 1997 een 

gezamenlijke omzet van 38,5 miljard gulden 

en, na aftrek van onderlinge leveranties, een 

netto omzet van bijna 33 miljard. Bijna

12.000 bedrijven zijn erbij betrokken met een 

personeelsbestand van ruim 137.000 men

sen. Inclusief de indirecte effecten buiten de 

maritieme cluster komt NML op een totale 

productie van 44,6 miljard gulden, waarvan

23,4 miljard toegevoegde waarde, en werk

gelegenheid voor circa 193.000 personen.

Al deze getallen zijn te vinden in het samenvat

tend rapport van Policy Research “De Neder

landse maritieme cluster", dat in juni werd ge

publiceerd. De vraag komt dan natuurlijk op 

wat die veelheid aan getallen voor nut heeft. 

Ook daar is een antwoord op. Zij moeten de 

bouwstenen zijn voor het maken van aanbeve

lingen voor nieuw beleid, zoals ook de studie 

over de Nederlandse scheepvaart uit 1994 

de aanzet gaf tot het nieuwe en succesvolle 

scheepvaartbeleid. Het rapport met aanbeve

lingen zal tegen eind 1999 gereedkomen. 

Maar in de gereedgekomen impactstudies is 

vaak aangegeven in welke richting de onder

zoekers denken. Dat kwam reeds 

tot uiting in Maritieme Markt van 

januari en februari 1999 waarin 

de NML-rapporten over de 

scheepsbouw en offshore aan 

, bod kwamen. In mei stond in 

Schip & Werf de Zee een 

overzicht van de resultaten 

voor de binnenvaart.

W ensen van de  
w aterbouw
Bij de waterbouw zal het 

aspect van de over

heidsbestedingen 

voor de natte infrast

ructuur ongetwijfeld 

uitmonden in aan

bevelingen van 

NML voor verbeterd be

leid. Weliswaar vertoont het overheidsbudget 

voor dergelijk werk over de jaren heen geen

grote sprongen, maar bij de aanbesteding zijn 

er volgens de waterbouwers te grote pieken 

en dalen, waardoor een optimale bezettings

graad in Nederland moeilijk te realiseren is. 

Vele bedrijven in deze bedrijfstak kenmerken 

het huidige beleid ten aanzien van zowel mi

lieu als natte infrastructuur dan ook als slecht. 

De kleinere bedrijven hebben ook moeite met 

het streven van de Nederlandse overheid naar 

zogenoemde 'turn-key1 contracten, waarbij zij 

vaak alleen onderaannemer kunnen zijn. De 

vier grote, internationaal werkende waterbou

wers zijn beter in staat dergelijke contracten 

te accepteren. Voor grote offshoreprojecten 

zijn die reeds in zwang. Bij andere projecten, 

zoals de bouw van een nieuwe haven, zien we 

veelvuldig tijdelijke samenwerkingsverbanden 

van baggeraars en civiele aannemers die 

voor het gehele project inschrijven.

Ten aanzien van de bedrijfsvaartuigen onder

vinden de beunschippers het als een pro

bleem dat zij zijn gelijkgeschakeld met de 

overige binnenvaart bij zaken als het capa

citeitsbeleid. De zeegaande baggervaartuigen 

kunnen daarentegen niet profiteren van de 

tonnagebelasting voor de zeescheepvaart, 

hoewel een groot deel van deze vloot in een 

internationale markt moet concurreren. De fis

cale faciliteit voor de loonkosten van opvaren

den op deze schepen is wel van toepassing, 

evenals de zeevaartregelingen voor bernarv 

ningssamenstelling, veiligheid, enz. Mede 

door het tekort aan Nederlandse zeevaren

den komen er daardoor steeds meer buiten

landers uit goedkope landen op de vloot. NML 

pleit dan ook voor een duidelijke personeels- 

strategie op lange termijn om hierin te voor

zien. Je ontkomt evenwel niet aan de indruk 

dat de bagger- en zeevaartbedrijven het te

kort aan Nederlanders als een structureel pro

bleem zien en daarom hun beleid mede rich

ten op het geven van extra opleidingen aan 

buitenlanders, zodat die goed kunnen functio

neren op gespecialiseerde schepen.

Voor de baggeraars is een deel van de we

reldmarkt gesloten wegens protectionistische 

maatregelen. In landen met een regelmatige
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vraag naar baggerwerk kan hierin soms wor

den voorzien door een vestiging in zo’n land 

met schepen onder de vlag van dat land. NML 

denkt aan overheidsacties om de wereld

markt verder te ontsluiten, maar dat zal dan 

wel een actie op een breed front moeten zijn, 

dus vanuit de EU en inclusief de scheepvaart 

en de offshore. Bij de EU-landen zal er immers 

onvoldoende steun zijn voor een actie, speci

fiek gericht op de waterbouw. Zelfs al zou er 

actie komen, dan lijkt het alleen mogelijk de 

Amerikanen er toe te bewegen hun Jones Act 

te amenderen door te dreigen met stevige 

sancties.

Wat betreft de totale economische betekenis 

van de waterbouw komt Policy Research op 

een productie van 3,9 miljard gulden, een toe

gevoegde waarde van 1,7 miljard en een 

werkgelegenheid voor 12.400 personen. Dat 

is, wat productie en toegevoegde waarde be

treft, ongeveer de helft van de offshore. Ten 

opzichte van de watersportindustrie levert de 

waterbouw ongeveer 50% meer productie en 

toegevoegde waarde op, maar doet dat met 

minder mensen. Dat komt mede door de be

stellingen in Nederland van de buitenlandse 

vestigingen van de grote bedrijven, waardoor 

de indirecte betekenis van de waterbouw voor 

de Nederlandse economie ielatief groot is.

D e toekom st is aan de dienstver
leners
In de ontwikkelde landen neemt de dienstver

lening een steeds belangrijker plaats in. Wel 

realiseert men zich thans dat de maritieme 

dienstverlening een basis van niet alleen 

'hardware' nodig heeft, maar ook van mari

tiem onderlegde mensen. Die hardware hoeft 

niet langer te bestaan uit vaartuigen onder Ne

derlandse vlag, maar uit commerciële activi

teiten met schepen onder Nederlandse con

trole en/of beheer. Voor de economische 

betekenis is controle al voldoende, maar het 

technisch en nautisch beheer is noodzakelijk 

om later te kunnen beschikken over voldoen

de maritiem ervaren mensen voor de dienst

verlening. Hoe meer mogelijkheden er zijn 

voor zeevarenden later over te stappen naar 

walfuncties, hoe aantrekkelijker het beroep 

voor jonge mensen kan zijn.

Ondanks dit fraaie perspectief komt NML op 

slechts 728 bedrijven (ruim 6% van de totale 

cluster) in de maritieme dienstverlening met 

een gelijke productie als de watersportindus

trie, maar met minder personeel en 

toch een hogere toegevoeg

de waarde. Het kleine aantal 

bedrijven is een gevolg van 

de toegepaste methodiek.

Specifiek op de water

sport gerichte dienst

verlening, zoals jachtverhuur, handel in water- 

sportartikelen, enz., is ondergebracht bij de 

watersport. NML rangschikt ook havendien
sten als scheepsagentuur, expeditie, haven

beheer, loodsdiensten, enz. onder de haven 

sector. Hetzelfde is van toepassing op andere 

dienstverlening, uitsluitend gericht op één 

sector, zoals ingenieursbureaus gespeciali

seerd in de offshore.

Tot de maritieme dienstverlening rekent NML 

de volgende groepen die werken voor ver

schillende maritieme sectoren: 

sector aantal bedrijven

hunkering en scheepsleveranties 113

bergings- en duikwerk 72

keuring en controle 63

verzekeringen en schade-expertise 150

maritiem onderzoek en consultancy 131

overige zakelijke maritieme diensten 144

niet-zakelijke maritieme diensten 53

Het zal voor velen een verrassing zijn dat er 

zoveel duikbedrijven in Nederland zijn; de ber

gingsbedrijven -  die overigens ook duikers in 

dienst kunnen hebben -  vormen slechts een 

klein deel van de 72 geïdentificeerde bedrij

ven. Daarnaast beschikt ook de Koninklijke 

Marine over eigen duikers. Toch zijn er hier 

geen grote aannemingsbedrijven die duik

werk combineren met offshore-instaIlatie en 

-onderhoud. Alleen Smit Internationale heeft in 

de jaren tachtig tevergeefs getracht in deze 

markt door te breken met de Smit-Semi’s.

Tot de zakelijke dienstverlening behoren de 

maritieme advocatenkantoren, financiers, ma

kelaars, uitzend- en softwarebureaus en com

merciële opleidingsinstituten. Onder de niet- 

zakelijke diensten vallen de maritieme 

scholing, de reddingmaatschappijen, bran

cheverenigingen en overheidsdiensten 

als de Scheepvaart Inspectie en 

Kustwacht.

W aar blijft de pers?
Het is opvallend dat NML pers en publiciteit 

niet opneemt in de cluster, ondanks de vele 

malen benadrukte noodzaak wat te doen aan 

het maritieme imago. Er zijn vele tijdschriften 

als Schip & Werf de Zee, de Blauwe Wimpel, 

Maritiem Nederland, enz. die zich op een be

paald lezerspubliek richten, maar meer alge

mene, actuele informatie is schaars. Week

blad Schuttevaer doet zijn best naast nieuws 

over de binnenvaart ook de scheepsbouw en 

de offshore te belichten; Nieuwsblad Trans

port geeft scheepvaartnieuws -  wel erg ge

richt op Rotterdam -  naast de logistiek van 

landtransport. Je hebt evenwel Lloyd’s List no

dig (tenzij je een specialistisch tijdschrift als 

Schip en Schade leest) om te weten te ko

men, dat er in Nederland een juridische door

braak heeft plaatsgevonden doordat de Hoge 

Raad het toepassen van simulatietechnieken 

heeft aanvaard als bewijs in een aanvarings- 

zaak. Alleen in Lloyd's List was ook te lezen 

(tenzij ik een berichtje in een krant heb gemist) 

dat de kabellegger "Bold Endeavour” in au

gustus bij Van der Giessen tewaterging. Over 

dergelijke zaken en nieuwe bestellingen als in 

juli door Vroon voor twee 1600 teu feeders bij 

de Koreaanse werf Hanjin, staat pas vele we

ken na het bericht in Lloyd’s List iets in Schut

tevaer of maandbladen als Schip en Werf de 

Zee en De Blauwe Wimpel. P&O Nedlloyd 

wordt door een groot deel van de Nederland

se pers thans kennelijk als een Engels bedrijf 

beschouwd, waarvoor de Nederlandse lezers 

niet langer belangstelling zouden hebben.

De maritieme cluster stelt, samen met de 

overheid, veel geld beschikbaar voor onder

zoek en ontwikkeling, maar publici

teit blijft vaak een stiefkind. 

Bij gebrek aan 

voeding met in

teressant en actu

eel nieuws haakt de 

commerciële pers 

af.
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n i a a n < M a r i t i e m Opdrachten

Engelaer bouw t K R V E 55
De Koninklijke RoeiersVereniging 'De 

Eendracht in Rotterdam heeft aan Enge

laer Scheepsbouw in Beneden-Leeuwen 

opdracht gegeven voor de bouw van een 

snelle werkboot, die de naam KRVE 55 

zal krijgen.

De afmetingen worden:

Lengte o.a,

Lengte c.w.l. 

Breedte o.a.

Holte

Kruiplijnhoogte

Diepgang

Waterverplaatsing

13,85 m. 

12,65 m. 

4,74 m. 

2,27 m. 

4,50 m. 

1,11 m. 

circa 14 t.

De romp en de flexibel op te stellen bo-

venbouw worden van aluminium vervaar

digd.

Het schip krijgt een snelheid van 40 

km/h en daarvoor worden twee Mitsubis

hi dieselmotoren geïnstalleerd, type 

S6B3W1PTK, ieder 345 kW bij 1940 

tpm. Via Twin Disc reductiekeerkoppelin- 

gen, type MG 5114-A, reductie ongeveer 

2:1, drijven zij de vierbladige schroeven 

aan, diameter 700 mm, die in tunnels 

draaien.

De KRVE 55, bouwnummer 797, is de 

14e werkboot die Engelaer voor De Een

dracht bouwt. De oplevering moet mid

den volgend jaar plaats vinden.

D iv erse  orders voor D e lta  Shipyard
IHC Delta Shipyard in Sliedrecht gaat 

voor de National Marine Dredging Com- 

pany in Abu Dhabi een Delta Tug 1900 

bouwen, voor de Tanzania Harbour 

Authorities een Delta Speed 2000 en 

heeft verder uit Israël opdracht gekregen 

voor de levering van een bouwpakket 

voor een Delta Tug 1400.

De Delta Tug 1900, bouwnummer 977, 

krijgt als afmetingen:

Lengte o.a. 19,50 m.

Breedte o.a. 6,20 m.

Holte 2,85 m.

Diepgang 2,20 m.

Er worden twee Caterpillar motoren in de 

boot geïnstalleerd, type 3412C DI-TA, 

van ieder 500 kW bij 1800 tpm, die via 

Reintjes tandwielkasten de vaste schroe

ven in straalbuizen aandrijven. Daarmee 

wordt een snelheid van 11 kn bereikt en 

een paaltrek van 17,51.

De boot wordt uitgerust met een hydrau

lische sleeplier van 17,5 t, houdkracht 

4 0 1.

Bureau Veritas zal de boot klasseren.

De oplevering moet eind dit jaar plaats

vinden.

Zijaanzicht van de door Engelaer te bouwen KRVE 55.

Tewaterlatingen

N ile  River
Op de werf van IHC Holland in Kinderdijk 

is op 14 augustus de sleephopperzuiger 

Nile River, bouwnummer 1218, te water 

gelaten. Het schip heelt een hopperin- 

houd van 17.000 m3 en is bestemd voor 

de Belgische baggercombinatie DEME 

(Dredging International/Decloedt).

De Nile River is een zusterschip van de 

Pearl River die IHC in 1994 bouwde en 

die destijds de eerste jumbo dredger

Polar Star
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 

4 september het vrachtschip Polar Star, 

bouwnummer 456, te water gelaten. Het 

schip is bestemd voor de C.V. Scheep- 

vaartonderneming Polar Star in Werken

dam.

De Polar Star is het vierde schip van het 

type Peters Polar Combi Porter 200, 

waarvan de werf er nog zes in opdracht 

heeft. Het eerste schip was de Lumare, 

zie SWZ 8-98, blz. 6.

De oplevering van de Polar Star is voor 

deze maand gepland.

A ndrom eda
Bij Bodewes’ Scheepswerven Hooge- 

zand vond op 11 september de tewater

lating plaats van het 6600 tdw multipur

pose vrachtschip Andromeda, 

bouwnummer 587. Het is het eerste van 

drie zusterschepen die de werf bouwt 

voor B&N Kustvaartbedrijf Moerman in 

Ridderkerk.

Voor de voornaamste gegevens en een 

zijaanzicht, zie SWZ 2-98, blz. 5.

De oplevering wordt tegen het eind van 

deze maand verwacht.

Opleveringen

T hunder G ulch en Sarafsa
Scheepswerf Amels Holland in Makkum 

heeft in juni binnen enkele dagen twee 

grote, luxe jachten opgeleverd aan bui

tenlandse opdrachtgevers.

Op 17 juni was dat de Thunder Gulch, 

bouwnummer 432, met de afmetingen:

Lengte o.a. 

Lengte w.l. 

Breedte mal 

Holte

49,99 m. 

44,50 m. 

9,00 m. 

4,90 m.

Lengte o.a. 

Lengte w.l. 

Breedte mal 

Holte

54,50 m.

50.00 m.

10.00 m. 

5,50 m.

Het schip is voorzien van twee Cummins 

dieselmotoren van ieder 886 kW bij 

1800 tpm.

Vier dagen later volgde de Sarafsa, 

bouwnummer 431. Dit schip heeft als af

metingen:

Het wordt voortgestuwd door twee 

Caterpillar dieselmotoren van ieder 

1230 kW bij 1600 tpm.

Amels heeft de orderportefeuille kunnen 

uitbreiden met twee jachten van circa 50 

m L o.a., beide op te leveren in 2001.

De Delta Speed 2000, bouwnummer 

978, krijgt als afmetingen:

Lengte o.a. 20,00 m.

Breedte o.a. 4,87 m.

Holte 2,70 m.

Diepgang 1,50 m.

Er worden twee Caterpillar motoren in 

het schip geïnstalleerd, type 3508A TA, 

elk 615 kW bij 1800 tpm, die via Reintjes 

tandwielkasten de vaste schroeven in 

straalbuizen aandrijven. Daarmee wordt 

een snelheid van 20 kn bereikt.

Het schip wordt onder klasse van Lloyd's 

Register gebouwd.

De oplevering is gepland voor het eerste 

kwartaal van 2000.

De Delta Tug 1400 is vergelijkbaar met 

de launch die de werf voor Wijsmuller 

bouwt, zie SWZ 4-99, blz. 5.

Opleveringen

S m it M am e
Damen Shipyards in Gorinchem heeft in 

juli de sleepboot Smit Mame, bouwnum

mer 7935, opgeleverd aan Smit Interna

tional Curaçao. Het is de derde van acht 

boten van het type ASD Tug 3111, die 

Smit bij Damen bestelde.

Het eerste schip, de Smit Mississippi, is 

beschreven in SWZ 5-99, blz. 27.

D om beya, O ch na en  
K estrel
Verder droeg Damen Shipyards in Gorin

chem in juli de Stan Tugs 1605 

Dombeya, Ochna en Kestrel, bouwnum- 

mers 5953 t/m  5955, over aan de 

Mauritius Ports Authority.

De boten zijn bestemd voor sleepwerk, 

meren en ontmeren en voor loodsdien- 

sten. Zij zijn uitgerust met een Mampaey 

sleephaak, SWL151, en een enkele duw- 

steven.

Twee Caterpillar dieselmotoren, type 

3408B TAZB, ieder 350 kW bij 1800 

tpm, drijven via Reintjes tandwielkasten, 

type WAF 262, de schroeven aan, dia

meter 1300 mm, in straalbuizen.

Lloyd's Register klasseerde de boten 

voor Coastal Service.
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Zijaanzicht van de Stan Tug 2207 met duwsteven.

In juli leverde Damen Shlpyards in Gorin- 

chem de sleepboten Rio Toribio en ML 

chael T, bouwnummers 6536 en 6537, 

op aan Tide Leasing L.L.C. in de Verenig

de Staten. De boten zijn van het type 

Stan Tug 2207 en zijn bestemd voor het 

slepen en duwen van zeegaande bak

ken. Zij zijn hiertoe uitgerust met. een 

Mampaey sleephaak, SWL 450 kN, en -  

in afwijking van de vele voorgaande bo

ten van dit type -  met een enkele, zware

duwsteven en boegtenders.

Voor de voortstuwing zijn twee Caterpil

lar dieselmotoren, type 3512 DI-TA/B, 

geïnstalleerd, ieder 900 kW bij 1200 

tpm. Deze geven de boten een vrijvaren- 

de snelheid van 11,6 kn en een paaltrek 

van 31 ,01.

De accommodatie is alleen als dagver

blijf ingericht.

Lloyd’s Register klasseerde de boten 

voor 'Coastal Service'.

Kathrin en A lessia
Damen Shipyards Hoogezand heeft op 

27 augustus de 5000 tdw multipurpose 

vrachtschepen Kathrin, bouwnummer 

732, en Alessia, bouwnummer 735, op

geleverd aan de Zwitserse rederij Enzian

Shipping in Basel. Beide schepen zijn van 

het type Combi Freighter 5000. Eerder 

bouwde de werf al het zusterschip Marie- 

Jeanne voor dezelfde opdrachtgever, zie 

SWZ 6-99, blz. 7/8.

Rederijnieuws
M am m oet voegt Tramper aan d e v loot toe

F oftein
Royal Huisman Shipyard in Vollenhove 

heeft in juni het kottergetuigde zeiljacht 

Foftein, bouwnummer 369, aan de Ne

derlandse eigenaar overgedragen.

Het ontwerp is van German Frers, de sty

ling van Pieter Beeldsnijder Design.

De afmetingen van het schip zijn:

Lengte o.a. 30,21 m.

Lengte w.L 23,10 m.

Breedte o.a. 7,10 m.

Breedte c.w.l 6,38 m.

Diepgang 3,12 m.

Waterverplaatsing 90 t,

waarvan ballast 25 t

De romp is van aluminium gebouwd en 

heeft een Lloyd's Huil Certificate voor ple

ziervaartuigen.

Als hulpmotor is een zescilinder Gardner 

motor van 261 kW bij 1650 tpm inge

bouwd. Deze drijft een Hundested vier- 

bladige schroef aan. diameter 900 mm. 

Verder zijn geïnstalleerd een Northern 

Lights generatorset van 24 kW, een hy

draulische generatorset, een Vosper 

Thornycroft intrekbare boegthruster van 

37 kW en drie powerpacks.

Het schip is van uitgebreide automatise

ringssystemen voorzien, alsmede van 

o.a. GPS, Furuno radars en Satcom M,

R io Toribio en M ichael T

Op 1 september begon de Tramper haar 

eerste reis als zwareladingschip en deed 

daarmee haar entree in de pool van 

Mammoet Heavy Lift Partners.

Het schip was 1 mei door de Zhonghua 

Shipyard in Shanghai al opgeleverd (zon

der kranen), maakte daarna een reis met 

een lading scheepsmotoren naar Duits

land en werd vervolgens bij Huisman- 

Itrec in Rotterdam voorzien van de twee 

2751 mastkranen.

De Tramper, 8874 tdw, is het eerste van 

vier zwareladingschepen die Mammoet 

Shipping vorig jaar in China bestelde. Ge

gevens van de schepen zijn vermeld in 

SWZ 12-98, blz. 11/12.



Rederijnieuws

W ijsm uller sluit contract voor sleepdiensten  LN G -term inal in India

Samen met Indiase partners heeft Wijs

muller International Towage in IJmuiden 

een twintigjarig contract getekend voor 

het leveren van LNG-terminal sleepdien

sten aan de Dabhol Power Company in de 

staat Maharashtra in India. Drt bedrijf ex

ploiteert in Dabhol een elektriciteitscentra

le die met geïmporteerd gas zal worden 

gestookt. Het gas is afkomstig uit Oman, 

waar Wijsmuller en lokale partners even

eens de terminal sleepdiensten leveren. 

Het gas zal worden gelost aan de nog in 

aanbouw zijnde terminal in Dabhol, waar 

LNG-tankers van 80.000 tot 160.000 m3 

zullen worden geassisteerd bij het meren 

en ontroeren.

Hiervoor laat de joint venture vier nieuwe 

sleepboten in India bouwen, volgens een 

ontwerp van Wijsmuller Engineering, dat 

grotendeels overeenkomt met dat van de 

boten die in Qatar dienst doen (zie de Ha- 

war en zusterschepen in SWZ 12-96, blz. 

10). De boten krijgen een paaltrek van ten 

minste 5 0 1 en moeten in het laatste kwar

taal van 2001 in bedrijf komen.

Wijsmuller is van mening dat lokale exper

tise een belangrijke voorwaarde is voor 

het succesvol aangaan van contracten als 

het onderhavige. Wijsmuller is dan ook 

verheugd twee goede lokale partners te 

hebben gevonden, waarmee zij samen de

nieuwe joint venture vormt: Khemka Ex- 

ports Pvt. Ltd., al 20 jaar agent voor Wijs

muller in India, en Ocean Sparkle Ltd., een 

professionele organisatie gespecialiseerd 

in de operatie en het management van ha

vensleepdiensten in India. De nieuwe bo

ten zullen volledig door lokaal personeel 

van laatstgenoemde partner worden be

mand. Wjsmuller zorgt voor de noodzake

lijke training, door ervaren sleepbootkapi

teins, op een van de LNG-locaties waar 

Wijsmuller al actief is.

Voor Wjsmuller is het nieuwe contract het 

5e voor sleepdiensten bij een LNG-termi

nal. De eerdere contracten betreffen ter

minals in Brunei, Qatar, Trinidad en Oman.

V lootuitbreiding  
J o  Tankers
Jo Tankers heeft met De Poli in Italië een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten, 

waardoor vijf schepen van De Poli onder 

het commercieel en operationeel beheer 

van Jo Tankers komen, zodra de huidige 

charters aflopen.

Het betreft vier chemicaliëntankers van 

ongeveer 10.000 tdw, gebouwd in 

1993-'98, en een nieuwbouwschip van 

ongeveer 14.000 tdw, dat begin 2000 

in de vaart komt. De schepen hebben ie

der 20 tot 25 volledig gesegregeerde 

roestvrijstalen ladingtanks. Zij zijn ge

bouwd door De Polli Shipyard in Venetië. 

De overeenkomst geeft Jo Tankers de 

mogelijkheid haar diensten te versterken 

en nieuwe markten te betreden.

Begin dit jaar had Jo Tankers al een over

eenkomst gesloten met Chemship in 

Maarssen voor het gemeenschappelijk 

exploiteren van een dienst tussen Ameri

kaanse havens aan de Golf van Mexico 

en de Middellandse Zee. Aan de vloot 

van zes schepen van Chemship is nu een 

zevende toegevoegd: de Montallegro, 

15.389 tdw, gebouwd op de Orlando 

werf in Livorno, Italië, werd op 30 augus

tus opgeleverd. Het schip heeft 22 volle

dig gesegregeerde roestvrijstalen lading

tanks, geschikt voor zo’n 800 

verschillende ladingen.

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

Tel. (0032) 3 227.30.51 Fax (0032) 3 227.27.31.
Multi n.v., Frankr^klei 128A.J2JDOO Antvverpen. Scheepsbouwkundig Studiebureel.

