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Nieuws Nederlandse Scheep
vaart Inspectie erkent 
CM S-cursus

A B S Releases Unique O perational Management Program for the O ffshore Industry

ABS Nautical Systems LLC has released 
a new version of its advanced ABS Safe- 
Net operational and management sys
tem software that has been developed to 
meet the needs of the Offshore Industry. 
The new system has been released as 
ABS SafeNet Offshore. ABS Nautical 
Systems is an information management 
and technology company that is recogni
zed as the leader in the provision of fully 
integrated, practical operational ma
nagement software to the International 
shipping industry.

“Offshore operations pose logistical, 
technical, structural and financial challen
ges that demand a comprehensive, fully 
integrated approach," says Jack Kitchu- 
ra, President of ABS Nautical Systems. 
“We have been able to draw on the 
wealth of practical, operational experience 
in the offshore sector that exists throug
hout the entire ABS organization to help 
us tailor SafeNet to meet the industry's 
specific needs.”

ABS is the dominant class society ser
ving the offshore industry. ABS Group 
Inc, is a leading provider of safety, quali
ty and environmental services to the in
dustry. “This tremendous offshore expe
rience has really given the ABS Nautical 
Systems team a strategic advantage in 
designing an integrated suite of software 
modules to meet the operational needs 
of the offshore operator,” Kitchura adds.

It is the combination of offshore industry 
experience and a proven track record in 
providing integrated software solutions 
to traditional marine operators, that mak
es ABS SafeNet Offshore such a power-

ful management tool. “Most of the soft
ware products currently being offered to 
offshore operators have been migrated 
from land-based industrial applications. 
ABS Nautical Systems understands that 
working offshore is much more complex 
and challenging,’’ Kitchura says.

ABS SafeNet Offshore is equally applica
ble to mobile and fixed units, to ship sha
ped drilling and production units, to 
spars, TLPs, semisubmersibles and plat
forms, ‘This is a very flexible program,” 
Kitchura stresses. “Its advanced, integra
ted, modular design means that it is 
equally applicable to the operator of a 
very small fleet as it is for the largest 
operator. Each can select just those mo
dules that meet their specific needs. But 
whether the operator chooses two or 
twelve modules, all the information is 
completely integrated.”

Of equal importance, the sophisticated 
Replication Manager allows the operator 
to maintain a completely synchronized 
database between multiple sites inclu
ding units, both moving and fixed, supply 
warehouses and shore based offices in a 
single region or around the world.

"ABS SafeNet Offshore offers identifia
ble, competitive advantage in a market 
that is characterized by intense competi
tion," says Kitchura. In particular, the 
Structural Maintenance and Unit Dra
wings modules help operators imple
ment targeted asset management plans, 
which can lead to increased reliability of 
the unit. But the real power of this modu
le is that it gives the operator a potent 
tool with which to anticipate future failu-

res or problems. “Structural failures cost 
time and money,” he adds. “These mo
dules speak to the heart of operations 
and bring leading edge information ma
nagement and technology to this sec
tor."

Other modules within ABS SafeNet Off
shore address Machinery Maintenance & 
Repair, Purchasing & Inventory, Crew 
Management, Code Compliance and Do
cument Management for all types of off
shore units. “Effective management of 
these operational areas is greatly enhan
ced with the application of SafeNet tech
nology," says Kitchura.

But ABS SafeNet Offshore does more. It 
also offers extensive Financial Reporting 
capability, allowing an operator to track 
budgets and expenditures. “The power 
of SafeNet is that it not only addresses 
the technical challenges but also the 
commercial and financial side of suc
cessfully operating an offshore unit. ABS 
SafeNet Offshore users are given the 
tools to make sound operational and 
financial decisions with regards to their 
units," Kitchura explains.

ABS Nautical Systems LLC is a global 
leader in the development of fleet man
agement software for the marine and 
offshore industries. It provides woridwide 
support for SafeNet through a network 
of local offices. ABS Nautical Systems is 
a subsidiary of ABS InfoLink Inc., an ABS 
Group Company and an affiliate of ABS, 
one of the world's leading classification 
societies.

Ajax Brandbeveiliging B.V.
'Samen blijven we de grootste'
Ajax Brandbeveiliging B.V. voorziet in de 
nabije toekomst, mede door vereenvou
diging van de regelgeving, dat de con
currentie zal gaan toenemen. Om op lan
gere termijn groei te kunnen waarborgen 
en in te spelen op een snel veranderende 
markt is het van groot belang dat de be- 
drjfsprocessen optimaal georganiseerd 
zijn. Derhalve is besloten om per 1 okto
ber 1999  Ajax Brandbeveiliging B.V. te

splitsen in twee aparte organisaties, te
weten:
•  Ajax Brandbeveiliging B.V. voor mo

biele brandbeveiliging;
•  Ajax Fire Protection Systems B.V. 

voor systemen.
Wij denken met deze splitsing flexibeler 
op de markt en op uw vragen te kunnen 
reageren, zodat u de persoonlijke servi
ce van een specialistisch bedrijf en de 
kennis van een groot bedrijf tot uw be

schikking houdt. Want samen, maar ook 
apart blijven we de grootste op het ge
bied van brandbeveiliging.

Ajax Brandbeveiliging B.V., 
directeur: J.G. Kerssens.
Tel: 02 0 -5909500 .
Ajax Fire Protection Systems BV„ 
directeur: J.A. Ladage.
Tel: 0 2 0 .5 9 0 9 7 0 0 .

De Nederlandse Scheepvaart Inspec
tie (NSI) heeft het maritieme oplei
dingsinstituut CMS Trainingen goed
keuring verleend voor het geven van 
de “Basic Training Course”. Deze vier
daagse STCW-cursuu is binnenkort 
voor alle zeevarenden verplicht.
Op het aan CMS Trainingen uitgereik
te certificaat verklaart de Nederland
se Scheepvaart Inspectie dat de cur
sus, die in Den Oever wordt gegeven, 
voldoet aan alle regels en voorschrif
ten uit de STCW 9 5  code van de Inter
national Maritime Organization (IM0). 
Volgens deze code dient elke zeeva
rende die deel uitmaakt van een be
manning, deze cursus te volgen.

De cursus omvat het leren overleven 
op zee, brandpreventie en brandbe
strijding, adembescherming, eerste 
hulp bij ongevallen, persoonlijke veilig
heid en sociale verantwoordelijkheid. 
De cursisten moeten door middel van 
het afleggen van een examen aanto
nen dat zij de geleerde vaardigheden 
onder de knie hebben. Voor deelname 
aan de “Basic Training Course" wordt 
geen specifieke vooropleiding vereist

Volgens directeur J.G.M. Theunissen 
is de NSterkenning het bewijs dat het 
opleidingsinstituut in Den Oever kwali
tatief goede opleidingen verzorgt voor 
de maritieme- en offshore- sector in 
Noord-Nederland: "Steeds meer re  
ders en offshorebedrijven weten de 
weg naar ons instituut te vinden. Den 
Oever is overigens ook een ideale Ie  
catie gebleken aangezien wij via de 
A7 niet alleen vanuit NoordHolland, 
maar ook vanuit Groningen, Fnesland 
en Drenthe goed bereikbaar zijn. 
Daarnaast beschikken we in de haven 
van Den Oever over prima faciliteiten, 
waardoor er op heel realistische wijze 
kan worden getraind."

Eerder dit jaar verkreeg CMS Trainin
gen ook al een NOGEPAerkenning 
voor haar offshoreopleidingen.

Voor nadere informatie:
CMS Trainingen B.V.
Postbus 1 0 ,1779ZG  Den Oever 
Tel.: 0 2 2 7 .5 1 2 6 6 0  
Fax: 0 2 2 7 .5 1 2 6 6 3
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Primai- signs up its first distributor

On September 2nd, Primar aid the Dutch 
company Chartvwyx.com signed a con
tract. making Chartworx Phmar's first dis
tributor in the wold.
Chartworx w i otter later this year the Pri
mar Official Electronic Navigational Chart 
(ENC) Service. This Service consists of the 
supply of official ENC cels & updates from 
European national Hydrographic Offices. 
These ENCs will be available via CDROMs, 
and via an online service where customers 
can download new cels and updates using 
Inmarsat, GSM or ISON.

Primar distributors are carefully selected 
based on their experience and expertise in 
dealing with the maritime community, and 
in supplying navigational products and ser
vices. Chartworx will therefore support and 
advise its customers about the Primar Ser
vice, inform them about improvements 
and availability, and ensure that the Primar 
Official ENC Service is supplied as requi
red.
The core business of Charfwoix is to provi

de uptodate Electronic Chart Systems 
and to distribute both official chart data 
and, m areas where no official chart data is 
available, Chartworx’s own quality chart da
ta.

Based in The Netherlands and in Norway, 
the Chartworx mission is to improve safety 
at sea by offering to the nautical market 
worldwide the best Electronic Chart and In
formation Systems through an extensive 
network of dealers. In 1982, the company 
began developing electronic charts sys
tems and related databases for the mariti
me and offshore business.
This collaboration represents the next step 
for Primar in promoting safer navigation of 
ships at sea.

For more information, please contact Mr 
Rune Holst Johnsen (Primar Marketing Ma
nager), tel: +47.51,939500 (www.pri- 
mar.org) or Haico Halbesma (Chartworx 
Managing Director), tel: 0223.684200  
(www.chartworx.com).

Uitbreiding assemblageloods Damen Shipyards Hard i nx veld

De nieuwbouw en reparatiewerf van Da- 
men heeft sinds kort haar assemblage- 
capaciteiten vergroot met de ingebruik
name van een nieuwe loods naast haar 
bestaande locatie.
Geheel gescheiden van de staalbouw, 
zal in deze loods de assemblage 
plaatsvinden van de serie aluminium 
schepen uit de Damen-range. Het be
treft hier dan voornamelijk de alumini
um schepen tot een lengte van onge
veer 23  meter.
De nieuwe loods is uitgerust met een 
modem transportsysteem voor het ver
plaatsen van de casco’s en onderdelen 
en beschikt tevens over een separate 
ruimte voor het schilderen van de sche
pen.
Uiteraard is deze ruimte gebouwd vol
gens de laatste strenge eisen die daar
aan gesteld worden door de ARBO-wet 
en voldoet ze aan de milieueisen.
De eerst casco's hebben inmiddels een

plaats gevonden in de nieuwe hal, 
waaronder de eerste van drie Damen 
Stan Tenders 1350 (Snelle stalen vaar
tuigen).
Zeer recentelijk werden 5 Alu-cats 85 0  
(8 .50 Mtr.) en 4  Alocats 1050  afgete- 
verd voor Nederlandse en voor buiten
landse rekening en een multi-purpose 
vaartuig voor ondiep water: de Damen 
Schoalbuster van 19 meter lengte.
Dit type Damen vaartuig wordt gele
verd in diverse uitvoeringen en be
schikt zoals gezegd over een geringe 
diepgang en hoge manoeuvreerbaar
heid.

Het gaat dus goed bij Damen Hardinx- 
veld, de nieuwbouw en reparatiewerf 
van het Gorkumse moederbedrijf Da
men Shipyards en lid van de Damen 
groep die inmiddels meer dan 24  wer
ven omvat iin binnen- en buitenland.

dering these parts in a package’ together 
with list parts. If individual parts should not 
be available in the Cologne stock, Deutz 
will procure them via the own organization 
or offer replacement parts as an alterna
tive. Moreover, Deutz is offering standard 
packages tor the engine repair at 
favourable fixed prices,
Via the internal sen/ice organization and 
the worldwide service partners, the 
Cologne engine producer will directfy con
tact the operators of old medium and big 
engines to draw their attention to the cam
paign.

New  parts for old D E U T Z  engines

Start of the campaign 'Deutz Classic Pow
er'’
Installed in construction and agricultural 
machines, locomotives and ships, diesel 
engines are often reaching a surprisingly 
long service life. But then, after a number 
of decades, the questions arises, whether 
spare parts for this durable engine can still 
be obtained at all; and if so, which and 
where? In these cases, the key to a suc
cessful repair is not the welfknown 'You’ve 
just to know how to do if' but “where to 
look".

Without any doubt, in many areas it is 
worth while maintaining old engines and 
having them further operated. Therefore rt 
is important to clarify in time the availability 
of parts and to know the sources. But 
some engine producers have their prob
lems with this subject, One is reluctant to 
keep parts on stock which are not fre
quently requested. They do not only need 
storage space but are binding funds and 
are therefore decreasing the liquidity. So 
not seldom individual engine producers 
get: rid of 'old' parts by scrapping or selling

them. The Deutz AG in Cologne is currently 
going a completely different way. In the 
mid of this year, the campaign “Deutz Clas
sic Power" was started. This campaign is 
particularly addressed to the operators of 
older medium and big engines which have 
frequently been run already for several 
decades.
For this purpose, Deutz prepared a list of 
about 5000 original parts which are sold 
at very favourable prices. Also for other 
parts not included in the list, the customers 
will be granted a loyalty discount when or

Engine room of the river vessel “Stadt Köln" equipped with the original Deutz 536  engines from 1938. 
Even these engines, which are more than 60  years in operation, are supported by Deutz Service.

A typical example for such support grant
ed by Deutz to the operators is the passen
ger Bner “Stadt Köln" operating on the 
Rhine river.
Still today, the ship, which was put into op
eration in 1936, is running with the original 
engine of series 536 and is stiff among the 
quickest passenger liners on the Rhine riv
er.
But not only within the narrowest environ
ment of the parent company, the old en
gines are taken care of. The same applies 
for example to the 35 years old ex "MS 
Nederland’’ which is today a river cruiser in 
Birma under the name “Road to Mandalay” 
and is equipped with the original diesel en
gines of series 716.
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Shortsea Shipping
De kustvaart sector heeft de afgelopen 
zomer eigenlijk geen rustig moment ge
had en dat is maar goed ook. De sector 
heeft zich om te beginnen kunnen ver
heugen in de belangstelling van de Euro
pese Commissie en van het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Beide over
heidsinstanties brachten een nota uit 
over shortsea vervoer, maar de samen
stellers van de Europese nota “De ont
wikkeling van de korte vaart in Europa; 
een dynamisch alternatief in een duurza
me vervoersketen" gingen verder. Deze 
vertegenwoordigers brachten net na het 
ter perse gaan van deze nieuwsbrief een 
bezoek aan het Voorlichtingsbureau 
Shortsea Shipping in Rhoon, samen met 
vertegenwoordigers van Nederlandse 
havens en shortsea aanbieders. Onder
werpen van gesprek waren ondermeer 
de bevindingen in de nota van de Europe
se Commissie en de ontwikkelingen in 
het shortseabeleid in Nederland.
De Nederlandse voortgangsnota short
sea, getiteld “De Europese snelweg van

de 21e eeuw", analyseert het beleid van 
de afgelopen jaren en geeft nieuwe aan
zetten voor toekomstig beleid. De nieu
we activiteiten maken vaak deel uit van 
andere programma's, zoals van de Mo- 
dal Shift Scans. Maar de samenstellers 
van de nota hebben ook gekeken naar 
de aanbodzijde van shortsea. Het zwaar
tepunt ligt hier op verbetering van de 
dienstverlening, ondermeer door samen
werking tussen modaliteiten, tussen ex
pediteurs en cargadoors en tussen zee
havens. Ze stellen verder voor de 
bestaande Nederlandse en Europese 
subsidie- en fiscale regelingen te bekij
ken om te bezien of deze voor kustvaart 
sector gebruikt kunnen worden. In de no
ta is ook een plaats ingeruimd voor het 
Voorlichtingsbureau, waarmee het bu
reau is erkend als een niet meer te mis
sen instantie. De invulling van de nieuwe 
taken van het bureau wordt de komende 
maanden besproken in het bestuur. 
Daarvan zullen we u op de hoogte hou
den.

Als u meer wilt lezen over de plannen van 
V&W, kunt u op onze site kijken: 
www.shortsea.nl onder shortsea/beleid. 
De voortgangsnota van de Europese 
Commissie staat daar ook op. Deze is te 
vinden via bibliotheek/meuwsflits/augus- 
tus en dan doorklikken naar het rapport 
“De ontwikkeling van de korte vaart in Eu
ropa; een dynamisch alternatief in een 
duurzame vervoersketen”.
Onze internetsite is sinds een paar maan
den trouwens vernieuwd en uitgebreid. 
Er staat nu ook enige basis-infonmatie op 
over de zeeriviervaart.

Verladende en vervoerende bedrijven 
weten ons bureau steeds vaker te vinden 
voor gerichte informatie naar bepaalde 
bestemmingen. Vanaf januari dit jaar tot 
medio augustus ontvingen wij 2 6 0  vra
gen, terwijl over geheel 1998  ca. 220  
vragen kwamen. Ook hebben meer be
drijven lading via kustvaart geboekt. Tot 
nu toe zijn al 11 stromen overgezet en 
dit tot volle tevredenheid wat betreft ser

vice en prijs. Eind oktober sturen wij een 
landenmailing aan bedrijven die irr> of ex
port handel met Turkije hebben. Hieruit 
zullen ongetwijfeld weer de nodige ver
zoeken om gedetailleerde informatie 
over diensten uit komen. Maar niets be
let u, om ons nu al vragen te stellen over 
shortsea mogelijkheden naar Turkije.