E-mail: christel.janssen@cadnet.be Softw are: NUPAS &  CADMATIC, Autocad, M icros ta tion

Engineering ■ Planning ■ Budgettering ■ Berekeningen ■ Supervisie
De beschikbare soft- en hardware is óók inzetbaar bij U op kantoor.

scheepsbouwki
eer

dig bureau

- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden

- bouwbegeleiding
- ontwerp

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

D ockw ise verrichtte w eer  opm erkelijk  transport
De Mighty Servant 3 van Dockwise ver

voerde onlangs de 18.000 t wegende 

Asgard ‘B’ GVA70 FPU (Floating Produc

tion Unit) van de Daewoo werf in Okpo, 

Korea, naar Stavanger.

De constructie, met een lengte van 

102,4 m, een breedte van 96,0 m en 

een hoogte van 45,0 m, werd diagonaal 

(onder een hoek van 53,5s) op de 40 m 

brede Mighty Servant 3 geplaatst, waar

door de totale breedte van het transport 

op 132,78 m kwam. Dit resulteerde in 

een overhang aan weerszijden van 

46,39 m !

De reis -  via het Suez Kanaal -  duurde 

zes weken (16 juli — 31 augustus).

Al eerder had Dockwise negen transpor

ten voor het Asgardproject uitgevoerd.
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Interocean
Personnel
Services

IPS
IPS bureaus  

hebben zich  

gespecialiseerd in:

- werving en 

selectie

-  uitzenden

- payrolling

- advisering

- bemiddeling

- personeels- 

begeleiding

IPS heeft zich met 

nam e w eten te  

positioneren in 

de volgende  

vakgebieden:

-  baggerindustrie

-  offshore

-  scheepsbouw en 

scheepsreparatie

-  G W W -sector

IPS is gecertificeerd  

volgens ISO 9002

I n t e r o c e a n  P e r s o n n e l  S e r v i c e s

Wij bemiddelen voor de volgende vacatures:

Projectleider scheepsreparatie
- Organiseren en uitvoeren van een project vanaf acceptatie tot de oplevering

- Functioneel leiding geven aan leden van het projectteam

- Zorgdragen voor de kosten- en doorloopbeheersing door tussentijds toetsen

- Opleiding: TU-/HTS-Scheepsbouwkunde

Technisch inspecteur
- Verantwoordelijk voor het technisch beheer van al het (offshore)materieel

- Opstellen van reparatiebegrotingen en begeleiden van reparaties wereldwijd

- Ruime leidinggevende ervaring en zelfstandig kunnen werken

- Opleiding: TU-/HTS-Scheeps-/W erktuigbouwkunde of HZS/Maroff

Rekeningmaker/Begrofer
- Opstellen van rekeningen voor uitgevoerde werken aan schepen en 

offshore installaties en deze vertalen in commerciële offertes

- Opleiding: HTS-/MTS-Scheeps-/Werktuigbouwkunde

Scheepselektricien
- Voor het onderhoud en reparatie van elektronica aan boord van bagger

schepen wereldwijd of voor het inventariseren van binnenkomende schepen

- Kennis van algemene scheepselektrische installaties, waaronder suirvey- 

apparatuur, echoloden, satelliet navigatie en getijde meetapparatuur

- Opleiding: HTS-/MTS-Elektrotechniek

Scheepsbouwkundig ontwerper
- Maken van een optimaal voorontwerp en kostencalculatie op basis van 

specifieke klantenwensen en traditionele specificaties

- Ervaring met het ontwerpen en begroten van schepen of baggerwerktuigen

- Opleiding: TU-/HTS-Scheepsbouwkunde

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies, stuur of e-mail dan uw 
curriculum vitae naar IPS Leiden, t.a.v, de heer A.J. van Tooren, 
Schipholweg 70, 2316 XD Leiden

Interocean Personnel Services
Leiden tel. +31 (0)71 52 25 515
Capelle aan de lIJssel tel. +31 (0)10 44 78 734
Stockt on-on-Tees tel. +44 (0)1642 61 89 95
Lexmond tel. +31 (0)347 34 27 37

Website http://www.ipspersonnel.nl
email leiden@ipspersonnel.nl

http://www.ipspersonnel.nl
mailto:leiden@ipspersonnel.nl


D evelop m ents in  TBT -Free Anti fouling Technology
W hy antifoulings are so important

A special briefing

Fuel represents around 50% of the operating costs of the Marine Transport Industry. Annual consumption of bunker fuel by 
the worlds fleet is estimated at 180 million tonnes, which at current prices (approx. $100/tonne) is worth $18 billion. A fouled 
hull can increase fuel usage by as much as 40%. If the worlds fleet didn’t have effective antifouling protection an estimated 
extra 72 million tonnes of fuel would be burned each year. This increased fuel consumption would lead to the production and 
release into the atmosphere of an estimated extra 210 million tonnes of carbon dioxide (greenhouse gas) and 5.6 million ton
nes of sulphur dioxide (acid rain).

T
ributyltin (TBT) based Self-Polis

hing Copolymer (SPC) antifou

lings are used on the majority of 

the worlds fleet today, and provi

de outstanding value-for-mo- 

ney1. But they have been shown 

to have certain negative environmental ef

fects and will eventually be banned for envi

ronmental reasons.

Three alternative systems, Controlled Deple

tion Polymer (CDP), Copper Acrylate Polymer 

(Intersmooth Ecoloflex SPC) and Foul Release 

systems, are described in this briefing, with

No organotin based anti
fouling systems after 2008
The 42nd session of the Marine Environ

ment Protection Committee (MEPC) met in 

November and approved, among other 

things, a draft resolution to phase-out 

organotin based anti-fouling paints.

The draft resolution, which includes a 

deadline of 2008 for the complete prohibi

tion of organotins in ships' anti-fouling sys

tems, is expected to work towards a glob

al legal-binding instrument to address the 

harmful effects of anti-fouling paint.

The IMO agrees “that the global instru

ment to be developed by the MEPC should 

also ensure a worldwide prohibition on the 

application of organotins on ships by Janu

ary 2003".
The draft resolution is intended to be sub

mitted to the 21st IMO Assembly in No

vember 1999.

Also, with the sole intention of addressing 

the environmental damage caused by the 

introduction of unwanted aquatic organ

isms found in ballast water, new draft reg

ulations for ballast water management 

were proposed at the 42nd session. 

Different options were considered by the 

MEPC, but the debate will continue at the 

next year’s meeting.

the Intersmooth Ecoloflex SPC system shown 

to be a viable replacement for TBT SPC.

N o biocides
The Foul Release systems are the most at

tractive environmentally since they do not use 

biocides. Although they are considerably mo

re expensive, they are now being used on fast 

vessel types, which are able to exploit the 

smoothness and self-cleaning ability to the 

maximum.

As the technology matures, it can be anticipa

ted that the costs will come down and that 

this technology will become increasingly im

portant for control of fouling in the 21st Cen

tury.

P reventing the grow th o f  
organism s
Antifoulings are used to prevent the growth of 

marine organisms on the bottoms of ship's 

hulls. These organisms can have extremely 

adverse effects on both speed and fuel con

sumption.

For example, weed fouling on the vertical 

sides of a large container vessel can increase 

fuel costs by 7% (equivalent to over 

$250,000 per year) and it has been estima

ted that if no antifouling paints were used by

the US Navy, their fuel costs would increase 

by $75 -  $100 million per year (1)

The majority of the ships that trade across the 

worlds oceans today use TBT-based self-po

lishing copolymer (SPC) antifoulings. These 

were originally introduced in the 1970s, and 

as the technology has matured over the ye

ars, they have become increasingly good va- 

lue-for- money', to the position today where 

they provide the ship operator with a very low 

cost option for fouling prevention.

A 5-year TBT SPC antifouling system for a lar

ge container ship can cost as little as 

$20,000 per year, compared to the 

$250,000 per year fuel penalty if fouling oc

curs.

In the 1980’s TBT was shown to have harmful 

effects on non-target organisms, which led to 

a widespread ban on its use on vessels less 

than 25 metres in length (2) and in certain 

countries to a limit on the permitted TBT rele

ase rate for larger vessels (3).

Since that time there have been further world

wide environmental monitoring studies on 

TBT (4). Certain of these studies have shown 

that there is a continuing presence of TBT in 

the environment particularly in sediments, and 

this has resulted in action being taken by the 

International Maritime Organisation (IMO).

Fig.l Fouling can have extremely adverse effects on speed and fuel consumption
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Days immersed

Fig.3. Polishing rate vs speed for a typical TBT SPC system

In 1996 a Correspondence Group was esta

blished by the Marine Environment Protection 

Committee (MEPC) of IMO to examine the 

harmful effects of the use of antifouling paints 

for ships (5). This Correspondence Group pro

duced an Interim Report in June 1997 (6), 

which included a recommendation that man

datory measures were required, to reduce, 

and eventually eliminate the use of antifouling 

paints containing TBT compounds.

It is thus likely that before too long there will 

be a worldwide ban on the use of TBT-antifou- 

lings. The purpose of this briefing is to exami

ne what alternatives there are, and compare 

them to the current TBT SPC antifoulings. 

Three main TBT-free alternative technologies 

are considered:

• Controlled Depletion Polymer (CDP)

• Copper Acrylate Polymer (Intersmooth Eco- 

loflex SPC)

• Foul Release

What makes TBT SPC anti
foulings so good?

Before examining the alternatives to TBT 

SPCs in detail, it is necessary to first explain 

why TBT SPC systems are so good.

TBT-SPC antifoulings are based on an acrylic 

copolymer with TBT chemically bonded onto 
the polymer backbone by an ester linkage. 

This ester linkage is readily hydrolysed in the 

slightly alkaline sea-water (pH « 8.2), rele

asing the TBT, which then can act as a bioci- 

de. The remaining acid-based polymer is then 

soluble in sea-water.

The skill of the antifouling chemists of past ye

ars has been to carefully engineer the rate of 

solution of this acid polymer to give maximum 

lifetime with maximum antifouling efficiency. 

Copper compounds (principally Copper Oxi

de) are added to the TBT polymer to give an 

antifouling paint with a wide spectrum of fou

ling control. Copper is particularly effective 

against animal fouling (eg barnacles). In addi

tion to TBT and Copper, a third biocide can 

also be Incorporated to enable the minimum 

amount of TBT to be used.

Long term protection
The rate of dissolution of the polymer is che

mically controlled. For reasons of cost and to 

minimise the amount of TBT released into the 

environment, the dissolution rate (referred to 

as Polishing Rate) is optimised for each parti

cular vessel type, to provide long-term (up to 
5 years) fouling protection.

High activity, high speed ships need a slower 

polishing product than do slower vessels that 

remain stationary for long periods. It is the 

ability to have optimum film thickness, combi

ned with long durability, which enables these

systems to provide the ship owner with such 
outstanding value for money1.

The hydrolysis reaction is confined to a small 

surface layer (usually referred to as the 

leached layer1) of = 20mu, even after prolon

ged immersion periods. This means that the 

re-coating and repair is very simple, with no 

special pre-treatment or sealer coats requi

red. High Pressure Fresh Water Washing 

(HPFWW) is all that is necessary. Figure 2 

shows the small change in size of the leached 

layer of a TBT SPC coating over a 2 year pe

riod.

Another feature of these systems is that there 

is a direct correlation between vessel speed 

and polishing rate, so enabling specifications 

to be tailored precisely for each ship type. Fi

gure 3 shows the proportional relationship be

tween vessel speed and polishing rate.

The acrylic nature of the TBT SPC coatings 

also means that they dry quickly, are highly 

durable, are mechanically strong and can with

stand boottop wet/dry cycling stresses (7). 

Ships coated with TBT SPC systems show a 

very characteristic polishing pattern1, as the 

top coat wears away to reveal the underlying 

layers. This pattern arises because the thick 

areas of the top coat, where the sprayers 

overlap on spray passes, take longer to pa 

lish to the underlying coats than do the thinner 
areas.

Controlled Depletion 
Polymers liable to build up of 
leached layer

Controlled Depletion Polymer (CDP) antifou

lings rely on a physical dissolution of the paint 

film to release biocides. This is analogous to 

the way that bathroom soap dissolves in wa

ter. This physical dissolution is also referred 

to as an Ablative1 or Eroding1 process.

The main biocide used in CDP antifoulings is 

Copper Oxide, with additional boosting bioci

des used to provide increased efficacy, parti

cularly against weed (which is resistant to 

copper biocides).

The fact that CDP antifoulings rely on mecha

nical erosion, rather than on a chemically con

trolled process (as with TBT SPC), means that 

the rate of disappearance of the paint film is 

not as well controlled.

As a result the length of time that CDP sys

tems can work is at best 3 years. Also, the 

longer these systems are immersed, the thic

ker the leached layer that forms at the sur

face, as the copper and other biocides are re

leased from the depth of the film and surface 

erosion does not keep up1.

Problems when overcoating
Figure 4 shows the growth of a typical CDP 

antifouling paint Leached Layer over time.

In dry dock, the thick leached layer is not easy 

to remove once it has dried out, and this
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Fig.4. Leached layer size vs time for a typical CDP system
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Fig.5. Ablation/Erosion rate vs speed for typical CDP system

leads to problems when overcoating since 

there can be air entrapment (bubbling) when 

the next coat is applied.

The thick leached layer also results in a redu

ced biocide release rate over time, which can 

result in premature fouling. The thick leached 

layer can also cause impaired paint abla

tion/erosion rate, resulting in coatings build 

up over time, leading to detachment and in

creased hull roughening.

nantly originated in Japan, where the use of 

TBT antifoulings was not permitted from 

1991 onwards.

Most of these products use a similar type of 

acrylic backbone polymer to that used in the 

TBT SPC systems, with an ester linkage that 

is meant to undergo hydrolysis in seawater. 

Tests have shown that many of these alterna

tives are not in fact true SPC types since they

C D P  system s are not a 
viable alternative
Figure 5 shows the relationship be

tween vessel speed and ablation /  

erosion rate for a typical CDP sys

tem.

Of special note is the fact that there 

is no ablatior\/erosion at zero speed.

This is in direct contrast to SPC systems.

It is thus clear that CDP systems, although 

they can provide effective antifouling perfor

mance in certain situations, cannot be consi

dered as viable alternatives to TBT SPC sys

tems.

TBT-free Intersm ooth E coloflex  
show s itse lf to be true self-polis
hing copolym er
Over recent years there have been a number 

of TBT-free SPC systems launched by antifou

ling paint companies.These have predomi-

o
u H* °
C —  O  C u - R  = >

Copper Acrylate Polymer

O
II

C 'O H

Acid Polymer

One system that has been proven to be a true 

SPC type is an international system based on 

a Copper Acrylate polymer system (8) -  In

tersmooth Ecoloflex SPC. The chemical hy

drolysis reaction that occurs in this system is 
shown in Figure 6.

In addition to the Copper Oxide used as the 

main biocidal pigment this system incorpora

tes a new boosting biocide that demonstrates 

rapid biodégradation in seawater.

This new biocide has recently been registered 

for use in antifouling paints by the USA EPA 

(9), having passed the very rigorous environ

mental testing required by that organisation. 

Figure 7 shows the small change in size of the 

leached layer of Intersmooth Ecoloflex SPC 

over time.

Figure 8 shows the proportional Polishing Ra

te of Intersmooth Ecoloflex SPC versus vessel 

speed.

In both graphs note the similarity between In

tersmooth Ecoloflex SPC and TBT SPC sys

tems (Fig.2 and 3).

Experience on over 3000  
vessels proves the point

Intersmooth Ecoloflex SPC products have 

been used on more than 3,000 vessels since 

1990 -  on both Coastal Vessels (>2000) and 

Deep Sea vessels (>1000).

The Table lists the 1000 Deep Sea vessels 

>4,000 dwt that have been coated to date.

It includes over 300 Bulkers, nearly 100 Tan

kers and 89 Containers.

The antifouling results from these applications 

have proven that the performance of the In

tersmooth Ecoloflex SPC systems is as good 

as the TBT SPC systems, and with the same 

characteristic polishing patterns being seen. 

(Note: Polishing patterns will only be 

clearly visible if the underlying coat 

is a different colour.)

R - Cu o h  Intersmooth Ecoloflex SPC technolo

gy can thus be considered a viable 

alternative to TBT SPC.

Fig.6. The chemical hydrolysis reaction in a Copper Acrylate polymer 

system

do not have the same chemical control of po

lishing. This means once the polymer is hydro

lysed the paint then becomes like a CDP sys

tem, with all of the associated problems. 

Some of the key tests for determining 

whether or not an antifouling paint is a true 

SPC type are the following:

Leached layer size vs time;

Vessel speed vs polishing rate;

Long-term antifouling performance on ships; 

Presence of the characteristic SPC polishing 

pattern'.

Foul R elease coatings: 
efficient and 'environm en
ta lly  attractive’

Systems which rely purely on a nonstick' me

chanism to prevent fouling attachment are re

ferred to as ‘Foul Release' coatings. These ha

ve been the subject of increased industrial 

and academic research over recent years. 

Since they do not use Biocides for antifouling 

effect, they are environmentally the most at

tractive alternative to TBT-based systems.

The most effective Foul Release coatings to 

date are those based on silicone chemistry, 

and virtually all of the Foul Release coatings 

available commercially today are silicone ty

pes.
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Although fouling organisms can settle on the

se coatings in static conditions, they can be 

washed off by the time the vessel reaches 

speeds in excess of 18-20 knots.
This has been demonstrated in tests carried 

out by the US and Australian Navies, which ha

ve been at the forefront of the testing of these 

coatings. Foul Release systems have been 

applied on a wide range of Navy vessels, in

cluding aircraft earners, destroyers, frigates 

and submannes (10). The US Coastguard has 

also been using these Foul Release coatings 

on their fast aluminium patrol boats since 

1990.
The self-cleaning’ property of these coatings 

makes them ideal for all types of high speed, 

high activity craft, and particularly the new ge

neration of manne transport, the Fast Ferries, 

which operate in excess of 30 knots.

Many of the world's leading Fast Ferry opera

tors (Buquebus, Condor, CTS Parkview, Holy- 

man, Stena, Transmediterranea) are now 

using International’s Foul Release coatings. 

Figure 11 shows how the fuel consumption on 

one fast passenger catamaran, “Condor 8", 

decreased when it switched from a conven

tional (biocidal) antifouling to Intersleek, Inter

national’s Foul Release Coating.

An interesting observation on these Fast Fer

ries is that slime fouling can remain adhered 

to Foul Release coatings even at speeds in ex

cess of 30 knots. This is because slime fou

ling organisms have a very low surface profi

le, and can exist within the static laminar layer 

next to the hull, without being washed off.

Cost factor limits use lor the present
There are a number of key features and bene

fits associated with Foul Release coatings. 

They are non-biocidal and therefore there is 

no toxic waste either at sea or in dock and 

their use is not affected by Biocidal legisla
tion.

They have a smooth glossy surface with low 

surface frictional resistance, which in turn 

contributes to increased speed and reduced 
fuel consumption.

Fig. 7. Leached layer size vs time for Intersmooth Ecoloflex SPC

Fig.8. Polishing rate vs speed for Intersmooth Ecoloflex SPC

Deep Sea Vessel types coated with Intersmooth Ecoloflex SPC technology

1997__ 1996 1995___1994___ 1993 Pre’93 Total
Bulkers 70 57 58 48 38 50 321
ChemCarriers 2 3 4 2 5 2 18
Containers 24 19 11 15 6 14 89
GeneralCargo 5 3 11 7 3 15 45
LPG 6 12 8 8 8 11 53
Ferry/RoRo 6 7 17 18 21 51 120
Product Carrier 4 8 5 4 3 17 41
Tanker 5 10 8 11 21 37 92
Other 32 30 28 32 32 /(> 230
TOTAL 154 149 150 145 \ U 7 274 1,009

Fig. 9. Intersmooth 460 Ecoloflex SPC 26 months in service
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more expensive (x2) than the products they 

replaced, but as the technology matured and 

economies of scale were realised, the prices 
dropped significantly.

It can be anticipated that the same will happen 

with these Foul Release systems, and that this 

technology will become increasingly impor

tant for control of fouling in the 21st Century.
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low-pressure water wash.

Fig.12. HMAS Townsville

They provide extended fouling control which 

means that operators can count on long in- 

service periods and reduced maintenance 

costs.

Foul Release coatings are chemically durable 

which means that the surface stays smooth 

and that, depending on the condition, it is like

ly that only touch-up will be needed at annual 

dry-docking.

They are also free of copper which gives a lo

wer specific gravity than standard antifoulings 

(less weight) and are safe to use on alumini

um. A high solids content goes together with 
a low solvent content (<340 g/litre) and only 

two coats are required.

The price of this novel technology is much hig

her than that of the other types of fouling con

trol system currently available, and so it is only 

economically tenable as a replacement for TBT 

SPC systems on those vessels which are able 

to fully exploit its particular characteristics.

It must be remembered, however, that the ori

ginal TBT SPC systems were considerably

Fig. 13. HSS Stena Explorer 1500 DWT passenger catamaran -  one of the largest In the world in 

drydock January 1998. Following earlier test patches of Intersleek. applied at Newbuilding in Finn 

yards in 1995, Stena applied Intersleek to the exterior of both hulls in April 1997. This photograph 

shows the excellent condition of Intersleek. The vessel is ready to re-enter service after a simple
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OrEA Grenco B.V.
Refrigeration Division

Grenco is één van de grootste en meest succesvolle ondernemingen op het gebied 
van koel- en vriestechniek en industriële klimaatbeheersing en behoort tot het snel
groeiende, multinationale GEA-concem.
De afdeling Marine ontwikkelt, bouwt en installeert koelinstallaties aan boond 
van schepen.

Voor ons hoofdkantoor in 's-Hertogenbosch zijn wij op zoek naar een

service specialist 
scheepskoelinstallaties m/v

U houdt zich bezig met het uitvoeren van onderhouds-, reparatie- en installatie- 
werkzaamheden aan boord van visserij-, koelvracht-, passagiers- en ferryschepen. 
Deze werkzaamheden vinden zowel binnen als buiten Nederland plaats.
Een bedrijfsauto staat tot uw beschikking.

Functie-inhoud:
• het in bedrijf stellen van diverse typen koeltechnische installaties;
• het op projectbasis leidinggeven aan toegevoegde monteurs, onderaannemers 

en ingeleende monteurs;
• het beslissen en adviseren bij complexe serviceproblemen zowel koeltechnisch 

als elektrotechnisch;
• het geven van een juiste uitleg en instructie aan klanten omtrent het gebruik.

Functie-eisen:
• MBO/HBO (WTB, Elektro of S-WTK);
• in het bezit van CFK- en W A 1-diploma;
• bereidheid om in het buitenland en buiten normale werktijden te werken;
• in het bezit van rijbewijs B.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer 
B. Vink, service manager Marine, tel.: 073-6203149.

Grenco B.V.

Postbus 205 Schriftelijke sollicitaties richten aan Grenco B.V., t.a.v. de heer R.M. Jonckers,
5201 AE 's-Hertogenbosch hoofd P&O, Postbus 205, 5201 AE 's-Hertogenbosch.



Structural M aintenancenance  
o f  ships
Resolution A. 798(19) 

adopted on 23 November 1995

GUIDELINES FOR THE SELECTION, 

APPLICATION AND MAINTENANCE OF 

CORROSION PREVENTION SYSTEMS OF 

DEDICATED SEAWATER BALLAST TANKS

1 G E N E R A L

1.1 The purpose of these guidelines is to rec

ommend general criteria for the selection, ap

plication and maintenance of corrosion pre

vention systems of dedicated seawater 

ballast tanks. They apply to new oil tankers 

and bulk carriers.

1.2 The guidelines are not intended to replace 

the technical aspects of any specific coating 

system, to be covered by the product and job 

specifications, which are at the discretion and 

under the responsibility of shipowners, manu

facturers and shipyards.

ence in coating application. The coating stan

dard, job specification, inspection, mainte

nance and repair criteria should be agreed by 

the shipyard and/or its subcontractors, own

er and manufacturer, in consultation with the 

Administration or an organization recognized 

by the Administration, before the ship’s corn 

struction.

2 D E F IN IT IO N S
2.1 Anode is an electrode through which di

rect current enters an electrolyte.

2.2 Ballast tank is a tank which is used for wa

ter ballast and includes segregated ballast 

tanks, ballast double bottom spaces and 

peak tanks.

2.3 Cathodic protection is a way of protecting 

a steel surface from corrosion by installing 

sacrificial anodes, in contact with the steel in 

the electrochemical seawater corrosion cell.

2.7 LEL is the lower explosive limit.

2.8 Light colour is a colour of coating easily 

distinguishable from rust.

2.9 Primer coat is the first coating applied in 

the shipyard (to differentiate it from shop- 
primer).

2.10 Shop-primer means préfabrication thin 

primer coating applied to steel plates, often in 

automatic plants.

2.11 Solvent means a volatile liquid capable 

of completely dissolving a given binder.

2.12 Thinner means a volatile liquid that does 

not necessarily dissolve the binder, but which 

is capable of reducing the viscosity of the 

binder solution (vehicle), for example in reduc

ing the viscosity of a paint to spraying consis

tency.

1.3 The owner should select and maintain a 

system which will ensure an adequate level of 

corrosion prevention of the seawater ballast 

tanks.

1.4 Coating manufacturers should give evi

dence of the quality of the product and its abil

ity to satisfy the owner's requirements.

1.5 The shipyard and/or its subcontractors 

should provide clear evidence of their experi

2.4 Dewpoint is the temperature at which air 

is saturated with moisture.

2.5 DFT is the nominal dry film thickness.

2.6 Hard coating is a coating which chemical

ly converts during its curing process, normal 

ly used for new constructions or non-convert

ible air drying coating which may be used for 

maintenance purposes. Hard coating can be 

either inorganic or organic.

2.13 TLV means threshold limit value.

3 C O A T IN G
3.1 General

3.1.1 The lifetime of a coating applied to a 

new construction may be influenced by sever

al aspects which include coating selection, 

application, and maintenance scheme

Amendments to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

CHAPTER 11-1
Construction — Sulxlivision and sta
bility, machineiy and electrical in
stallations

1. The existing title of chapter 11-1 is replaced by 

the following:

“Construction -  Structure, subdivision and 

stability, machinery and electrical installa

tions"

2. The following new part A-l is inserted be

tween part A and part B:

“Part A-l

Structure o f ships 
Regulation 3-1

Structural, mechanical and electiical require

ments for ships.

In addition to the requirements contained elsew

here in the present regulations, ships shall be de

signed, constructed and maintained in complian

ce with the structural, mechanical and electrical 

requirements of a classification society which is 

recognized by the Administration in accordance 

with the provisions of regulation X l/l, or with ap

plicable national standards of the Administration 

which provide an equivalent level of safety.

Regulation 3-2

Corrosion prevention of seawater ballast tanks

1. This regulation applies to oil tankers and bulk

carriers constructed on or after 1 July 1998.

2. All dedicated seawater ballast tanks shall have 

an efficient corrosion prevention system, such 

as hard protective coatings or equivalent. The 

coatings should preferably be of a light colour. 

The scheme for the selection, application and 

maintenance of the system shall be approved by 

the Administration, based on the guidelines 

adopted by the Organization". Where appropria

te, sacrificial anodes shall also be used".

" Refer to the Guidelines for the selection, appli

cation and maintenance of corrosion prevention 

systems of dedicated seawater ballast tanks 

adopted by the Organization by resolution

A.798(19)
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3.1.2 Use of a hard coating is the most com

mon practice in present technology. The ef

fectiveness of a hard coating can be achieved 

only if the manufacturer’s technical product 

data sheet and job specifications are carefully 

followed.

3.1.3 Multi-coat treatments with coating lay

ers of contrasting colours are recommended. 

The last layer of coat should preferably be of 

a light colour in order to facilitate in-service in

spections.

3.1.4 Coating performance can be improved 

by adopting measures at the design stage 

such as reducing scallops, using rolled pro

files, and ensuring that the structural configu

ration permits easy access with tools and fa

cilitates cleaning, drainage and drying of 

tanks.

3.1.5 Where coating is supplemented by ca- 

thodic protection, the coating must be com

patible with the cathodic protection system.

3.2 Coating selection

3.2.1 The selection of a coating should be 

considered by the parties involved with re 

spect to the service conditions and planned 

maintenance.

3.2.2 The following aspects, inter alia, should 

be considered:

.1 location of tank relative to heated sur

faces;
.2 frequency of ballasting/deballasting oper

ations;

.3 required surface condition;

.4 required surface cleanliness and dryness; 

and

.5 supplementary cathodic protection, if any.

3.2.3 Coating manufacturers should have 

products with documented satisfactory per

formance records and technical data sheets. 

The manufacturers should also he capable of 

rendering adequate technical assistance.

3.2.4 For products without satisfactory per

formance records, coating selection should 

be supported by appropriate data on tests 

carried out in accordance with recognized 

standards in order to verify their suitability to 

the service conditions (e.g. immersion, accel

erated hot salt spray and adhesion tests).

3.2.5 Coatings for application underneath 

survheated decks or on bulkheads forming 

boundaries of heated cargo spaces should be 
able to withstand constant or repeated heat

ing without becoming brittle.

3.2.6 Due regard should be given to the pos

sible poor edge covering properties of hard 

coatings with a high solid content.

3.3 Surface preparation

3.3.1 Surface preparation by appropriate 

methods should be in accordance with the 

coating manufacturer's specifications and 

recommendations. The actual sequence of 
surface preparation and coating application 

depends on the standard selected.

3.3.2 The steel surface should be prepared 

so that the coating selected can achieve an 

even distribution at the required dry film thick

ness and have an adequate adhesion by re

moving sharp edges, grinding weld heads, 

and removing weld spatter and any other sur

face contaminants.

3.3.3 Cleaning to near white metal or equiva

lent may be carried out either on incoming 

materials (plates and profiles), immediately 

before the shop-primer application, or after 

completion of tanks before the application of 

the primer coating.

3.3.4 If blast cleaning techniques are to he 

employed after completion of tanks, the con

ditions under which blast cleaning is carried 
out should preclude condensation. In this re

spect, it is not recommended to carry out 
blasting when:

.1 the relative humidity is above 85%; or 

.2 the surface temperature of steel is less 

than 3"C above the dewpoint; or 

.3 there is any possibility that the surface of 

the steel is wet, or there are traces of 

moisture, or condensation occurs before 

the primer coat is applied.

3.3.5 Blasting abrasives and dust should be 

completely removed by means of vacuum 

cleaning, compressed air and brushes after 

blasting operations have finished. The abra

sive used for blasting should be dry and free 

from dirt, oil, grease or chlorides, and suit

able for producing the standard of cleanliness 

and profile specified by the manufacturer,

3.4 Checking of surface preparation 

Checks on the steel surface cleanliness and 

roughness profile should be carried out at the 

end of the surface preparation and before the 

application of the primer coat, in accordance 

with the manufacturer’s specifications.

3.5 Coating application

3.5.1 The application of a coating should be a 

well-planned activity, integrated in the ship

yard’s construction plans, and carried out un

der controlled conditions in order to avoid 

conflicts with other yard operations.

3.5.2 Coatings, including the primer and inter

mediate coats, should be applied on surfaces 

prepared and checked according to the provi

sions of 3.3 and 3.4.

3.5.3 Coatings should be applied by spraying 

under controlled humidity and surface tem

perature conditions, in accordance with man

ufacturer’s recommendations. Additional 

stripe coats, if required by the job specifica

tions, should be applied by brush or roller to 

welds, edges and areas not easily accessible.

3.5.4 Areas where the shop-primer is dam

aged in any way may be touched up in accor

dance with the manufacturer’s specifications.

3.5.5 Each coating layer should have the 

maximum/minimum thicknesses in accor
dance with the coating specification. An 

80/20 practice may be adopted, which 

means that 80% of all thickness measure

ments should he greater than or equal to the 

nominal DFT, and none of the remaining 20% 

is below 80% of the DFT.

3.5.6 Care should be taken to avoid increas

ing the thickness in an exaggerated way. Ex

cessive thickness could lead to dangerous 

consequences, such as solvent and thinner 

retention, film cracks, gas pockets, etc.

Wet coating thickness should be checked dur

ing application.

3.5.7 Each coating layer should be adequate

ly cured before application of the next coat, in 

accordance with the coating manufacturer's 

recommendations. Intermediate coats must 

not be contaminated with dirt, grease, dust, 

salt, overspray, etc. Job specifications should 

include the dry-to-recoat times given by the 
manufacturer.

3.5.8 Thinners should be limited to those 

types and quantities recommended by the 

manufacturer.

3.6 Ventilation

Adequate ventilation is necessary for the 

proper curing of coating. Ventilation should be 

maintained throughout the application 

process and for a period after application is 

completed, as recommended by the coating 
manufacturer.

3.7 Testing of coating

3.7.1 Destructive tests should be avoided.
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3.7.2 Dry film thickness tests should be car

ried out after each coat, not just at the end of 

the coating application, by using appropriate 

thickness gauges.

3.8 Inspection

3.8.1 Inspections relevant to surface prepara

tion and coating application should be agreed 

upon between the shipowner and shipyard un

der the manufacturer's advice. Clear evidence 

of all the abovementioned inspections should 

be reported in an agreed format. Such re

ports should be at the disposal of all the inter

ested parties, including the Administration or 

an organization recognized by the Administra

tion.

3.8.2 The activities that should be overseen, 

inter alia, are:

.1 working conditions, e.g. illumination, ac

cess, staging, etc,;

.2 environmental conditions, e.g. tempera 

ture and moisture;

.3 removing of sharp edges;

.4 blast cleaning/mechanical cleaning;

.5 cleaning up after blast cleaning;

.6 shielding of painted surfaces from blast

ing operations;

.7 coating application equipment;

.8 curing times for individual coats in rela 

tion to temperature and humidity;

.9 thickness of each coat;

.10 use and quantity of specified thinner;

.11 continuity of coatings;

.12 storing of coating materials and abra

sives;

.13 cleaning of coated surfaces before appli

cation of next coat;

.14 handling/storing/transport of coated ob

jects; and 

.15 coating repairs, when damaged.

3.8.3 Any defective areas, e.g. pinholes, bub 

bles, voids, etc., should be marked up and ap

propriate repairs effected. All such repairs 

should be rechecked for any uncoated areas.

3.9 Safety precautions

3.9.1 Most paints contain flammable sol

vents, and some contain materials which can 

harm the skin or damage the health if swal

lowed or inhaled. Precautions should be taken 

to reduce health risks and fire and explosion 

risks, in accordance with the appropriate 

safety regulations, to ensure that safe work

ing conditions are achieved.

3.9.2 Health risks may include:

.1 gases or vapours, i.e. solvent evaporation 

during the drying period, or formed during

the heating of the painted object, which 

may exceed the permissible exposure lim

its;

.2 liquids in the paint, i.e. solvents or binders, 

which may be toxic if swallowed or inhaled 

as spray droplets, or if in contact with the 

skin;

.3 fumes, powders or dust formed during 

heating painted objects (e.g. flame-cutting 

or welding painted steel), or present in 

powder formed during sanding operations, 

or in the spray mist.

3.9.3 Precautions should be taken to reduce 

health risks, fire and explosion risks and other 

safety risks, in accordance with the regula

tions of the Administration.

4  C A T H O D IC  P R O T E C T IO N

4.1 Cathodic protection by means of sacrifi

cial anodes may be used in combination with 

the coating to prevent or reduce pitting corro

sion starting from local defects in the coating.

4.2 The anodes should be designed in terms 

of size, weight and distribution to give an ade

quate life commensurate with the service pert 

od. The anode distribution, type, weight and 

dimensions should be shown in relevant docu

ments and be available for maintenance pur

poses,

4.3 Once their number and size has been de

termined, the anodes should be distributed 

evenly over all the structure with some em

phasis on horizontal surfaces likely to retain 

water. In particular, they should be installed 

close to the bottom plates of tanks which are 

seldom completely dry.

4.4 Cathodic protection is without effect 

when the tank is empty, and it requires some 

time (a day or more) to become effective af

ter the tank has been filled.

4.5 The following aspects should be consid

ered:

.1 size and shape of tanks and areas to be 

protected;

.2 extent and location of coated and uncoat

ed surfaces;

.3 frequency of ballasting/deballasting oper

ations, including the percentage of time 

the tank is filled and level of filling; and 

.4 the resistivity of water, its temperature, 

etc.

4.6 The anode renewal should be carried out 

well before the old anodes are fully con

sumed. The renewal periods should be based 

on in-service experience.

5 A L TER N A TIV E M E T H O D S

Alternative corrosion prevention systems may 

be used, provided they give the same levels 

of corrosion prevention accomplished by 

means of hard coatings.

6  M A IN T E N A N C E

6.1 Maintenance of the corrosion prevention 

system should be included in the overall ship’s 

maintenance scheme. The effectiveness of 

the corrosion prevention system should be 

verified during the ship’s life by the Administra

tion or an organization recognized by the Ad

ministration, in accordance with the Guide

lines on the Enhanced Programme of 

Inspections During Surveys of Bulk Carriers 

and Oil Tankers (resolution A.744(18) 8)).

6.2 The most efficient way to preserve the 

corrosion prevention system is to repair any 

defects found during the in-service inspec

tions (e.g. spot rusting, local breakdown at 

edges of stiffeners, etc.). Re-coating of all the 

defective surfaces should be carried out in ac

cordance with the manufacturer's specifica

tions,

6.3 A type of hard coating compatible with 

the one used for construction should be ap

plied. This compatibility should be checked by 

the owner and the manufacturer involved in 

recoating operations.

6.4 If the required conditions for the applica

tion of the original coating are not achievable, 

a coating more tolerant of a lower quality of 

surface treatment, humidity and temperature 

conditions may be considered, provided that 

it is applied and maintained in accordance 

with the manufacturer’s specifications.

6.5 When coating is supplemented with ca

thodic protection, the maintenance scheme 

should include the replacement of the sacrifi

cial anodes and the inspection of coating 

around the anode supports.

Noot van de redactie:

Passend bij deze informatie is de Resolution A. 744(18): 

"Guidelines on the Enhanced Programme of Inspections 

During Surveys of Bulk Carriers and Oil Tankers” (Adopt

ed on 4 November 1993.

Het publiceren van deze informatie in SWZ neemt 

echter dermate veel ruimte in dat besloten is deze naar 

wens van de lezers ter beschikking te stellen.
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Structural M aintenance o f  ships T N O

Coatings failures
in  w ater b a llast tanks
Protective coatings costs are often considered unimportant in comparison to other costs for a newbuilding. But, more atten
tion to these costs during the design of the painting specification and during newbuilding can lead to large savings in repair 
and maintenance costs, says TNO Institute of Industrial Technology in The Netherlands.

T
he premature failing of a coating 

system in the water ballast 

tanks though can have major fi

nancial consequences. Because 

of recent coating failures in ves

sels, insurance companies in 

The Netherlands have become more and 

more reluctant to insure a vessel’s coating 

systems.

The conservation of a vessel has been de

veloped in this century into a specialist in

dustry using a large number of sophisticat

ed coatings products. In the first half of 

this century, ballast tanks were coated 

with coaltar pitch mixed with compounds 

such as asbestos, talc and red lead. The 

products were applied hot to thicknesses 

of between 1 mm and 2 mm. Today, a 

similar, or even better, protection is ob

tained with solvent-free coating systems 

applied to thicknesses of just 0.3 mm.

The application of coating systems is a 

specialised task to be executed by well- 

trained personnel. This means that coat

ing contractors should pay continuous at

tention to quality improvements and 

personnel training.

Among other things, the choice of a spe

cific coating system depends on its costs 

and the policy of the ship owner regarding 

the intended period of use of the vessel. If 

the vessel is to be used for many years, a 

more expensive system of a better quality 

might he chosen.

chemical analysis equipment can be used in 

addition to obtain more information on the 

suitability of the coating system and the quali

ty of the application. Sometimes, laboratory 

tests are carried out under simulated practice

Service life
Frequently, the expected service life of a 

coating system is not reached because of 

coating failure. Various parties involved 

(shipowner, yard, coating contractor, paint 

manufacturer and court) often request TNO to 

investigate the cause(s) of such failures. An in

vestigation is started with an inspection of the 

damage and collection of sample material. A 

microscope and various types of advanced

Severe blistering in a wing tank of a container vessel due 

bleeding of tar components resulting in a porous coating 

with a high water vapour permeability.

To reduce health risks for the coating con

tractor or because of governmental regula

tions, more and more high build and solvent- 

free epoxies are used.

The presence of carcinogenic tar compounds 

in coaltar epoxies has also resulted in a 

ban on these products in several coun

tries.

The coating is mostly applied in one or 

two layers on top of a shop primer in 

thicknesses of 200-300 mm. As water 

ballast tanks are frequently filled with sea 

water, the coating has to provide a long 

lasting barrier between steel and sea wa

ter. The ability of the coating to provide 

this barrier is expressed in a so called m- 

value. The figure without dimensions is 

calculated from the water vapour perme

ability and is independent of the dry film 

thickness. A high m-value implies a low 

water vapour permeability and a better 

barrier function. Coating systems can be 

compared on the basis of m-values.

For long life protection of a water ballast 

tank coating system, TNO uses a guide

line that consists of the product of the m- 

value and the prescribed dry film thick

ness, which should be at least 25 m.

A coaltar epoxy coating with a m-value of

100,000 should therefore be applied in a 

dry film thickness (if 250 mm to, meet 

this guideline. W hei^he m vatffe of the 

to coaltar epoxy coating is 50,000, the dry 

film thickness should be increased to 

500 mm tit realise sufficient barrier pro-

conditions, such as permeability and corro

sion tests. Finally, a long experience in coat

ing failures is necessary to make an interpre

tation of test results.

Protection o f  w ater ballast tanks
Mainly epoxy or coaltar epoxy coatings are 

used for the protection of water ballast tanks.

V'tection.

The choice of coaltar epoxy coating as a pro 

tection in water ballast tanks is not surprising 

as the coaltar components have excellent bar

rier properties although the quality differs 

widely. Prior to the application of the coating 

system, the client should be informed about 

the quality of the products offered. To some 

extent this is difficult as the m-value is not
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mentioned in the technical data sheets of the 

paint product and the paint manufacturers 

qualification gives excellent protection against 

sea water is quite subjective. Disadvantages 

of coaltar epoxies are the presence of the 

aromatic hydrogen carbons, which impose a 

health and environmental risk and their dark 

colour, which makes inspections (newbuild- 

ings and coating failures) more difficult in 

comparison to coating systems with a light 

colour.

Coating failures
As stated earlier, various causes can result in 

a premature failing of the coating system. 

Some important properties of the 

coating systems and causes of pre

mature failing are mentioned in the fol

lowing:

Shop primer

The shop primer, of which there are 

various types available, is intended as 

a temporary protection of the steel 

against corrosion during newbuilding. 

After primary blast cleaning of the 

steel, which should remove all dirt and 

mill scale, the shop primer is applied 

automatically. The control of thickness 

in these automatic installations is im

portant. Too low thicknesses result in 

premature rusting and extra costs for 

the secondary pretreatment. Too high 

a thickness increases the risk of for

mation of pinholes in topcoats be

cause of escaping entrapped air in 

some porous shop primers and the 

slowing down of welding operations, 

which results in more pores in welding 

seams. Furthermore, the shop primer 

must suit the proposed coating sys

tem, should not be saponifiable 

and/or contain components, which 

are soluble in a (alkaline) watery envi

ronment, as this can initiate blistering.

observed on sharp edges. A proper coating 

film on sharp edges (edge coverage) can be 

achieved in a variety of ways. Application of a 

stripe coat using brushes is mostly used. Al

ternatives, which increase the efforts of the 

secondary pretreatment, include the chamfer

ing or rounding of edges. Weld spatter and 

steel laminations need to be removed and 

welding seams need to be continuous to guar

antee a proper coverage.

D ry film thickness
Coating systems are to be applied in closed 

films in the correct film thickness. Coatings 

applied too thin give insufficient protection

Secondary pretreatment 

Prior to application of the water ballast 

tank coating, the shop primer must be 

cleaned properly. Oil, fat, dirt, dust, rust, alkali 

weld deposits and salts need to be removed. 

Oil and fat prevent proper adhesion and salts 

attract moisture, which initiates blistering. 

Chalk and slate pencil markings are to be 

wiped off, and if paint markings are used, the 

compatibility with the water ballast tank coat

ing system is to be investigated. Visual in

spection and tests should be executed to as

sess whether or not the requirements are 
met.

Edge coverage

Frequently, corrosion in ballast tanks is first

Total breakdown of a coating system applied in tanks used for 

both ballast water and grey water. The environment is too ag

gressive for the coating system.

and will show rust and blisters more quickly. A 

twocoat application decreases the risk of ar

eas with too low thickness. Solvent entrap

ment in coating layers applied too thick can al

so result in blistering. Excessive thicknesses 

can result in sagging and cracking of the coat

ing.

Ventilation

During and after application of solvent con

taining coating systems, tanks need to be 

ventilated adequately to prevent the presence 

of excessive amounts of solvents that can at

tract water, which results in so called osmotic 

blistering. After evaporation of entrapped sol

vents in a cured coating system, voids can be 

formed resulting in porosity of the system. 

Both effects result in higher vapour permeabil

ity.

Porosity

Coating layers should be free of pinholes. The 

entrapment of air (vacuoles) in the coating lay

er should be prevented as much as possible. 

Furthermore, the coating system needs to be 

of such a quality that exudation of compo

nents from the coating (such as tar, oil and 

hardeners) does not occur. All aspects men

tioned increase the porosity of the system 

and consequently the water vapour perme

ability.

Application conditions 

The application conditions must be in 

accordance with the minimum require

ments given in the product information 

sheets of the coating (data sheets). 

Generally, this implies that the steel 

surface temperature should be at least 

3 ’C above the dew point. Application 

under cover decreases the risk of a 

too low surface temperature and the 

overcoating intervals need to be com

plied with to ensure a good intercoat 

adhesion.

In summary, the application of coating 

systems has become a specialist task. 

Various causes can be responsible for 

premature failure which leads to costly 

repairs.

In the worst case, a completely new 

coating system will have to be applied, 

which will be expensive. Inventories 

made by TNO have shown that the ma

jority of coating breakdowns are cau

sed by human failure. More attention 

during the design of the painting speci

fications and intensified inspections du

ring application of the coating systems 

can save repair and maintenance 

costs. Once a vessel is in service, in

spections by independent experts, du

ring for instance the guarantee docking can 

disclose possible coating failures at an early 

stage.
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M arine C oating system s
O nderhoud A B S

What is paint? Paint can be described as a liquid material capable of being applied 
subsequently dries or hardens to form a continuous adherent barrier coat.

n the past, paint technology and paint 

making were arts or crafts developed 

over many years and supported by re

sults of practical experience. The perfor

mance limitations of the paints produced 

were basically attributed to the available 

raw materials, These were predominantly of 

natural origin. For example, oxides of iron 

were used as pigments and various blends of 

vegetable oils and natural resins used as 

binders. These traditional coatings, however, 

did generally fulfil the accepted demands of 

time.

Significant advances in paint technology 

came about with the demand for higher per

formance and longer life coatings. These 

were eventually realized by the progressive in

troduction and development of synthetic raw 

materials and intermediates helping to allevi

ate the restrictions imposed on the paint 

chemist by traditional technology, and to es

tablish a much more scientifically based in

dustry. Reproducible products with pre

dictable performance resulted.

The modern surface coating industry pro

vides many different generic types of coat

ings used in many different circumstances 

and applied by many different methods. 

These range from conventional liquid paints 

applied by brush and drying at ambient tem

peratures by oxidation, to powder coatings 

applied by electrostatic spray and cured by 

heat.

The following notes describe the principle 

components of paints, their functions, and the 

properties they impart to the finished product.

PA IN T T E C H N O L O G Y
Paints are mixtures of many raw materials, 

each of which in turn has been manufactured 

to give certain specific properties.

Basically, however, paints consist of three 

major components and many additives which 

are included in minor properties.

The major components are:

* Binder (other terms used include: vehicle, 

medium, resin, film, polymer)

* Pigment and extender

* Solvent

Of these, only the first two form the final dry

paint film. Solvent is necessary purely to facili

tate application and initial film formation; it 

leaves the film by evaporation and can there

fore be considered an expensive waste prod

uct.

B IN D E R S
Binders are the film forming components of 

paint. They are predominant in determining 

the principle characteristics of the coating, 

both physical and chemical. Paints are gener

ally named after their binder component (e.g. 

epoxy paints, chlorinated rubber paints, alkyd 

paints, etc.). The function of the binder is to 

give a permanent continuous film which is re

sponsible for adhesion to the surface and 

which will contribute to the overall resistance 

of the coating to the environment.

Binders used in the manufacture of paints fall 

into two classes, Thermoset and Thermoplas

tic. This classification is solely dependent up 

on how they form a film, and whether that film 

formation is reversible. In the case of liquid 

paints, they change state, i.e. from a liquid to 

a solid. This transformation in paint is known 

as drying or curing.

It will be readily appreciated that a Thermoset 

coating when dry will be chemically quite dif

ferent from the paint in the can. Thermoset 

coatings are not affected by solvent wipe, 

once cured. With a Thermoplastic coating, 

the dry film and the wet paint differ only in sol

vent content, but chemically these remain es

sentially similar. If solvent is applied to a Ther

moplastic coating, it will soften and try to 

return to its original state.

T H E R M O S E T  C O A T IN G S
In liquid paints where solvent is involved, dry

ing is considered a two stage process. Both 

stages actually occur together but at different 

rates.

Stage One: Solvent is lost from the film by 

evaporation and the film becomes dry to 

touch.

Stage Two: The film Progressively becomes

or spread over a solid surface in which it

more chemically complex by one of the fol

lowing methods:

1) Reaction with atmospheric oxygen, known 

as oxidation.

2) Reaction with an added chemical curing 

agent.

3) Reaction with water (moisture in the atmos

phere).

4) Artificial heating.

5) Radiation curing (e.g. Ultraviolet).

The films formed by the above methods are 

chemically different to the original binders and 

will not re-dissolve in their original solvent.

A ir D ry in g  Resins
Historically, binders were based on various 

drying oils, either vegetable or animal. These 

materials are slow drying, crosslinking of the 

molecules taking place slowly in the presence 

of atmospheric oxygen. The addition of vari

ous metal catalysts normally referred to as 

dryers can significantly accelerate the drying 

process. Vegetable drying oils alone are un

suitable as paint binders. To obtain the opti

mum film properties, it is necessary to modify 

the oil with a range of natural or synthetic 

resins. The following notes describe the vari

ous modifications of vegetable oils to pro

duce suitable paint binders, all of which dry by 

oxidation.

O leoresinous Varnishes
These materials are developed from veg

etable oils where the oil is reacted, or 

'cooked' with other compatible resins, e.g. 

rosin, ester gum, coumarone or phenolic 

resins. The introduction of the resin compo

nent upgrades the film properties and im

proves hardness, gloss, drying time, and 

weathering characteristics. The description of 

the varnish is normally based on the amount 

and type of oil present. Normally only the 

more oily’ materials are used for exterior 

primers and finishes, where good adhesion 

and flexibility are important requirements. 

One of the more important classes of binders 

from this group are the tung oil phenolics. 

These are used widely in both primers and fin
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ishes particularly where improved water and 

chemical resistance are required from a con

ventional coating.

Alkyd Resins
These are the most widely used air drying 

resins. Unlike oleoresinous materials, they 

can be described as pure polyesters. They 

are formed by the reaction between a special 

organic acid (e.g. Phthalic acid), a special al

cohol (e,g. Glycerol or Pentaerythritoi), and a 

vegetable oil or its fatty acids. The final prop

erties of the alkyd depend on the percentage 

of oil (termed 'oil length’) and also on the alco

hol and organic acid used. Typical variations 

are shown as follows:

Long oil length aIkyds (60S0% oil)

Normally used in gloss finishes for brush ap

plication and also in primers for band pre

pared steel.