Onze deelname aan de beurs “Freight 
Select; Shipowners and Shipbrokers" 
mag ook niet onvermeld blijven. Op deze 
beurs presenteerde een groot aantal be
drijven zich die vervoer over zee aanbie
den, onder wie ook agenten van short
sea vervoer. De beurs werd gehouden in 
A h o / in Rotterdam op 2  en 3 november. 
(Uit: Nieuwsbrief “Filevrij over zee” van 
september ’99)

Nieuwe voorzitter 
Nationale Havenraad
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
mevrouw Netelenbos, heeft als nieuwe 
voorzitter van de Nationale Havenraad 
benoemd drs. Arie van der Hek. Deze be
noeming geldt voor een periode van 4 
jaar, welke periode één maal met nog 
eens 4  jaar verlengd kan worden. Drs. 
Van der Hek volgt daarmee als voorzitter 
van de Raad mr. Ivo Opstelten op die, zo
als bekend, sedert februari van dit jaar 
het burgemeesterschap van Rotterdam 
vervult.
De heer Van der Hek is voorzitter van het 
College van Bestuur van de Technische 
Universiteit Twente.
Voordien bekleedde hij onder meer func
ties als die van voorzitter van de HBOraad 
en directeur van de NV NOM, Investerings- 
en Ontwikkelingsmaatschappij voor 
NoordNedertand en was hij van 1973 tot 
1987 lid van de Tweede Kamer voor de 
Partij van de Arbeid. Gedurende de perio
de 1982 -  1987 was de heer Van der 
Hek voorzitter van de Vaste Kamercom
missie voor Economische Zaken.
Op het voor de zeehavens zo belangrijke

Europese toneel deed de heer Van der 
Hek de nodige ervaring op tijdens zijn lid
maatschap van het Europees Parlement 
voor de socialistische fractie van 1973  
tot 1977 . In die periode vervulde hij van 
19 75  tot 1977 het voorzitterschap van 
de Monetaire en Economische Commis
sie van het Europees Parlement.

De Nationale Havenraad bevordert de 
samenwerking tussen het havenbedrijfs
leven, betrokken ministeries en havenbe
heerders (gemeenten en andere openba
re instanties). Daarbij coördineert de 
Raad de onderlinge afspraken en beslis
singen over zeehavenaangelegenheden. 
De Nationale Havenraad heeft een advi
serende functie naar alle erin vertegen
woordigende partijen, waaronder met 
name de Minister van Verkeer en Water
staat.

EuroM arine Electronics  
g a a t e ffec tie f van start
De Europese Commissie heeft het groe
ne licht gegeven voor de fusie tussen het 
te Hamburg gevestigde STN-Atlas Mari
ne Electronica (een firma behorende tot 
de Rheinmetall groep) en de Marine divi
sie van de te Brussel beursgenoteerde 
vennootschap SAIT-RadioHolland N.V.
Het gaat hierbij om een bundeling van de 
maritieme activiteiten van beide bedrij
ven in de nieuwe firma EMG EuroMarine 
Electronics GmbH, waarvan het aandeel 
houderschap bestaat uit Rheinmetall 
(50%) en SAIT-RadioHolland (50%).
Beide aandeelhouders vertrouwen erop 
dat de nieuwe groep een leidende, toe
komstgerichte, wereldwijde speler zal 
worden met een breed scala aan produc
ten op het gebied van communicatie, na
vigatie, automatisering, survey, energie-, 
voortstuwings- en aandrijftechniek en 
geïntegreerde scheepsbesturingssyste- 
men.
EuroMarine heeft in Nederland 2 bedrij
ven werkzaam, zijnde Radio Holland Ma
rine B.V. en STN Atlas Nederland B V. 
Beide bedrijven zullen hun eigen identiteit

behouden in de markt. Zo blijft Radio Hol
land Marine vanuit 10 vestigingen in Ne
derland haar huidige multi-supplier beleid 
onveranderd voortzetten voor zowel de 
verkoop als de service activiteiten. STN 
Atlas Nederland blijft opereren als ver
koop- en service station voor de eigen 
producten van STN Atlas alsmede de 
producten van de door haar gevoerde 
vertegenwoordigingen.
EMG EuroMarine Electronica GmbH is 
gevestigd in Hamburg en heeft wereld
wijd 35 dochterondernemingen langs de 
belangrijkste internationale scheepvaart
routes, waarbij zo'n 2 5 0 0  mensen werk
zaam zijn. De directie van EuroMarine 
Electronics bestaat uit leden van het top
management van STN Atlas Marine Elec
tronica en van SAIT-RadioHolland. In 
19 99  zal een geconsolideerde omzet 
gerealiseerd worden van ongeveer 4 2 0  
miljoen Euro.
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Formation Design Systems Releases “Seakeeper” — Seakeeping Performance Prediction Software

Fremantle, Australia -  Formation Design 
Systems has announced the release of 
Seakeeper, a new seakeeping and ship 
motions prediction software system. 
Seakeeper, which runs on Windows 
95 /98 /N T , provides fast, reliable calcu
lation of seakeeping characteristics for 
many types of vessels. It forms a part of 
the widely used Maxsurf suite of naval ar
chitecture and ship construction soft
ware.

Seakeeper predicts vessel heave, pitch 
and roll in response to a range of sea 
states, providing designers with the tools 
necessary to quickly predict seakeeping 
performance. The program uses the well 
established Strip Theory method to pre
dict the motions of a vessel in head to 
beam seas. The hull geometry required 
for the analysis is read directly from the 
trimmed MaxsurfNURB surface model 
without the need for offsets or batch file 
preparation. This makes it possible to 
read in a Maxsurf design and calculate 
the vessel’s seakeeping characteristics 
in just a few minutes.

Output from Seakeeper is available as a 
series of response amplitude operators 
(RAOs) in both graphical and numerical 
form. These operators measure the re
sponse of the vessel relative to the sea 
state. These results are used by design
ers to predict many performance char
acteristics including the likely incidence 
of sea sickness, deck wetness and slam
ming. This helps to ensure that the envi

ronment to which vessel, passengers 
and crew are subjected, is within re
quired limits.

Formation Design Systems’ Managing Di
rector, Philip Christensen, describes the 
Windows release of Seakeeper as being 
“another step in our ongoing plan to de
liver groundbreaking, interactive design, 
analysis and construction tools to naval 
architects and shipbuilders. Seakeeper 
offers advanced analysis capabilities 
combined with Maxsurfs renowned ease 
of use."

Seakeeper is based on a Strip Theory 
analysis code originally developed at the 
Australian Maritime Engineering Cooper
ative Research Centre (AMECRC) at 
Curtin University of Technology in West
ern Australia. A joint project between For
mation Design Systems and AMECRC 
was carried out to add more advanced 
analysis capabilities and make Seakeep
er available on the Windows platform. 
Seakeeper has been validated against a 
variety of data from various independent 
sources including model tests, full scale 
trials and other numerical methods. It is 
now integrated with the Maxsurf range 
and features the same graphical inter
face found in the other programs.

Seakeeper is finding application at Indus
trial Research Limited (IRL), a New 
Zealand based research and develop
ment company. Under the leadership of 
Graeme Finch, IRL has initiated an investi

gation into the loads and motions experi
enced by a vessel operating in a seaway. 
This research program is supported by 
the local manne industry and has in
volved both field trials and computer pre
dictions of vessel motions. IRL have 
made extensive use of Formation Design 
Systems’ motions prediction software 
Seakeeper and have found good agree
ment between the computer predictions 
and on-board measurements.
Mr Finch said that the rapid reductions in 
computing costs and improvements in 
computational techniques had brought 
analysis tools that were once the domain 
of academics within reach of designers 
and engineers; Seakeeper is one such 
example. Mr Finch said that Seakeeper 
had been a useful analysis tool for his re
search into the motions and loads experi
enced by vessels operating in Auckland 
Harbour and the Hauraki Gulf area.

Integration with other applications in the 
Maxsurf range gives designers access 
to powerful numerical techniques for pre
dicting vessel motions, making seakeep
ing analysis straightforward and fast. 
Seakeeper is able to compute the heave 
and pitch response over a complete fre
quency range in a matter of seconds on 
a Pentium II computer. A number of alter
native designs can easily be assessed 
by comparing the RAOs or by computing 
the significant motions and accelerations 
in a specified sea spectrum. All data gen
erated by Seakeeper can be graphed or 
exported for further analysis.

The Windows release of Seakeeper in
cludes a range of new Windows specific 
capabilities including floating and dock
able toolbars for frequently used com
mands and a new searchable ontine help 
system for both novice and experienced 
users. It also offers data exchange with 
Microsoft Word and Excel for presenta
tion and post-processing purposes.

Seakeeper for Windows is available im
mediately and is priced from US $3995.

Seakeeper forms a part of the Maxsurf 
suite of naval architecture and ship con
struction software. Maxsurf is used by 
over 600 naval architects and ship
builders worldwide to design and build 
vessels from 3-300 metres in length.

Formation Design Systems develops 
computer aided design software sys
tems for naval architects, shipbuilders, 
engineers and designers. Its products 
are available on Windows 95 /98 /N T  
platforms and are used by industry, edu
cational institutions and defence organi
sations.

Further Information:
Australia
Philip Christensen -  philc@formsys.com 
Carolyn Hawley -  
carolynh@formsys.com 
Tel: +61 89335  1522,
Fax +61 89335  1526.

TNO Arbeid en PBNA vernieuwen beroepsopleiding Middelbare Veiligheidskunde
Op 22 september 1999 gaat de eerste 
groep van de beroepsopleiding Middel
bare Veiligheidskunde (MVK) Nieuwe Stijl 
van start. Deze SKOgecertificeerde 
standaardopleiding voor veiligheidskun- 
digen op middelbaar niveau in Nederland 
is het afgelopen jaar door organisatoren 
TNO Arbeid en Koninklijke PBNA volledig 
vernieuwd en geactualiseerd. Hierdoor 
is de opleiding ook uitermate geschikt 
voor kwaliteitsmanagers die hun kwali
teitssysteem willen uitbouwen tot een in
tegraal zorgsysteem. Tevens geldt de 
opleiding als vooropleidingseis voor audi- 
tors van de zogenoemde VCAeisen. Ver
deeld over een studiejaar kunnen meer
dere groepen tegelijkertijd met hun 
opleiding beginnen.

De vraag naar MVK-ers neemt toe door
dat steeds meer bedrijven het belang 
zien van systematische en gestructu
reerde aanpak van arbozorg. De rol van 
veiligheidskundigen verandert daardoor 
meer in die van adviseur. De aansluiting 
van het vernieuwde lespakket bij deze 
ontwikkelingen in de hedendaagse be
roepspraktijk is mede tot stand geko
men door een begeleidingscommissie 
bestaande uit de diverse partijen vanuit 
de markt.

Integratie van de delen zelfstudie en 
begeleid leren
Volgens de laatste onderwijskundige in
zichten zijn de voorheen gescheiden oplei- 
dingsdelen geïntegreerd tot één geheel

van beslaat 6  modulen. Per module volgen 
het zelfstudieonderdeel, verzorgd door PB
NA, en het begeleide deel, verzorgd door 
TNO Arbeid, elkaar nu direct op. Iedere 
module wordt afgesloten door een praktijk
opdracht. Het ontwikkelen van inzicht en 
vaardigheden onder begeleiding van des
kundige docenten krijgt hierdoor veel 
meer aandacht.
Met het oog op de professionele advi- 
seursrol van de veiligheidskundige ma
ken presentatie- en rapportagevaardig- 
heden integraal onderdeel uit van de 
opleiding. Nieuw is ook dat de hier opge
dane vaardigheden worden getoetst in 
een eindopdracht. Bijkomend voordeel 
van de koppeling is dat de opleidings
duur, met behoud van het aantal contact

uren, met vier maanden is bekort.
De MVK-opleiding is op MBOniveau en 
heeft een studiebelasting van in totaal 
650 uur, inclusief voorbereiding op het 
afsluitend examen. Zij is bedoeld voor ie
dereen die als intern deskundige bij een 
bedrijf of als extern adviseur bij dienst
verlenende organisaties zoals arbodien- 
sten of adviesbureaus een functie als vei
ligheidskundige ambieert.

Aanvullende informatie over de beroeps
opleiding Middelbare Veiligheidskunde is 
te verkrijgen bij:
TNO Arbeid, tel: 023.5549494; 
email: M&G@arbeid.tno.nl.
Koninklijke PBNA, tel: 026.3843333; 
email: PBNAinfo@PBNA.com
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Loodswezen: Kabinetsplan marktwerking in deze vorm onuitvoerdbaar

Het door het Kabinet voorgestelde model 
voor de toodsdienstveriening in een 
marktsituatie is in deze vorm onuitvoer
baar. Het voorgestelde model biedt onvol
doende zekerheden voor de kwaliteitsbor
ging, biedt geen echte oplossingen voor 
de financieel omvangrijke overgangspro- 
blemen en leidt tot een structurele kosten
verhoging. Dit stelt het Loodswezen in re
actie op het beleidsvoornemen dat thans 
door het Kabinet openbaar is gemaakt.

Het Kabinet heeft vorig jaar zijn standpunt 
kenbaar gemaakt om marktwerking in de 
navigatiecndersteunende dienstverlening 
te introduceren, Tijdens de daarop vol
gende consultatieronde heeft het Loods
wezen aangegeven onder voorwaarden 
geen bezwaar te hebben tegen marktwer
king, met name waar het de tarieven be
treft, Het Loodswezen is geen voorstan
der van de voorgestelde wijze van 
invoering van concurrentie in deze dienst
verlening die gericht is op veiligheid. In
dien het parlement onder strikte voor
waarden daar toch voor kiest, moet het 
Loodswezen zich: daarbij neerleggen. Ge
wezen wordt op drie kernproblemen: de

Scheldeproblematiek (het verdrag tussen 
Nederland en België omtrent gebruik van 
de Westerschelde), de FLO/FLP-protte- 
matiek (de pensioenregelingen voor het 
personeel respectievelijk de loodsen die 
thans wettelijk zijn gewaarborgd) en de 
overgangsproblematiek van het Loodswe
zen om een verzelfstandigde organisatie 
om te vormen naar een marktorganisatie. 
Rein van Gooswigen, voorzitter van het 
Loodswezen: "Wij vinden het zeer teleur
stellend dat voor al deze aspecten in het 
beleidsvoornemen geen solide oplossing 
wordt geboden. Wij rekenen er op dat 
ook de TweedeKamerleden deze punten 
zeer kritisch zullen meewegen."

Overgangsmodel
“Het beleidsvoornemen gaat uit van imple 
mentatie in het laatste kwartaal van het 
jaar 2001", aldus Van Gooswigen. "Dan 
zal de overgangsperiode aanvangen en 
wordt een concessiesysteem voorge
steld. Daarin zal de FLO/FLP-problema- 
tiek, met een waarde van bijna 500 mil
joen gulden, moeten worden opgelost. 
Hiervoor is echter geen deugdelijke finan
ciering aangegeven. Bovendien hinkt het

beleidsvoornemen op dit punt op twee g e  
dachten: enerzijds zal aan partijen een 
concessie worden verstrekt, die onder an
dere de FLO/FLP-problematiek dienen op 
te lossen. Anderzijds echter worden -  bin
nen de concessievoorwaarden -  al tijdens 
de overgangsperiode vrije markttoetre- 
dmig en een vrij prijsvorrrtingsmechanisme 
mogelijk." Deze tegenstrijdigheid staat 
een zorgvuldige overgang naar een nieu
we situatie in de weg.

Kosten
De kosten van het nieuwe model -  jaar
lijks 5 miljoen voor het gebruik van VBS- 
voorzieningen en 6  miljoen uitvoerings
kosten -  moeten uiteindelijk door de 
scheepvaart worden opgebracht. Van 
Gooswlgen: “Dat is een behoorlijke kos
tenverhoging die haaks staat op de in to
taal meer dan 20  miljoen gulden lasten
vermindering die door het Loodswezen in 
de afgelopen jaren werd gerealiseerd." 
Daarnaast moeten zeer omvangrijke kos
ten voor de overgang worden opge
bracht.

Beroepsorganisatie
Het Loodswezen plaatst ook kantteke
ningen bij het beleidsvoornemen op het 
punt van de kwaliteitshandhaving. "Men 
voorziet de instelling van een publiek
rechtelijke organisatie, in de vorm van 
een nieuwe zbo”, aldus Van G oosw i
gen. “Wij hebben altijd gepleit voor 
handhaving van een beroepsorganisatie 
waarin de beroepsgroep naar behoren 
participeert zoals het NIVRA en de Orde 
van Advocaten. Dat is van het grootste 
belang in een sector waarin ook in de 
toekomst de goede dienstverlening 
moet worden gecontinueerd.”

De loodsen zijn onder de algemene 
noemer van het Loodswezen georgani
seerd in een beroepsorganisatie en een 
bedrijfsorganisatie en zijn werkzaam in 
vier regio’s: Noord, AmsterdamTJ- 
mond, Rotterdam-Rijnmond en Schelde- 
monden. Het Loodswezen telt 580 re- 
gisterloodsen en 4 3 0  medewerkers als 
ondersteunend personeel. Tezamen re
aliseren zij jaarlijks een omzet van circa 
2 8 5  miljoen gulden.

Wouter WitzeI BV, 

Postbus 465r 7500 AL Enschede,
Tel.: 053 - 5369536 

Fa*: 053 - 5369500.
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Maritieme Markt Menso de Jong

IT bedreigt Europort

A
ls je artikelen leest van enthou
siastelingen in de informatie
technologie (ID staat het zon
neklaar vast dat Europort zijn 
langste tijd heeft gehad. In de 
toekomst zoek je de websites 

op van verschillende leveranciers wanneer je 
een nieuwe motor, pomp of radar voor je 
schip nodig hebt. Vervolgens vraag je zo no
dig per e-mail nadere informatie op, waarna je 
ook de offertes per e-mail ontvangt. Het is 
dan helemaal niet meer nodig ook nog eens 
een beurs als Europort te bezoeken. Dat is 
maar verlies aan tijd, waardoor je minder pro
ductief bent voor je bedrijf.