Medium oil length alkyds (40-60% oil)

Used in undercoats or in quick drying finishes 

where appearance and flexibility are of less 

importance.

Short oil length alkyds (less than 40% oil) 

Suitable as binders for quick drying paints. 

Only soluble in stronger '.solvents like xylol 

(aromatic solvent). Not normally suitable for 

brushing paints.

Alkyds are not resistant to acids or alkalis and 

many of the modifications given below are 

aimed at improving this weakness, however, 

none provide complete resistance.

Epoxy E ster Resins
Sometimes called one-pack epoxies, these 

resins are more closely allied in performance 

properties to alkyds. They are manufactured 

by reacting fatty acids from vegetable oils 

with high molecular weight epoxy resins. The 

resulting materials give similar properties to 

alkyds with improved chemical resistance, 

but have poorer weathering properties. Epoxy 

ester paints also suffer from ’chalking’, an ef

fect caused by degradation of the uppermost 

layers of the paint by UV radiation. This results 

in a premature loss of gloss.

Urethane O il/A lkyd Resins
Often referred! to as a one-pack 

polyurethanes, but as with epoxy esters, it is 

better to consider them as modified alkyds. 

They are formed by the reaction between an 

alkyd and isocyanate to produce a product 

with improved drying, gloss, and hardness 

over the corresponding alkyd but which can 

sometimes be more difficult to overcoat after 
aging.

Silicone Alkyd Resins
The modification of an alkyd with a silicon 

resin results in a material which probably has 

the best retention properties available in resis

tance, being stable to temperatures in excess 

of 200 "C. Unfortunately, due to the high cost 

of silicone resins, silicone alkyds are three to 

four times more expensive than conventional 

alkyds. This severely limits their use.

Styrenated and Vinyl Toluenated  
Alkyd Resins
Reaction of alkyds with either styrene or vinyl 

toluene monomers produces rapid drying 

resins with good chemical resistance, howev

er they have a tendency to yellow on aging 

and their exterior durability is inferior to that of 

conventional alkyds.

Epoxy Resins
These resins are particularly important, and 

their development for use as binders was one 

of the most significant advances in paint tech

nology. They are examples of the modern ap

proach to synthetic resins, and provide high 

polymer materials of predetermined struc

ture. These have predictable properties which 

can be tailored to suit numerous uses.

The resins are produced by the condensation 

or polymerization of epichlorhydrin and 

diphenylol propane (bis-phenol A’). The reac

tion conditions and relative proportions of the 

reactants determine the properties of the final 

product. For example, the molecular weight 

or chain length, and the number of reactive 

cross-linkable groups can be varied with wide 

limits. Thus epoxy resins can vary from low 

molecular weight, low viscosity liquids at 

room temperature, to fairly high molecular 

weight, high melting point solids. Situated at 

the terminal ends of each resin molecule are 

cyclic epoxide groups which cross-link by 

chemically reacting with added curing agents 

such as amines, amine adducts, and 

polymides. Liquid epoxy resins give high 

cross-link densities whereas solid materials 

have fewer reactive groups resulting in a less 

cross-linked film. In fact, some very high mole

cular weight epoxy resins are used as un

cured one-pack coatings.

The rate of cross-linking or curing is depen

dent on temperature. Below 5 *C the curing 

rate is considerably reduced, and to obtain 

optimal filmi properties, full cure is essential.

The choice of curing agent is very important as 

this determines the principle resistance proper

ties of the film. There is a wide choice of both 

resins and curing agents which allows for for

mulation of products to suit most applications.

Polyurethane Resins
These are polymers formed by reaction be 

tween hydroxy compounds and compounds 

containing isocyanates. The resins are avail

able in both one-pack and two-pack forms. 

The one-pack material is based on a resin 

which has been partially reacted to give a pre

polymer; when applied as a film, further reac

tion with atmospheric moisture occurs, giving 

full polymerization or film cure.

In two-pack systems a special polyether or 

polyester resin with free hydroxyl groups is re

acted with a high molecular weight isocyanate 

curing agent. A major problem with these ma

terials is their water sensitivity on storage and 

on application.

Polyurethane resins have excellent chemical 

and solvent resistance and are superior to 

standard epoxies in acid resistance. 

Polyurethane finish coats are very hard and 

have extremely good gloss, gloss retention, 

and can be formulated to be nonyellowing. In 

view of all these good film properties, 

polyurethane paints are considered to be the 

best alFaround coatings produced. Unfortu

nately they are expensive and can be difficult 

to overcoat after aging and require very clean 

surfaces for optimum adhesion. Because of 

the isocyanate curing agent there is also a 

health hazard when sprayed. This health haz

ard has been reduced by minimizing the pres

ence of free’ isocyanates.

Inorganic Resins
These types comprise the silicates which are 

almost always used in conjunction with zinc 

dust. There are inorganic silicates based on 

lithium, potassium, or sodium silicate and or

ganic silicates normally based on ethyl sili

cate. Inorganic types are by far the most 

commonly used. Coatings based on these 

resins are very hard, corrosion resistant and 

temperature resistant.

T H E R M O PL A ST IC
C O A TIN G S
These types of paint binders are simple solu

tions of various resins or polymers dissolved 

in suitable solventfs). Drying is simply effected 

by the loss of the solvent by evaporation. This 

is termed physical drying as no chemical 

change takes place. The resulting film is 

therefore always readily soluble in the original 

solvent and can also be softened by heat. 

Since these coatings, by definition, require 

the presence of significant amounts of sol

vent, they are disappearing from markets 

where volatile organic content is regulated, 

particularly the USA. Generic types of binders 

in this category include:
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* Chlorinated Rubber Resins

* Vinyl Resins

* Bituminous Binders

* Cellulose Derivatives

C hlorinated Rubber R esins
These are normally considered to be chlori

nated polyisoprene (polyisoprene being syn

thetic rubber) but also included in the group 

are chlorinated polypropylene and chlorinated 

polyethylene. All of these polymers are similar 

in their general properties.

The resins are dissolved in aromatic hydro

carbon solvents like xylene, and form solu

tions which are film-forming in their own right. 

However, they produce brittle films. Thus, in 

most formulations, high levels of plasticiser 

are required, normally between 30% and 50% 

of the total binder. The plasticisers normally 

used are chlorinated paraffin.

Chlorinate rubber resins have very good 

chemical and water resistance. These proper

ties are somewhat adversely affected by the 

addition of plasticiser and the chemical make

up of these binders provides the reason for 

their poor resistance to some oils and greas

es. Another inherent property of the binder is 

its thermoplasticity which makes these coat

ings unsuitable for use at temperatures above 

80 'C. This temperature sensitivity can lead 

to various film defects when used in very hot 

climates. In addition, white and pale colours 

have a pronounced tendency to yellow when 

exposed to bright sunlight. Due to the viscosi

ty of chlorinated rubber resin solutions, it is 

only possible to make paints with maximum 

volume solids of about 45%. For spraying ver

sions, much lower volume solids are neces

sary. Chlorinated rubber paints will dry at low 

temperatures and give excellent intercoat ad

hesion in both freshly applied and aged sys

tems, making them particularly suitable and 

popular for maintenance purposes.

V inyl Resins
These are based on film forming polymers 

consisting of varying ratios of polyvinyl chlo

ride, polyvinyl acetate, and polyvinyl alcohol. 

Composition of the final polymer depends on 

the ratios of the components used in the poly

merization. Whereas chlorinated rubbers are 

soluble in aromatic solvents, vinyl resins re

quire ketone or ester solvents. Like chlorinat

ed rubbers, vinyls form brittle films and there 

fore require plasticising. The plasticising level 

necessary is about 20-25% of the total resin 

component. Plasticiser types used are tricre 

syl phosphate or dioctyl phthalate. The vol

ume of solids in vinyl resin paints are relatively 

low because of their high solution viscosity. 

No more than about 25-30% volume solids

can be achieved without the paint becoming 

too thick for application. This obviously cre

ates a problem in formulating high build coat

ings. Higher volume solid materials can be 

produced by blending the vinyl resin with oth

er materials such as acrylic resins. These 

modifications detract from some of the more 

positive properties of the vinyl resins, such as 

chemical and water resistance. Generally the 

film properties and weathering characteristics 

also show good low temperature drying and 

excellent intercoat adhesion characteristics.

B itum inous B inders
Asphaltum and similar materials have been 

used for thousands of years as water proof

ing systems. The majority of materials used 

today in paint form are based on either petro

leum bitumen or coal tar pitch. The latter ma

terial has the better water resistance and is 

more chemically complex requiring stronger 

solvents for solution. Pigmentation of both 

types produces easy to use cheap products. 

Because of their inherent composition, only 

dark coloured paints can be made.

P IG M E N T S  A N D  
E X T E N D E R S
Pigments and extenders are used in paints in 

the form of fine powders. These are dis

persed into the binder to particle sizes of 

about 5-10 microns for finishing paints and 

approximately 50 microns for primers.

These materials can be divided into the follow

ing types:

Type Purpose
Anticorrosive pigments To prevent corrosion 

of metals by chemi

cals and electro

chemical means. 

Barrier pigments To increase imper

meability of the paint 

film.

Colouring pigments To give permanent

colour.

Extending pigments To help give film

properties required.

A N T I C O R R O S IV E  
P IG M E N T S

Red Lead
This is probably the best known anticorrosive 

pigment, however, because of environmental 

and health considerations, lead is not used on 

coatings in most developed countries. When 

used in conjunction with linseed oil it gives ex

cellent corrosion protection. The afforded is 

due to the lead complexes ('soaps') which 

suppress the corrosion reaction of steel, 

while also reinforcing the film and giving good

penetration and adhesion even to weathered 

corroded steel. The lead soaps are not 

formed with ’ nomoil’ binders, consequently in 

quick drying binders based on chlorinated 

rubber, vinyl or epoxy resins red lead is much 

less effective. The slow drying time of the lin

seed oil, together with the toxicity of the red 

lead, drastically restricts the use of this type 

of coating.

Other anticorrosive pigments based on lead 

are metallic lead. It depends largely on its own 

inertness, but the actual mechanism of corro

sion protection is uncertain, calcium plumbate 

is often used for use on galvanized surfaces. All 

of these traditional pigments are decreasing in 

importance for the same reasons as red lead.

Zinc Chrom ate
There are two types, (1) zinc potassium chro

mate, (2) zinc tetroxy chromate. Both function 

as anticorrosive pigments by releasing water 

soluble chromate ions which help to passivate 

the steel surface. They are used in a wide vari

ety of binders and are not restricted to oil 

based types. Once again, health considera

tions outweigh the benefits heavy metals’ 

bring to coatings, therefore, the use of chro- 

mates is becoming rare.

Z inc Phosphate
This is also a widely used anticorrosive pig

ment although the actual mechanism of pro

tection is uncertain. However, it is thought 

that under normal exposure condition protec

tion is afforded by a barrier effect. This is re

flected in the necessity of having to have high 

pigmentation levels to give adequate protec

tion. In acidic atmospheres, zinc phosphate 

primers perform surprisingly well, and it is as

sumed that this is because the phosphate ion 

becomes more active in these conditions and 

electrochemically protects steel in a way simr 

lar to that of chromate ions.

Zinc phosphate can be incorporated into al

most any binder, and because of its low opac

ity or transparent nature, paints of any colour 

can be produced.

Z inc
Metallic zinc is widely used in primers giving 

excellent resistance to corrosion of steel. Ini

tial protection is by galvanic action. However, 

as the coating is exposed to the atmosphere, 

a progressive build up of zinc corrosion prod

ucts occurs, producing an impermeable barri

er with little or no galvanic protection. To give 

good galvanic and barrier protection, high lev

els of zinc are required, about 80% of zinc in 

dry film. Because corrosion products of zinc 

with rain water are alkaline, reaction would oc

cur with saponifiable binders such as alkyds, 

and consequently these types should not be 

used as binders for zinc primers.

SCHIP tn  WERF i t  ZEE -  OCTOBER 199 9



UV
V

WATER
/

/
/

LAMELLAR PIGMENTS Fig. 1

INORGANIC .

NATURAL

ORGANIC

t
SYNTHETIC

Fig. 2

The most suitable resins are epoxy, silicate, 

or chlorinated rubber. Obviously, for the zinc 

to function correctly, it has to be in intimate 

contact with the steel substrate. High de

grees of surface cleanliness are therefore 

necessary.
Other available anticorrosive pigments which 

have not found general acceptance because 

of their lack of cost effectiveness are:
* Barium Metaborate

* Calcium Molybate

* Zinc Molybate

* Lead Silicochromate

Barrier Pigm ents
The most common types of these pigments 

are aluminum (leafing aluminum) and mica

ceous iron oxide (M.I.O.). Both have particle 

shapes which are termed lamellar (plate-like). 

These materials are often used in combina

tion, the aluminum lightening the almost black 

shade of M.I.O. M.I.O. pigmented films have 
durability, but to achieve this, high levels of 

M.I.O. are necessary, of the order of 80% of 

the total pigment. Aluminum has been used 

for many years as the principle pigment in 

paints for use underwater, the lamellar shape 

helping to make the film more water imperme

able. The diagram (Fig.l) illustrates how the 

impermeability of the film is increased and 

how the binder is protected, both benefits be 

ing promoted by the lamellar structure of the 

incorporate pigment. Glass flake is also often 

used as a barrier pigment.

Colouring Pigments
These pigments provide both colour and 

opacity and can be divided into either inorgan-

Typical solvents and their uses

ic or organic types. Inorganic pigments can 

be either naturally occurring or synthetically 

produced whereas all the organic pigments 

are nowadays synthetically manufactured.

The most common colouring pigment is titani

um dioxide, which is white. Commonly used 

inorganic pigments include oxides of iron, 

which can be black, red-brown or yellow- 

brown in colour and lead chromates which 

can vary from yellow to scarlet. Yellows, 

blues, greens and reds are more commonly 

obtained as organic pigments. They are gen

erally bright in colour and their low toxicity 

makes them more generally acceptable for 

decorative coatings. In paint, all pigments are 

normally dispersed to a very fine particle size 

in order to give maximum colour and opacity 

(hiding power).

Extended Pigments
More commonly known as extenders, and as 
the name suggests, they basically adjust or 

'extend' the pigmentation of the paint until the 

required pigment volume concentration (PVC) 

is achieved. They are all inorganic powders 

with various particle shapes and sizes. Al

though making little or no contribution to the 

colour opacity of the paint, they can have sig

nificant influence on physical properties. These 

include flow, degree of gloss, anti-settling 

properties, sprayability, water and chemical re

sistance, mechanical strength and hardness, 

firm build (volume solids, hold up thixotrophy). 

Mixtures of extenders are often used to obtain 

the desired properties. They are relatively inex

pensive when compared to resins, anticorro

sive pigments and colouring pigments.

C O M M O N  E X T E N D E R S  
Extender uses
Barytes (Ba

rium Sulphate)

A medium hard powder which 

helps to reinforce the film.
China Clay Sometimes used to vary the 

level of gloss. Has a relatively 

high oil absorption.
MICA The lamellar properties of this 

material enable it to act to 

some extent as a barrier pig

ment to reduce permeability. It 

can also improve film durability 

by preventing cracking.

TALC Can have a similar effect to MI

CA but to a lesser degree.

SO L V E N T S
Solvents are used in paints principally to facili
tate application. Their function is to dissolve 

the binder and consequently reduce the vis

cosity of the paint to a level which is suitable 

for the various methods of application, i.e. 

brush, roller, conventional spray, airless 

spray, dipping, etc. After application, the sol

vent evaporates and plays no further part in 

the final paint film, the solvent therefore be

comes a high cost waste material. Liquids 

used as solvents in paints can be described in 

one of three ways:

True Solvents

A liquid which will dissolve the binder and is 

completely compatible with it.

Latent Solvent

A liquid which is not a true solvent. However, 

when mixed with a true solvent, the mix has

Solvent Type Typical Solvent Name Typical Paint Types
Aliphatic White Spirit Most conventional paints based on vegetable oils, e.g. alkyds.
Aromatic Tobuol Quick drying primers for automatic plants.

Xylol Modified alkyds. Chlorinated rubbers, some stoving paints. 

A diluent solvent for epoxies, vinyl, polyurethanes.
Ketones Acetone Quick drying primers for automatic plants.

Methylethyl Ketone (MEK) True solvent for vinyls. Quick drying primers.
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) True solvent for vinyls used sometimes for epoxies.
Cyckihexanone A slow evaporating true solvent to give good flow in vinyls and epoxies.

Alcohol Isopropanol Latent solvents for vinyls, wash and etch primers.
Butanol Some stoving paints used for epoxies in conjunction with aromatics.

Esters Butyl Acetate, Cellosolve Acetate Polyurethane and vinyls.
Water Water Emulsion paints and some special epoxies
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stronger dissolving properties than the true 

solvent alone.

Diluent Solvent

A liquid which is not a true solvent. Normally 

used as a blend with true solvent/latent sol

vent mixes to reduce the cost. Binders will on

ly tolerate a limited quantity of diluent.

There are numerous solvents used in the 

paint industry. This is partly due to the number 

of different properties which have to be con

sidered when selecting a solvent or solvent 

mixture. In addition to commercial factors 

such as price and availability, these include 

toxicity, volatility, flammability, odour, com

patibility and suitability.

In certain countries certain types of solvents 

are not allowed. This is especially true in the 

USA, where the Hazardous Air Pollutant Sub

stances Act (HAPS) dictates a time line for re

moving many solvents and extenders from 

coatings. Application properties, dry times, 

and overcoat windows will most likely be af

fected as this AACT is implemented.

O T H E R  PA IN T  A D D IT IV E S
Modern paints along with the principle ingredi

ents, i.e. pigment/binder/solvent, require vari

ous other additives which aid manufacture, 

shelf life, application, film formation, film cur

ing and film properties of the paint. The term 

additive covers a very wide range of materials 

which are essential to good formulation, but 

which are used in minor proportions of the 

whole paint.

Typical G roups of Paint 
A dditives

Aids to Manufacture:

'  Dispersion agents

* De-foamers

Aids to Shelf Life:

* Stabilizers

* Antisetting agents

* Antiskinning agents (antioxidants)

* Preservatives

* Thickening agents

* Moisture absorbers

Aids to Application:

* Flow promoting agents

* Solvent retarders

* Conductivity controllers

* Antistatic agents

Aids to Smoothness:

* Antifloating agents 

‘ Pattern additives

* Matting agents

* Thixotropes

* Antigas Checking agents

Aid to Film Curing:

* Driers

* Curing agents/catalysts

* Adhesion promoters

Aids to Film Formation:

’  Heat stabilizers

* Fire retarders

* Optical brighteners

* Slip and anti-slip agents

* Anti-fouling agents

* Fungicides

* Bactericides

* Insecticides

* Absorbers

* Antiscuff agents

* Corrosion inhibitors

Others:

* Deodorants

'  Flash point controllers

Dit artikel is afkomstig uit de ABS-publicatie: 

“Guidance Notes on the Application and Main

tenance of Marine Coating Systems", Chapter 

One.

In een volgend nummer meer over dit onder- 

werp.
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•  O p w aard erin g  «an s leep-, d u w - en w erk b o ten  en binnenvaartschepen
•  M odernisering van havens en droogdakhen
•  Ondersteuning van de o ffsh o re -, o lie - en gasinduslrie -  boortorens, 

boorp lo tlo rm s en bevoorradingsschepen

Drie grote internationale maritieme congressen
•  Lloyd's List Europort 9 9  Conference
•  CEDA Dredging Days
•  C IM AC Doy

Speciale evenementen
•  B innenvoart &  V isserij Café
•  V IV  M otorenoverzich tstentoon sre lling

O  Wij zijn geïnteresseerd in de (ongressen.
□  Wij zijn geïnteresseerd in een bezoek oon de beurs (details beschikbaar in september 1999).

firmonoom:___________________________________________________________________________

ConliKtpcfsooni________________________________________________________

Adres:

Postcode:

Telefoon:

Handtekening:

Europort 99, Amsterdam RAI, Postbus 77777,1070 MS Amsterdam 
ïelefoon: 020-5491212, Telefax: 020-646 44 69, E mod: europorrêfroi.ri 
»ww.europort.nf

http://www.europort.nl


O pleveringen F. Kok

Iguazü
Scheepswerf Harlingen in Harlingen heeft op 2 augustus het waterinjectievaartuig Iguazü, bouwnummer 210, opgeleverd aan 
HAM, bagger- en waterbouwkundige werken in Capelle a/d Ussel.
“Water injection dredging' is door de HAM ontwikkeld. Het principe ervan is besproken in SWZ 12-97, blz. 26, waar een soort
gelijk, maar toch geheel ander vaartuig, de Sagar Manthan, werd beschreven.

De hoofdafmetingen van de Iguazü zijn:

Lengte o.a. incl. injectiepijp 43,60 m. 

Lengte 1.1. 35,15 m.

Breedte o.a. 12,00 m.

Breedte mal 10,00 m.

Holte 4,20 m.

Ontwerpdiepgang 2,90 m.

Gross tonnage 476 .

Het schip is gebouwd volgens de voorschrif

ten en onder toezicht van Bureau Veritas, 

voor de notatie: I 3 /3 E *  Dredger/lugboat, 

Deep Sea, MACH, CNC1, en voldoet verder 

aan de voorschriften van de Scheepvaartin

spectie, inclusief die voor nulmans wachtbe- 

zetting.

Indeling
De Iguazü is een enkeldeksschip met een lan

ge bak en daarop een dekhuis van drie lagen.

De indeling onder het hoofddek is:

•  Voorpiek, droog.

•  Boegthrustercompartiment, met waterbak 

lasttanks in de zijden en diverse andere 

tanks.

• Tussencompartiment met brandstoftanks 

in de zijden, een drinkwatertank op hart 

schip en tussen de tanks aan SB een berg

plaats en aan BB de schakelbordruimte.

•  Machinekamer, met in de zijden tanks en 

de zeeinlaatkasten voor injectiewater.

•  Achterpiek, met stuurmachinekamer en 

diverse tanks.

De tankinhouden (100%) zijn:

Gasolie 165 m3.

Smeerolie 4m 3.

Vuile olie 5m 3.

Drinkwater 56 m3.

Sewage 8m 3.

Waterballast 95 m3.

Het dekhuis omvat:

• Het stuurhuis op het brugdek.

• Een 1,50 m hoge ruimte voor kabels en 

apparatuur op het onderbrugdek.

• Op het bakdek de hutten voor kapitein, 

HWTK en nog twee officieren, alsmede een 

kantoor en sanitaire faciliteiten.

De rest van de accommodatie is in de bak or>
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View Fr. 34

Fig. 2. Dwarsdoorsneden.

Fig. 3. De injectiepijp van de Iguazü (foto: HAM/Aeroview B.V.-Rotterdam).

dergebracht en omvat vier tweepersoons hut

ten en sanitaire voorzieningen, verder aan SB: 

messroom, kombuis, bergplaats en C02- 

kamer, aan BB: een was- en kleedlokaal met 

aangrenzend de wasserij en verder de verf- 

hut; op hart schip een werkplaats.

Geheel voorin de bak is de bootsmansberg- 

plaats ondergebracht.

W ateri njecti esysteem
Het te injecteren water wordt geleverd door 

twee in de machinekamer geplaatste Nijhuis 

centrifugaalpompen, ieder met een capaciteit 

van 5500 m3/h. De pompen worden door de 

hoofdmotoren aangedreven en nemen ieder 

een vermogen van 285 kW op.

Zij zuigen niet direct van buitenboord, maar uit 

de zeeinlaatkasten, waar de zuigopeningen 

van roosters zijn voorzien om te voorkomen 

dat grof vuil in de pompen komt.

De persleidingen van de pompen lopen naar 

voren naar de boegthrusterruimte, waar zij 

zijn aangesloten op een dwarsscheepse lei

ding. In de zijden is de U-vormige injectiepijp 

via bochtstukken en draaiglands op deze lei

ding aangesloten.

De benen van de U-pijp, waardoor het water 

naar achteren wordt gevoerd, lopen langs de 

zijden van hef schip en zijn achter het hek ver

bonden door een droge dwarspijp, met diago

nale pijpstukken in de hoeken voor de nodige 

verstijving.

De eigenlijke injectiepijp is daarachter aange

bracht (fig. 3). De verbinding tussen beide 

dwarspijpen is door middel van op de pijpen 

gelaste knieën en scharnieren. De stand van 

de injectiepijp is daardoor verstelbaar en kan 

worden aangepast aan de waterdiepte waar

op moet worden gewerkt, maximaal zo'n 25 

m. Het verstellen gebeurt met behulp van hy

draulische cilinders, die boven de scharnieren 

zijn geplaatst. In verband met de verstelbaar- 

heid zijn de verbindingen tussen de benen van 

de U en de dwarsscheepse injectiepijp uitge

voerd met rubber zakken.

Voor het laten zakken c.q. weer ophijsen van 

de gehele injectiepijp is aan dek, even achter 

de midscheeps, een lier geplaatst en op het 

achterschip een bok met twee langsscheeps 

geplaatste schijven en is verder aan de voor

ste dwarspijp nog een schijf bevestigd, die 

dwarsscheeps is geplaatst.

De lier heeft een gegroefde trommel en wordt 

hydraulisch aangedreven. De van de trommel 

afkomende draad loopt via de SB schijf op het 

achterschip naar de schijf op de dwarspijp, 

vandaar weer naar boven naar de BB schijf en 

dan naar voren. Daar wordt de draad via een 

schijf aan dek over een deiningscompensator 

geleid en tenslotte aan dek bevestigd.

Ter bescherming van de langsscheepse de

len van de injectiepijp zijn tegen de romp aan
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weerskanten op drie plaatsen zware pijpsta- 

len uithouders aangebracht.

M achine-installatie
In de machinekamer staan twee Cummins 

hoofdmotoren opgesteld, type KTA38M1, 

van ieder 746 kW bij 1800 tpm.

Aan de achterzijde drijven zij via flexibele kop

pelingen en tandwielkasten, de verstelbare 

schroeven aan.
Met deze installatie wordt een snelheid van 11 

kn bereikt.