M eerwaarde van beurzen
Ik geloof daar niets van. Ongetwijfeld zal de 
beursganger in de toekomst dankzij IT beter 
beslagen op de beurs verschijnen. In negen 
van de tien gevallen weet hij nu reeds wat hij 
wil bestellen, maar het kan nooit kwaad het 
aanbod van de concurrenten nog eens goed 
te bekijken. Bovendien, op de websites krijg je 
geen drankje aangeboden. Dat is juist de at
tractie van Europort. De stands met een bar 
zijn het drukst bezocht. Daar kan je je muis
arm even rust gunnen en de stress van je af

“W at énig om jullie hier weer te z ien"

schuiven. Een natte waterbouwer zal ongetwij
feld bij de bar van IHC Holland aankloppen; 
niet om een baggerschip te bestellen, maar 
om, onder het genot van een pilsje, te horen 
welke technische snufjes IHC aan het ontwik
kelen is, maar die nog niet op de website 
staan. De baggerbouwer wil natuurlijk weten 
of zijn klant al denkt aan een nieuwe bestelling 
en wat dan ongeveer de wensen zullen zijn. 
Bovendien komt er steeds meer IT op de 
beurs zelf. Zo’n vijftien jaar geleden waren er 
al de speeltjes waarbij je bijvoorbeeld kon pro
beren op een scherm een schip een haven in 
te laten varen. Door het effect van stroom en 
wind lukte dat de meesten uiteraard niet. Der
gelijke simulatietechnieken komen er steeds 
meer. Misschien is die er nog niet, maar de 
baggerconsole waarmee je op Europort de 
Nieuwe Waterweg kan uitdiepen, zal er onge
twijfeld komen.
Ook belangstellenden voor een tweedehands- 
schip kunnen straks op een beurs terecht om 
te kijken welke problemen er zijn geweest 
met het scheepstype of schip van hun keuze, 
althans indien Det Norske Veritas (DNV) er 
een aansluiting heeft op

is een recent ontwikkeld interactief, driedi
mensionaal databestand van de Virtual shipy- 
ard' met gegevens van vele schepen over de 
bouw, de later aangebrachte veranderingen 
en de surveygegevens. In één model dus in
formatie over ontwerp, bouw en gebruik van 
een schip. Alle belangrijke DNV-kantoren krij
gen een aansluiting op de database in Gdynia. 
In de beginfase is het natuurlijk handig je klan
ten ook op een beurs te laten zien wat het 
systeem presteert.
Het is verder voorstelbaar dat de Japanners 
en Koreanen op den duur op Europort zullen 
staan met een simulatiemodel waarmee is na 
te gaan hoe je hun marginale scheepsontwer
pen kunt verbeteren en wat de consequenties 
daarvan zijn voor draagvermogen, snelheid, 
enz. Verder kan je op een beurs dan uiteraard 
de werfproducten bekijken met Virtual techno 
logie, waarbij je bijvoorbeeld op het scherm 
een wandeling kunt maken op het laatst ge
bouwde cruiseschip.

Aziaten benadrukken kwaliteit 
Voor de Aziaten kunnen deze simulatietech
nieken een belangrijk hulpmiddel zijn bij hun 
streven orders voor kwalitatief hoogstaande 
schepen te verkrijgen. Zij hebben een aantal 
reders van cruiseschepen en veerboten al 
overtuigd, mede door het tekort aan bouw
plaatsen in Europa voor grote passagiers
schepen. Onlangs was evenwel te lezen dat 
Van Ommeren Shipping aanvankelijk aarzelde 
twee bulkers van 51.000 dwt in Shanghai te 
bestellen, omdat het bedrijf geen ervaring had 
met Chinese werven. Het zetje daartoe gaf de 
nieuwe partner, de Deense Clipper Group, die 
wel in China had laten bouwen.
Het maken van ingewikkelde, driedimensiona
le simulatie- en scheepsbouwprogramma’s is 
vooral nog Europese knowhow. Dat kan dus 
een aantrekkelijke exportmarkt worden. Zo 
maakten to t vele jaren na de Tweede Wereld
oorlog Amerikaanse ontwerpbureaus als J.J. 
Henry uitgekiende ontwerpen voor de Japan
se scheepsbouwers.
Een huidig voorbeeld is het Numeriek Cen- 
trum Groningen. Dat verkoopt productiennfor- 
matiepakketten aan de Aziaten via Kenton Ma
rine in Singapore, waarin de Central Industry 
Group, het moederbedrijf van het Numeriek 
Centrum, een meerderheidsbelang heeft.
De verminderde betekenis van de vooraan
staande ontwerpbureaus in de Verenigde Sta-

‘Nauticus’. Dat

S C H IP  in  W E R F *  ZE E  -  NOVEMBER 1999



"Dit is andere koek Togo. DU is Grunniger 
kwaliteitskoek."

ten is wellicht een gevolg van het verdwijnen 
van de grote, commerciële scheepsbouw al
daar. Voor de export van know-how blijft het 
dus belangrijk over eigen scheepsbouwerva- 
ring te blijven beschikken.

Europeanen sterk in motoren- 
bouw
In de wereldmarkt voor langzaam lopende 
tweeslag-motoren hebben MAN B&W en Wart- 
sila NSD een geschat aandeel van 95%. Voor 
Mitsubishi, de enige andere motorenbouwer 
in deze markt, resteert dus maar circa 5%. 
Toch worden de meeste grote motoren in Ja
pan en Zuid-Korea gebouwd, maar dat ge
beurt op licentie van de twee Europese bedrij
ven. Voortdurende aandacht voor onderzoek 
en ontwikkeling bezorgen beide nog steeds 
het onbetwiste leiderschap. Zij beschikken 
over eigen fabrieken in Europa, maar de pro
ductie ervan is relatief klein en wellicht niet 
erg rendabel. Zij blijven er wel praktijkervaring 
mee opdoen.
Ook bij de kleinere motoren hebben Europese 
motorfabrikanten een belangrijke positie, zij 
het dat het Duitse MaK Motoren in 1997 werd 
overgenomen door het Amerikaanse Caterpil
lar. Daardoor is het beter in staat de hoge 
kosten van onderzoek te dragen. Juist voor 
kleine bedrijven is het daarom steeds moeilij- 
ker in deze markt te overleven. Dieselmoto- 
renwerke Rostock (DMR) moest in mei 1999 
het faillissement aanvragen, mede als gevolg 
van het probleem met EU-subsidies na het 
bankroet van het aanvankelijke moederbedrijf 
Bremer-Vulkan. Sinds juni zoekt het 
Engels/Franse Alstom naar een koper voor 
de fabrieken met de merken Ruston, Paxman 
en Mirrlees Blackstone. Ulstein, een betrekke- 
lijk kleine motorenbouwer met belangrijke ni
chemarkten in de offshore en bij motoren met

gas als brandstof, nam 
reeds in maart het Engel
se Vickers over.
Een en ander roept paral
lellen op met IHC Holland 
dat een vooraanstaande 

positie heeft bij het ontwer
pen van baggerschepen. 
Steeds weer kan het bedrijf 

op nieuwe ontwikkelingen wij
zen, zoals onlangs nog bij de 
hopperzuiger ‘Lange Wapper1. 
Wel kan je je afvragen hoe lang 
zij die schepen grotendeels in 
Nederland kunnen bouwen. Zal 

er een tijd komen dat bagger
schepen voornamelijk op licentie 

in Zuid-Korea en China gebouwd 
worden, waarbij IHC de kennis en be

paalde onderdelen als de computer
systemen en gespecialiseerde baggeruitrus- 
ting levert? Bij de FPSO’s (Floating Production 
and Storage Offshore) van IHC Caland en Blu- 
ewater is dat al grotendeels het geval.

Europeanen overtreffen Aziaten 
in scheepvaart
De Europese reders behouden een belangrij
ke plaats in de wereldscheepvaart, zij het dat 
veel schepen onder buitenlandse vlag varen. 
De Grieken hadden vorig jaar verreweg de 
grootste vloot met circa 130 mln dwt, waar
van zo'n 45 mln ton onder nationale vlag. In
clusief de vloten van Noorse, Duitse, Engelse 
en Zweedse reders kom je op een totale vloot 
van ruim 240 mln dwt. De vijf Aziatische lan
den met de grootste vloten komen uit op ruim 
200 mln dwt, eveneens inclusief uitgevlagde 
schepen. Vooral de Japanners hebben een 
grote vloot die niet onder eigen vlag vaart.

Inmiddels gaat het met de vrach
ten weer de goede kant op. De 
chartermarkt voor containersche
pen begon reeds in het vroege 
voorjaar te herstellen. Voor een 
schip van 1700 teu was de dag
huur afgenomen van $14.000 
eind 1997 tot $6000 in februari 
1999. Begin september was al
weer bijna $10.000 bereikt.
Voor de schepen to t 1000 teu is 
het herstel minder spectaculair, 
maar voor deze groep was de 
huurdaling dan ook verhoudings
gewijs een stuk minder dan voor 
de grotere schepen. Ondertussen neemt ook 
het orderbestand van containerschepen af. In 
november 1998 was er op de vloot van bijna 
4 mln teu nog 15,46% (615.000 teu) in be
stelling, een half jaar later was dat maar 
13,96% (576.000 teu) van 4,13 mln teu. De 
afname was het sterkst bij de schepen tot

4000 teu; bij de grotere schepen bleef het or
derbestand stabiel.
De tankervrachten die tot najaar 1998 redelijk 
stabiel waren, doken in maart/april verder 
omlaag als gevolg van de beperking van de 
olieproductie in enkele OPECfanden. Sornmr 
gen beweren dat ook de charterers schuldig 
zijn. Zij zouden de reders hebben aangenoe- 
diigd VLCC’s te bestellen, omdat zij niet langer 
25 jaar oude tankers wilden bevrachten wat 
zij nu toch zouden doen. Voor de witte 
tankers is het vrachtniveau inmiddels weer re
delijk hersteld; voor zwarte tankers zijn de 
vrachten wel iets beter, maar blijven onaan
trekkelijk. Begin september werd voor een 
VLCC Worldscale 47 betaald op het traject 
Perzische Golf/Europa, welke vracht een jaar 
geleden rond de 75 schommelde.
Terwijl voor droge bulk de zomermaanden 
meestal een dip in de vrachten laten zien, be
gon dit jaar juist een herstel in juli. Zouden af- 
schepers te lang hebben gewacht met afslui
ten in de hoop een lagere vracht te kunnen 
bedingen? De JE Hyde index voor handymax- 
schepen (2040.000 dwt) bereikte, na een da
ling van 800 begin 1998 tot 650 in februari 
1999, alweer een piek van 835 in mei. Daar
na ging het even opnieuw bergafwaarts, maar 
begin september stond de index weer dicht 
bij de 800. Ook de vrachten voor Capesize- 
bulkers (110-160.000 dwt) herstelden zich in 
augustus na een bedroevend jaar met uiterst 
teleurstellende vrachten. De bekende BFI-in- 
dex schommelt sinds mei rond de 1000, wat 
een verbetering is ten opzichte van vorig jaar, 
maar reders zien liever een niveau van circa 
1200, zoals eind 1997 nog voorkwam. In de
ze index zijn de panamax-bulkers (5065.000 
dwt) sterk vertegenwoordigd; daarvan zijn er 
kennelijk nog te veel.

“Begin september was alweer bijna $ 10 .000  
bereikt”
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n i a  a n d M ar it î em Opdrachten

Damen Hoogezand boekt twee Combi Freighters 8700
Van Enzian Shipping A,G. in Zwitserland 
heeft Damen Shipyards Hoogezand op
dracht gekregen voor de bouw van een 
multipurpose vrachtschip van 8 7 0 0  tdw. 
Het betreft een met 6 ,5 0  m verlengde 
versie van de Combi Freighter 8300 , 
waarvan het eerste schip, de Zuiderdiep, 
werd beschreven in SWZ 3-98, blz, 25. 
De hoofdafmetingen van het schip, 
bouwnummer 803, worden L 1,1. x B mal 
x H = 1 2 1 ,6 56  x 15 ,85 0  x 9 ,750  m; de 
diepgang is iets kleiner geworden:

7 ,165  m. Door de verlenging heeft ruim 
2 er een containerbaai bij gekregen, 
waardoor de containercapaciteit nu 4 3 6  
TEU is en de ruiminhoud (voor beide rui
men samen) is vergroot tot 12 .160 m 3. 
De gross tonnage neemt toe tot 5999. 
De MaK hoofdmotor heeft een cilinder 
meer en levert 4 1 0 0  kW bij 6 0 0  tpm. 
Daarmee wordt een dienstsnelheid van 
15,4 kn behaald op de volle diepgang en 
met 185 kW voor de asgenerator. 
Anders dan de Zuiderdiep, wordt het

nieuwe schip uitgerust met een Liebherr 
dekkraan, aan SB tussen de beide lui
ken. De hijscapacfteit is 6 0  t op 16 m, 
4 0 1 op 26  m en 3 0 1 op 2 8 ,4  m.
De oplevering is gepland voor begin vol
gend jaar.
De Engelse rederij Carisbrooke PLC be
stelde bij Damen eveneens een Combi 
Freighter 8700 , identiek met het schip 
voor Enzian. De oplevering van dit schip, 
bouwnummer 804, zal in het 2e kwartaal 
van 2 0 0 0  plaatsvinden.

Zijaanzicht Dam en Combi Freighter 8700.

Breko bouwt binnenvaarttankers voor Van Ommeren
Van Ommeren Inland Tanker Shipping 
Rotterdam heeft bij Breko Nieuwbouw 
twee identieke chemicaliëntankers voor 
de binnenvaart besteld.

Het worden enkelschroefschepen, met 
als afmetingen: L o.a. x B o.a x H = 
85 ,90  x 11,45 x 4 ,8 0 /3 ,6 5  m. Op een

gemiddelde diepgang van 3 ,00  m zal het 
laadvermogen 1 7 0 0 1 bedragen.
De schepen krijgen zes ladingtanks met 
een totale inhoud van 21 00  m3 en twee 
sloptanks van 4 0  m3. Zij worden ge
construeerd met een dubbele huid en 
dubbele bodem over het ladinggedeelte. 
De resulterende zij- en bodemtanks zijn

ll-vormig en geheel voor waterballast be
stemd. Het materiaal van de ladingtanks 
is r.v.s. Duplex 1.4462.
De hoofdmotor zal 10 66  kW leveren.
De schepen, bouwnummers 99 05  en 
9906 , worden onder klasse van Lloyd’s 
Register gebouwd. Zij moeten eind 2000  
worden opgeleverd.

Roemeense opdracht voor IHC
IHC Holland in Kinderdijk gaat voor AFDJ 
Galati in Roemenië een sleephopperzui
ger van 2 6 8 0  m 3 bouwen.
Het schip, bouwnummer 1222, krijgt als 
afmetingen:
Lengte o.a. (romp) circa 75 ,55  m.
Lengte l.l. 71 ,80  m.
Breedte mal 14 ,00 m.
Holte 5,70 m.
Diepgang mal 4 ,4 5  m.
Diepgang mal baggermerk 5 ,00  m.
Draagvermogen op 5 ,00  m 30 30  t.
Het schip wordt uitgerust met een zuig- 
buis van 8 0 0  mm voor een baggerdiepte 
van 25 m. Lossen gebeurt via twee rijen 
enkele bodemdeuren of via een walpers- 
leiding.

Zijaanzicht van de zuiger die IHC voor Roemenië bouwt.

Twee hoofdmotoren van ieder 95 4  kW 
bij 1600  tpm drijven via reductiekeerkop- 
pelingen de vaste schroeven aan en ge
ven het schip op 5 ,00  m diepgang een 
proeftochtsnelheid van 10,6 kn.
De pompkamer ligt in het voorschip, 
waar een dieselmotor van 790 kW bij 
1 2 00  tpm de baggerpomp aandrijft en 
een van 578  kW bij 1800 tpm de jet- 
pomp.

Verder zijn er twee hulpsets van 140  
kVA, een havenset van eveneens 140  
kVA en een noodset van 6 5  kVA.
De bowthruster wordt aangedreven door 
een dieselmotor van 27 5  kW bij 1800  
tpm.
De accommodatie wordt ingericht voor 
12 personen.
De oplevering moet medio 2 0 0 0  plaats
vinden.

De Hoop boekt cruiseschip
Scheepswerf de Hoop, met vestigingen 
in Lobith en Heusden, heeft van de Ame- 
nkaanse tour operator Vantage uit 
Brookline, USA, opdracht gekregen voor 
de bouw van een hotel passagiersschip. 
Het schip, bouwnummer 378, is be
stemd voor cruises op de Rijn en de Do-

nau en moet in maart volgend jaar in de 
vaart komen. Met een lengte van 110 m 
en een breedte van 11 ,4  m krijgt het

Peters vult orderboek aan
Scheepswerf Peters in Kampen heeft 
drie opdrachten aan het orderboek kun
nen toevoegen.
Voor Royal Amasus Hansen wordt een 
Peters Polar Combi Porter 200  ge
bouwd, de Polar Snow, bouwnummer 
45 0 , met oplevering in het derde kwar
taal van 2001.
Voor Wagenborg Shipping worden twee 
schepen van het type Peters Combi Por
ter 150 gebouwd, bouwnummers 47 0  
en 47 1 , met oplevering medio 2 0 0 0  en 
begin 2001 .
Voor gegevens zie de Lumare, de eerste 
Polar Combi Porter 200, in SWZ 8-98, 
blz. 6, resp. de Hansa Kampen, de eer
ste Combi Porter 150, in SWZ 12-98, 
blz. 34.

M osselkotter ZZ-9 
besteld bij Maaskant
Maaskant Shipyards Bruinisse gaat voor 
S.L. Schot B.V. te Zierikzee een mossel
kotter bouwen, die het registratienum
mer ZZ-9 krijgt.
De afmetingen van het schip, bouwnum
mer 561, worden:
Lengte o.a. 41,18 m.

Breedte mal 10 ,00 m .
Holte 2 ,8 5  m.
Voor de voortstuwing worden twee Ca
terpillar motoren, type 34 12  DLTA 
SCAC, geplaatst, elk 4 5 9  kW bij 1800  
tpm. Deze drijven via Reintjes keerkop- 
pelingen, type WAF343L, reductie onge
veer 3,5:1, de schroeven aan, die in Van 
de Giessen wing nozzle straalbuizen 
draaien, diameter 1100 mm.
Verder worden een Caterpillar hulpset 
van 60  kVA en een Hatz havenset van 28  
kVA geïnstalleerd.
De uitrusting omvat o.a.:
-e e n  achttrommelige Maaskant mossel- 

/urtkaplier, aangedreven door een Ca
terpillar motor, type 3306B DIT, van 
147 kW bij 1800  tpm;

-e e n  spoelpomp van 1700  m3/h , aan
gedreven door een zelfde Caterpillar 
motor.