Aan de voorzijde drijven de motoren via flexi

bele koppelingen en tandwielkasten de injec

tiepompen aan.

Elektrisch vermogen wordt geleverd door 

twee hulpsets, ieder bestaande uit een Cum

mins dieselmotor, type 6CTA 8.3 G, van 160 

kW bij 1500 tpm, en een Leroy Somer gene

rator van 180 kVA, 3 x 400 V, 50 Hz.

Uitrusting
Zoals al uit de klassenotatie blijkt, kan de 

Iguazü ook als sleepboot worden ingezet. 

Hiervoor zijn aan dek een beting en daaraan 

een sleephaak, SWL 3 0 1, geplaatst.

Op het achterdek is plaats voor vier contai

ners c.q. voor drie containers en een survey- 
launch van ongeveer 6,5 m lengte.

De launch wordt behandeld door een Effer 

knuckle boom kraan, SWL 3 t op 10 m, die 

achterop het bakdek aan BB staat opgesteld. 

Het schip heeft twee roeren. In het voorschip 

is een 272 kW Schottel pompjet geïnstal

leerd, die wordt aangedreven door een Cum

mins dieselmotor.

Op de bak staat een hydraulisch aangedreven 

ankerlier, met twee nestenschijven en twee 

verhaalkoppen.

De reddingmiddelen omvatten een rescue 

boot, twee opblaasbare vlotten, elk voor 12 
personen en een kraantje voor behandeling 

van de rescue boot.

Lijst van toeleveranciers van de Iguaxü (niet volledig)
Ajax Brandbeveiliging, Amsterdam 
Alphatron Marine, Rotterdam 
Brouwer, Piet -, Urk
Fischcon Trading en Engineering, Vianen 
Friamco, Winsum
Frisian Shipyard Welgelegen, Harlingen 
Hempel Coatings Nederland, Vlaardingen 
Hoekman, Machinefabriek A&L -, Urk 
Hydraudyne, Boxtel 
Hytop, Sliedrecht 
Kelvin Hughes, Hoogvliet 
Ketting, IJmuiden 
Lips, Drunen

Marin Assist, Zoeterwoude
Nadrecon Naval Architects, Roelofarendsveen
Nijhuis Pompen, Winterswijk
Promac, Zaltbommel

Schottel Werft Nederland, Zoetermeer 
Welsec, Harlingen 
Wortelboer, Rotterdam

brandbeveiliging 
navigatie-apparatuur 
elektrische installatie 
motoren, generatoren 
A.C., ventilatie, sanitair 
betimmering en stoffering 
verf 1
inbouw machinekamer 
hydraulische installatie 
lier
nautische uitrusting 
compressor
schroeven, straalbuizen, schroefassen,
tandwielkasten
veiligheidsmiddelen
engineering
jetpompen
roeren en stuurmachine, Effer dekkraan, 
rescue boot met davit, R.O. unit 
boegthruster 
conservering
ankers en kettingen, ankerlier

MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES 
IETS VAN DE LAATSTE TI)P?
Niet voor M aprom  
Engineering!
Bij ons is het milieu geen 

modeverschijnsel.

Watergesmeerde schroef

asinstallaties van Maprom 

Engineering zijn al meer dan 

30 jaar een door en door 

betrouwbaar concept

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

Bel voor meer informatie:

Maprom Engineering b.v. 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Telefoon: (078) 618 08 77 
Fax:(078)618 30 34 
info@mapron.nl
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TRIBON M1 Basic Design
A New Tool for Efficient Basic Design o f 

Ship’s Structures and Arrangements

Courtesy by van der Giessen-de Noord B.V,

• Shortens the time to define sh ip ’s structures and 
arrangem ents.

• Provides high quality output: C lassification drawings, 
Steel m aterial estim ates, Equipm ent lists, Weld 
lengths etc.

• Reduces m anhours by d irect re-use o f  basic design 
data in other TRIB O N  applications.

www.tribon.com
Phone: +46 40 103455 Email: market@kcs.se Fax: +46 40 978415
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Com m unicatie Spuls

Scheveningen  R adio  
“A loud voice from a small country” Deel II
H erinnering aan de lange golf: 
2222 m eter
De kwaliteit van een kuststation hangt o.a. af 

van de ervaring van het personeel. Die erva

ring was wel heel duidelijk aanwezig in de vol

gende situatie:

0000 gmt: PHSN obs van ss

Statendam/PHSN (PCH ontvangt een obs 

(weerrapport))

Q RX 0400 (De PHSN zal om 0400 weer ver

binding maken)

0400 gmt: PCH luistert, als gewoonlijk, 

scherp uit.

Hoort: tut (kennelijk van de PHSN)

PCH zegt: tut 

PHSN brengt obs 

PCH zegt na ontvangst: tut 

PHSN antwoordt met: tut

Einde QS0(einde verbinding)

Gewoonlijk moet volgens de regels worden 

gewerkt. Er is een aanroepprocedure waarin 

de roepnaam van de roeper en de geroepene 

moet voorkomen. Ook is er een sluitingspro- 

cedure.

Maar om met twee tutten’ een bericht binnen 

te halen is ook wel eens leuk.

D e eerste peiling
Het is avond. Het waait en het regent. Een dik

ke grijze lucht hangt laag over Rotterdam en 

veroorzaakt een depressie in de harten van 

hen die gedwongen zijn zich buitenshuis te be

geven. Het havencomplex ligt praktisch verla

ten. Grote, grauwe wattenarmen houden het 

gehele gebied omvangen in een nimmer afla

tende greep. De eenzaamheid kruipt te voor

schijn uit iedere donkere hoek. Langs de kade 

loopt een marconist die zich van het weer niet 

veel aantrekt. Hij is jong en vol levenslust en 

op weg naar zijn eerste schip.

De volgende morgen, het weer is niet veran

derd, wordt op het scheepje Voor en achter' 

gemaakt. De oude bak komt los van de wal, 

koerst naar het midden van de rivier en zakt 

daarna de Waterweg af.

De jonge marconist scharrelt zenuwachtig 

door de radiohut. Hij moet dadelijk zijn eerste

QSO (vertrek uit een haven) aan PCH seinen. 

Dat is het echter niet wat hem een licht gevoel 

van angst bezorgt; dat zal wel lukken. Het be

nauwende voor hem is.... de richtingzoeker.

In die tijd waren er niet zoveel schepen met 

zo’n apparaat en dat hem dat nu net op z'n 

eerste reis moet treffen. Nauwelijk zijn ze de 

Hoek gepasseerd of de wereld sluit zich nog 

dichter om het kleine scheepje.

Plotseling rinkelt de telefoon. De jongen die 

nog amper weet waar de seinsleutel staat 

krijgt de schrik van zijn leven. Het is een tele

foontje van de brug. Of hij even naar boven 

komt om een radiopeiling te nemen.

Hij zoekt snel wat boeken bij elkaar en stampt 

met lood in z'n schoenen naar de brug. Hij 

houdt zich dapper en schakelt het toestel en 

al zijn theoretische kennis in, peilt zo eens hier 

en daar, en geeft de resultaten aan de gezag

voerder. Na een ogenblikje zegt de gezag

voerder: “Meneer, weet U zeker dat deze pei

lingen goed zijn?" De jongen antwoordt: 

“Ja...ja... zeker, kapitein."

“Gelukkig", zegt de ouwe, “dan weten we ten

minste waar we zitten".

Gelijktijdig vallen een diepe zucht en een enor

me steen van het hart van de jongen. Helaas, 

een momentje later komt die steen met ver

dubbelde kracht terug boven op z’n hoofd, 

wanneer de gezagvoerder er aan toevoegt: 

“Want volgens uw peilingen, meneer, zitten 

we nu op de derde verdieping van Vroom en 

Dreesmann in Den Haag!"

R adiotelefonie
Reeds in 1917 werden al stemmen tussen 

het Morse-verkeer in de ether waargenomen. 

De militaire tak van Marconi’s Company was 

toen al met de ontwikkeling bezig van radiote

lefonie (spraak) ten behoeve van de militaire 

luchtvaart. Het is de basis voor het gebruik bij 

de civiele luchtvaart en de omroep, welke zich 

na de oorlog van '14-'18 heeft ontwikkeld. 

Omroepverenigingen en radio-amateurs wa

ren in die jaren al enthousiaste gebruikers. 

Tijdens de conferentie van Washington zien 

we voor het eerst dat de radiotelefonie ter 

sprake komt. Aldaar werd voor het radiotele- 

fomemoodsignaal het “Mayday" gekozen en 

er werd bij de frequentieverdeling al rekening 

gehouden met deze ontwikkeling.

Toch heeft het nog tot 1932 geduurd voor

PCH gebruik ging maken van radiotelefonie. 

Aan een radiotelefoongesprek ging in die da

gen eerst een radiotelegrafische voorberei

ding vooraf. Het schip riep eerst op morse 

(Al) aan en ging daarna over op A3 (telefo

nie). Overigens werkten de Amerikaanse kust- 

stations WOO en WOM van AT&T in de jaren 

'70 nog op dezelfde wijze; een ‘technician’ 

voor de opbouw van de radioverbinding en 

daarna de ‘high seas operator' die het ge

sprek boekte en doorverbond.

Het aantal schepen dat met radiotelefonie 

werd uitgerust nam in de erop volgende jaren 

hand over hand toe. Met name in de trawler- 

visserij en op de loggers uit Katwijk en Sche

veningen. Al spoedig schoot het ‘kwartier- 

schedule’ te kort en werden er ten behoeve 

van de vissery Trawler1- en ‘Logger’-perioden 

ingesteld.

In deze jaren is de basis gelegd voor de lang
durige relatie tussen Scheveningen Radio en 

de visserij. We kunnen zeggen, dat de visserij 

de radiotelefonie van het kuststation heeft ge

maakt tot dat wat het in latere jaren is gewor

den: Paraat, Correct en Hulpvaardig.

D e  oorlogsjaren
Op 10 mei 1940 werd Nederland actief be

trokken bij de Tweede Wereldoorlog. Dit hield 

voor PCH de noodzaak in daar alle Nederland

se schepen met een radio-installatie aan 

boord van in kennis te stellen. Het post- en te

legraafkantoor, het station in de polder en de 

zenders in Scheveningen kregen militaire be

waking. Die dag en de volgende dagen werd 

IJmuiden een aantal malen beschoten, terwijl 

Duitse vliegtuigen ook mijnen afwierpen. Op 

12 mei was de situatie dermate verslechterd, 

dat het deel van de radiodienst dat zich nog in 

het post- en telegraafkantoor bevond, werd 

overgebracht naar de Spaarndammerpolder. 

Op 14 mei zette men de langegolfzender in 

voor de binnenlandse radioomroep, omdat 

de studio's in Hilversum niet meer bemand 

waren. Daartoe verbond men de zender met 

een hulpstudio in Den Haag voor het uitzen

den van nieuwsberichten en mededelingen, 

afgewisseld met grammofoonmuziek. Op 15 

mei volgde de capitulatie van Nederland. Om 

halfvijf in de middag moest het station op last 

van het Hoofdbestuur van de PTT in Den Haag 

zijn werkzaamheden stopzetten. Dit werd de
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medewerkers per kantoororder meegedeeld: 
“Aan het personeel van Scheveningen Radio. 

Op last van hoger hand wordt het kuststation 

Scheveningen Radio tot nader order gesloten. 

PCH met zijn roemvol verleden zal dus voorlo

pig niet meer in de ether aanwezig zijn”. Voor 

de schepelingen aan boord van Nederlandse 

schepen betekende dit, dat hun vertrouwde 

communicatieweg met het vaderland ophield 

te bestaan.
De bezetter poogde nog in de begindagen 

van de bezetting de Nederlandse koopvaardij

schepen naar Nederland te dirigeren. De di

recteur van het kuststation werd daartoe door 

de Duitse bezetter van huis gehaald en naar 

het kuststation gebracht. Daar kreeg hij de 

opdracht een bericht aan alle Nederlandse 
koopvaardijschepen uit te laten seinen waarin 

bevel werd gegeven zo spoedig mogelijk naar 

hun Nederlandse thuishaven terug te keren. 

Dit bericht was misschien bedoeld om in de 

verwarring die toen heerste, kapiteins te be

wegen alsnog terug te keren. Dit ging natuur

lijk in tegen een eerder bericht van de Neder

landse autoriteiten om alle volgende berichten 

te negeren.

Weldra mocht het personeel van Schevenin

gen Radio niet meer op de werkplek komen. 

De Duitsers hebben de zend- en ontvangmid- 

delen daarna ingezet voor hun eigen bericht

geving. Daarnaast diende het kuststaten als re

serve voor het Duitse kuststaten Norddeich. 

Een belangrijke taak van het kuststaten was 
verder het afluisteren van het verkeer van de 

Geallieerden.

Voor dit doel werden ook Nederlandse vis

sersschepen ingezet. Zij voeren met Duitse 

technici en marconisten aan boord rond om 

de Engelse radiocommunicatie af te luisteren. 

In de ochtend van 2 juni 1942 vielen Engelse 

jagers het zendgebouw en de antennes van 

het kuststation in Scheveningen aan. Zij wer

den snel verjaagd door de kustverdediging en 

de schade viel mee.

Het zendstation was echter wel getroffen 

door een luchttorpedo met als gevolg een 

lichte beschadiging van zendgebouw en an

tennes. In september 1943 werd PCH getrof

fen door een bom. Hoewel de schade aan

zienlijk was, kon Scheveningen Radio toch 

blijven functioneren. Bij de bevrijding was het 

station in Umuiden door toedoen van de be

zetter echter totaal verwoest.

P C H  na de oorlog
De eerste morsetekens afkomstig van kust- 

stations die tijdens de oorlog hun openbare 

dienst niet uit hadden kunnen voeren, werden 

met gejuich ontvangen door reeds in de lucht 

zijnde kuststations.

Schepen mochten ook weer in de lucht1 ko

men. Het tijdperk van de verzegelde orders 

en het uitluisteren naar de broadcast van de 

spaarzame vrije stations was over.

Voor de zeevarende betekende dit de over- 

gang naar normale omstandigheden; de vijan

delijkheden werden gestaakt en de oorlogs- 
wacht bedankt. De thuishaven van de 

bevriende natie kon weer vervangen worden 

door de eigen thuishaven en de 5 |aar lang ge

koesterde droom van het weerzien van familie 

of bekenden werd werkelijkheid.

De eerste morsetekens afkomstig van PCH 

werden op 29 juni 1945 verzonden op de 

600 meter, de internationale nood- en aan- 

roepfrequentie.

De inspanningen die het gekost heeft om, zo 

snel na de bevnjding, weer in de lucht te ko

men, zijn onvoorstelbaar. Alles in Nederland 

was verwoest en ook de regio Umuiden had 

sterk te lijden gehad onder het oorlogsgeweld. 

De toenmalige directeur was met enkele me

dewerkers al weer snel ter plaatse. A gauw 

kon er een iokabe aan de Houtmanstraat in 

Umuiden worden betrokken. Ook zorgden zij 

er voor dat de van alle kanten terugkerende 

medewerkers gehuisvest konden worden. On

ze dank gaat ook uit naar de 'hamsters’ van het 

Centrale Magazijn in Den Haag waar nog twee 

zenders van PCH bewaard gebleven waren.



Zo langzamerhand begonnen alle vooroorlog

se diensten weer te draaien. De visserijgolf 

werd geopend met een primeur: tussen de 

brommerige mannenstemmen die vanouds 

het beeld in de telefonie bepaalden, klonk af 

en toe een heldere damesstem waar met veel 

interesse naar werd geluisterd.

Ten behoeve van het kortegolf telegrafiever- 

keer werd met welwillende medewerking van 

Radio Holland gebruik gemaakt van de zend

en ontvangstinstallaties van schepen die in de 

haven van Amsterdam voor reparatie lagen.

In Scheveningen werden steeds meer zen

ders in dienst gesteld en ook de verbindingen 

met het achterland zoals teletype, telegraaf, 

telefoon en telex werden hersteld.

Nederland kon weer communiceren met z'n 

vloot en dat was in de tijd van de repatrianten

schepen en later ook de troepen- en de emi

grantenschepen een groot goed. De direc

teur van het kuststation was dan ook wel een 

beetje trots op de in zo korte tijd behaalde re

sultaten.

Hij schrijft hierover aan "Den Heer Inspecteur 

der Kust en Scheepsradiotelegrafie te ‘s-Gra- 

venhage" het volgende:

“Met gepaste voldoening mag worden gecon

stateerd, dat de dienst van het kuststation 

(waarschijnlijk het door den oorlog meest ont

redderde onderdeel van PTT) zich ondanks de 

buitengewone moeilijkheden, zoowel tech

nisch als exploitatief op verrassend snelle wij

ze heeft weten te herstellen, en wat dat be

treft iedere vergelijking met bijv. de 

lijntelegraafdienst of den binnenlandsche 

postdienst glansrijk kan doorstaan.”

De maritieme diensten zaten dus weer in de 

lift en zo kon het jaar 1945 met tevredenheid 

worden afgesloten.

Hoewel...! Graag even aandacht voor het vol

gende: In dit veelbewogen jaar verscheen na

melijk in het tijdschrift “Wireless World’ een 

wonderlijke publicatie van ene Clarke, een 

sciencefictionschrijver. Hij beschreef de mo

gelijkheid om een satelliet in een baan om de 

aarde te laten brengen. Op welke hoogte? Ja

wel... op 36.000 km, de hoogte waarop nu 

de geostationaire satellieten zich bevinden. 

Hij schreef dat in een tijd waarin de beste ra

ket van Werner von Braun niet hoger kwam 

dan 150 km!

De eerste jaren na de oorlog waren jaren 

waann op het ontvangststation in de Hout- 

manstraat gelijke tred moest worden gehou

den met het sterke economische herstel dat 

plaatsvond.

PCH moest een antwoord vinden op de snel 

toenemende vraag naar communicatie met 

schepen van nationale en internationale vlag 

waar dan ook ter wereld. Met name de korte 

golftelefonie moest zo snel mogelijk van de 

grond komen hetgeen, na een aanloopperio

de, in 1950 ook gebeurde.

Dit alles betekende meer zenders, meer ont

vangers, meer lijnen, kortom, meer infrastruc

tuur. Voor de technische mensen in Umuiden 

was dit een ware uitdaging. Zij werden hier

door dagelijks geconfronteerd met talloze 

werkzaamheden van hoofdzakelijk technische 

aard. intussen was het kuststation, geplaagd 

door een gebrek aan ruimte, naar een andere 

lokatie verhuisd en neergestreken in een 

gloednieuw gebouw op het 2e Sluiseiland in IJ- 
muiden. De jaren op het 2e Sluiseiland waren 

voor het kuststation in vele opzichten vrucht

bare jaren. Het radiotelegrafieverkeer ontwik

kelde zich in gunstige zin, terwijl het radiotele- 

fonieverkeer in versneld tempo het ene 

record brak na het andere.

De "Statistique Générale des Radio-Commum- 

cations” gaf aan dat Nederland in het radiote- 

legraaf- en radiotelefoonverkeer onder de Eu

ropese landen de derde plaats innam. De 

eerste en tweede plaats waren voor de bij uit

stek zeevarende naties Groot-Brittannië en 

Noorwegen met respectievelijk ruim 6000 en 

ruim 4000 van radio voorziene schepen (te

gen Nederland ruim 1000).

Ook de behandeling van noodseinen ontvan

gen op de internationale noodfrequenties 500 

kc/s (radiotelegrafie) en 2182 kc/s (radiote

lefonie) nam steeds meer toe. Deze toename 

was o.a. het gevolg van de steeds groter wor

dende wereldvloot, waarvan een groot deel 

nog bestond uit oude schepen.

Het kuststation, verantwoordelijk voor het aan 

Nederland toegewezen deel van de Noord

zee, kon in die jaren veel betekenen voor in 

nood verkerende schepen.

G edicht
Een van de medewerkers schreef een kort 

gedicht over PCH.

De zilvren vogels zweven boven ’t land 

En krijsen al hun brute vreugde uit,

Tot 't wolkendek de koepelpoorten sluit 

En grauwe duisternis het vlak omspant.

De dag wordt nacht, de nacht weer langzaam 

dag,

Het tijdrad van de eeuwigheid draait door,

En altijd luistert daar dat wakend oor,

Dat mensen uit hun nood verlossen mag.

Gestrekte vingers, ruimtewaarts gericht, 

Geleiden onverpoosd het troostend woord. 

Aan verre einder wordt een stem gehoord,

Die t  dragen van de eenzaamheid verlicht.

V H F
Er werd ook gewerkt aan nieuwe ontwikkelin

gen. Nieuwe ontwikkelingen die toppers ble

ken te zijn in de radiowereld. Eén van die top

pers was de VHF later ook wel Marifoon 

genoemd. Tot de jaren vijftig was PCH in de

ether vertegenwoordigd op de middengolf, 

lange golf en korte golf.

De lange golf is in 1957 opgeheven.

Schepen op zee mochten altijd verbinding ma

ken met kuststations. Er was echter een uit

zondering. En dat was als schepen de territo

riale wateren van een land binnenvoeren. Dan 

mocht er geen gebruik gemaakt worden van 

de zender, omdat er dan storing kon optre

den aan bijvoorbeeld huisradio’s.

Een schip moest dus, voordat ze de haven 

binnenvoer, al haar radiocommunicatie die bij 

het aandoen van een haven hoort, gevoerd 

hebben want, tot het moment dat ze weer uit

voer, was radiocommunicatie taboe.

Dit “communicatiegat" werd in 1957 door 

PCH gedicht door het in dienst stellen van de 

dienst VHF.

VHF staat voor Very High Frequency en om

dat die zeer hoge frequenties niet stoorden 

en zeer geschikt waren voor verbindingen op 

korte afstand, kon een schip nu ook in de ha

ven radiocommunicatie bedrijven.

Niet alleen de zeevaart langs de kust en in de 

havens maakte dankbaar gebruik van dit me

dium maar ook de binnenvaart en de plezier

vaart. Binnen de kortste tijd bediende PCH 

een aantal VHF zend- en ontvangstations op 

afstand die zorgden voor de dekking van de 

Nederlandse kust, het IJsselmeer en de rivie

ren.
De bekende transito-functie die Nederland in 

Europa had, werd met de komst van deze 

dienst, ook wel Marifoon genoemd, onmisken

baar verstevigd. De Marifoondienst is heel 

lang een lucratieve dienst geweest maar heeft 

met de komst van autotelefoon 1,2, 3 en het 

latere GSM zeer veel verkeer moeten inleve- 

ren.

Satellietcom m unicatie
Als we kijken naar de gebeurtenissen die zich 

in die tijd buiten PCH af speelden, dan zouden 

we een wolkje ontdekken aan de schijnbaar 

heldere conventionele communicatiehemel. 

Twaalf jaar na de wonderlijke publicatie van de 

in dit hoofdstuk eerder genoemde Clarke, 

was het namelijk de Rus Sergej Korodjov die 

zorgde voor een historische dag: op 4 okto

ber 1957 werd de Spoetnik-1 gelanceerd. 

Spoetnik is het Russische woord voor satel

liet. Deze satelliet zond kleine duidelijke piep 

jes uit waar in Amerika, het was middenin de 

Koude Oorlog, met ontzetting op werd gere

ageerd.

Die ontzetting ging over in een gevoel van ge 

rustheid toen de Amerikanen op 1 februari 

1958 hun Explorer de ruimte injoegen.

De lancering van een andere satelliet, de Tel 

star-1 in 1962, bracht bezorgdheid bij de be 

manningen van kuststations over de hele we

reld. Deze satelliet kon namelijk 60 

telefoongesprekken tegelijk of één (zwart/wit)
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televisieprogramme verzorgen. Het werd tijd 

om na te denken over de toekomst van de 

conventionele radiocommunicatie!

D e tien geboden in de ether
Regel Uw tempo en werkwijze naar de vaar

digheid van Uw correspondent; pas U bij hem 

aan.
Beschouw U zelf niet als aangewezen om de 
scheepstelegrafisten te corrigeren, maar 

maak ze tot vrienden, die graag met U wer

ken.
Misbruik de ether niet door het houden van 

lange verhalen, maar beperk Uw dienstcor- 

respondentie tot het strikt noodzakelijke.

Laat kritiek op seinschrift, tempo of werkwijze 

achterwege; stel er een eer in ook met een 

gebrekkige werker vlot te corresponderen. 

Wees erop bedacht uw correspondent niet te 

irriteren, doch blijf vriendelijk en beleefd, ook 

wanneer de ander daarin tekort mocht schie

ten.
Vergeet niet, dat iedere kunst geleerd moet 

worden en dat U ook eens beginneling bent 

geweest.
Laat niet door luide opmerkingen Uw omge

ving delen in Uw moeilijkheden; spaar de ze

nuwen van Uw collega's.

Bedenk, dat U comfortabel gehuisvest en 

goed geëquipeerd Uw werk kunt verrichten, 

maar dat Uw partner op zee misschien onder 

moeilijke omstandigheden en met beperkte 

middelen moet trachten het beste ervan te 

maken.

Maak geen aanmerkingen op de werkmetho

de van de ander, wanneer de fout toch een

maal gemaakt is; schrap de woorden "U 

moef en “U mag niet” uit Uw woordenschat. 

Handel niet naar de letter, maar naar de geest 

van deze "10 geboden”, want het is niet mo

gelijk voor ieder geval een pasklaar recept te 

leveren.

Telex over Radio
In die jaren werd ook gewerkt aan het tot 

stand komen van een nieuwe dienst genaamd 

Telex over Radio kortweg TOR. Deze dienst 

deed in 1970 officieel zijn intrede en viel ook 

onder de categorie toppers.

TOR is feitelijk niets anders dan een normale 

telex die met een andere telex communiceert, 

echter met door middel van een telexlijn maar 

door gebruik te maken van een radioverbin

ding. Schepen konden daardoor draadloos te

lexen met de wal of met elkaar.

In die tijd zag men dit snelle en foutloze sys

teem als hét alternatief voor de snel groeien

de satellietcommunicatie. Jarenlang hebben 

klanten ook gekozen voor dit aardse sys

teem, maar op den duur werd toch duidelijk 

dat buitenaardse systemen de race zouden 
gaan winnen.

O ver de top
De jaren '70 en '80 zijn topjaren voor het kust

staten geweest. Hoewel de telegrafie enigs

zins terug begon te vallen deden de telefonie 

waaronder de VHF en de Tor het zeer goed. In 

1971 werd verhuisd naar de laatste lokatie 

van PCH, een groot gebouw in het centrum 

van Umuiden.

Vanaf de jaren '80 zien we een terugval in het 

verkeer. Daar was een aantal redenen voor: 

a: De oliecrisis;

b: De opkomst van de satellietcommunicatie; 

c: De opkomst van de mobiele telefonie zoals 

autotelefoon en GSM en 

d: de overname van het veiligheidsverkeer 

door de Kustwacht.

a) Na de oliecrisis zien we dat er in scheep- 

vaartkringen fusies plaatsvinden. De wereld- 

tonnage neemt af; de bemanningen worden 

kleiner. Voor PCH betekent dit minder berich

ten en telefoongesprekken, 

b en c) Bij de opkomst van satellietcommuni

catie en mobiele telefonie verliest PCH twee 

soorten klanten:

De Grote Handelsvaart kiest voor satelliet

communicatie en de binnenvaart en een deel 

van de pleziervaart voor mobiele telefonie. Dit 

betekent dat een steeds grotere stroom klan

ten bij Scheveningen Radio vertrekt. Met na

me Station-12, de satellietpoot van KPN, is 

populair bij zowel Nederlandse als buitenland

se klanten. Genoemde ontwikkeling vindt niet 

alleen in Nederland plaats maar bij kuststa 

fons in de hele wereld.

d) In 1989 wordt op initiatief van de minister 

van V&W mw. Kroes de Kustwacht opgericht. 

Een deel van het personeel van Scheveningen 

Radio verhuist naar de aangrenzende kamer 

waar de Kustwacht is gezeteld en neemt de 

bewaking van de noodgolven (600 meter, 

2182 kHz en kanaal 16) op zich. PCH is zijn 

veiligheidstaak kwijt en hinkt daarna op één 

been, de steeds minder wordende commer

ciële taak, naar het einde.

D e  sluiting
Hoewel een aantal efficiency slagen de kos

ten nog drukte, kwam het kuststation steeds 

meer in de rode cijfers. Het gevolg hiervan 

was dat begin 1997 werd besloten het kust

station op 31 december 1998 te sluiten.

Bij de sluiting om 16.00 uur was veel perso

neel en oud-personeel aanwezig. Namens dit 

personeel hebben radiotelefoniste Meta van 

Beijeren en radiotelegrafist Theo Scholten het 

laatste bericht uitgesproken cq uitgezonden. 

De tekst van dit bericht luidt als volgt; 

cq de pch (all ships this is Scheveningen Ra

dio)

last message =

After 94 years of maritime radiocommunica- 

tion Scheveningen Radio will close all services

today at 1500 utc stop at this moment a 
great number of personnel, former personnel 

and staff is gathered in the PCI+buildtng stop 

we all remember the excellent relationship be- 

tween the coaststaton and ships of all nations 

and wish you and the crew for the last time a 

safe voyage and a prosperous newyear = 

operations manager PCH +

Reactie op de sluiting
Tijdens de sluiting ontving ik een bnef van een 

oud-zeevarende die wat hennneringen aan het 

kuststation ophaalde. Hij woont in Griekenland 

en had via de Wereldomroep gehoord dat wij 

zouden sluiten.

Ik quote:

“Ik ging in 1951 als een erg lichte lichtma

troos naar zee met een scheepje van 300 ton 

en deed mijn laatste reis als kapitein nu onge

veer tien jaar geleden op een tanker van

300.000 ton, maar ook daarna ben ik nog ac

tief gebleven in de scheepvaart en heb het af

lopen van de functie van radioofficier van 

zeer nabij meegemaakt. Al die jaren was 

Scheveningen Radio een begrip. Op het 

scheepje van 300 ton hadden we aanvankelijk 

niet eens radiotelefonie aan boord, eenvoudig 

omdat de kapitein-eigenaar 'zo'n' ding niet aan 

boord wilde hebben, omdat hij dan “alleen 

maar een hoop geouwehoer van kantoor” aan 

zijn hoofd kreeg. Pas toen we voor de derde 

keer als vermist waren opgegeven, de laatste 

keer in de rampstorm van februari 1953, 

waar we ter hoogte van Esbjerg middenin za

ten, kregen we telefonie.

In de reportage van de Wereldomroep, van
morgen, vertelde een meneer Lagerberg, te

legrafist van PCH, over het noodverkeer dat 

hij had meegemaakt en zelfs nu nog begon 

zijn stem te trillen, wat hij ook volmondig wilde 

bekennen. Ik ken dat gevoel maar al te goed: 

luisteren zonder dat je iets kon doen om te 

helpen. Het meest aangrijpende wat ik in dat 

verband heb meegemaakt, was de onder

gang van de “Gemma” op de Spaanse Noord

westkust, alweer zoveel jaren geleden. Was 

het 1952 of 1953? Ik weet het niet meer, 

maar ik denk haast dat er bij u nog mensen 

zullen zijn die zich dit herinneren. De Gemma 

was één van die tot tanker verbouwde lan

dingsvaartuigen met van die akelig, snellopen

de motoren uit de oorlog, ik meen Paxman-Ri- 

cardo. Hij zat in bar slecht weer voor de 

Spaanse NW-kust, kreeg machineproblemen 

en werd naar die hoge rotskust gedreven zon

der dat iemand iets kon doen om te helpen. 

Helikopters kon je toen vergeten; bij De Ramp 

van 1953 had Nederland er meen ik zelf maar 

één! We hebben de Gemma op de telefonie 

kunnen volgen tot ze te pletter sloeg. De kapi

tein was tot het laatste toe ijzig kalm en kon 

tot op vijf minuten nauwkeurig zeggen hoe 

lang hij nog te gaan had. De telefoniste van
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Scheveningen Radio moest in de laatste fase 

van het drama worden vervangen. Niemand 

overleefde de ramp.

Van P C H  naar Station 12
Vanaf 1991 was PCH niet meer het enige sta

tion dat communicatiediensten aanbood aan 

de scheepvaart.

Station 12, onderdeel van KPN, was in die tijd 

ook begonnen met het aanbieden van maritie

me en landmobiele satellietdiensten, in de re

gio's die belangrijk zijn voor de vaarroutes: de 

Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. 

Twee jaar later kon Station 12, de 12 is het 

nummer dat de klant moet kiezen om het Ne

derlandse grondstation in Burum te bereiken, 

zijn diensten wereldwijd aanbieden.

Tot eind 1998 hebben deze twee onderdelen 

van KPN de klanten een integraal pakket van 

diensten geboden, waarna Station 12 de race 

alleen voortzette.

Men vraagt mij weleens of satellietdiensten nu 

echt beter zijn dan de conventionele diensten 

van Scheveningen Radio. Ondanks het feit dat

ik 40 jaar bij PCH heb gewerkt, moet ik hier 

voluit ja op zeggen.

Satellietverbindingen zijn schone, storings

vrije, verbindingen die het hele etmaal vanuit 

elk punt op aarde direct gelegd kunnen wor

den.

Bij PCH werd er alles aan gedaan om de 

scheepvaart schone verbindingen te leveren, 

maar dat lukte niet altijd omdat we op lagere 

frequenties werkten dan de satelliet en die la

gere frequenties waren gevoelig voor on

weer, zonnevlekken, fading etc.

Ook had een schip dat zich bijvoorbeeld in de 

Pacific bevond maar enkele perioden per dag 

dat er verbinding met PCH kon worden ge

maakt. Dat had te maken met de radiocondi- 

ties die niet altijd optimaal waren.

Een belangrijk punt zijn de tarieven. Station 

12 biedt automatische diensten die goedko

per zijn dan de dure ‘operator-diensten’ van 

PCH.

Daardoor kon Station 12 de laatste jaren zijn 

tarieven regelmatig verlagen, terwijl PCH de 

laatste jaren, uit het oogpunt van kostenbe-

perking, behoorlijke verhogingen door moest 

voeren.

Station 12 is de natuurlijke opvolger van 

Scheveningen Radio. Schepen zijn vanwege 

veiligheidsredenen verplicht apparatuur aan 

boord te hebben. Ze waren in theorie nog 

steeds vrij om te kiezen tussen conventionele 

en satellietinstallaties. In de praktijk kwam de 

keuze altijd uit op de laatste. PCH had daarom 

geen toekomst meer en heeft na 94 jaar Pa

raat, Correct en Hulpvaardig te zijn geweest 

een voor Nederland belangrijk tijdperk afge

sloten. Een tijdperk dat sommige klanten beti

telen als een romantisch tijdperk.

Henk J. Spuls

Tot 1 januari 1999 Hoofd operationele dienst 

bij Scheveningen Radio.

HMC is een onafhankelijk ingenieursbureau dat werkzaam is op de gebieden 
maritieme bedrijfswetenschappelijke applicaties en marine services/hydrografie, 
wereldwijd opererend met een filiaal in Singapore. 
Voor het leveren van diensten, zoals voorbereiden en begeleiden van speciale 
transporten, het leveren en ontwikkelen van martienne software, zoals de CPC 
beladingssoftware en diverse planningsystemen, alsmede voor de ontwikkeling van 
onze producten voor transport engineering en monitoring, zijn wij op zoek naar:

SCHEEPSBOUWKUNDIG INGENIEURS 
PROGRAMMEURS

opleiding op MBO niveau o f hoger, ervaring met C++ en Windows

STUURLIEDEN/MAROFS
met S I/vaaibevoegdheidsbewijs eerste stuurman 

voorkeur: ervaring met sleepboten, zware ladingschepen 
Voor alle functies geldt dat wij willen werken met enthousiaste mensen met een flexibele instelling. Wij bieden 
een afwisselende baan, waar in teamverband gewerkt wordt. Het salaris zal in overeenstemming zijn met opleiding, 
ervaring en functie. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
U kunt uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van CV en pasfoto, sturen naar:
Hydrographie and Marine Consultants B.V. afdeling PZ 
Operette weg 4 
1323 VA Almere-Stad 
Tel. 036-5464775 
Fax 036-5464777
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L i t e r a t u u r
SW Z 99-1001

Optimised cargo handling systems 

for optimised high speed ocean 

freighters

Sangberg, B.G.; Hansen, B.O.

RINA conference (076875),

99812/10, pg-1, nrpg-12, gr-2, ta-6, dr- 

2, ph-1, ENG

The purpose of this paper is to focus on 

the issues raised when considering mod

ern cargo handling systems and high 

speed ocean freighters (HSOFs). The pa

per is based on the authors' experiences 

from the precontract design work of a 

large high speed ocean-going RoRo 

Container Carrier (FastShip TG770) and 

the design of high speed ships and craft, 

and a large number of traditional cargo 

carrying vessels and their cargo handling 

systems. The paper includes issues 

such as first principle design proce

dures, the importance of selecting cor

rect methods for the determination of hy

drodynamic loads and ship motions, and 

the sea environment impact on cargo 

and cargo securing systems. 0112100 ; 

0220400:0410132

SWZ 9 91002
Cargo care of fast freight

Hop ton, P.; Elm s, T.

RINA conference (076875), 199812/9, 

pg-1, nrpg-6, ta-2, ENG 

During 1996 and 1997 the Australian 

Shipbuilding Industry in conjunction with 

various arms of the Australian Govern

ment, carried out a market research pro

ject into the global express freight indus

try. The objectives of the study were to 

identify future trends and qualify vol

umes. Austral Ships participated in the 

project and has since invested re

sources in active^ marketing fast freight 

concepts and in the further development 

of ship designs, construction technolo

gies and associated infrastructures, 

such as intermodal transfer technolo

gies. In doing so, Austal has identified 

the need for the establishment of a for

mal written standard defining the mini

mum motion requirements for the satis

factory transport of product by high 

speed ocean freight. This paper focuses 

on the potential carriage of time sensi

tive freight utilising high speed aluminium 

ship technology. 0112100; 0220429

SWZ 991003

A collaborative ship-floor planning 

tool in conjunction with a product 

model

Basu, B Lamping, R.

ICCAS Int. conference on computer ap

plications in shipbuilding (071812), 

199906, 2, pg-531, nrpg-6, dr-3, ENG 

Together with Odense Steel Shipyard 

Ltd., Unique Informahonslogistik GmbH 

has developed a ‘bottorrHip’ shop-floor 

planning system which utilises product 

models. The combination of the planning 

system with a 30 product modelling tool 

provides all information and mechanisms 

needed to allow planning at the shop 

floor level. The planning system is specif

ically designed for norvlT-experts thus 

the whole planning procedure is simpli

fied and becomes less abstract through 

the utilisation of the product model. The 

primary objective has been to create an 

enabling tool to allow shop floor person

nel, foremen and workers, to collaborate 

in the planning procedure. 0320240; 

0320414:0120210

SWZ 991004

NC painting robot for shipbuilding

Miyazaki, T.

ICCAS Int. conference on computer ap

plications in shipbuilding (071812), 

199906, 2, pg-437, nrpg-14, gr-2, ta-2, 

dr-15, ph-3, ENG

The authors have started the develop 

ment of NC painting robot for shipbuild

ing since 1991 and recently succeeded 

in the development of a unique robot, 

which enables to realize automatic paint

ing in the water ballast tank of closed 

double hull blocks. The developed robot 

has been applied for the production of 

VLCC. This paper reports the outline of 

the developed robot and the application 

status for the production of double hull 

VLCC. 0320613; 0320414; 0120210

SWZ 991005

More thoughts on the Estonia acci

dent

Karppinen, T.; Huss, M.; Rahka, K.

Naval Architect (002150), 199908/7, 

pg-9, nrpg-6, dr-5, ph-2, ENG 

The authors suggest that the German 

group is mistaken in its belief that a mas

sive underwater leak occurred to the 

hull. 0211419

SWZ 991006

Friction and wear of hatch cover 

supports

Lehmann, Rodionov, AN.

Ship Technology Research/Schiffstiech- 

nik (002860), 199907, 46/3, pg-162, 

nrpg-17, gr-15, ta-10, dr-11, ENG 

Friction and wear of hatch cover sup 

ports are especially troublesome for con

tainer ships, which have low torsional 

rigidity, leading to extensive relative 

movements between hatch covers and 

hatch coamings. To predict the life of 

hatch cover supports subject to wear, 

the sliding path was measured on board 

of a large container ship during a 3-year 

period. Statistical data on the relative 

movements and the sliding path was 

gathered. Wear coefficients of different 

support materials were obtained from 

experiments carried out using a three-di

mensional oscillating apparatus. Interest

ing phenomena of the steel and PTFE 

compounds' frictional behaviour were in

vestigated, among them the frictional co

efficients of plane movements and the in

fluence of water and the steel mate’s 

roughness on wear coefficients of PTFE 

compounds. The wear coefficient of a 

steel/steel rubbing pair depends on the 

amplitude of the oscillation. Approximate 

formulas are given to estimate wear of 

hatch cover supports. 0140300; 

0130340:0130114

SWZ 9910-7

Propulsion: challengers contest

medium speed sector Woodyard, D. 

Speed at sea (003093), 199904, 5/2, 

pg-22, nrpg-5, gr-1, ta-1, dr-3, ph-3, ENG 

Medium speed engines from Caterpillar 

and Ruston have demonstrated an ability 

to deliver sustained high output perfor

mance in diverse fast ferry propulsion 

applications, but other designs are 

primed to challenge their dominant sta

tus in the sector. 0160122; 0112100

SWZ 99108

impact of the 'modem bridge'

Luniewski, H.R.

Sea Technology (002920), 199903, 

40/3, pg-41, nrpg-5, ph-3, ENG 

The author (Litton Marine Systems) re

ports on delivery of more timely data to 

the ship's bridge for enhanced naviga

tion, situation awareness, and reduced 

manning requirements. 

1211705:0210300

Maritiem Informatie- 
centrum/BTUD

Kopieën van de hier vermelde artike

len zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

Maritiem Informatie Centrum 

Meketweg 2,2628 CD Delft 

Tel: 015.2786663 

Fax: 015.2786855 

E-mail: mic@library.tudeltt.nl

Bij bestelling van artikelen dient u het 

SWZ-nummer van het abstract op te 

geven.

De bibliotheek van het Maritiem Infor

matie Centrum/BTUD is geopend op 

werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

SWZ 9910-9

Jump into the new Millennium: Sulz- 

er RT-flex with the world’s biggest 

common rail

Fankhauser, S.

Intern. Marine Propulsion Conf. (073085), 

199903, pg-65, nrpg-7, dr-2, ph-4, ENG 

This paper presents the new Sulzer RT- 

flex system for fully electronically-con

trolled low-speed diesel engines. It is 

based on commorHail fuel injection, The 

camshaft-less RTX-3 Technology Demon

strator engine now running on the test 

bed with the RT-flex system in Winterthur 

has the world's largest common rail sys

tem currently under development. It is 

successfully running on heavy fuel, and 

test results are given in the presentation. 

The first RT-flex engines will soon be in

stalled in ships for trials under normal 

shipboard operation. 

0160120:0160123
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L lo y d s  R egister o l S h ip p in g  W orld S h ip b u ild in g  S tatistics, juni 1999
Tabel 1 Opgeleverd 

2e kwartaal
Opdrachten 
2' kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 juni 1999

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

1 (1) Zuid Korea 38 1.048.272 48 1.394.790 322 9.925.917 18.949.251 - 7 - 46.950
2 (2) Japan 86 1.230.326 69 1.115.899 393 8.792.979 17.434.877 - 23 - 134.226
3 (4) China 16 116.540 49 465.828 218 2.271.583 2.813.668 + 21 + 245.087
4 (3) Italië 11 124.788 3 102.525 78 2.232.362 2.112.948 - 20 - 88.339
5 (5) Duitsland 17 184.263 7 105.910 77 1.890.475 1.839.535 - 11 + 41.006
6 (9) Spanje 20 97.874 33 227.144 136 1.097.869 1.029.900 + 2 + 109.919
7 (6) Polen 8 112.506 16 57.452 100 1.042.389 1.112.663 0 - 112.988
8 (7) Frankrijk 3 69.645 1 6.400 36 1.037.708 753.192 - 5 - 102.254
9 (8) Nederland 22 106.349 28 90.775 288 1.008.041 611.563 - 5 - 28.529
10 (10) Finland 1 15.994 0 0 10 921.330 713.800 - 1 - 21.000
11 (13) USA 13 59.114 22 94.995 60 648.232 696.343 + 5 + 34.005
12 (12) Taiwan 7 96.417 3 70.772 27 637.814 1.044.915 - 4 - 24.934
13 (11) Roemenië 10 73.613 6 28.032 98 632.070 596.373 - 3 - 37.715
14 (14) Kroatië 3 66.066 7 79.560 33 552.831 730.252 + 4 + 790
15 (15) Rusland 2 10.754 3 27.088 61 456.472 347.992 - 4 + 9.910
16 (16) Oekraine 0 0 0 0 28 424.923 544.638 0 0
17 (19) Denemarken 5 87.442 2 119.678 16 371.860 507.278 - 3 + 31.628
18 (17) Turkije 9 52.149 7 22.796 56 324.252 266.783 - 2 - 35.566
19 (18) Noorwegen 8 52.027 4 44.240 36 315.227 225.807 - 10 - 41.307
20 (20) Indonesië 4 25.851 0 0 43 227.757 212.489 - 5 - 31.608

Wereld 318 3.800.084 379 4.305.307 2.479 36.583.099 53.839.671 - 63 - 206.644

Tabel 2 Opgeleverd 
2e kwartaal

Opdrachten 
2e kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 juni 1999

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

LNG tankers 1 83.388 3 236.400 21 1.619.914 2.147.884 + 2 + 143.589
LPG tankers 9 68.954 2 19.294 40 768.443 887.445 - 6 - 46.519
Chemicaliëntankers 25 375.789 25 338.165 153 1.985.240 2.107.718 - 2 - 67.626
Olietankers (crude) 17 519.301 15 541.984 156 5.779.406 16.554.056 + 1 + 95.089
Producttankers 14 192.327 14 248.790 136 2.586.270 3.876.561 - 23 - 400.971
Overige tankschepen 0 0 1 437 4 14.268 8.212 + 1 + 437

Droge bulkschepen 47 804.173 50 888.768 244 4.336.610 9.095.567 . 4 - 36.871
Droge bulk/olieschepen 1 31.361 2 46.680 3 78.041 140.521 + 1 + 15.319
Droge bulk, zelflossend 0 0 0 0 5 81.350 151.500 0 0
Droge bulk, overig 1 3.953 1 5.280 5 49.922 74.245 0 + 1.204

Vrachtschepen 39 269.903 52 332.786 439 2.995.793 2.548.569 3 - 5.911
Pass/vrachtschepen 0 0 0 0 4 39.161 27.601 0 0
Containerschepen 28 483.628 26 687.528 220 4.855.708 6.751.084 - 3 + 250.346
Koelschepen 1 7.101 2 13.342 29 385.768 287.756 + 1 + 817
Ro-ro vrachtschepen 16 310.667 10 160.050 118 2.260.424 3.240.692 - 11 - 207.226
Pass/rofo vrachtschepen 12 155.015 14 236.678 83 1.170.137 1.114.581 - 2 + 71.014
Cruise schepen 1 67.060 2 12.792 53 4.183.202 3.193.801 + 2 + 65.484
Overige passagiersschepen 8 30.032 2 6.600 46 143.248 31.480 - 19 - 42.050
Overige droge lading 1 11.900 0 0 8 107.850 137.900 - 1 - 11.900

Subtotaal ladingschepen 221 3.414.552 221 3.775.574 1.767 33.440.755 52.377.173 - 66 - 175.775

Visserij vangschepen 27 46.866 65 143.948 245 640.995 222.519 + 18 + 77.508
Visserij, overig 0 0 0 0 4 12.725 3.265 - 1 • 1.320
Offshore, bevoorrading 16 90.345 21 113.040 56 360.324 139.526 0 - 6.798
Offshore, overig 3 111.851 2 164.100 23 1.051.469 689.780 - 1 - 19.620
Research 5 53.182 3 9.800 14 93.536 41.953 - 4 - 78.424
Slepep/duwen 38 47.172 51 66.975 273 396.109 87.941 - 5 - 2.127
Baggeren 3 26.631 2 11.520 11 183.442 110.776 - 2 - 26.430
Overig 5 9.485 14 20.350 86 403.744 166.738 - 2 + 26.342

Subtotaal bedrijfsvaartuigen 97 385.532 158 529.733 712 3.142.344 1.462.498 + 3 - 30.869

Totaal 318 3.800.084 379 4.305.307 2.479 36.583.099 53.839.671 - 63 - 206.644
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Lloyd's R egister o f  Sh ipping W orld Sh ipbuild ing Statistics, juni 1999
Het wereldorderboek had eind juni 1999 een 

omvang van 2479 schepen met 36.583.099 

egt en 53.839.671 gt; dat is 63 schepen en 

206.644 egt (0,6%) minder dan eind 1998, 

maar 22.831 gt meer.

De opleveringen waren minder dan in het vori

ge kwartaal: 318 schepen met in totaal 

3.800.084 egt en 5.528.478 gt; dat is 29 

schepen, 1.003.506 egt (20,9%) en 

2.426.805 gt (30,5%) minder dan in het voor

gaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen echter aanzienlijk 

hoger dan in het voorgaande kwartaal: 379 

schepen, met in totaal 4.305.307 egt en 

6.451.952 gt; dat is 55 schepen, 661.129 

egt (18,1%) en 1.939.038 gt (43,0%) meer 

dan in het voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moet bijna 

40% van de orderportefeuille (14,5 miljoen 

egt) nog in dit jaar worden opgeleverd, circa 

44% (16,2 miljoen egt) in 2000 en de rest 

(5,9 miljoen egt) in 2001 of later.

Grote winnaar qua omvang van de orderpor

tefeuille was China met een winst van bijna 

een kwart miljoen egt. Ook Spanje ging meer 

dan 100.000 egt vooruit.

Meer dan 100.000 egt achteruit gingen Ja

pan, Polen en Frankrijk.

De cijfers voor de Top 20’ scheepsbouwen
den worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende 

scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 1.008.041 egt op de 

wereldranglijst de 9* (8e) plaats in. Naar gt ge

meten staat Nederland met 611.563 gt op 

de 13e (14e) plaats en naar aantal schepen in 

opdracht met 288 schepen op de 3® (3e) 

plaats (tussen haakjes de positie in het vorige 

kwartaal).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Nederland 

met 106.349 egt de 7e (4e) plaats in, met 

75.744 gt de l l e (10®) plaats en naar aantal 

schepen met 22 stuks de 3® (3e) plaats.

Er waren 28 nieuwe opdrachten met 90.775 

egt en 58.521 gt. Hiermee staat ons land op 

de 9® (9®) plaats naar egt, op de 10® (9®) naar 

gt en op de 5® (7e/8®) plaats Qua aantal sche

pen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere details. 