De oplevering is gepland voor medio vol
gend jaar.

schip accommodatie voor 142 passa
giers. Het wordt uitgerust met twee Ca
terpillar motoren van ieder 7 5 0  kW.
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Zijaanzicht van het passagiersschip dat De Hoop voor Amerikaanse rekening bouwt.
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Tewaterlatingen

Chassiron
Op 11 september is bij Niestern Sander 
in Delfzijl het tankschip Chassiron, bouw- 
nummer 812, uit het bouwdok gesleept. 
Het schip wordt gebouwd voor de Fran
se rederij Petromarine, waarvoor Nies- 
tern Sander een jaar geleden al de Cap 
Ferret bouwde. De oplevering is tegen 
het einde van het jaar gepland.
Voor enkele voorlopige gegevens en een 
zijaanzicht van de Chassiron, zie SWZ 
7/8-98, blz. 5. De tewaterlating van de Chassiron (foto: Niestern Sander).

Voomeborg
Bodewes Scheepswerf Volharding’ Fox- 
hol heeft op 25 september de multipur
pose containercarrier Voorneborg, 
bouwnummer 344, te water gelaten. Het 
is het vijfde schip uit een serie van zes 
8700  tonners voor Wagenborg Ship
ping. De oplevering wordt binnen afzien
bare tijd verwacht.
Het eerste schip uit de serie, de Vecht- 
borg, is beschreven in SWZ 12-98, blz. 
24.

Claudia
Op de binnendijkse werf van Niestern 
Sander is op 2 oktober het vrachtschip 
Claudia, bouwnummer 904, te water ge
gaan. Het schip wordt gebouwd voor 
Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agen- 
tuurkantoren in Delfzijl en is het eerste 
van een nieuwe serie van vier stuks die 
de rederij bij Niestern Sander bestelde. 
De oplevering zal omstreeks het einde 
van deze maand plaatsvinden.
Voor enkele voorlopige gegevens en een 
zijaanzicht van de Claudia, zie SWZ 9-98, 
blz. 5.

Hansa Bremen
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
18 september het vrachtschip Hansa 
Bremen, bouwnummer 460, opgeleverd! 
aan de C.V. Scheepvaartonderneming 
Hansa Bremen, managers Amasus in 
Delfzijl. Het is het derde schip van het ty
pe Peters Combi Porter 150, waarvan 
de werf er nog drie in opdracht heeft.
Het eerste schip van de serie, de Hansa 
Kampen, is beschreven in SWZ 12-98, 
blz. 34.

Rectificatie

Smit Jo s  en Smit Yenogoa
In het juli/augustus nummer van SWZ 
werden in deze rubriek (op blz. 13, derde 
kolom) de Pushy Cats 1204 Smit Jos en 
Smit Yenogoa kort besproken. Door een 
zetfout is de paaltrek niet juist vermeld: 
deze bedraagt 4 ,9 1 in plaats van 9 ,8 1

Opleveringen

Jan-Cornelis GO-22
Maaskant Shipyards in Stellendam heeft 
op 2 oktober de kotter Jan-Cornelis GO- 
22, bouwnummer 538, overgedragen 
aan de firma Jan Lokker en Zonen, even
eens te Stellendam.
Het schip is van hetzelfde type als de an
dere kotters die Maaskant dit jaar al 
heeft opgeleverd; zie b.v. de Cornelis 
Senior in SWZ 2-99, blz.6/7.
Toch verschillen de schepen onderling, 
daar de machinefnstallatie, de vangst- 
verwerkingsinstallatie en de accommo
datie steeds aan de wensen van de op
drachtgever worden aangepast.
Zo heeft de JarvComelis een Deutz MWM 
hoofdmotor, type TBD 645 L6F, 2000  
pk (1471 kW) bij 545 tpm, en een Rein- 
tjes keerkoppeling, type WAF 3455, met 
een reductie van 4,074:1.
Ook de twee hulpsets en de haven/nood- 
set zijn van Deutz motoren voorzien. Zij 
hebben Stamford generatoren en leve
ren 2 x 53 0  kVA resp. 180 kVA.

Michiganborg: 9e 9000 tonner op 9-9-99 gedoopt
Op 9  september vonden in Delfzijl de 
doop en de overdracht plaats van de 
multipurpose containercarrier Michigan- 
borg. Het schip werd onder bouwnum
mer 685 door Scheepswerf Bijlsma ge
bouwd in opdracht van Wagenborg 
Shipping.
Het schip is van het type Bijlsma Tradeir 
9000 , dat in nauwe samenwerking met 
Wagenborg werd ontworpen'. De breed
te ging met 16,50 m uit boven de breed
te die op de werf in Wartena kon worden 
gerealiseerd. Bijlsma besloot tot de 
bouw van een nieuwe werf in Lemmer 
toen Wagenborg vijf schepen van het 
nieuwe type bestelde. Uiteindelijke groei
de de serie uit tot negen schepen, waar
van de Michiganborg de laatste is die in

Lemmer is gebouwd. Bij Frisian Shipyard 
Welgelegen in Harlingen is echter nog 
een M'borg in aanbouw.

De Michiganborg (foto: Flying Focus).

Het eerste schip van de serie, de Mark
borg, is beschreven in SWZ 3-97, blz. 
40.

Verder zijn er wijzigingen in de vangstver- 
werkingsinstallatie: o.a. is een liquid ice 
installatie, als op de Cornelis Senior, niet 
aangebracht.
De accommodatie omvat een tweeper
soons schippershut, nog een tweeper-

soons hut en een vierpersoons hut, kom
buis, messroom enz.
Het schip is uitgerust met een Marble 
Management System, als op de UK-153. 
Het systeem werd korf beschreven in 
SWZ 8-99, blz. 20.

De Jan-Cornelis GO-22 (tekening: J.T. Bendervoet).
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Opleveringen ir. L.A.S. Hageman

“Oueen o f Penta-Ocean”
Een nieuwe loot in de vloot van jumbo sleephopperzuigers
IHC Holland heeft, na de eerdere bouw van drie zeer grote zuigers voor resp. Dredging International, Jan de Nul en Van Oord 
ACZ, in mei van dit jaar van haar kant een vierde exemplaar aan de vloot van deze giganten toegevoegd. Naast de reeds in 
1 996 , 1 997  en 1 998  door andere Nederlandse werven opgeleverde eenheden van Ballast Nedam (Merwede) en Boskalis 
(Verolme Heusden) en de nog in bestelling zijnde eenheden, betekent dit een enorme vergroting van de capaciteit van mate
rieel dat in principe vooral is ontworpen voor het uitvoeren van zeer grote infrastructurele werken.

Fig. 1: De Queen of Penta-Ocean. (foto IHC /Flyipg Focus)

Z
elf heeft IHC een (bijna) zuster
schip van de “Pearl River" voor 
Dredging International nog in op
dracht en Krupp een nog veel 
groter schip (33.000 m3) voor 
Jan de Nul. Blijkbaar bestaat er 

van de kant van de aannemers veel vertrou
wen in dit deel van de markt, getuige ook uit
spraken van die zijde van bijvoorbeeld de 
bestuursvoorzitter van Boskalis afgelopen 
voorjaar.

Penta-Ocean Construction Corporation Ltd. is 
een zeer grote Japanse onderneming op het 
gebied van civiele werken; Penta-Ocean Dred
ging (POD) is een dochter van deze maat
schappij. Haar vloot bestond tot nu toe uit cut- 
terdredgers. De “Queen of Penta-Ocean" is de 
eerste sleephopperzuiger en voorwaar be
paald geen kleine! Deze order wordt door IHC

als een doorbraak op de Japanse markt be
schouwd.

ACH TERGRON D
Nederland is wereldmarktleider op het gebied 
van de bouw van drijvend baggermaterieel. 
Eens te meer bewijst deze opdracht, nu zelfs 
van een Japanse opdrachtgever, dat het spe 
cialiseren in niches van de markt succesvol is. 
Hierbij speelt het bezit van een goede thuis
markt een belangrijke rol. De symbiose tus
sen de dominant op de wereldmarkt opere
rende ‘natte’ aannemingsmaatschappijen uit 
Nederland en België en de gespecialiseerde 
werven alhier, leidt blijkbaar to t wederzijds 
voordeel. Ondanks de bij tijd en wijle geuite 
'bedenkingen’ over en weer over al dan niet 
vermeende minder ‘gewenste' kennisover
dracht aan derden, zijn mede dankzij uitne
mend onderwijs en onderzoek, het kennispo

tentieel en de hierdoor steeds op peil blijven
de voorsprong op dit specifieke gebied blijk
baar zo groot, dat dit deel van ‘Nederland
b.v.’ het wereldwijd uitstekend doet!
Ook het historische feit dat met de Nederland
se overheid als opdrachtgever, het meren 
deel van de nieuw verworven kennis en hieruit 
voortvloeiende producten en diensten ‘dicht 
bij huis' op ware grootte kunnen worden be
proefd, speelt een belangrijke rol bij het be
vestigen van de wereldwijde reputatie op dit 
gebied van aannemers en leveranciers van 
materieel en diensten. Denk bij dit laatste ook 
aan de rol van de toeleverende industrie en in
genieursbureaus.

Hoewel de financiering van sommige zeer 
grote landaanwinningsprojecten door de eco
nomische ontwikkelingen in het Verre Oosten 
tijdelijk moeilijker is geworden, sprak uit deze
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medio 1997 gegeven opdracht het vertrou
wen dat deze werken toch moesten worden 
uitgevoerd. Het gigantisch toegenomen we
reldwijde vervoer stelt nu eenmaal zijn eisen 
aan de verdere uitbouw van infrastructuur; 
haast altijd zijn de zee- en luchthavens betrok
ken bij de grote vervoersstromen over deze 
aardbol, gesitueerd in dichtbevolkte gebie
den, waar de ruimte op het land schaars is ge
worden. Het ontbrekende kan in dat geval 
slechts op het water worden veroverd.
Daarbij komt dat de hiervoor benodigde enor
me hoeveelheden grond in vele gevallen van 
grote afstand moeten worden aangevoerd.

De ervaringen opgedaan bij eerder uitgevoer
de zeer omvangrijke infrastructurele werken 
van deze aard (denk daarbij aan Hong Kong), 
hebben geleid to t een schaalvergroting die tot 
voor enkele jaren geleden niet voor mogelijk 
werd gehouden.

Het uitbuiten van de ‘economy of scale' op 
daartoe geschikte projecten is voor bagge
raars een uitdaging. Penta-Ocean Dredging 
neemt in het Verre Oosten en speciaal in Sin
gapore met haar vloot van grote cutterzui
gers een vooraanstaande plaats in. Gegeven 
het bovenstaande en de eerder geschetste 
gunstige verwachtingen in de markt voor gro
te infrastructurele werken was op zich de be
slissing van Penta-Ocean Dredging tot bestel
ling van de eerste sleephopper in haar vloot 
niet verrassend. Daarbij is vermeldenswaard 
dat reeds twee dagen na deze beslissing in 
de Raad van Bestuur van PentaOcean Con- 
struction Corporation, een Japanse delegatie 
bij IHC verscheen en dat slechts twee maan
den daarna op 17 juni 1997 het contract kon 
worden getekend. Het is daarom uiteraard 
zeer verheugend, dat bij de tewaterlating van 
de “Queen of Penta Ocean", deze daadkracht 
gerechtvaardigd werd toen de opdrachtgever 
bekend kon maken dat tezamen met Boska
lis, Dredging International en de HAM zou wor
den deelgenomen aan een groot landreclama- 
tie project in Singapore (Jurong). Het schip is 
aldaar inmiddels ingezet.

Overigens is het niet voor de eerste maal dat 
baggermaterieel aan Japan wordt geleverd; 
IHC of een van de werven waaruit IHC is voort
gekomen, deden dat al vijftien keer eerder en 
de contacten tussen Japan en Nederland op 
waterstaatkundig gebied dateren zelfs al uit 
de 19e eeuw. Ook het eerste Japanse oor
logsschip werd door Nederland geleverd!

ONTWERP
Algemeen
Zoals geschetst, is voor Penta-Ocean Dred
ging (POD) deze eenheid de eerste sleephop
perzuiger. Men heeft daarom gemeend ge

bruik te willen maken van beproefde technolo
gie. Dit houdt in dat er relatief weinig sterk in
noverende zaken in het ontwerp zijn opgeno
men. De overtuiging leeft dat hierdoor het 
operationele succes van deze toch enorme 
nieuwe zuiger voor POD in gunstige zin zal 
worden beïnvloed.
De volgende conceptuele beslissingen heb
ben aan het ontwerp ten grondslag gelegen:
a. Multifunctionaliteit; ook inzetbaar aan de 

'onderzijde’ van het eigenlijke toepassings
gebied; zie toelichting bij verschillende zuig- 
buisconfiguraties.

b. Geringe diepgang in relatie tot het laadver
mogen.

c. Robuustheid; vermijding van risico’s bij nog 
niet in de praktijk beproefde zaken.

d. Onderhoudsvriendelijkheid.
e. Keus voor een hoog ontwerp s.g. (1,5)

Het schip, dat inmiddels eind mei werd opge
leverd, is ontworpen voor een drietal bagger- 
diepten, namelijk 34, 40 en 60 m. Dit vergt 
telkens een verandering van zuigbuislengte 
en een hierop aangepaste opstelling van tus
sen- en mondbokken. Hierdoor kan optimaal 
worden ingespeeld op de specifieke bagger- 
omstandigheden; bij het ontwerp is er dan 
ook rekening mee gehouden dat ombouw 
snel kan gebeuren.
Niet alleen is het schip geschikt voor het uit
voeren van alle voorkomende baggerwerk- 
zaamheden die met landreclamatie te maken 
hebben, ook kan het schip in principe worden 
ingezet bij 'back fill'-operaties en eventueel 
voor normaal onderhoudsbaggeren. Daartoe 
is het toegerust met een tweetal boegschroe
ven van elk 850 kW en is ook verder bij het 
ontwerp rekening gehouden met goed 
manoeuvreren, onder meer door de toepas
sing van spaderoeren met flappen. Een 
DP/DT systeem met joystick-control maakt 
deel uit van de automatisering.

De Queen of Penta-Ocean is een dubbeh 
schroefsschip met machinekamer en accom
modatie in het achterschip en de pompkamer 
voor. In principe maakt deze opstelling het 
mogelijk bij de gekozen hoofdafmetingen, de 
hopperinhoud zelfs nog te vergroten ten kos
te van de beschikbare ruimte in MK en pomp
kamer. Bewust heeft men dit niet gedaan en 
voor een hoge dichtheid van de lading geko
zen. Deze hoofdindeling met zeer ruim opge
zette motor-, generator-, en pompkamer 
heeft als belangrijk bijkomend voordeel dat bij 
verwisseling van (slijt-jdelen de goede toegan
kelijkheid is verzekerd; bedacht moet worden 
dat bij dit soort afmetingen waarvan hier spra
ke is, deze delen redelijk onhandelbaar begin
nen te worden. Bovendien is door de extra 
ruimte de mogelijkheid geschapen eventueel 
in een later stadium to t installatie van meer jet-

vermogen over te gaan door recirculatie van 
arm mengsel uit de AMOB (“Arm Mengsel 
Over Board"-systeem).

Hooldgegevens
De hoofdafmetingen van het schip zijn;
Lengte max. 176 m.
Lengte o.a. (romp) 166,70 m.
Lengte 1.1. 160 m.
Breedte mal 31 m.
Holte gemald 12,50 m.
Zomerdiepgang 9,05 m.
Laadvermogen hierbij *) 2 2 .5 2 5 1.
Waterverplaatsing 4 0 .9 7 3 1.
Baggerdiepgang T max. 10,50 m.
Laadvermogen hierbij *) 30 .0001.
Waterverplaatsing bij T max. 4 6 .0 5 2 1. 
Hopperinhoud * *) 20.000 m3
Draagvermogen totaal 3 1 .3 9 8 1.

*)Bij 6 5 0 1. bunkers, 1 5 0 1. drinkwater, 4 0 1. 
smeerolie, 10 t. bemanning en uitrusting en 
een reserve voor ‘owner’s delivery1 en ‘spare 
parts’ van 1 7 5 1.
* * )Bij hoogste stand van de beide overvloeien

De ontwerpsnelheid (bij T = 10,50 m.) be
draagt 16 knoop bij een vermogen aan de 
schroeven van 2 maal 9.000 kW. onder 
proeftochtcondities; baggerend is een vermo
gen van 2 maal 3.975 kW. voor de voortstu
wing beschikbaar.

Vergelijkende beschouwing
Vergeleken met de andere grotere sleephop
perzuigers is de Queen of Penta-Ocean slan
ker, minder breed en steekt zij minder diep. 
Door het bovenstaande verklaarbaar blijkt dat 
hierdoor het schip ondanks zijn geringer 
draagvermogen een maximale lengte heeft 
van 176 m. en daarmede weliswaar niet de 
grootste qua hopperinhoud, maar op dit mo
ment nog wel de ‘langste’ dubbelschroefs 
sleephopperzuiger ter wereld is!

Tabel 1, geeft tussen enkele eerder in dit arti
kel genoemde reeds gebouwde schepen een 
vergelijking van inhoud hopper, draagvermo
gen bij ontwerpdiepgang en ontwerpsnelheid.

Hierbij zij opgemerkt dat de verschillende 
maatschappijen uiteraard aan de hand van ei
gen ervaringen en specifieke ideeën geba
seerd op hun verwachting van de markt, op 
verschillende wijze gestalte geven aan 'de' op
timale sleephopperzuiger, veelal ondersteund 
door middel van in eigen huis uitgevoerde uit
gebreide exploitatie-berekeningen.

Tabel 2, evenals tabel 1 ontleend aan een ver
gelijking gemaakt door IHC, laat bij een bag
gerdiepgang van T = 10,50 m. (ontwerpdiep
gang van de Queen of Penta-Ocean) zien hoe
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Tabel 1: Vergelijking hopperinhouden, draagvermogen en snelheden van recent gebouwde 
zeer grote sleephopperzuigers

Naam Hopperinhoud
m3

Draagvermogen
ton

Snelheid
knoop

Pearl River 17.000 25.000 16.0
Amsterdam 18.000 24.145 14.9
Gerardus Mercator 18.000 29.145 14.7
Volvox Terranova 20.000 29.400 16.5
Queen of Penta-Ocean 20.000 31.398 16.0
WD Fairway 23.425 33.500 16.1

Tabel 2: Vergelijking van transport capaciteit bij T =  10 .5 0  m.

Naam schip Laadvermogen*) 
ton (bij T = 10,5 m) 

ton*knoop

Snelheid*')
knoop

Transportcapaciteit
Laadvermogen

Pearl River 25.000 16,0 400.000
Amsterdam 23.500 14,9 350.150
Cornelis Mercator 24.000 14,7 352.800
Volvox Terranova 27.000 16,5 445.500
Queen POC 30.000 16,0 480.000
WD Fairway 28.000 16,1 450.800

‘ ) geschatte waarden bij T=10,50 m.
* *) snelheden niet gecorrigeerd voor gewijzigde diepgang

de transport capaciteiten van de verschillende 
eenheden zich verhouden. Opgemerkt moet 
hierbij worden dat inmiddels bekend is, dat 
verschillende sleephoppers van dit lijstje in de 
praktijk een stuk sneller varen dan aanvanke
lijk werd voorspeld! Met nadruk moet ook wor
den gesteld dat vergelijking van waarden door 
de veelheid van parameters een hachelijke

zaak is; er is altijd een zuiger te vinden die ten 
aanzien van een bepaald aspect van gebruik 
lijkt uit te steken boven een andere. Voor een 
andere missie is het weer anders. De opera
tionele diepgang, in dit geval 10,50 m, is toe- 
gesneden’ op de Queen of Penta-Ocean.

Rompvorm
De huid is als vrijwel alle ontwerpen van IHC, 
orrtwikkelbaar. Er is geen vlaktillmg en de 
plaats van de zuigbuisiniaat in de vlakke zijde

bepaalt dan ook als gewoonlijk bij dit scheeps- 
type, het punt waar de waterlijnen insnijden. 
Bij het achterschip wordt dit punt bepaald 
door de maximale hoek waarbij geen afscheu
ren van de grenslaag plaatsvindt; het water 
naar de schroeven in straalbuizen wordt op 
beproefde wijze via scheggen overgaand in 
de bovenzijde van die straalbuizen, versneld.

Dit alles maakt het mogelijk 
bij een bllokcoëfficiënt van 
0,86, een maximaal laadver
mogen bij de maximaal toe
gelaten diepgang te berei
ken.
De uiteindelijk ontwikkelde 
rompvorm werd beproefd 
door het Marin.

Klasse
Het schip is geklassificeerd 
onder Bureau Veritas onder 

de klasse notitie 13 /3  E + Hopper Dredger, 
Deep Sea, + AUT-MS en onder Nippon Kokan 
onder NS* (Drag Suction Hopper Dredger), 
MNS*.

INDELING
Compartimentering
In dwarsrichting zijn van achter naar voor to t 
het niveau van het hoofddek de volgende 
schotten voorzien: achterpiekschot, voorste 
MK-schot, achterste hopperschot, voor-hop-

perschot, pompkamerschot en voorpiek- 
schot; in langsrichting naast kippenkooi, over 
het hopperdeel twee langsschotten. De zij- 
beunen zijn verder onderverdeeld en dienen 
onder meer als brandstoftanks voor zware 
olie en diesel, alsmede als settlingtanks. In ho
rizontale zin zijn de volgende niveaus te on
derkennen; tussendek, hoofddek, een doorlo
pend deels gesloten trunkdek dat bakdek en 
kampagnedek verbindt en op het achterdek 
een dekhuis met vier lagen accommodatie 
met daar bovenop de brug.
De voorpiek is als trimtank ingericht.

Het schip voldoet aan de internationale eisen 
zoals gesteld door SOLAS en de Scheepvaart 
Inspectie.

Het schip is qua sterkte ontworpen voor ope
reren bij de baggerdiepgang onder de bepa
ling van meer dan 15 mijl buitengaats of meer 
dan 20 mijl van de haven (golfbuigend mo
ment factor 3 /3  op baggermerk). Hiermede 
is bereikt dat ook op grote afstand van de 
kust optimaal zand kan worden gewonnen.

Door de enorme lengte aan zuigbuis die in de 
zijden dient te worden ‘opgeborgen’ wordt fei
telijk op logische wijze de scheiding van de lo
catie tussen het vermogen opwekkende en 
het verbruikende deel van het schip bepaald; 
machinekamer met generator deel achter, 
pompkamer en pomp motorkamer voor. Het 
trunkdek dient in deze configuratie dan ook te
vens als werkdek. Dit werkdek wordt bediend 
door een 45 tons kraan die van fronfschot tot 
aan voorpiekschot verrijdbaar is over een vas
te kraanbaan.

Bunker capaciteit
De vermogensopwekking vergelijkbaar met 
die van een middelgrote stad vergt bij een 
operationele periode van ca. 4 weken een 
aanzienlijke brandstofhoeveelheid.
Zware olie 2.400 m3 
Diesel olie 400 m3
Smeerolie 40 m3

De brandstoftanks zijn gesitueerd in de zijbeu- 
nen ter zijde van de hopper.
De settling tanks hebben een inhoud van 
230 m3.
Daarnaast kan een hoeveelheid van 200 m3 
aan drinkwater worden geborgen.
Een verdamper van 75 t/dag zorgt voor toe
gevoegde capaciteit.

Accommodatie
Deze heeft airconditioning en is uitgelegd op 
een bemanning van max. 45 personen, die in 
het dekhuis in twee en eenpersoonshutten is 
ondergebracht Aan stuurboord is het kam- 
pagne dek vrijgehouden in verband met een

S C H IP  tn  W E R F  «fc ZE E  -  NOVEMBER 1999



mogen van elk 13.125 kVA aangedreven. 
Daarnaast is een hulpgeneratorset voorzien 
van 1687,5 kVA en is een noodgeneratorset 
(tevens voor havengebruik) van 406,3 kVA 
geïnstalleerd.
Het opgewekte vermogen wordt via een hier
na te beschrijven wijze van opereren, Ver- 
bruikf door een viertal elektromotoren van elk
3.000 kW voor aandrijving van de binnen
boord baggerpompen, de motoren voor aan
drijving van de twee buitenboord baggerpom
pen van elk 2.200 kW, de motoren voor de 
beide jetpompen van elk 1.350 kW en de mo
toren voor de beide boegschroeven van elk 
850 kW.

Fig. 4: Gantry kraan op vaste kraanbaan

mogelijk verdere zuigbuisverlenging voor het 
eventueel baggeren van trenches. Het onder
ste niveau bevat keuken met voorraad
kamers, een officieren- en een bemannings- 
messroom, een wasserij en een 
omkleedruimte. Ziekenboeg met kantoor, 
bar, lounge en recreatieruimte zijn voorzien 
op het Eklek en een accukamer en een apar
te instrumentenruimte op het A-dek. Een 
tweetal kantoren bevindt zich op het niveau 
van het kampagnedek. De indeling in vertikale 
zin met de service ruimten op het hoofddek 
als eerste geluidsbarrière en de van het dek
huis gescheiden schoorstenen waarborgen 
dat de geluidsniveaus in de accommodatie 
voldoen aan de volgende waarden:
Brug, hutten op A-, B-,C- 
en kampagnedek: 60 dB(A)
Messroom: 65 dB(A)
Machine-controlekamer: 72 dB(A)

VERM OGEN SC) PW EKKIN G  
EN VERDELING
De primaire vermogensopwekking geschiedt 
door een tweetal Wartsila 12 cilinder diesel
motoren (niet omkeerbaar), type 12V46 C, 
werkende bij een konstant toerental van 500 
rpm en een maximaal vermogen van elk 
12.600 kW. Ze zijn geschikt voor gebruik van 
zware olie.
Via een flexibele slipkoppeling en een daar
achter gelegen tandwielkast met ingebouwd 
stuwblok, worden de verstelbare schroeven 
met een diameter van 4,70 m. (in straalbuis) 
aangedreven met een toerental van 126 rpm. 
Aan de voorzijde van de dieselmotoren wor
den via een flexibele koppeling en een tand
wielkast, de hoofdgeneratoren met een ver-

BAGGERUITRU STING 
Wijze van opereren
Afgezien van eerder vermelde mogelijkheden 
ten aanzien van de inzet van het schip bij ver
schillende baggerdiepgangen, is ook het ge
bruik van de onderwaterpomp afhankelijk van 
de gekozen zuigbuislengte. Bij de bagger- 
diepgang tot 34,3 m. kan met conventionele 
zuigbuizen zonder onderwaterpomp worden 
gewerkt. De binnenboordpompen met een 
beschikbaar vermogen van elk 4.050 kW., 
aangedreven door 2 elektromotoren 'in serie', 
zijn dan in staat om bij matig fijn zand de hop
per te vullen binnen een laadtijd van 65 minu
ten bij een overvloeihoogte overeenkomend 
met een hopperinhoud van 15.655 m3.; bij 
grotere diepten met verlengde zuigpijpen wor
den de onderwater pompen met een vermp 
gen van elk 2.200 kW. ingezet. In dat geval 
worden de binnenboord pompen aangedre
ven door een enkele elektromotor met een 
vermogen van 2.650 kW. In beide gevallen is 
een vermogen van 2 maal 1.350 kW. beschik
baar om te jetten.
8ij een grotere baggerdiepte dienen de de
montabele tussenbokken voor de korte bui-

De bij de huidige stand van de techniek inmid
dels gebruikelijke additionele maatregelen in 
de accommodatie, als geluidsisolerende 
(zwevende) vloeren in het accommodatie- 
deel, het 'ontkoppelen’ van scheidingswan
den, plafonds en raam- en poortbakken van 
stalen schotten en wanden, maken ook dat 
aan deze eisen kon worden voldaan. Daartoe 
moesten ook buiten het verblijfsdeel onder 
meer de volgende maatregelen getroffen 
worden:
-Verend opstellen van hulpdiesel generatorset. 
-Verend ophangen van de uitlaatgassen lei

dingen.
-Opstelling hydraulisch aggregaat in de 

pompkamer voor.
-  Specifiek ontwerp uitlaatgassen dempers.

Fig. 5: Opstelling tussen- en mondbok voor korte buis, zoals ook getekend op algemeen plan; voor 
verlengde buizen kan tussenbok rechts boven worden verplaatst naar een van de posities links on

der.
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Fig. 3: Algemeen plan “Queen of Penta-Ocean”
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Fig.6: Sleepkop m et mondbok

zen, als mondbokken voor de verlengde, van 
onderwaterpompen voorziene zuigbuizen.

De relatief geringe maximale baggerdiepgang 
van 10,50 m. maakt het mogelijk bij zandsup- 
pletie dicht aan de wal te opereren. In dat ge
val kan de hopper via een leegzuiginstallatie 
bediend door de binnenboord baggerpompen 
met een vermogen van 2 maal 6.000 kW, via 
een walpersinstallatie geleegd worden. De 
persbuisdiameter (binnenboord) bedraagt
1.000 mm.

Niet daadwerkeli|k aangebracht, maar wel 
qua ruimtebeslag en uitleg voorzien, zijn voor 
elke zuigbuis een recirculatiepomp met bijbe
horend leidingsysteem voor 'groen water'; 
overvloei water en arm mengsel kan in dat ge
val via de AMOB-installatie gebruikt worden 
voor jetten. Deze vooral voor slibbaggeren 
belangrijke voorziening vermindert in dat ge 
val het ‘beroeren’ van eventueel vervuilde fijne 
re gronddelen.
Naast bovengemelde voorzieningen dienen 
dan de overvloeien aan de onderzijde van vlin- 
derkleppen te worden voorzien.
Dat in eerste instantie overigens niet wordt 
gedacht aan onderhoudsbaggeren, wordt 
geïllustreerd door het ontbreken van een ont- 
gassingsinstallatie.
Het is overigens mogelijk de hopper leeg te 
zuigen voordat met de baggeroperatie zelf 
wordt begonnen.

Zuigbuizen
Deze hebben een doorsnede van 1.200 mm. 
De mogelijkheden die de verschillende opstef 
lingsvarianten bieden, zijn bereikt door zonder 
compromissen een soort optelling te maken 
van de meest ideale oplossing voor elke denk
bare situatie en baggerdiepte. Dit is voor de 
eerder vergeleken hoppers lang niet altijd het 
geval. In veel gevallen wordt het aan het vak
manschap van de bemanning overgelaten om 
bij een bepaalde situaties, bepaalde beper
kende aanpassingen in opereren toe te pas
sen, voornamelijk door manipuleren met de 
zuigbuis buiten het gebied waarvoor deze op
timaal ontworpen werd. In dit geval is bij de 
"Queen of Penta-Ocean” anders gekozen, het
geen uiteraard in de kapitaalkosten tot uiting

komt, maar ook de inzetbaarheid en ‘redurv 
dancy' vergroot.

Zuigkoppen
Deze zijn van het actieve IHC-type met afhan
kelijk van de grondsoort in te stellen regelbaar 
vizier en regelbare waterinlaat met een werk
zame breedte van 4,50 m. Ze zijn voor wer
ken in zware grond voorzien van messen en 
hoge druk jets en in nauw overleg met de 
klant 'custom-built1 ontworpen. 
Onderwaterpompen 
De semi-axiale pompen zijn van het IHC hoog 
rendement type HRHA en opgenomen in een 
kegelvormige wiegconstructie waarin tevens 
de in een apart tussenstuk opgenomen AC 
elektromotor is gemonteerd. Deze opstelling 
maakt het mogelijk om de pomp te demonte
ren zonder het wegnemen van de E-motor. Bij 
geringe baggerdiepgang waarbij alleen de 
binnenboord baggerpompen werken, is een 
voorziening getroffen om de onderwater- 
pomp te ‘by-passen’.

Binnenboord baggerpompen
Aandrijving van elk geschiedt afhankelijk van 
het al dan niet gebruik van de onderwater- 
pomp door een, respectievelijk twee AC mo
toren (in lijn); de radiale dubbelwandige pom
pen zijn van het IHC hoog rendement type 
HRMD 242-51-120 en via een reductie tand
wielkast met een stelsel van een schakelbare 
slipkoppeling en een elastische koppeling, 
verbonden aan de motoren.

Je t  pompen
Het vermogen van elke pomp bedraagt 
1.350 kW, type HRLD 123-30-70.
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Fig. 7: Schema aandrijving
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LADEN EN LOSSEN
Ook hierbij is gebruik gemaakt van eerder be
wezen beproefde concepten. Op dit gebied 
heeft de bij de Japanners bekende “Amster
dam'1 als voorbeeld gediend voor het laden 
via een centrale goot met chute achter in 
combinatie met 2 overvloeikokers voorin de 
hopper; dezelfde opstelling komt overigens 
ook bij andere hoppers vaak voor.

De toepassing van de zeer robuuste, relatief 
dure kegelkleppen (ook toegepast bij de “Am
sterdam") heeft als groot voordeel dat er bij 
geringere waterdiepten waar gelost moet 
worden, geen voorloskleppen nodig zijn, dat 
er in dat geval zeer gedoseerd kan worden 
gelost en dat er sprake is van een relatief 
zeer groot losoppervlak. Maximaal steken de
ze kleppen 1,5 m. onder het vlak uit. Vergelijk 
dit met lossystemen bij vergelijkbare zuigers 
met enkele bodemdeuren (4,- m.) of bij toe  
passing van voorloskleppen (2,- tot 2,5 m.).

Een andere wijze van lossen is het walpersen. 
Afhankelijk van de persafstand kunnen hier
voor een of allebei de binnenboord bagger- 
pompen aangewend worden. De interne pijp- 
diameter van de walspersleiding aan boord 
bedraagt 1.000 mm.
Fluïdiseren van de lading geschiedt door mid
del van jets en door watertoevoer via de leeg- 
zuigkanalen. Het totale walpersvermogen be
draagt 12.000 kW. Het ingezette vermogen 
is afhankelijk van de persafstand bij een maxi
male druk van 23 bar.
Bij gebruik van 1 binnenboordpomp bedraagt 
bij een concentratie van 15% de maximale 
persafstand ongeveer 2 km.; bij 2 pompen 
ca. 4 km.

DANKBETUIGING
Dit artikel kon tot stand komen dankzij de ge  
waardeerde medewerking en de ruim ter be 
schikking gestelde documentatie van de zijde 
van IHC Holland; speciaal zij hierbij vermeld de 
medewerking van de beide projectleiders en 
het hoofd van de ontwerpafdeling. Van deze 
laatste werden de overzichten gebruikt die de 
vergelijking tussen de in het artikel gememo
reerde jumbo-zuigers mogelijk maakten.

Fig.8: Overzicht pompkamer

Lijst van toeleveranciers van de Queen Penta-Ocean (niet volledig)

Ajax Brandbeveiligingen, Amsterdam 
Alfa Laval, Maarssen

Alphatron, Rotterdam
Atlas Copco, Zwijndrecht
Barkemeyer Schiffstechnik, Reinbeck, BRD
Bloksma, Almere
Boll & Filterbau, Amersfoort
Brusselle Marine Industries, Nieuwpoort, België
Buitendijk Techniek, Zwijndrecht
Brohl Maschinefabrik, Brohl-Lutzig, BRD
Druck Nederland, Barendrecht
Geveke Motoren, Papendrecht
Hamworthy Marine, Rotterdam
Heinen & Hopman, Spakenburg
Hatecke, Drochtersen, BRD
Hatenboer-Demi, Rotterdam
Hydraudyne Bruinhof, Rotterdam
Hytop, Sliedrecht
IHC Holland, Lagersmit, Kinderdijk
IHC Holland, Parts & Services, Kinderdijk
IHC Systems, Sliedrecht
Ketting, IJmuiden
Koeling, Krimpen a /d / Ijssel
Lebus International Eng, Poulton-le-Fylde
Van Leusden, Etten Leur
Lips, Drunen

Man Rollo, Zoetermeer
Nijhuis pompen, Winterswijk
Imtech, Rotterdam
Teamtac, Tvedestrand, Noorwegen
Thyssen de Reus, Krimpen a/d Ussel
Wiesloch, Spijkenisse
Winel, Assen
Van Wijk en Boerma, Groningen 
Wouter Witsel, Enschede

C02 installatie
Verdamper, separatoren, warmtewisselaars, 
pompen
Nautische uitrusting
Luchtcompressoren
Roeren en roerkoningen
Koelers
Filters
Stuurmachine
Dekkraan
Winches
Tankmeetsystemen
Hulpmotoren
Sewage installatie
Ventilatie en airconditioning
Reddingboot
Zoetwater behandeling
Tandwielkasten en koppelingen
Hydraulische installatie
Lagers en afdichtingen
Baggeronderdelen en uitrusting
Besturingslessenaars, instrumenten
Stadlucht compressoren
Koel- en vriesinstallatie
Swivellier
Pompkamer kraan 
Voo rtstuwings in stal I atie,
Boegschroeven 
Bilge water separator 
Centrifugaal pompen
Besturingslessenaars, electrische uitrusting
Incinerator
Lift
Thermische olie installatie 
Stalen deuren 
Hydrofoor installatie 
Vlinderkleppen
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Raad voor de scheepvaart ^ 2 2 l van Donselaar

Situatieschets van het Tucht
recht voor de Zeescheepvaart
Een lobby van invloedrijke personen bij leden van de Tweede Kamer en een daaruit resulterende motie bracht, bij monde van 
de Minister van Verkeer en Waterstaat, het vorige kabinet ertoe de Kamers te laten weten voorstander te zijn van het instellen 
van een onafhankelijk ongevallen instituut voor alle vormen van transport. Bij de totstandkoming van een dergelijk instituut 
dienen de raden, welke zich thans bezig houden m et het onderzoek naar de oorzaak van ongevallen in de transportsectoren, 
zoals de Luchtvaart, de Zeescheepvaart, het Railtransport en de Binnenvaart, hun onderzoekswerk over te dragen.