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de opge

leverde schepen en ontvangen opdrachten 

gedurende het kwartaal en van de orderporte 

feuille per einde kwartaal, alsmede van de ver

schillen in de orderportefeuille ten opzichte 

van het vorige kwartaal (in aantallen schepen 

en compensated gross tonnage, orderporte

feuille bovendien in gross tonnage):

Tabel 1 per land; daarbij is tevens de rangor

de aangegeven in het beschouwde kwartaal 

en (tussen haakjes) in het voorgaande kwar

taal;

Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland

Tabel 3 Opgeleverd 
2e kwartaal

Opdrachten 
2® kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 juni 1999

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

LPGtankers 0 0 0 0 1 4.100 2.000 0 0
Chemlcaliëntankers 0 0 1 7.040 7 47.628 28.018 + 1 + 7040
Productentankers 0 0 0 0 2 12.796 7.998 0 0
Overige tankers 0 0 0 0 1 10.560 6.600 0 0
Vrachtschepen 11 61.306 13 74.135 123 563.237 378.033 0 + 3.352
Ro-ro vrachtschepen 1 8.697 0 0 1 9.576 9.120 • 1 - 8.670
Pass./ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 3 67.685 71.465 0 40
Cruise schepen 0 0 0 0 1 4.188 698 0 0
Overige droge lading 1 11.900 0 0 0 0 0 - 1 - 11.900
Bedrijfsvaartuigen 9 24.446 14 9.600 149 288.271 107.631 - 4 - 18.311

Totaal 22 106.349 28 90.775 288 1.008.041 611.563 - 5 - 28.529

ADVERTEREN IN SCHIP & WERF DE ZEE?
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Verzekeringen Rick Kramer

U w  makelaar... in verzekeringen
Hij was in het begin van het beurswezen de goederenmakelaar, de effectenmakelaar of de groothandelaar, die tevens bemid
delde bij het sluiten van verzekeringen. In de loop van de tijd heeft die laatste functie zich verzelfstandigd en heeft de assu
rantiemakelaar zich ontwikkeld tot zijn huidige onafhankelijk adviserende rol.

n dit artikel wordt aangegeven wat de 

werkzaamheden van een makelaar in ver

zekeringen zijn. Hierbij willen wij tevens 

aangeven hoe verzekeringen tot stand ko

men en waar deze worden onderge

bracht.

M akelaar in verzekeringen
De makelaar in verzekeringen is een zelfstan

dig bedrijf. Zijn beroep is, niet zoals men vaak 

denkt bij het woord makelaar, bemiddelen in 

huizen, zijn beroep is het bemiddelen in verze

keringen. Via hem worden verzekeringen ge

sloten bij provinciale verzekeringsmaatschap

pijen en op de beurs (Amsterdam of 

Rotterdam). Bij deze laatste worden vaak 

zware en grote risico’s ondergebracht. Hierbij 

dient men te denken aan verzekeringen van 

schepen, aanbouw, tijdverlet, werfpolissen 

e.d.

De makelaar speelt een grote rol bij het bepa

len van de verzekering die de cliënt wenst. De 

cliënt is vaak niet deskundig om te beoorde

len welke verzekeringen hij het beste kan slui

ten en bij welke verzekeraar hij daarvoor moet 

zijn. De makelaar heeft die deskundigheid 

wel; het is immers zijn beroep. Daarom be

paalt de makelaar samen met de kandidaat- 

verzekeringnemer de behoefte aan risicodek

king zo nauwkeurig mogelijk. Vanuit zijn 

deskundigheid kiest de makelaar de meest 

geschikte verzekeringsvorm. De uiteindelijke 

beslissing of en zo ja welke verzekering geko

zen wordt, ligt uiteraard bij de kandidaat-ver- 

zekeringnemer zelf.

De taak van de makelaar is dus in hoge mate 

adviserend. Om die taak op de juiste wijze te 

kunnen volbrengen moet hij weten welke ver- 

zekeringsvormen er op de markt zijn. Hij 

moet als makelaar de nodige vakkennis heb

ben om polisvergelijkingen te maken om zo te 

kunnen beoordelen welke polis de meest rui

me dekking biedt, maar ook of een bepaalde 

insluiting (een uitbreiding van dekking) of een 

bepaalde uitsluiting (een beperking van dek

king) in de praktijk betekenis heeft. Voor de

beursmatige verzekeringen zal, naar behoef

te van de klant, een maatproduct worden ge

maakt. Niet alleen bij het sluiten maar ook tij

dens de looptijd van de verzekering zal hij zijn 

klanten zo goed mogelijk adviseren, bijv. bij 

het ontstaan van schade. Daarnaast zal hij in

spelen op gewijzigde situaties bij de klant. 

Ook moet hij alert zijn op nieuwe verzeke- 

ringsvormen die op de markt komen en voor 

zijn klanten van belang zijn.

Prakt ische gang van zaken bij het 
sluiten van verzekeringen
Zoals reeds eerder in dit artikel vermeld, wor

den de zware en grote risico’s, zoals trans

portverzekeringen, meestal op de beurs ge 

sloten. Hierna wordt dan ook aangegeven 

hoe in de praktijk een verzekering op de 

beurs tot stand komt.

Hoewel de beurs oorspronkelijk ontworpen is 

als een ontmoetingsplaats voor makelaars en 

verzekeraars, vindt heden ten dage het eer

ste contact tussen deze partijen over een on

der te brengen post gewoonlijk plaats per te

lefoon. De makelaar laat aan de door hem 

gekozen leidende verzekeraars weten een be

paalde post te willen sluiten/offreren en reeds 

aan de telefoon vinden de eerste onderhande- 

lingen plaats over voorwaarden en condities. 

Komen partijen reeds aan de telefoon tot glo

bale overeenstemming, dan telefoneert de 

makelaar vervolgens, niet altijd in geval van 

een offerte, met beoogde volgverzekeraars, 

totdat de post in beginsel voor 100 % is geac

cepteerd.

De volgende fase in het sluitproces is dat de 

sluiter (de persoon, die de verzekering daad

werkelijk op de beurs onderbrengt) een be

zoek brengt aan de beurs met in zijn koffer de 

'sluitnota’ (ook wel met de Engelse term 'co- 

vernote’ aangeduid).

Deze bevat in ieder geval een omschrijving 

van het risico, de verzekerde som(men), polis

voorwaarden en de premie. In veel gevallen is 

deze informatie voor acceptanten (de perso

nen, die de verzekering voor de verzekerings

maatschappijen accepteren) voldoende om

hun paraaf op de sluitnota te zetten. Soms 

zullen de acceptanten bij nader inzien toch 

een wijziging in de polisvoorwaarden bedin

gen, alvorens te paraferen en is het ook mo

gelijk dat de acceptanten meer informatie 

over het risico willen hebben. Nadat deze in

formatie voorhanden is, wordt er opnieuw 

(eventueel per telefoon) onderhandeld over 

voorwaarden en condities, waarna de sluiter 

met een -  eventueel -  herziene versie van de 

sluitnota naar de beurs gaat. Het is natuurlijk 

ook mogelijk dat de sluiter niet akkoord gaat 

met de voorwaarden van de acceptanten, of 

dat hij nadere informatie over het risico over

bodig acht. In dat geval kan de sluiter probe

ren andere verzekeraars te interesseren om 

als bovenstaande op te treden.

Overigens zal de makelaar een voorbehoud 

maken, indien nog niet geheel zeker is of zijn 

opdrachtgever de verzekering daadwerkelijk 

zal sluiten. Dat is bijvoorbeeld het geval als de 

opdrachtgever nog niet met zekerheid weet 

of hij het betreffende schip zal kopen. Ook 

kan het voorkomen dat de makelaar met de 

opdrachtgever nog geen overeenstemming 

heeft bereikt over premie en/of voorwaarden.

Zodra de sluitnota voor 100 % is geparaf

eerd, kan de makelaar zijn klant een dekkings- 

bevestiging sturen. Tegelijkertijd is het de 

taak van de makelaar om de polis op te ma

ken.

Is de polis geheel conform de afspraken, het

geen gecontroleerd wordt door beide boven

staande verzekeraars, dan zullen zij die eer

der hun paraaf hebben gezet op de sluitnota, 

hierop hun handtekening zetten.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden 

dat de makelaar de actieve partij is in het sluit

proces. Hij vergaart informatie over het risico, 

brengt bezoeken aan de beurs, onderhoudt 

het contact met de klant en maakt de sluitno

ta, dekkingsbevestiging en polis op.

In het provinciale bedrijf wordt gewoonlijk ge

werkt met maatschappijpolissen, die geheel
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gestandaardiseerd zijn. Hoewel ook op de 

beurzen gepoogd wordt om door middel van 

beurspolissen en gedeponeerde clausules tot 

standaardisering te komen, bestaan er toch 

veel meer mogelijkheden om van de verzeke

ringen maatwerk te maken. Enerzijds gebeurt 

dit door het in wisselende combinaties toe

passen van de gedeponeerde clausules, 

maar bij bijzondere risico’s kunnen ook ge

heel op de specifieke situatie toegesneden 

bepalingen worden opgenomen. Dit laatste 

treft men dikwijls aan bij verzekeringen van 

grote concerns, maar ook bij kleinere bedrij

ven kunnen makelaars zich door creatief 

maatwerk onderscheiden.

De grote vrijheid voor beursmakelaars om 

hun eigen polissen te redigeren, veronderstelt 

natuurlijk een grote kennis van zaken, niet al

leen van de te verzekeren risico's, maar ook 

van verzekeringstechniek en relevante juridi

sche materie. Elke polisredactie die niet ge

heel ondubbelzinnig is, kan immers later, in

dien er een schade valt, aanleiding geven tot 

onenigheid.

\

Praktische gang van zaken bij de 
schadebehandeling
Is een verzekering in co-assurantie gesloten, 

hetgeen impliceert dat de polis op de beurs 

bij diverse verzekeraars is ondergebracht, 

dan meldt de verzekerde zijn schade altijd bij 

de makelaar. Deze onderzoekt ook in eerste 

instantie of de schade al dan niet is gedekt. Is 

duidelijk dat de schade niet gedekt is, dan zal 

de makelaar dat meedelen aan de verzeker

de. Is de schade wel gedekt, of bestaat er 

twijfel hieromtrent, dan wordt in overleg met 

twee bovenstaande verzekeraars -  eventueel 

-  een expert benoemd. De benoeming van de 

expert is eveneens afhankelijk van de omvang 

van de schade. Indien een expert wordt be

noemd, geeft de makelaar vervolgens de con

crete opdracht tot onderzoek aan de expert. 

De kosten van de expert komen voor reke

ning van verzekeraars. Uiteraard kunnen in de 

praktijk gevallen voorkomen, waarbij de ex

pert rechtstreeks wordt benoemd door de 

klant. De expertise wordt daarna verder via 

de makelaar behandeld.

Nadat de expert de opdracht heeft ontvan

gen, stelt de makelaar een 'schadekennisge- 

ving’ op, die hij ter parafering naar alle onder

tekenaars van de polis stuurt, In deze 

schadekennisgeving staat, indien mogelijk, 

het geraamde schadebedrag en de vermoe

delijke oorzaak vermeld, evenals de geraam

de bijkomende kosten zoals opruimings- en 

bereddingskosten en de naam van het exper

tisebureau dat met het onderzoek is belast.

De expert rapporteert vervolgens over de 

oorzaak en omvang van de schade. De ex

pert onthoudt zich van een oordeel omtrent 

de dekking. Het expertiserapport wordt ge

stuurd naar de makelaar. De makelaar pre

senteert de schade aan de twee bovenstaan

de verzekeraars. Is er een akkoord bereikt, 

dan maakt de makelaar de schaderekening 

op, welke door de twee bovenstaande wordt 

geparafeerd. De schade zal vervolgens door 

de makelaar worden betaald.

Mocht blijken dat de schade niet is gedekt, 

dan zal dit door de makelaar nader worden 

besproken met verzekerde.

De heer Rick Kramer is werkzaam als hoofd

transport bij de Keyzer Amsterdam B.V.
t.

Lijst van adverteerdersgevaaRLI|KE
lading

Pit tijdschrift is 
het enige Nederlandstalige I vakblad

dat bericht over de ontwikkelingen en achtergronden van het transport 

van gevaarlijke stoffen Zesmaal per jaar informeert Gevaarlijke Lading

over onder meer de ontwikkelingen rond de Veiligheidsadviseur, 

het bestrijden en voorkomen van calamiteiten, het transport, op- en over

slag van gevaarlijke stoffen, produkten & diensten en afvalverwerking en 

verwerking van reststoffen. Alle modaliteiten komen aan de orde!

Nieuwsgierig ?
Bestel nu een proefexemplaar. U kunt dit aanvragen bij:

WYT Uitgeefgroep, Antwoordnummer 20173, 3020 VB Rotterdam. 

Faxen mag ook: 01 0-4780904.

Gevaarlijke Lading is een uitgave van WYT Uitgeefgroep,

Pieter de Hoochweg 111, 30 24 BG Rotterdam.
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N avigatie S. G roenhuis

H et draaipunt
Een belangrijk punt bij het uitvoeren van manoeuvres in situaties met een beperkte speelruimte is het draaipunt van het schip 
of de wellicht bekendere Engelse term pivot poinf, hierna af te korten als p.p.
Het onjuist inschatten van de positie van dit punt kan er toe leiden dat voor- of achterschip te dicht bij ondiepten, kaden of an
dere objecten komt met alle ongewenste gevolgen van dien.

I
n de praktijk, maar ook in een aantal boek

werken en artikelen aangaande manoeu

vreer technieken, worden nog al eens on

juiste of wel zeer 'kort door de bochf- 

verhandelingen gehouden die de relatie 

krachtenspel/p.p. beschrijven.

Het onderstaande betoog heeft tot doel wat 

meer inzicht te verschaffen in de achtergron

den, waarbij al moet worden aangetekend, 

dat in met name complexere situaties het las

tig is vooraf in te schatten in welke positie 

men het p.p. kan verwachten.

B asis begrippen.
Om een goed inzichtte krijgen moeten de ba

sisbegrippen uit de mechanica nog weer eens 

worden opgefrist.

Een kracht op  een lichaam.
Als op een willekeurig lichaam een kracht 

wordt uitgeoefend, dan moet worden nage

gaan of de werklijn van de kracht al of niet 

door het gewichtszwaartepunt van het li

chaam gaat. Er zijn 2 mogelijkheden;

* De werklijn van de kracht gaat door G

* De werklijn van de kracht gaat niet door G

De werklijn gaat door G
Er is t.o.v. G geen moment op het lichaam, 

dus geen rotatie. De kracht veroorzaakt al

leen een translatie.

De werklijn gaat niet door G
Als hulpkrachten zetten we in G twee tegenge

stelde even grote krachten (die een resultante 

0 hebben).

F en F’ vormen een koppel die een rotatie ver

oorzaakt. F" veroorzaakt een translatie.

Een koppel op het lichaam
Als derde mogelijkheid kunnen op het lichaam 

twee even grote en tegengestelde krachten 

werken die samen een koppel vormen. De re

sultante van deze krachten in de richting er

van is 0, dus geen translatie. Het koppel ver

oorzaakt dan alleen een rotatie. 

Overeenkomstig de wetten van Newton zullen 

de krachten en momenten een translatie- en 

rotatieversnelling geven dus ook een toena

me van de translatie en rotatie snelheid.

H et draaipunt.
Per definitie is het draaipunt van een lichaam 

dat punt waar de snelheid t,o.v. de aarde 0 is. 

Hierbij kunnen we 3 verschillende situaties on

derscheiden.

* Alleen een translatie van het lichaam.

* Een translatie en een rotatie.

* Alleen een rotatie.

Alleen een translatie.
Elk deel van het lichaam heeft dezelfde snel

heid als het geheel; er is dus geen punt aan te 

geven met een translatiesnelheid 0, dus ook 

geen draaipunt.

Een translatie en rotatie.
In elk punt van het lichaam is een beweging 

aan te geven die een combinatie is van de

translatiesnelheid en de tangentiële snelheid 

ten gevolge van de rotatiesnelheid. De tan

gentiële snelheid bekeken vanuit G wordt be

paald met de formule:

V = w x R

PL-  PiY»t ffctol

In de positie “A” levert de resultante van beide 

snelheidsvectoren een aanzienlijke waarde 

op. Dit punt ligt ver van het p.p. af.

In punt “B" is de vector van de translatiesnel

heid even groot en tegengesteld aan die van 

de tangentiële snelheid, dus een resultante 

nul. Dit is het p.p. van het lichaam.

Alleen een rotatie.
Elk punt van het lichaam heeft alleen te maken 

met de tangentiële snelheid ten gevolge van 

de rotatiesnelheid. Alleen in G is deze tangen

tiële snelheid nul. Eén en ander kan worden 

verklaard met de impulsmomenten-theorie. 

Het p.p. ligt dus in G.

D e  positie van het draaipunt.
Om dus vast te kunnen stellen waar in een ob

ject het p.p. zich bevindt, moeten beide snel

heidsvectoren met elkaar vergeleken worden. 

Voor het p.p. geldt;

t̂ranslatie — t̂angentieel t̂angentieel — rü X R

De combinatie van deze vergelijkingen levert 

de volgende vergelijking op:

R = Vtranstat*A°

Hieruit blijkt dat de positie van het p.p. alleen
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Distance pivot point from G

■ V *  0.25 m/$

V *  0.50 m/s

V = 0.75 m/s 

- * - V »  1.00 m/s 

- * - V  = 1.25 m/s 

—t— v = 1 50 m/s

Distance (m) 

600

Met de tot nu toe behandelde stof is het mogelijk wat meer te zeggen over het p.p. van schepen in 

een aantal manoeuvreersituaties.

wordt bepaald door de relatie tussen de actu

ele translatie- en rotatiesnelheid.
Met bovenstaande formule is de afstand van 

het p.p. t.o.v. G eenvoudig te bepalen. Voor 

een aantal translatie snelheden is deze af

stand bij variërende rotatie snelheid bepaald.

H et p.p. tijdens het bochten.
Het werkelijke p.p van het schip volgens de 

definitie is het punt waar geen totale snelheid 

meer is aan te geven. Dit is het middelpunt 

van de draaicirkel waar de translatiesnelheid 

van het schip even groot en tegengesteld is 

aan de tangentiële snelheid.

We noemen echter het punt, waar geen 

dwarssnelheid t.o.v. de langsscheepse as van 

het schip bestaat, het p.p. tijdens bochten.

Dit draaipunt is van belang om een indruk te 

krijgen van de rompweerstand tijdens het 

bochten. Hoe verder dit p.p. naar voren ligt, 

hoe groter de rompweerstand. Om een en an

der te verklaren belanden we echter in een an

dere theoretische verhandeling.

H et p.p. tijdens manoeuvres 
waarbij het schip stil ligt.
Hierbij zijn diverse situaties qua krachtenspel 

te bedenken. Elke situatie moet apart beke

ken worden om iets over het p.p. te kunnen 
zeggen.

Allereerst bepalen we de grootte en de positie

van de resultante van alle krachten. 

Vervolgens schatten we in op basis van de 

grootte van de translatie en rotatie waar het 

p.p. zich moet bevinden.

Een situatie met een dwarskracht op het ach

terschip, bijvoorbeeld door het roer of een 

sleepboot veroorzaakt.

Het schip ligt nog stil zonder draaiing en zon
der dwarssnelheid. Door deze kracht heeft 

het schip de neiging te gaan draaien en tege

lijk te willen verzetten naar stuurboord {rotatie 

en translatie).

Zolang het schip alleen nog maar een rotatie 

heeft, zal het draaipunt in G liggen. Na korte 

tijd ontstaat echter een translatie.

Ten gevolge van deze translatie neemt de 

rompweerstand toe. We zullen eerst een nieu

we resultante van de totale dwarskracht moe

ten bepalen. Deze kan door constructie met 

hulpkrachten worden vastgesteld (zie fig. 6). 

maar de positie kan natuurlijk ook met de mo

mentenstelling worden bepaald. De volgende 

formule kan worden gehanteerd voor het 

vaststellen van de V  waarde.

X = ( I  m om .,/! F,

In dit geval komt de resultante nog achter het 

achterschip te liggen, maar tegelijkertijd is de 

grootte van de resulterende kracht afgeno

men. Alhoewel het lastig is vast te stellen hoe 

groot het nieuwe resulterende moment zal 

zijn, mag worden aangenomen dat deze af

neemt naarmate de rompweerstand toe

neemt. Dit betekent een vermindering van de 

toename van de rotatiesnelheid. Omdat ook 

de resulterende dwarskracht afneemt, zal de 
dwarssnelheid minder toenemen. Hieruit blijkt 

dat het heel lastig wordt vast te stellen wat er 

met het p.p. gebeurt in deze fase.

Aan boord is het p.p. te bepalen met behulp 

van een dual axis doppler log of als de rotatie

snelheid en de dwarssnelheid bekend zijn, 

met de nevenstaande grafiek (fig.4).

Gebruik makend van deze grafiek zou het 

punt ca. 60 m naar voren schuiven als uitein

delijk de draaisnelheid 60 gr ./min. wordt en 

de translatie 1 kn.

Als tijdens deze manoeuvre een evenwichts

toestand bereikt zou worden, kan het volgen

de worden gesteld:

In principe geldt, dat als de snelheid en de 

draaisnelheid niet meer toeneemt, de resulte

rende krachten en momenten 0 moeten zijn. 

Om hieraan te kunnen voldoen moet de romp- 

kracht even groot zijn als de sleepkracht 

maar ook hun momenten, Dit kan alleen het 

geval zijn als het aangrijpingspunt van beide 

krachten zich op de zelfde werklijn bevinden. 
Om de kracht van de rompweerstand zo ver

r..
i

naar achteren te laten aangrijpen, moet het 

draaipunt ver in het voorschip of zelfs voor 

het voorschip komen te liggen. Het is duidelijk 

dat we niet van een vast p.p. kunnen spreken. 

Wel is het mogelijk een ruw gebied aan te ge

ven waarbinnen het p.p. zich in bepaalde 

manoeuvreersituaties bevindt. Zou het schip 

met een zuiver koppel te maken krijgen waar

bij de rompweerstand gelijk maar tegenge

steld is aan de sleepkracht en niet op de zelf

de werklijn werkend, dan gaat het schip 

draaien met het p.p. in G (zie de theorie hier

boven). Het koppel zorgt echter voor een ro- 

tatiesnelheidstoename dus weer een verande

ring in het krachtenspel.

Kortom met deze manoeuvre zien we dat in 

het begin, als de translatie nog zeer gering is, 

het p.p. nabij G ligt, om zich daarna meer 

naar voren te begeven als de translatie toe

neemt. Vergelijkbaar met schepen met een 

Becker of gelijkaardig roer welke ook in staat 

zijn een dwarskracht te creëren zonder een

r
i t o .
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voorwaartse stuw component, zien we het 

schip rondgaan met een p.p. voor het midden 

van het schip.

Een sleepboot voor en een sleep
boot richter.
Als beide sleepboten even hard trekken, heb

ben we te maken met een zuiver koppel op 

het schip en zal het p.p. zich in G bevinden. 

Let wel: bij een schip met een positie van G 

ver van het midden van het schip zal het p.p. 

ook dienovereenkomstig ver van het midden 

afliggen.

Als de afstand van de sleepboten t.o.v. G niet 

gelijk is maar de sleepkrachten wel even 

groot, dan hebben we nog steeds te maken 

met een zuiver koppel. Bij een sleepboot op 

het achterschip en één in het midden nabij G, 

zal het schip door een kleiner moment minder 

snel draaien maar het p.p. blijft in G.

H et inzetten van sleepboten om  
rond te gaan.
In de geschetste situatie wordt natuurlijk in 

eerste instantie de achtersleepboot ingezet. 

Echter afhankelijk van de mate van draaiing 

t.o.v. verzetting zal het p.p. zich ergens in het 

voorschip bevinden. Door de waterweerstand 

met een resultante aangrijpend op het achter

schip kan het p.p. meer naar G verplaatsen. 

Door het inzetten van de voorsleepboot naar 

stuurboord trekkend, zal het p.p. nog meer 

naar G verplaatsen. De voorsleepboot kan 

dan wel met een kracht naar bakboord het 

voorschip in positie houden en daarmee het 

p.p. in het voorschip houden. Praktisch ge

zien is het eenvoudiger het rondgaan vanuit 

een positie in het midden van het bassin uit te 

voeren en er voor te zorgen dat het p.p. in het 

midden van het schip blijft.

Als het schip door de wind moeilijker rond te krij

gen is, moet niet geredeneerd worden vanuit 

het p.p. Krachten en momenten moeten vanuit 

G worden bezien, dus de kracht met de groot

ste afstand t.o.v. G levert het grootste moment. 

Voor de meeste schepen ligt G nabij de halve 

scheepslengte. Alleen schepen met een extre

me trim of van een zeer een bijzondere bouw 

moeten rekening houden met een positie van G 

die meer van de halve scheepslengte afwijkt.

Voor een schip met een trim achterover zal 

de sleepboot voor een groter moment oproe

pen dan een achtersleepboot. Bovendien 

grijpt de weerstand van de romp in het achter

schip aan. In dit geval kan men verwachten 

dat de rotatiesnelheid t.o.v. de translatie rela

tief groot is. Het schip draait dan met een p.p. 
nabij de halve lengte van het schip. Als de ach

tersleepboot in dit geval gebruikt zou worden 

is, de arm van het koppel van sleepkracht en 

rompweerstand veel kleiner. Het schip draait 

dan minder snel en de rotatie t.o.v. de transla

tie is geringer, waardoor het p.p. verder van 

Gaf komt te liggen.

E indconclusie.
Het p.p. is voor manoeuvres een belangrijk 

punt, maar tevens in de praktijk in veel gevat 

len lastig te voorspellen.

Uit de praktijk weten we dat het p.p. in een 

draaicirkel op c.a. 1/3 L ligt. Bijzondere 

scheepsconstructies kunnen hier echter al 

van afwijken. Zodra extra dwarskrachten van 

dwarsschroeven en sleepboten worden inge

zet wordt de situatie veel complexer en moei

lijker voorspelbaar. Alleen als zich een zuiver 

koppel op het schip voordoet kan worden ge

steld dat het p.p. in G van het schip ligt. 

Tijdens manoeuvres in een beperkt speelge- 

bied moet men voortdurend alert zijn op de 

verplaatsing van het p.p.

Met simulatorexercities waarbij het mathema

tische model van het schip voldoende gede

tailleerd is, kan vooraf enig inzicht worden ver

kregen in het verloop ervan.