G
een der sectorale raden om
armde dit voornemen van har
te, maar het was met name 
de gehele maritieme sector 
die vraagtekens zette bij de 
noodzaak van een instituut 

zoals door het kabinet beoogd en stelling 
nam tegen de opheffing van de Raad voor de 
Scheepvaart en overdracht van de bestaan
de, door de Schepenwet geregelde, be
voegdheden.
Zolang de Schepenwet niet is herzien, kan de
ze overdracht niet plaatsvinden en blijft voor 
de zeescheepvaart de Raad voor de Scheep
vaart de enige instantie voor onderzoek naar 
de oorzaak van scheepsongevallen. Een be
roep op de leden van de Tweede Kamer door 
de gehele maritieme sector heeft, zoals be
kend, er toe geleid dat de Tweede Kamer zich 
heeft uitgesproken voor handhaving van de 
tuchtrechtspraak.
De Tweede Kamer heeft met de motie Van 
Waning/Blaauw van maart 1998 de regering 
verzocht om bij de Kamer een voorstel in te 
dienen voor een wettelijke regeling om te 
voorzien in een aan de eisen van deze tijd aan
gepast tuchtrecht ten behoeve van de zee
scheepvaart. Gevolggevend aan deze motie, 
ging de Minister er, overigens zonder dit tij
dens de behandeling zo te stellen, als vanzelf
sprekend vanuit dat de maritieme sector be
reid zou zijn om de extra kosten van zo’n 
tuchtcollege voor haar rekening te nemen. 
Vervolgens werd het stil, want de verkiezin
gen stonden voor de deur.

Aide Memoire
Bij de introductie van het nieuwe kabinet bleek 
dat de zittende Minister van V & W naar Eco
nomische zaken was verhuisd en mevrouw 
Netelenbos de post van Minister van Verkeer 
en Waterstaat zou gaan bezetten. Ook in de 
Tweede Kamer vonden als gevolg van de ver
kiezingen verschuivingen plaats, waardoor 
Dhr Van Waning, één der krachtigste pleitbe
zorgers voor de maritieme sector, zijn zetel

moest opgeven.
In de tweede helft van september 1998 volg
de een eerste contact tussen vertegenwoor
digers van de betrokken maritieme organisa
ties en vertegenwoordigers van Verkeer en 
Waterstaat over de status van het tuchtrecht. 
In een brief, opgesteld in overleg met alle be
trokken maritieme organisaties en getiteld: 
"Aide Memoire Raad voor de Scheepvaart /  
Tuchtrecht ten behoeve van het gesprek met 
de Minister van Verkeer en Waterstaat' wordt 
gerefereerd naar de in maart 1998 ingedien
de motie met betrekking tot het tuchtrecht 
voor de zeescheepvaart. Vermeld worden zo
wel de respons van de Minister van Verkeer 
en Waterstaat voor wat betreft de instandhou
ding van het tuchtrecht onder voorwaarde van 
wettelijke herziening als de veronderstelling 
van de Minister inzake de financiële conse
quenties voor de Maritieme sector.
De betrokken organisaties benadrukken dat 
to t op dit moment het door de Raad van de 
Scheepvaart uitgeoefende publiekrechtelijke 
tuchtrecht, strekkende ter bescherming van 
de veiligheid van de scheepvaart, volledig 
door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
wordt gefinancierd.
De Ministeriële toevoeging is niet tijdens de 
behandeling van de motie in de Kamer aan de 
orde geweest en was ook geenszins een mo
gelijk oogmerk van de door Van Waning/ 
Blaauw ingediende motie.
De opstellers van de brief nemen dan ook af
stand van deze financieel getinte toevoeging. 
Zij refereren naar een eerder schrijven [22 
september 1998] waarin wordt aangegeven 
dat rechtspraak en het tuchtrecht, zoals dat in 
de scheepvaart is ingevoerd, bij uitstek en 
van oudsher een kerntaak van de overheid is 
en dient te blijven, waarvan de overheid de 
kosten dient te dragen. Hierdoor wordt te
vens de schijn van afhankelijkheid voorkomen. 
Zij stellen verder dat er door de overheid geen 
inhoudelijke argumentatie is aangedragen 
voor de onderbouwing van het voornemen de 
kosten in de toekomst aan de scheepvaart

sector door te berekenen.
Voorts refereert de Aide Memoire aan het feit 
dat de huidige Raad voor de Scheepvaart on
langs wederom voor een periode tot en met 
31 december 2002 is benoemd.
Om mogelijke verwarring te voorkomen, 
wordt voorgesteld om de "Natte” kamer van 
de nieuwe Raad voor de Transportveiligheid 
uitsluitend te belasten met het onderzoek 
naar Binnenvaartzaken.
Tot slot spreken zij hun bereidheid uit om met 
het Ministerie samen te werken aan een nieuw 
wetsvoorstel het tuchtrecht betreffende.

Wederzijdse verkenning
De samenvatting, zoals deze was verwoord in 
de Aide Memoire, diende ter voorbereiding 
van een gesprek tussen de Minister en verte 
genwoordigers van de maritieme organisa
ties. Dit gesprek vond plaats op 11 mei 1999. 
Tijdens dat gesprek vraagt de Minister naar 
de inhoudelijke argumenten van de sector om 
voor het voortbestaan van het tuchtrecht te 
pleiten. Alhoewel deze argumenten al in reeds 
geproduceerde stukken zijn genoemd, wor
den enige argumenten aangehaald. Opmerke
lijk lijkt de vraag van de Minister om een toe
lichting over de samenstelling en werkwijze 
van de Raad voor de Scheepvaart.
De Minister schetst de positie van de (dan, 
red.) per 1 juli a.s. in te stellen Raad voor de 
Transportveiligheid en brengt de toekomstige 
overdracht van taken door de Raad voor de 
Scheepvaart aan die nieuw te vormen raad 
ter sprake. Zij toont begrip voor de motie Van 
Waning/Blaauw en heeft een willig oor voor 
het pleidooi van de sector om het tuchtrecht 
te handhaven, bijvoorbeeld door een afzon
derlijk tuchtcollege in te stellen.
Naar het oordeel van de maritieme organisa
ties dient zo’n in te stellen tuchtcollege wel 
volstrekt onafhankelijk te zijn en dus door de 
overheid financieel te worden gedragen. De 
Minister daarentegen is van mening dat ook 
een verenigingstuchtrecht die onafhankelijk
heid kan geven. Het tuchtrecht behoeft dan
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niet publiekrechtelijk te worden geregeld. De 
Minister wil het tuchtrecht vooral practisch re
gelen en zou niet graag precedentwerking 
naar andere beroepsgroepen zien uitgaan. 
De Minister vreest dat een publiekrechtelijk 
tuchtrecht zou kunnen interfereren met de ta
ken en bevoegdheden van de in te stellen 
Raad voor de Transportveiligheid, vandaar de 
voorkeur voor een privaatrechtelijke inpas
sing. Als sluitstuk zouden er dan afspraken 
gemaakt kunnen worden over een vorm van 
gezamenlijke financiering.
Een der ambtenaren brengt naar voren dat 
het Openbaar Ministerie te allen tijde bevoegd 
is om een zaak bij de strafrechter aanhangig 
te maken, waardoor in zo'n geval drie ver
schillende instanties één en het zelfde onge
val zouden behandelen. In zulke gevallen zou 
naar het oordeel van de organisaties de straf
rechter dienen te wijken voor de tuchtrechter 
omdat het in de meeste gevallen niet om 
strafbare feiten gaat, maar meer om beoor
delingsfouten of handelen in strijd met de nor
men van goed zeemanschap. Naar het oor
deel van de Minister dient de sector het 
voortouw te nemen in de discussies over de 
modernisering van het bestaande tuchtrecht. 
De Minister constateert dat alle argumenten 
wel zijn uitgewisseld en stelt voor het bespro
kene to t begin juni te laten bezinken.
De Minister deelt mee voornemens te zijn op 
korte termijn de Tweede Kamer schriftelijk te 
informeren over haar standpunt ten aanzien 
van de uitvoering van de motie Van 
Waning/Blaauw.
Van de zijde van de organisaties wordt aange
drongen op overleg op korte termijn met 
ambtenaren van de Minister over de inhoude
lijke kant van het tuchtrecht. De Minister zegt 
dat zij de aanwezigen zo spoedig mogelijk 
een aantal vraagpunten zal toesturen, waarop 
naar verhoopt vóór medio juni kan worden ge
reageerd.

Ministerieel Bericht aan de Twee
de Kamer
In het bericht van 7 juli 1999 van de Minister 
aan de Kamervoorzitter geeft de Minister in 
het kort de inhoud van het standpunt van de 
ambtsvoorganger ten aanzien van de kosten 
van een tuchtcollege weer en de acties welke 
door de Minister zijn ondernomen om inzicht 
in dit specifieke kostenaspect te krijgen. Het 
overleg met de betrokken organisaties wordt 
genoemd alsmede de voorkeur van de Minis
ter voor een privaatrechtelijk tuchtrecht. Ook 
het verzoek aan de betrokken organisaties 
om aan de hand van door de Minister opge
stelde lijst met vraagpunten na te denken over 
een mogelijk privaatrechtelijke regeling van 
het tuchtrecht in de zeescheepvaart wordt ge
memoreerd.
De Minister zegt toe de Kamer te berichten

over de uitkomst van het beraad met de be
trokken organisaties.

Vraagpunten ten aanzien van het 
Tuchtrecht.
De vraagpunten zijn opgesteld door de Minis
ter, de antwoorden zijn afkomstig van de be
trokken maritieme organisaties.
De vraagpunten van de Minister betreffen:
1. De te hanteren tuchtnorm;
2. De omvang van het aantal beroepsgroepen 

vallend onder het tuchtrecht;
3. De privaatrechtelijke verenigingen waarbij 

de beroepsgroepen zijn aangesloten;
4. De mogelijke onderbrenging van het pri

vaatrechtelijk tuchtrecht bij één der onder 
3. genoemde verenigingen;

5. De voorkeur van de maritieme organisaties 
voor tuchtrechtspraak in één instantie, zo
als thans het geval bij de Raad voor de 
Scheepvaart, of tuchtrechtspraak in twee 
instanties;

6. Handhaving, uitbreiding of verandering van 
de bestaande tuchtmaatregelen;

7. De toekomstige bevoegde instantie om 
een tuchtzaak aanhangig te maken;

8. Bereidheid van organisaties of verenigin
gen om financiële bijdragen te leveren aan 
de totstandkoming van het nieuwe tuch
trecht.

Op 13 juli daaraanvolgend hebben de maritie
me organisaties in de zeescheepvaart hun 
zienswijze ten aanzien van deze vraagpunten 
schriftelijk aan de Minister doen toekomen.
Uit hun reactie blijkt:
* Dat de oorspronkelijke tuchtnorm, mogelijk 

beter gedefinieerd, gehandhaafd zou kun
nen blijven.

* Dat het aantal beroepsgroepen zou dienen 
te worden uitgebreid met gediplomeerde 
schepelingen en men deze gelegenheid te
vens zou willen gebruiken om ook de Mari
tiem Officier als functie bij de beroepsgroe
pen op te nemen.

* Dat de beroepsgroepen, die onder het her
ziene tuchtrecht zouden vallen, een afspie
geling moeten zijn van de Nederlandse zee
scheepvaart.

* Dat de voorkeur uitgaat naar tuchtrecht
spraak in twee instanties. Deze voorkeur is 
mede bepaald door uitspraken van het Eu
ropese Hof ter bescherming van de rech
ten van de mens.

* Dat zij voorstander blijven van een publiek
rechtelijk tuchtrecht en bij voorkeur uitge
oefend door de Raad voor de Scheepvaart.

* Dat mogelijke vormen van aanvulling op de 
tuchtmaatregelen zouden kunnen zijn, de 
oplegging van voorwaardelijke maatrege
len of boetes.

* Dat voorstellen to t ongevallenonderzoek, 
ook in de toekomst zouden moeten wor

den aangegeven door Scheepvaartinspec
tie of op aangeven van individuele klagers 
of incident melding.

* Dat geen bereidheid bestaat to t financiële 
bijdragen, mede gelet op de mening dat de 
tuchtrechtspraak onder het publiekrecht 
dient te ressorteren.

Ministerieel Standpunt d.d. lH 
se ptember 1999
Zich op het standpunt stellend dat de Veilig
heid van Scheepvaart voldoende wordt be
schermd door de Raad van de Transportvei
ligheid, zodat daarvoor geen afzonderlijk 
publiekrechtelijk college behoeft te worden in
gevoerd, handhaaft de Minister de mening dat 
een privaatrechtelijk tuchtcollege zou kunnen 
volstaan voor de waarborging van de kwaliteit 
van de beroepsuitoefening. De beantwoor
ding van de vraagpunten door de maritieme 
organisaties noodzaken niet to t herziening 
van die mening. Naar aanleiding van het bo
venstaande, bericht de Minister de voorzitter 
van de Tweede Kamer dat geen uitvoering zal 
worden gegeven aan de motie Van 
Waning/Blaauw, omdat de Raad voor de 
Transportveiligheid op 1 juli 1999 van start is 
gegaan en temeer daar er op de begroting 
geen ruimte voor financiering van een publiek
rechtelijk tuchtcollege bestaat.

Sam en vatt i ng
Van zowel van de kant van de overheid als van 
die van het maritieme bedrijfsleven is duidelijk 
de wens tot samenspraak over de inhoud van 
het tuchtrecht in de zeescheepvaart geuit. 
Helaas kijkt het ministerieel standpunt thans 
hoofdzakelijk ingegeven door het feit dat in de 
begroting geen middelen zijn opgenomen 
voor een publiekrechtelijk tuchtcollege.
Het was de overheid die meende de bakens te 
moeten verzetten door een nieuw onderzoeks
instituut in het leven te roepen; een instituut 
waar de maritieme sector niet om heeft ge
vraagd, omdat een goed functionerend insti
tuut, in casu de Raad voor de Scheepvaart, op 
adequate wijze de oorzaak van scheepsonge
vallen met behulp van materiedeskundigen on
derzoekt en daarover een uitspraak doet. 
Vanaf het begin was duidelijk en is ook aange
geven door de maritieme sector, dat met de 
op- en inrichting van dat nieuwe instituut aan
zienlijke kosten gemoeid zouden zijn en het 
tuchtrecht daarin niet zou kunnen worden on
dergebracht.
De aanpassing van de Schepenwet zal er 
door het standpunt van de Minister niet een
voudiger op worden.

De heer H.van Donselaar is lid van de redactie.
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Scheepbouw

Zand- en schelpenzuiger Hydra
Scheepswerf Gelria in Nijmegen heeft onlangs de zuiger Hydra opgeleverd aan Blauwverlaat B.V. in Harlingen, een samen
werkingsverband van de Femhoutgroep in Zwolle en Feenstra B.V. in Harlingen.
Het betreft geen nieuwbouwschip, m aar een verbouwing van het kustvaartuig Citox, dat in 1975  als Cito door Scheepswerf 
Cassens in Emden was gebouwd.

*  v a u lt *

De Hydra aan de werf (foto: Rob Sas).

De afmetingen van het schip zijn:
Lengte o.a. 75,00 m.
Lengte 1,1. 70,10 m.
Breedte mal 10,20 m.
Holte 5,50 m.
Diepgang 3,88 m.
Draagvermogen circa 1400 t.
Het schip is voorzien van een 1200 PK MaK 
motor, die een snelheid van ongeveer 12 kn 
geeft.

Het schip is bestemd voor het winnen van 
zand en schelpen in kustwateren (vaargebied 
A2).
Schelpen worden o.a. gebruikt voor het ver
harden van fiets- en tuinpaden e.d., alsmede 
in de kruipruimte onder gebouwen (doordat 
een laag schelpen geen capillaire werking ver
toont, blijft de kruipruimte droog).

Aan de bestaande romp, die over de laad- 
ruimlengte een dubbele huid heeft, is weinig 
veranderd. De voorzieningen om het schip als 
zuiger te kunnen gebruiken, zijn voor het over
grote deel als ‘extra’s' in het laadruim inge
bouwd resp. op het bovendek aangebracht.

In het ruim zijn twee hoppers ingebouwd, met 
daartussen een pompkamer. De hoppers zijn 
kleiner dan het corresponderende stuk laad
ruim, zodat zij aan drie kanten door een loze 
ruimte zijn omgeven (zie algemeen plan). Zij 
hebben een lengte van 13,2 resp. 22,2 m, 
een breedte van 6,50 m ter hoogte van het 
dek resp. 5,0 m op de tanktop, een hoogte 
van 5,0 m en een inhoud van 386 resp. 649 
m3, in totaal 1035 m3.

Het schip is uitgerust met twee zuigbuizen 
aan SB: één voor zandzuigen tot een bagger- 
diepte van circa 23 m, de andere voor schel
pen zuigen to t een diepte van circa 14 m, De 
laatste is een zogenaamde steekpijp, die naar 
voren is gericht, zodat het schip bij het winnen 
van schelpen stationair moet liggen.
Beide zuigbuizen hebben een diameter van 
600 mm en maken gebruik van dezelfde 
bochtstukgeieiding en dezelfde aanzuigope- 
ning naar de baggerpomp. Hiervoor waren 
enige aanpassingen nodig aan de huid van het 
schip. Voor het behandelen van de zandzuig- 
buis is een normale bochtstukbok gemon
teerd; daaromheen is een speciale bok ge

plaatst voor het behandelen van het bocht- 
stuk van de steekpijp. Zuigbuizen en bokken 
zyn door de opdrachtgever in eigen beheer 
vervaardigd, de bijbehorende lieren zijn gele
verd door De Groot Nijkerk.

De baggerpomp is van het fabrikaat Warman 
en wordt aangedreven door een Caterpillar 
dieselmotor, type 3412, van 515 kW bi) 1800 
tpm.

Bochtstukbok m et steekpijp (foto Rob Sas).
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De Warman jetpomp heeft een capaciteit van 
1000 m3/h  bij 7 bar en wordt aangedreven 
door een Caterpillar motor, type 3406.

Bij het winnen van zand wordt de opgezogen 
specie via een korte langsscheepse perslei
ding boven de pompkamer direct in de hop
pers gestort, die aan de voorkant resp. ach
terkant van een overvloeikoker zijn voorzien.
Het ontwateren vindt plaats via goten die op 
hart schip in de bodem van de hoppers zijn 
aangebracht en met drie Vormann Rupp dra! 
neerpompen, elk met een capaciteit van 150 
m3/h  bij 4 bar.

Bij het winnen van schelpen wordt het opgezo
gen mengsel (schelpen, zand en water! door 
een persleiding aan SB, diameter 600 mm, 
naar het achterschip gevoerd, daar in een kist 
gestort en vandaar op een dwarsscheeps, on
der een hoek van 13° opgestelde trilzeef, 
waar het zand van de schelpen wordt ge
spoeld met water dat door de draineerpom- 
pen wordt geleverd. De zeefinstallatie werd 
geleverd door Promin. Deze gehele installatie 
staat voor het stuurhuis opgesteld.
Vervolgers komen de schelpen op een korte 
langsscheepse transportband aan BB, van
daar op een band die de schelpen naar hart 
schip brengt en vervolgens op een langs
scheepse transportband die over beide hop
pers naar voren loopt. De schelpen worden 
met schrapers van de band in de hoppers ge
veegd, zodanig dat een gelijkmatige vulling 
van de hoppers wordt bereikt. Dat is nodig 
omdat deze lading een laag soortelijk gewicht 
heeft: 600 kg/m 3.

Zowel zand als schelpen worden over BB met 
(grijper)kranen van de wal af gelost. Om daar
bij de zojuist beschreven transportbanden 
niet te beschadigen, zijn deze wegklapbaar 
uitgevoerd.

Verdere aspecten van de verbouwing zijn
o.a.:
-  Het plaatsen van een extra generatorset in 

de pompkamer, bestaande uit een Caterpil
lar dieselmotor, type 3412, met een gene
rator van 500 kVA bij 1500 tpm.

-  Het vervangen van de aanwezige kleine De Hydra in vogeMucht. Tal van details zijn op deze foto goed te zien (foto: Rob Sas).
dwarsschroef in het voorschip door een 
grotere, geleverd door Machinefabriek Has
selt en aangedreven door een elektromotor 
van 184 kW.

-  Het aanbrengen van extra besturingspane- 
ien (met touch sereens) in het stuurhuis.

Het schip was half januari aan de werf gearri
veerd! en werd medio september weer aan de 
eigenaren overgedragen.
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Opleveringen door F. Kok

De LCUs voor de K.M.
In april vorig jaar leverde Scheepswerf Visser in Den Helder de L 9 525 , bouwnummer 153, op aan de Koninklijke Marine. Het 
was het eerste van vijf landingsvaartuigen die de Marine bij Visser had besteld. Het vaartuig gold als prototype voor de serie 
en is uitvoerig beproefd voordat er met de bouw van de overige vier schepen werd begonnen.
Inmiddels is op 31 juli van dit jaar het tweede schip uit de serie, de L 9526 , bouwnummer 154, opgeleverd en vervolgens op 
2 3  september de L 9527 , bouwnummer 155. Ook de laatste twee schepen, de L 9 528 , bouwnummer 156, en de L 9529 , 
bouwnummer 157, zullen nog dit jaar worden opgeleverd.

Fig. 2. Hr.Ms. Rotterdam m et vier landingsschepen; het meest rechtse is een van de nieuwe LCU's 
(foto: Audiovisuele-Dienst Koninklijke Marine}.

Fig. 1. De L 9 5 2 5 (foto: Audiovisuele-Dienst Koninklijke Marine}.

ONTWERP
De landingsvaartuigen hebben de typeaandui
ding LCU, wat staat voor Landing Craft Utility. 
Hun primaire taak is het transporteren van 
voertuigen tijdens amfibische operaties, zo
wel in oorlogstijd en bij vredesoperaties, als 
eventueel bij rampen en andere noodsitu
aties, waarbij humanitaire hulp moet worden 
geboden.
De LCU’s zijn voorzien van een doorlopend rif 
dek (H-dek) met landingskleppen voor en ach
ter, zodat zij kunnen worden beladen en ge
lost volgens het ‘drive through’ principe. Zij 
kunnen allerlei voertuigen aan boord nemen, 
zoals Landrovers, vrachtwagens en diverse 
soorten rupsvoertuigen. Het grootste en 
zwaarste voertuig dat moet kunnen worden 
geladen en gelost is de BARV (Beach Armou- 
red Recovery Vehicle), een bergingstank van 
circa 4 0 1.
Zonder voertuigen aan boord kunnen de 
LCU's een groot aantal mariniers met bepak
king vervoeren.

De Rotterdam kan maximaal vier LCU’s ac
commoderen, het werkelijke aantal dat aan 
boord wordt geplaatst, hangt af van de uit te 
voeren missie.
De vaartuigen hebben dieselelektrische voort
stuwing, met pompjets in voor- en achter
schip. Zij geven het vaartuig een dienstsnel
heid van 9 kn in de beladen toestand en van 
10 kn zonder lading, in beide gevallen met vol 
vermogen. Er is voor deze voortstuwers ge- 
kozen omdat zij geen buiten het schip uitste
kende delen hebben.

De hoofdafmetingen van de LCU's zijn:
Lengte o.a. 27,30 m.
Lengte 1.1. 23,80 m.
Breedte o.a. 6,84 m.
Breedte mal 6,50 m.
Holte H-dek 2,30 m.
Holte G-dek 4,15/4 ,40 m.
Kruiplijn boven w.1. max. 5,50 m.
Diepgang circa 1,55 m.
Waterverplaatsing circa 200 t.
Draagvermogen circa 50 t.

De LCU’s zijn ontworpen om van Hr.Ms. Rot
terdam af te opereren. De afmetingen van de 
LCU’s zijn derhalve op die van het dok van de 
Rotterdam afgestemd.
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De romp van de LCU’s heeft dwarsspanten, is 
vervaardigd van staal met hoge treksterkte 
en is qua rompvorm uitgevoerd met knikspan- 
ten en ontwikkelbare platen.
Onder het achterschip zijn in verband met de 
koersstabiliteit twee scheggen aangebracht. 
Deze staan ver naar buiten om -  bij normale 
vaart -  vrij te blijven van de straal van de 
pompjets.
Onder het oplopende vlak in het voorschip zijn 
'vlakschenen' van recycled rubber aange
bracht, ter bescherming van de beplating bij 
landingen op rotsachtige kusten.
De einden van de romp worden beschermd 
door rubber tenders, 250 x 250 mm, als aan
gegeven op het algemeen plan.

De LCU’s zijn gebouwd onder klasse van 
Lloyd’s register, met de notatie *  100 A l, 
Landing Craft, Coastal Service, LMC, UMS, 
with descriptive note Bottom Strengthening 
for loading and unloading aground.

Het casco van de eerste LCU werd door IHC- 
dochter Blauwwater gebouwd, de andere vier 
casco’s door de Galatz Shipyard in Roemenië 
(thans voor 51% eigendom van de Damen 
Shipyards Group). De afbouw van alle vijf vaar
tuigen vond bij Visser plaats op een overdekte 
locatie.

Ontwerpwij’/.igingen
De ervaringen die met het prototype zijn op
gedaan, hebben geleid tot tal van grotere en 
kleinere aanpassingen in het ontwerp van de 
vier volgende schepen. De her-engineering 
werd door Scheepswerf Visser uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met de Koninklijke Mar
ine.

De voornaamste wijzigingen zijn:
• Een ruimere opzet en daardoor een bete

re toegankelijkheid van de machinekamer,
o.a. mogelijk gemaakt door de boordnet- 
generator naar de voorste pompjetruimte 
te verplaatsen en door de motoruitlaten te 
verleggen.

•  Optimalisatie van de indeling van de be- 
manningsruimten,
De vaste bemanning bestaat uit l e en 2e 
bestuurder, machinist en 2 a 3 mari
niers/matroos.

•  Uitvoering van het stuurhuis in aluminium 
om gewicht te besparen en daardoor een 
kleinere diepgang en/of een groter draag
vermogen te bereiken.

•  Ter vergroting van de actieradius is de 
brandstofcapaciteit met circa 30% ver
groot.

•  Verlenging van de landingskleppen met 
0,5 m voor betere landingseigenschappen 
op stranden meteen kleine hellingshoek.

•  Toepassing van een andere type anker.

Fig. 3. Een in Roemenië gebouwd LCU-casco wordt aan boord van het kustvaartuig Pionier gezet 
(foto: Scheepswerf Visser).

INDELING
Op het hoofddek (H-dek) staan aan weerskan
ten zijkasten, met daarop het loopdek (G-dek).
Aan SB staat daarop het stuurhuis.

Onder het hoofddek wordt de romp door wa
terdichte schotten in zes compartimenten on
derverdeeld:
•  Voorpiek, met waterballasttanks SB en 

BB, in de zijden doorlopend tot het G-dek.
•  Voorste pompjetruimte.
•  Compartiment met slaapruimte en toilet 

voor de bemanning aan SB, een berg
plaats aan BB en enkele tanks op/naast 
hart schip: van voor naar achter de sewa- 
getank, de drinkwatertank en de brand
stoftank met daarnaast de dagtank.

•  Machinekamer, met op hart schip een 0,3 
m hoge tank voor vuile olie.

•  Achterste pompjetruimte.
•  Achterpiek, met waterballasttanks SB en 

BB, in de zijden doorlopend to t het G-dek.

De ballasttanks in de pieken hebben een 
asymmetrische indeling, omdat de gewichts
verdeling, zowel van het lege schip als van het 
beladen schip, eveneens asymmetrisch is.

De tankinhouden (100%) zijn:
Brandstof 9,61 m3.
Vuile olie 1,10 m3.
Drinkwater 1,00 m3.
Sewage 1,50 m3.
Waterballast 43,00 m3.

In de zijkasten zijn diverse bergplaatsen on
dergebracht, alsmede toegangen to t de com
partimenten onderdeks en voorzieningen 
voor de ventilatie; verder aan SB het bemarv 
ningsverblijf (met kookgelegenheid, klaptafel 
en vijf stapelbare krukken) en een lobby voor
de machinekamer en aan BB een kleine C02-
kamer en de dagtank voor de boordnet gene
ratorset.

Fig. 4. Twee LCU's in de afbouwhal in Den Helder (foto: Scheepswerf Visser).
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MACHINE-INSTALLATIE
De LCU's worden voortgestuwd door twee 
Schottel pompjets, type SPJ 82 T, van elk on
geveer 400 kW bij 835 tpm. Deze worden 
aangedreven door Alconza elektromotoren, 
type D 440 M6, van nominaal 440 kW bij 
1230 tpm, 495 V, 62 Hz.
De pompjets zijn 360° draaibaar en door hun 
plaatsing aan de einden van het schip leveren 
zij een uitstekende manoeuvreerbaarheid.

Stroom wordt geleverd door twee hoofdgene
ratorsets en een hulpset.
De hoofdgeneratorsets bestaan ieder uit een 
Caterpillar dieselmotor, type 3412C DU, van 
459 kW bij 1800 tpm, en een Stamford gene
rator, type HCM 543 F l, van 565 kVA bij 
1800 tpm, 495 V, 30-62 Hz.
Elke set levert via een schakelbord en een zo
genaamde dieselelektrisch as de stroom voor 
een voortstuwingsmotor. Dieselelektrische as 
wil zeggen dat het toerental van de pompjets 
en van de aandrijvende elektromotoren direct 
wordt geregeld door aanpassing van het toe
rental van de dieselmotoren.

De hulpset, opgesteld in de voorste pompjet- 
ruimte, levert normaliter de stroom voor het 
boordnet. Hij bestaat uit een Perkins diesel
motor, type 4.236, van 58 kW bij 1500 tpm, 
en een Stamford generator, type UCM 224 
F26, van 62 kVA bij 1500 tpm, 400 V, 50 Hz. 
leder van de hoofdgeneratorsets kan als back 
up voor de hulpset dienst doen, bij een gere
duceerd toerental van 1500 tpm, waarbij 
spanning en frequentie worden aangepast.

In de machinekamer is een ballastpomp van 
100 m3/h  geplaatst, in de voorste pompjet- 
ruimte een brandbluspomp van eveneens 
100 m3/h.

UITRUSTING
De voorste landingsklep heeft een lengte van 
4,80 m en een vrije breedte van 4,50 m, de 
achterste klep meet 2,60 x 4 ,00 m.
De kleppen worden bewogen met staaldra
den en hydraulische cilinders. De staaldraden 
lopen van de kleppen naar de zijkasten, waar 
zij via schijven naar achter en omlaag naar de 
pompjetruimten worden geleid. Daar bevin
den zich vertikale, hydraulische rammen, 
twee in elke pompjetruimte (SB en BB). De 
rammen zijn aan de bovenzijde van een schijf 
voorzien, waar de staaldraad doorheen wordt 
gevoerd. Het einde van de draad is aan onder
kant hoofddek bevestigd, 
in de gehesen stand worden de kleppen ge
borgd door aparte hydraulische cilinders, 
voorzien van een zware haak die in een vang 
op de klep grijpt. Bij het activeren van de cilin
ders, die in de zijkasten zijn ondergebracht, 
worden de kleppen tegen de D-rubberen af
dichting op de romp aangetrokken en worden 
de haken tevens zodanig geborgd dat zij niet 
uit de vang kunnen schieten.

Twee LCU’s kunnen worden gekoppeld door 
de voorste klep van de achterste LCU neer te 
laten op een uitstekende rand aan de spiegel 
van de voorste LCU en vervolgens de achter
ste klep van deze LCU op de andere klep neer 
te laten. Hierdoor wordt het mogelijk om aan

boord van de Rotterdam, waar de LCU’s twee 
aan twee in dok het liggen, de voorste LCU 
via de achterste te beladen.

Achterop het G-dek aan SB staat een Brussel- 
le gecombineerde anker/bergingslier, die hy
draulisch wordt aangedreven.
Op het prototype werden diverse typen an
kers uitgebreid getest. Uiteindelijk werd geko
zen voor een Flipper Delta anker vanwege de 
goede houdkracht. Deze is bij een LCU van 
groot belang omdat het vaartuig in het alge
meen met het anker van het strand wordt los
getrokken. Indien de pompjets zouden wor
den gebruikt om van het strand los te komen, 
zouden deze grote gaten in het strand blazen, 
gaten die gevaren opleveren bij het embarke- 
ren/debarkeren van manschappen en voertui
gen van een volgende LCU.
Het anker heeft een gewicht van 200 kg en 
heeft een ankerdraad van 200 m, diameter 
16 mm, die op de achterste trommel van de 
lier wordt geborgen. Op het prototype liep de 
draad door een kluiskoker (van dek naar spie
gel). Omdat daardoor de draad naar het ver 
achter het schip liggende anker, twee keer 
een knik maakte, is op de latere schepen de 
kluiskoker vervangen door een rollenkluis aan 
dek.
Op de voorste trommel zit een draad van 100 
m, diameter 16 mm, waarmee gestrande 
voertuigen/tanks van het strand af aan boord 
kunnen worden getrokken. De trekkracht op 
deze trommel is 50 kN. De draad wordt via 
een wegneembaar klapblok op het rijdek naar 
voren en buitenboord geleid.

VertM-ufeprs Hoofdbtdten 'ngsposilie
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Lijst van toeleveranciers voor de 
LCU's van de Koninklijke Marine 

(niet volledig)

De energie voor de lier en voor de bedienings- 
en borgingscilinders van de landingskleppen 
wordt geleverd door een hydraulische pomp- 
set, die in de achterste pompjetruimte is ge
plaatst.

Op het rijdek zijn diverse voorzieningen getrof
fen (sjorkommen e.d.) voor het zeevasten van 
de lading.
In de zijden van het rijdek zijn op verscheidene 
plaatsen waterloospoorten door de zijkasten 
aangebracht, met een simpele terugslagklep 
in de huid (zie algemeen plan: de ‘witte vak
ken’ even boven de waterlijn en de pijlen naast 
het aanzicht op het H-dek).
Ter bescherming van personeel en lading bij 
operaties onder arctische omstandigheden, 
kan het rijdek met een opblaasbare tent wor
den overkapt.

Op het G-dek zijn zowel aan SB als aan BB 
twee Viking opblaasbare vlotten geplaatst, elk 
voor 20 personen.

De navigatie-apparatuur in het stuurhuis om
vat o.a.:
•  DGPS; •  Radar;
•  Gyrokompas; •  Echolood.
De communicatiemiddelen omvatten mari
foon en diverse civiele en militaire (tactische) 
verbindingsmiddelen.
Het stuurhuis is van Dyneema ballistische be
scherming voorzien.

De bewapening van de LCU's bestaat uit een 
.50 mitrailleur, waarvoor op de BB zijkast een 
vaste opstelling beschikbaar is. Verder zijn er 
twee MAG mitrailleurs kaliber 7,62 aan boord 
en de persoonlijke wapens van de vaste be
manning. Voor deze laatste wapens is achter 
het stuurhuis een berging aanwezig.