De heer S. Groenhuis is Stafdocent bij het 

Scheepvaart en Transport College te Rotter

dam

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

D l  i n A M  n \ f  Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
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N ieu w e horizontale hijsklem
Het verplaatsen van stalen balken en pla

ten is nu veel eenvoudiger dankzij een 

nieuwe hijsklem die geïntroduceerd 

wordt door Inter Product B.V. uit Ede, fa

brikant van “ IP' Veiligheids-hijsklemmen. 

Dit nieuwe produkt vormt een aanvulling 

op hun huidige leveringsprogramma veï 

ligheids-hijsklemmen.

Voor het hijsen en transport van balken 

en platen in de horizontale positie biedt 

Inter Product de "IPBC” klem met voor- 

spanning. Deze klem kan tevens ge

bruikt worden voor het kantelen van bal

ken van de H naar de I positie.

De IPBC hijsklem is uitgevoerd met een 

voorspanning op het materiaal, zodat de 

klem na het aanslaan op het materiaal

De Phoenix Combi levert een sinusvormi

ge 230 Vac uitgangsspanning die garant 

staat voor het storingsvrij functioneren 

van de geavanceerde en gevoelige appa

ratuur die steeds vaker terug te vinden is 

aan boord van jachten, pleziervaartuigen 

en mobiele toepassingen. In situaties 

waar het boordsysteem geen stroom 

vraagt, zorgt het zuinige Efficiency Ma

nagement System voor een minimaal 

stroomverbruik van de omvormer. Daar

bij blijft wel de volle 230 Vac beschikbaar 

voor het storingsvrij functioneren van 

standby apparatuur of weinig stroom vra

gende meters en klokken. De Phoenix- 

reeks is uitgerust met de door Victron

blijft staan, ook in onbelaste toestand. 

Daarom kan de klem ook voor het trans

port van doorbuigende platen worden in

gezet.

De kiem is leverbaar met een Working 

Load Limit van 1 ton en 2 ton.

Iedere klem wordt overeenkomstig de 

Europese Machinerichtlijn getest en 

wordt geleverd met een testcerbficaat 

van de fabrikant, een CE-verklaring en 

een gebruiksaanwijzing.

Inter Product biedt een assortiment van 

meer dan 600 modellen hijsklemmen en 

is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. 

Uitgebreide brochure en prijzen zijn op 

verzoek verkrijgbaar.

Energie in eigen beheer ontwikkelde Si- 

nusMax-technologie voor sinusomvor

ming. SinusMax zorgt voor een zeer 

groot opstartvermogen en biedt alle ca

paciteit die nodig is voor apparaten als 

koelkasten, vriezers, compressoren en 

zwaar elektrisch gereedschap. Stan

daard is de Phoenix Combi voorzien van 

beveiliging tegen kortsluiting, rimpel- 

spanning, te hoge en te lage accuspan- 

ning, overbelasting en oververhitting.

Victron Energie B.V.

Het in Almere-Haven gevestigde Victron 

Energie is een innovatief Nederlands be

drijf dat al 25 jaar gespecialiseerd is in

Victron Energie  
introduceert nieuwe 
Phoenix Combi
Victron Energie introduceert de Phoenix 

Combi, een gecombineerde micropro

cessor gestuurde Sinus-omvormer, ac- 

culader en gesynchroniseerde omscha- 

kelautomaat. Met zijn compacte formaat 

leent de Phoenix Combi zich bij uitstek 

voor maritieme en mobiele toepassin

gen. Het nieuwe systeem is verkrijgbaar 

in twee varianten: de Phoenix Combi 

12/1600/75 met een opstartvermogen 

van 4.500 Watt en de Phoenix Combi 

24/1800/50 met een opstartvermogen 

van 6.000 Watt.

Naadloze overgang van boordnet 

naar netspanning

De ingebouwde gesynchroniseerde om- 

schakelautomaat in de Phoenix Combi 

verzekert een naadloze omschakeling 

van boordnet naar netspanning. Tijdens 

de omschakeling blijft gevoelige appara

tuur ononderbroken in werking, waar

mee voorkomen wordt dat computerge

gevens verloren gaan of digitaal 

gestuurde apparatuur, zoals magne

trons en videorecorders, uitvalt. Bij te

rugkeer in de haven of garage wordt de 

netspanning opnieuw aangesloten en la

den de accu's volautomatisch, snel en 

optimaal bij.

Met de optioneel leverbare afstandsbe

diening kan het gebruiksgemak van de 

Phoenix Combi nog verder worden ver

groot.

het ontwikkelen en produceren van hoog

waardige mobiele energiesystemen. De 

producten van Victron Energie worden 

wereldwijd toegepast voor intensief ge

bruik waarbij storingsvrijheid de eerste 

vereiste is. Door een hechte samenwer

king met meer dan 60 gespecialiseerde 

dealers en installateurs kan Victron Ener

gie wereldwijd snelle service garanderen 

voor al haar systemen en producten.

Zeifhechtende 
Yfestos-tape
Beele Engineering BV te Aalten heeft weer 

een Yfestos-product aan haar programma 

toegevoegd. Nieuw in het assortiment is 

Vfestos lichtgevende band die aan de on

derzijde is voorzien van zelfklevendmateri- 

aal.

De nieuwe Yfestos-tape is gebaseerd op 

styreenethyteenbutyleenstyreen SEBS, 

een thermoplast blokpolymeer.

Yfestos op basis van SEBS wordt geken

merkt door een grote elasticiteit. Verder 

is dit Yfestos-product gedurende enige 

tijd bestand tegen piektemperaturen van 

150 'C. Het rubbertype is bovendien ex- 

trudeerbaar.

De zeifhechtende Yfestos-tape heeft een 

breedte van 25 mm en een dikte van 1 

mm. De tape wordt geleverd in rollen met 

een lengte van 5 m en is onder meer be

doeld voor het omwikkelen van deurhand- 

les e.d. De tape kan gemakkelijk worden 

gereinigd.

Aan de verschillende rubbertypes Yfestos 

zijn aluminiumoxide, strontiumoxide, calci- 

umoxide, europiumoxide en/of boronoxi- 

de als pigment toegevoegd. Het pigment 

is toxicologisch onschadelijk en bevat 

geen radio-actieve componenten.

De lichtgevende en temperatuurbestendi- 

ge Yfestosproducten zijn vooral ontwik 

keld ten behoeve van markeringsdoelein- 

den.

In geval van brand is het door de grote 

dichtheid van rookgassen al na korte tijd 

niet mogelijk de verlichte aanduidingen 

van de (nood)uitgangen waar te nemen. 

Deze aanduidingen zijn in de regel aange

bracht boven deuren en door het opstij

gen van de rookgassen met meer zicht

baar.

Markeringen van Yfestos tapematenaal 

dat is aangebracht op vloeren, onderaan 

muren, etc. wijzen bij dergelijke calamitei

ten de weg naar veiliger oorden.

Het transparante karakter van Yfestos is 

bereikt door inmenging van een beschei

den hoeveelheid pigment met een hoge 

lichtopbrengst. Het rubbertype straalt na 

het donker worden van de omgeving -  

door bijvoorbeeld het uitvallen van de ver

lichting -  gedurende meer dan 11 uur 

een helder groenachtig licht uit.

Contact: Beele Engineering,

Beunkdijk 11, Postcode 7122 Aalten.

Tel: 0543.461673, 

fax: 0543.461786.

SinusMax-technologie voor hoog opstartvermogen
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Maritime Search
Informatierubriek in 
Schip en Werf de Zee
Schip en Werf de Zee is ai 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 ui 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 : _______________________________________________________________________

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.

□  vermelding in Maritime Search: ƒ 50,- per rubrieksvermelding, per uitgave
□  inclusief logo: ƒ100,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)

Onder de rubrieken:

1 ,__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

Datum : ____________________________________________

Handtekening : ___________________________________________

Maritime Sea

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. • Postbus 1890 • 2280 DW RIJSWIJK 
Tel. 070-399 00 00 • Fax 070-390 24 88 (faxen mag ook)
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Koninklijke Nederlandse 

Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netfierlands Society 

of Marine Technology

M ededelingen
Contributie 2000
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

op 8 mei 1999 te Vlissingen is besloten 

de contributie met ingang van het boek

jaar 2000 als volgt vast te stellen:

Leden en Belangstellenden: ƒ 105,- 

Juniorleden ƒ 52,50

Combinatieleden ƒ 95,-

Hiervoor zal begin januari 2000 een ac

ceptgiro worden aangeboden.

Het eerste nautisch weekend voor 

KNVTS-bestuurderen

De vraag was of deze vroede vaderen 

naast hun bestuurlijke kwaliteiten ook het 

nodige in huis hadden aan nautische 

vaardigheden.

Ter toetsing daarvan kwamen ruim 30 

hoofd- en afdelingsbestuurderen van de 

KNVTS, allen technici op scheepvaartge

bied, op 28 en 29 augustus j.l. in Uitwel- 

lingerga in Friesland bijeen gedurende

het eerste nautisch weekend voor 

KINVTS-bestuurderen.

Waren termen als onderlijk-strekker, op

loeven, door-dewind-gaan, piekeval etc 

etc. bekende klanken of was aanvullend 

onderricht nodig??

Zaterdag 28 augustus rond 11.00 uur 

waren op het Watersportcentrum Kuiper 

aan het “Greate Sudein” te Uitwellingerga 

ca. 30 schepelingen in spe verzameld. 

De weergoden werkten voortreffelijk 

mee en hadden kennelijk enig mededo

gen, want er stond weinig wind.

Om de deelnemers vrije doortocht en 

heelhuids thuisvaren te garanderen werd 

aan hen een "Paspoart foar Fryslan" uit

gereikt.

Na de ontvangst met koffie en Friese 

oranjekoek werd in de groepsaccommo- 

datie kwartier gemaakt en volgde om 

12.00 uur tijdens een alle hens de verde

ling over 5 poly-valken en de briefing. 

Afdeling-Noord bestuurder Sjuck de 

Groot verleende dankbare assistentie 

door het inzetten van zijn motorjacht als 

begeleidingsschip.

Gezeild werd er via de Goingarijpster 

Poelen naar de uitspanning de Klokke- 

stoel in Goringarijp waar een sanitaire en

spiritualiërvstop was voorzien.

Ten 18.00 uur terug op de uitvalsbasis 

werd voor kok-schepop de BBQ in ge

reedheid gebracht die naast genoten 

ook met schoot-aan rijkelijk besproeid 

werd en zo de basis voor een zeer ge

slaagde zaterdagavond vormde, waar 

naast gezelligheid ook het uitwisselen 

van informatie tussen de bestuurderen 

onderling centraal stond,

Taptoe en lichten uit vond plaats op een 

vergevorderd en bijkans niet meer te be

palen uur.

Na een boerennacht begon zondag tus

sen 09.00 en 10.00 uur met overal, sop

pen en kleuren, zodat een ieder in net te

nue de tweede dag kon beginnen, alweer 

met stralende zon en iets te weinig wind. 

Ten 11.00 uur werd na baksgewijs 

geëmbarkeerd in de poly-valken, startte 

Sjuck de Groot de homo van zijn jacht en 

werd koers gezet naar het Schippershuis 

te Terherne, Via het Sneekermeer volg

de de terugtocht waar wederom de BBQ 

klaar stond.

Tijdens de epiloog werden geluiden ge

hoord dat een jaarlijks terugkerend nau

tisch weekend voor KNVTS bestuurde

ren zeer zal worden gewaardeerd.

Voor zijn aandeel in de organisatie werd 

door HB lid Jim Boot aan Sjuck de Groot 

als dank een oorkonde uitgereikt we

gens zijn aandeel in de organisatie van 

het hele gebeuren.

Scribent merkt nog op dat van ernstige 

tekortkomingen aan nautische vaardig

heden niet is gebleken, Het weekend 

bood volop gelegenheid om een en an

der op te frissen en omtrent verenigings- 

zaken in ontspannen sfeer van gedach

ten te wisselen, hetgeen ook de opzet 

van de organisatie was.

Hans Burger 

Algemeen Secretaris.

Ballotage
Voorgesteld en gepasseerd 

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

R.V.van Herwijnen

Student Mantiem Officier

M.l."WILLEM BARENTST Terschelling

West

De Wanen 15,8406 AETUNJE. 

Voorgesteld door G.A.v,Leunen 

Adj.Directeur M.l. Willem Barentsz" 

Afdeling Noord

P.R. Kriesels

Student Topjaar Management Hogere 

Technische School Rijswijk 

Burg.v.Grotenhuisstraat 13,

4904 LP OOSTERHOUT 

Voorgesteld door W.A.Th.Bik 

Afdeling Rotterdam

B.J.Schokker

Student Maritiem Officier

M.l.'WILLEM BARENTSZ" Terschelling

West

Drogteropslagen 50,

7705 PH DROGTEROPSLAGEN. 

Voorgesteld door J.M.Veltman 

Afdeling Amsterdam

M.J.M.Seij

Student Scheepsbouwkunde TU DELFT 

Voorstraat 12, 2611 JP DELFT. 

Voorgesteld door H.Boonstra 

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP.

J.BIokstra

3e WTK Disney Cruise Line Celebration 

(USA)

17, Medina Close, RG 41 3 TZ WOKING

HAM (BERKS).(UK)

Voorgesteld door P.W.Andringa 

Afdeling Amsterdam

E.Boletis

Vice President Technology Wartsila Zwolle 

Speldenmakerstraat 8,

8043 CG ZWOLLE.

Voorgesteld door G.de Bie 

Afdeling Rotterdam

F.G.Dijkstra

Projectleider WTB Damen Shipyards Ber- 

gum

N. Mandelaplein 4,

8917 GD LEEUWARDEN.

Voorgesteld door A.M.Salomons 

Afdeling NoordOnderzeil gaan
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M.C.J.P.van Helvoirt

Secretaris Nautisch-Technische Zaken

C.B.R.B.

De Savornin Lohmanlaan 75 a,

3038 ND ROTTERDAM.

Voorgesteld door D.H.Binkhorst

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het BELANGSTELLEND 

LIDMAATSCHAP.

J.P.G.v.d.Hee 

Oud Machinist 

Martin Lutherkingstraat 23, 

4384 HW VLISSINGEN. 

Voorgesteld door N.Parlevliet 

Afdeling Zeeland

H.van der Pligt 

Free Lance Inspector 

H.W.Engelsman Marine Inspection 

Esdoomstraat 33,

3203 AJ SPUKENISSE. 

Voorgesteld door A.van Buijtenen 

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 

Donateurschap

Promatis Amsterdam B.V. Ingenieurs-, 

Automatiserings- & Adviesbureau 

Joan Muyskenweg 22,

1096 CJ AMSTERDAM.

g e n d a
Nationaal

N ovem ber 1999

16-20 Amsterdam,

Europort 99

Contact: Amsterdam RAI.

Tel: 020.5491212, 

fax: 020.6464469, 

internet: www.eurport.nl

17 Amsterdam,

CIMAC Day Turbocharging

Contact: CIMAC Central Secretariat. 

Tel: +49.69,66031567, 

fax: +49.69.66031566, 

e-mail: cimac@vdma.org

18-19 Amsterdam,

CEDA dredging days 1999

Contact: Amsterdam RAI,

P.O. Box 77777,

1070 MS AMSTERDAM,

The Netherlands,

Tel: 020.5491212, 

fax: 020.6464469, 

internet: www.eurport.nl

International

N ovem ber 1999

2-3 Hamburg, Germany 

Short Sea conference

Contact LLP/IBC.

Tel: +44.171.4535492, 

fax: +44.171.6366858, 

cust.serv@ibcuk.co.uk

3 4  Manilla, Philippines 

LSM'S Manning and Training 

Conference

Contact: LLP/IBC.

Tel: +44.171.4535492, 

fax: +44.171.6366858, 

e-mail: cust.serv@ibcuk.co.uk

3-5 London,UK

The Marine Cargo Insurance 

Workshop

Contact: IBC Global Conferences 

Limited, Jennifer Mountford.

Tel: +44.20.74535492, 

fax: +44.20,76366858, 

email: cust.serv@ibcuk.co.uk, 

internet: www.ibc-uk.com/LMl 164

10-11 London, UK 

Shiprepair and conversion

Contact: LLP, H. Williams.

Tel: +44.171.5531123, 

fax: +44.171.5531111, 

email: hwilliams@lplimited.com

15-17 Hong Kong 

BunkerNews International 

convention: Bunkering in Asia

Contact: MRC Business Information, Ox

ford, Luci Llewellyn-Jones.

Tel: +44.1865.200202, 

fax: +44.1865.242473, 

email: lucyl@mrcinfo.com

17-20 Jakarta, Indonesia

Oil and Gas Technology, Indonesia

99, OGTI99

Contact: Overseas Exhibitions Services 

Ltd. UK, Alan Jones.

Tel: +44.171.8622071, 

fax: +44.171.8622078, 

email: ajones@montnet.com

24-25 London, UK 

International conference 

Hydrodynamics of high speed craft

Contact: RINA, 

fax: +44.171.2595912

2626 London, UK 

Propulsion 2000, 

the great debate, conference

Contact: Institute of Marine Engineers, 

Laura Crane.

Tel: +44.171.4818493, 

fax: +44.171.4881854, 

e-mail: lc@mare.org.uk

30 Nov - 1  Dec London, UK 

8th International conference & 

exhibition on safety on offshore 

installations

Contact: ERA Technology Ltd.,

Beverley Dunham.

Tel: +44.1372.367021, 

fax: +44.1372.377927, 

email: beverley.dunham@era.co.uk, 

internet:

www.era.co.ukftechservlconflconfpage.htm

30 Nov-3 Dec Shanghai, China 

Marintec China 99

Contact: Seatrade Organization.

Tel: +44.1206.545121, 

fax: +44.1206.545190, 

email:

100125.543@compuserve.com

D ecem b er 1999

6 7  Hong Kong

Seatrade Hong Kong Cruise 

convention

Contact: Events department,

Seatrade, Colchester, UK.

Tel: +44.1206.545121, 

fax: +44.1206.545190, 

email:

100125.543@compuserve.com 

7-8 London, UK

Global Port Privatisation Lisbon

Contact: LLP/IBC.

Tel: +44.171.4535492, 

fax: +44.171.453 2739, 

email: cust.serv@bcuk.co.uk

7-8 London, UK

The 5th Annual International Forum 

on Ship Arrest

Contact: LLP/IBC.

Tel: +44.171.4535492, 

fax: +44.171.4532739, 

email: cust.serv@bcuk.co.uk

15 London, UK

Electric warship, conference

Contact: Institute of Marine Engineers, 

Laura Crane.

Tel: +44.171.4818493, 

fax: +44.171.4881854, 

email: lc@mare.org.uk
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m a r i t i m e
■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video/Groep (WHVG)
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-355 6980
Fax 038 - 355 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 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 0104078888 
Fax 0104078444 
Email info@nl.abb.com

■  Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-516588
Fax 0180-516064
wkmarlne@compuserve.com

■  Communicatie & Navigatie 
apparatuur

Ships Radio Services B.V.
Adm. de Ruyterstraat 20,
3115 HB Rotterdam 
Tel. 010-4730288 
Fax 010-4731006 
Email:
van.der.tak.schiedam@accountnet.nl

■  Compressoren
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
Tel. 010-4293955 
Fax 010-4298735 
Email: denocomp@wxs.nl

■  Conditionering van kleppen en 
zittingen

Bos Smits Repair B.V.
Sluisjesdijk 131, Rotterdam 
Tel. 010-2990870 
Fax 010-4950276

■  Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoren

Van Eijle B.V.
Postbus 129 
3130 AC Vlaardingen 
Tel. 010-2485630 
Fax 010 -248 56 35 
Email: alg@vaneijle.nl

e a r c h
■  Dieselmotoren onderhouds en 

reparatie apparatuur
Thofex BV /  Chris Marine 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010-4120290, toestel 13 
Fax 010-4135469

■  Engineeringbureau

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

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGWEFRING CONSULTANTS ß.V.

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal 
Tel. 010-5012215 
FaxOlO-5012501 
Email: lnec@Wordonline.nl

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

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3427433
Fax 079-3424581
Email: topadv@euronet.nl

■  Machinefabriek
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
Tel. 010-4293955 
Fax 010-4298735 
Email: denocomp@wxs.nl

■  Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-5570101 
Fax 023-5637944 
Email: info@owland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181-36 23 94 
Fax 0181 -36 29 81

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder
Tel. 0223-618800 
Fax 0223-618317

TakmanneB.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010- 5921966 
Fax 010-5927772 
Email: takmarine@wxs.nl

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

■  Meet- en doseersystemen 
waterbehandeling

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

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-4130852 
Fax 010-4130851

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

■  Polyester Reparatie

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

■  Schadebeperking en 
Reconditionering

Taleon Marine 
Bisschopsmolenstraat 175 
4876 AL Etten-Leur 
Tel. 076-5011009 
Fax 0765011858 
Email: taleon_marine@wxs.nl

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

■  Scheepswerf
Van Duivendijk & Overbeek 
Ophemertstraat 98 
3089 JE Rotterdam 
Tel. 010-4293955 
Fax 010-4298735 
Email: denocomp@wxs.nl

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-6180877 
Fax 078-6183034

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

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

■  Turbochargers
ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 0104078888 
Fax 0104078444 
Email info@nl.abb.com

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

■  Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
Email: cothaarlem@hetnet.nl

■  Vertaalbureau’s
Scheeps- en Regeiïechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-6179117 
Fax 078-6186802 
Email: srtde@compuserve.com

■  Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 0206273706

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

Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam 
Tel. 010-4765244

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 070-3516171 
Fax 070-3517895

EVO, Ondernemersorganisatie voor Lo
gistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641
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FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 010-4771188 
Fax 010-4773846 
Telegramadres: Zeecentra

jjiME
Öffners itv ^

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

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

SCHIP™ w e r f
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

<)e ZEE

C olo fon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-3925250 
Fax 070-3923735

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

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

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

Redactie Adviesraad: Dr. Ir, J.J. Blok, T.B. Bouwman, Ing. C. 
Dam, M. de Jong, Ir. E.W.H, Keizer, Ing. K.P. Kornaat.
Ir. G.H.G. Lagers, J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman,
E. Sarton, R.W.P. Seignette MSc., Ir. E, Vossnack,
K.V.M. Wauters, J.K. van der Wiele.

Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010-2410094, 
fax 010 - 2410095. email swz.rotterdam@wxs.nl

Uitgever: WYT Uitgeefgroep, Reter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam, Postbus 6438,3002 AK Rotterdam, 
telefoon 010-4255944, fax 010-4780904.
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C race M a rin e  T e ch n o lo g y  is de spec ia lis t in de m a ritie m e  sec to r als 

h e t g a a t om  he t in ze tte n  van h o o g w a a rd ig e  kennis. W ij rich te n  

ons op  de ( in te r)n a tio n a le  m a ritie m e  in d u s tr ie  m e t als 

vo o rnaam ste  segm enten  de scheepsbouw  en o ffsh o re . D o o r de 

sterke g ro e i van o p d ra c h te n  z ijn  w ij op  zoek naar:

M aritiem e Specialisten (V /M ) Nederland

scheep sb o u w ku n d ig  tekenaar /  c o n s tru c te u r 

a cco u n tm a n a g e r m a ritie m e  a la rm system en 

p ro je c tle id e r e n g in e e rin g  scheepsbouw  

service e n g in e e r m a ch inekam er- en b ru g a u to m a tis e rin g  

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

p ro je c tle id e r b in n e n v a a rtw e rf 

e n g in e e r b e s tu rin g s te ch n ie k  

s ch e e p sb o u w ku n d ig  o n tw e rp e r 

h o o fd  e n g in e e rin g  

assistent re d e rij- in s p e c te u r

C race M a rin e  T e c h n o lo g y  is op  zoek naar h o g e r o p g e le id e  te ch n ic i, 

d ie  houden  van a fw isse ling , dyn a m ie k  en te ch n ie k . Als specia lis t 

vo o r de scheepsbouw  en o ffsho re  v in d t u in ons een 

g e sp rekspa rtne r op  n iveau. Na een in tens ieve  kenn ism ak ing , 

w aarin  een p e rso o n lijk  ca rriè rep lan  w o rd t o p g e s te ld , z u lt u 

w o rd e n  in g e ze t op n ie u w b o u w -, o m b o u w - en re p a ra tie p ro je c te n  

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

Tevens zoeken  w ij  v o o r de u itb re id in g  van onze 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 rin g  en w e rv in g  

& se le c tie

O nze m e d e w e rke rs  k r i jg e n  de kans in a fw isse lende p ro je c te n  hun 

k w a lite ite n  te o n tw ik k e le n . U ite raa rd  staan h ie r u its te ke n d e  

a rb e id svo o rw aa rd e n  te g e n o ve r. Uw s o llic ita t ie  k u n t u s tu ren  naar 

postbus 6316 , 3002 AH R o tte rdam , te le fo o n  0 1 0 - 4 2 5 5 5 4 4  of 

postbus 595,  2 13 0  AN H o o fd d o rp  te le fo o n  0 2 3 -5 6 6 2 4 4 4 .

GRACE is o n de rdee l van brunel In te rn a tio n a l NV en is ISO 9001 gecert i f i ceerd.

Rotterdam H o o fd d o rp



Peak performer

For more than 100 years, and now in over 

100 co u n trie s  w o rld w id e , we have been 

supplying the highest quality marine lubricants and 

bunkers to the w o rld ’s most im portant ships. With 

our com mitm ent to  quality and our global coverage 

Mobil is also unsurpassed for reliability making us a 

peak perform er in the marine business. We are the 

num ber one g loba l supp lie r o f marine lubrican ts , 

with more than 50 percent of today ’s ship owners

relying on our lubricants and technical service. Our 

m arine lub rican ts  and fue ls are co n s ta n tly  being 

im proved to  m eet, or even a n tic ip a te , the fu tu re  

needs o f our cus tom ers . To put it qu ite  s im p ly  

we have earned our reputation as a peak performer 

in the  m arine in d u s try . If y o u ’d like  to  learn 

more, please visit w w w .m obil.com /m arineproducts. 

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

our customer advisors.

M obil The energy
to make a difference

http://www.mobil.com/marineproducts