Fig. 7. Achterschip met Flipper Delta anker en 
rollenkluis; verder zijn de borgingshaak voor 
de hekdeur en de tenders goed te zien (foto: 
Scheepswerf Visser).
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Scheepswerktuigkunde Ir. C.J. Verkleij

Recente ontwikkelingen 
van scheepsdieselmotoren
Bij gelegenheid van Europort 99  wordt in dit artikel een overzicht gegeven van ontwikkelingen welke in de afgelopen twee ja- 
ren hebben plaats gevonden op het gebied van scheepsdieselmotoren.

O
p congressen en conferenties 
zoals het CIMAC-congres en 
de Annual Marine Propulsion 
Conference georganiseerd 
door The Motor Ship, wordt 
telkens met nadruk gewezen 

op aspecten als betrouwbaarheid, onder
houdbaarheid en levensduur van de voortstu- 
wingsinstallaties van schepen. Daaraan direct 
gekoppeld, dat dergelijke installaties tegen zo 
laag mogelijke kosten kunnen worden aange
schaft en geëxploiteerd.

Hier ligt het bekende spanningsveld tussen fa
brikant en gebruiker. Nieuwe motoren schep
pen nieuwe verwachtingen welke echter in de 
praktijk bewezen moeten worden. Op de 
proefstand zijn de prestaties in keurige perfor
mance curves vastgelegd. Echter: “the proof 
of the pudding is in the eating". Zo is dat ook 
met scheepsmotoren. Intussen verschijnen er 
geregeld nieuwe typen dan wel varianten van 
bestaande typen op de markt. Deze leveren 
t.o.v. vorige generaties hogere prestaties qua 
specifiek vermogen (d.i. het product van pTO x 
c j  en daarvan wordt tevens verwacht dat die 
prestaties ten volle worden waargemaakt.
De afgelopen twee jaren zijn in dit opzicht illus
tratief. Er verschenen weliswaar enige nieuwe 
typen op de markt, doch merendeels werden 
versies van bestaande typen uitgebracht wel
ke een facelift hebben ondergaan, z.g. 'up- 
grades’. Hiervan enkele voorbeelden.

De MAN B&W S80MC had in 1997 een ver
mogen van 3640 kW/cil -  79 1/min. Thans 
staat die in de catalogus te boek voor 3840

kW/cil -  79 t/m in, ofwel een toename van 5,5 
%. In dezelfde cilindermaat is als nieuw type 
gelanceerd het type S80MC-C met een grote
re slag/diam. verhouding. Verderop in dit arti
kel zal daarop nog worden teruggekomen.

De mediumspeed motor Wartsila 46A stond 
in 1997 te boek voor 905 kW/cil -  500 
t/min.; thans wordt dit type als Wartsila 46C 
aangeboden voor 1050 kW/cil, d.i. een toe
name van wel 16%.

De markt voor mediumspeed motoren wordt 
nog steeds beheerst door een overvloedig 
aanbod van typen en merken. Waar deze op 
de maritieme markt kan worden afgezet, gaat 
dat wat betreft aantallen en vermogen onge
veer zoals in vorige jaren. De markt voor sta
tionaire motoren evenwel is gevoelig ingezakt 
als gevolg van de economische crisis in het 
Verre Oosten. Dat maakt het leven voor de 
motorenfabrikanten er niet vrolijker op.

Een opmerkelijk feit in deze verslagperiode is 
de toepassing van gasturbines voor cruise 
schepen. De Royal Caribbean Cruise Lines 
heeft hierin het initiatief genomen door haar 
nieuwbouwschepen van 85.000 gross tonna
ge uit te rusten met elk twee LM2500 gastur
bines van 25 MWe. Tevens wordt elke gastur
bine voorzien van een uitlaatgassenketel en 
stoomturbine van 9 MWe. Daardoor komt het 
rendement van een dergelijke gecombineer
de cyclus in de buurt van een moderne medi
umspeed motor te liggen, ofwel globaal rond 
de 47 %. Daarbij moet wel in ogenschouw ge
nomen worden, dat een dergelijke installatie

op zuivere destillaat brandstoffen moet wer
ken, welke 1,7 to t 2 maal zo duur zijn als de 
gebruikelijke zware brandstoffen voor diesel
motoren.

Blijkens gegevens van The Motor Ship [1] zijn 
in 1997 en 1998 conform bijgaande tabel I 
resp. 1.068 en 1.262 voortstuwingsmotoren 
gebouwd voor schepen > 2000 TDW of 
gross tonnage.
Zowel het aantal afgeleverde schepen en die
selmotoren als het geïnstalleerde vermogen 
is in het jaar 1998 gestegen ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Daarbij is enige vooruit
gang te bespeuren in de toepassing van me
diumspeed (MS) motoren. Uit de meer gede
tailleerde gegevens van The Motor Ship blijkt, 
dat Wartsila en New Sulzer Diesel tezamen 
hun marktaandeel voor MS motoren hebben 
vergroot van ca 36 tot 40 %. Dan volgt MAN 
B&W met 22,4 % en MaK + Caterpillar met 
15,3 %. De rest, ca 22 %, wordt gedeeld 
door fabrikanten als Ruston, Bergen, MTU, 
Deutz en Pielstick. Opmerkelijk is wel dat 
laatstgenoemde thans vrijwel verdwenen is 
van het mediumspeed toneel, terwijl die inder
tijd juist de gangmaker is geweest.
Van de categorie langzaam lopende motoren 
heeft MAN B&W in 1998 zijn marktaandeel 
nog iets vergroot t.w. van 60,3 naar 64,5 %, 
Sulzer daalde van 30,7 naar 27,6 % en Mit
subishi van 8,9 naar 7,9 %.

Deze periode wordt verder gekenmerkt door 
de ruime aandacht gewijd aan de milieuaspec
ten. In dit verband kan onder meer verwezen 
worden naar mijn artikel in dit blad van nov. 
1998 [2], Kort samengevat betreft het hier de 
limitering van de uitstoot van zwavel- en stik
stofoxiden welke vanaf het jaar 2000 ver
plicht worden gesteld voor alle nieuwbouwmo- 
toren groter dan 130 kW. Voor wat betreft het 
gehalte zwavel in de brandstof geldt dan voor
alsnog een limiet van 4,5 % m /m . Voor de 
stikstofoxiden wordt de limitering volgens een 
formule bepaald welke gerelateerd is aan het 
motortoerental, maar beneden de 130 t/m in

1997 1998
Schepen Mot. kW Schepen Mot. Kw

Medium Speed 277 384 2.058.299 316 497 2.580.693
Low Speed 702 702 8.983.060 762 765 9.477.693
Totaal 979 1.068 11.041.359 1.078 1.262 12.058.386
%M.S. 28,3 36,0 18,6 29,3 39,4 21,4
%L.S. 71,7 64,6 81,4 70,7 60,6 78,6

Tabel I Voortstuwingsmotoren gebouwd voor schepen > 2000 TDW of gross tonnage
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constant is t.w. 17 g/kWh stikstofoxiden als 
gewogen N02. Voor motoren met een toeren
tal van 2000 t/m in of hoger bedraagt die li
miet 9 g/kWh en tussen 130 en 2000 l/m in 
wordt de limiet bepaald door de formule: N0X 
= 45 x N0-2. Hierin is N het aantal omwentelin
gen per minuut van de motor.
Er zijn volop programma’s aan de gang om 
de uitstoot van N0X nog verder te reduceren. 
Hiervan kan de toepassing van gecombineer
de verstu'wers, waarbij één naaldklep voor 
brandstof en de ander voor de injectie van wa
ter wordt gebruikt, als een bruikbare volgen
de stap worden beschouwd. Hierbij wordt wa
ter bij drukken van 200400  bar vanaf ca 50 -  
10° voor BDP direct in de verbrandingskamer 
gespoten. Daarna volgt de inspuiting van de 
brandstof. Hierdoor wordt de verbrandings
lucht vooraf gekoeld, waardoor de NOx-vor- 
ming wordt gereduceerd. Afhankelijk van de 
dosering, een water/brandstof verhouding 
van 0,4 -  0,7 wordt genoemd, wordt hierme
de een NOx -  reductie van ca 50 % bereikt. 
Recent heeft Wartisla NSD de eerste produc
tie orders voor een aantal W46 motoren met 
een dergelijke uitrusting verkregen.

Langzaam lopende motoren
Diverse ontwikkelingen zijn er gaande met be
trekking tot de categorie van langzaam lopen
de 2-tact kruiskopmotoren. Waar mogelijk 
worden binnen de bestaande configuratie ty 
pen opgevoerd naar een hoger vermogen bij 
een iets hoger toerental zoals bijvoorbeeld de 
B-versie van New Sulzer Diesel voor de typen 
RTA48T, RTA58T en RTA58T. Ook de 
RTA52U, RTA62U en RTA72U ondergingen 
een kleine vermogensaanpassing van ca 3 %. 
De aanpassingen hebben onder meer betrek
king op de toepassing van efficiëntere druk- 
vulgroepen, waardoor de expansieverhouding 
kan worden vergroot en waardoor het speci
fieke brandstofverbruik nog iets gereduceerd 
wordt.
Iets ingrijpender zijn de aanpassingen die 
sommige typen van MAN B&W hebben onder
gaan t.w. de typen S80MC-C, S90MC-C en 
L90MC-C.
De S80MC-C heeft in vergelijking met zijn 
voorganger de S80MC een grotere slagleng- 
te gekregen, waardoor het toerental nog iets 
omlaag kon worden gebracht. Met een S/D 
verhouding van 4,00 ligt diit type v.w.b. deze 
parameter op hetzelfde niveau als de be
staande typen met een diameter van 500, 
600 en 700 mm.
De typen met een diameter vanaf 800 mm en 
groter worden thans met een z.g. cleaning 
ring uitgerust (ook wel vlamrmg of anti-polish- 
ing ring genoemd) zoals gebruikelijk bij de hui
dige medium speed motoren. Ook de ver
brandingskamer is hier ingrijpend gewijzigd, 
zie bijgaande tig. 1.

Fig. 1 Uitvoering verbrandingskamer MAN 
B&W type MC. Links de oude en rechts de 
nieuwe versie.
(Uit MAN B&W brochure “Propulsion of 
VLCCs", Febr. 1999)

Met een dergelijk ontwerp worden lagere tem
peraturen van de zuigerbodem verkregen. De 
maximumtemperatuur op de heetste plekken 
worden ca. 90 graden in temperatuur ver
laagd tot ca 420 °C onder vollast condities. 
Daardoor kan een hittebestendige laag, die 
voorheen gebruikelijk was om dergelijke hot 
spots te beschermen, komen te vervallen.
In bijgaande tabel II zijn de hoofdgegevens 
van de aangepaste versies van MAN B&W 
weergegeven.
In juni 1998 vond de oplevering plaats van de 
eerste van 4 stuks 6690 TEU containersche
pen, bestemd voor de rederij P&O Nedlloyd. 
Het eerste schip van deze serie, het ms "P&O 
Nedlloyd Southampton" is gebouwd op de 
werf IHI in Japan. Als hoofdmotor staat daarin 
opgesteld een DU-Sulzer 12RTA96C van 
65880 kW -  100 t/m in. Dit is vooralsnog de 
grootste to t nu geleverde scheepsdieselmo- 
tor ter wereld. Dit kan terecht als een mijlpaal 
worden gezien in de motorenontwikkeling. 
Thans zijn van dit type 27 stuks met een to 
taal vermogen van 1.581.000 kW in dienst 
dan wel in opdracht.
Recent is voor een categorie van kleinere con
tainerschepen, autotransportschepen, Ro-Ro 
schepen e.d. het type RTA60C ontwikkeld. 
Deze motor laat t.o.v. zijn voorgangers enke
le noviteiten zien zoals cilinderdeksels met 4
i.p.v. 8 cilinderdeksel tapeinden, zelfdragende

Tabel II Aangepaste versies van MAN B&W

cilindervoeringen met een eenvoudige koet 
mantel rond het bovengedeelte, anti-polishing 
nng en geharde zuigerstangen met Gij. pak- 
kingbussen. De prestaties van de nieuwe m o  
tor zijn in vergelijking met de populaire 
RTA62U zodanig verbeterd, dat laatstge
noemde t.z.t wel uit de portefeuille zal verdwij
nen. Ter vergelijking zijn de hoofdgegevens 
van beide typen in bijgaande tabel III weerge
geven, terwijl in fig. 2 een dwarsdoorsnede 
van de RTA60C wordt weergegeven.
Zoals vermeld, heeft het programma van New 
Sulzer Diesel een reeks upgrades als B-versie 
beschikbaar voor de typen RTA-8T en de RTA- 
211.
Bij de introductie van deze machines in 
resp. 1995/1996 en 1993 waren deze ge-

New Sulzer Diesel RTA60C RTA62-U
Diam mm 600 620
Slag mm 2250 2150
S/D 3,75 3,47
P/cil. kW 2360 2285
N t/min 114 115
Pmebar 19,52 18,37
c. r m/s 8,55 8,24
Pniex cm bar.m/s 166,9 151,4
be g/kWh 170 173
Aantal dl. 5 - 8 5 - 8

Tabel III Twee typen van New Sulzer Diesel

Fig.2 Dwarsdoorsnede RTA60C

MAN B&W S35MC S80MC-C S90MC-C L90MC-C
Diam. mm 350 800 900 900
Slag mm 1400 3200 3188 2916
S/D 4,00 4,00 3,54 3,24
P/cil kW 740 3880 4890 4890
N t/min 173 76 76 83

Pmebar 19,05 19,04 19,04 19,06
cm m/s 8,07 8,11 8,08 8,07
Pmpx c m bar.m/s 153,8 154,4 153,7 153,7
be g/kWh 178 167 167 167
Aantal cil 4 - 1 2 6 - 8 6 - 7 6 - 1 2

NOVEMBER 1999 -  S C H IP  «  W ER F *  ZEE



Fig.4 Het Sulzer common rail systeem toegepast voor de proefmotor RTX-3 de z.g. Technology 
Demonstrator. Deze heeft geen nokkenas meer. Ook de uitlaatkleppen, aanzettuchtkleppen en cF 
lindersmering worden elektronisch geregeld. Uit [4].

concipieerd op een gemiddelde effectieve 
druk van ca 18,2 bar en een gemiddelde zuk 
gersnelheid van ca 8,2 m /s. Op grond van 
goede bedrijfservaringen, met o.a. gunstige 
waarden voor de cilinderslijtage, is eind 1997 
besloten om genoemde B-versie in te voeren. 
In tabel IV zijn de hoofdgegevens van deze ty
pen verzameld. Daaruit valt af te leiden, dat 
het specifieke brandstofverbruik van de RTA-T 
motoren 2 a 3 g/kWh lager ligt dan bij de 
RTA-U typen met vergelijkbare cilinder diame
ter. Dit is onder meer het gevolg van de toe
passing van hoog rendement drukvulgroepen 
in combinatie met een lagere inlaatpoorten bij 
de RTA-T typen, waardoor de effectieve ex- 
pansieslag wordt vergroot.

Fig.3 De invloed van een VfT-systeem op het 
brandstofverbruik bij deellasten van een 
RTA48T motor. Uit [3].

Daarenboven wordt een z.g. VIT-systeem (Va- 
riable fuel Injection Timing) toegepast waar
door bij deellasten nog een brandstofbespa- 
ring van 2 -  4 g/kWh tussen 60 -  90 % 
belasting kan worden bereikt; het type 
RTA84T bezit tevens nog een z.g. VEC-sys- 
teem (Variable Exhaust valve Closing). In bit 
gaande fig.3 is de invloed van een VIT- rege
ling voor een RTA48T grafisch weergegeven. 
In Winterthur is de proefmotor de RTX-3 Tech
nology Demonstrator, een vier-cilinder 2-tact 
motor met een cilinder diameter van 580 mm 
en een maximum vermogen van 8500 kW -  
105 t/min, omgebouwd tot een motor met 
een z.g. 'common rail' brandstofinspuitsys- 
teem. Dit is een systeem waarbij de brandstof 
in een gezamenlijke hoge drukleiding op een 
constante druk van ca 1000 bar wordt gehou

Tabel IV B-versie van New Sulzer Diesel

den. Van daaruit gaan aftakleidingen naar de 
diverse brandstofkleppen. Een en ander 
vormt tevens de basis om een intelligent mo
tor management systeem aan te bouwen 
waarmee de motor straks de instelling van pa
rameters zelfstandig kan regelen. Daarmede 
moeten dan de operationele kosten op een 
optimaal niveau in de hand gehouden kunnen 
worden. Verder kunnen op eenvoudige wijze 
bepaalde instellingen van de brandstofinspui- 
ting worden veranderd om bijvoorbeeld te 
kunnen voldoen aan de criteria t.a.v. uitlaat 
emissies. Vooralsnog lijkt dit toekomstmu
ziek, doch ook andere fabrikanten werken 
aan dergelijke systemen.
Het common rail systeem is sinds enige tijd in 
bedrijf op de 4RTX54 proefmotor. In plaats 
van een brandstofpomp voor iedere cilinder 
worden nu voor deze motor slechts 2 kleine 
brandstofpompen gebruikt, afkomstig van 
een ZA40S motor, welke vanaf de krukas 
door een nokkenschijf worden aangedreven. 
De druk in de common rail is overigens instel
baar. Fig. 4 geeft hiervan het principe weer. 
Vanaf de common rail wordt de brandstof in
spuiting voor elke cilinder afzonderlijk elektro
nisch geregeld.
Zowel het inspuitmoment als de hoeveelheid 
brandstof worden individueel geregeld. De 
drie brandstofkleppen per cilinder worden on
afhankelijk van elkaar geregeld zodat bijvoor
beeld bij deellasten een of meer brandstof
kleppen kunnen worden overgeslagen, doch

wel zodanig, dat elke klep steeds weer aan de 
beurt komt. Aldus kan bij deellasten een bete
re verbranding worden gewaarborgd, met 
minder rookvorming. De uitlaatklep wordt 
eveneens op dergelijke wijze hydraulisch be
diend vanaf een common rail met een servo- 
druk van ca 200 bar en elektronisch gere
geld. Ook de aanzetlucht, cilindersmering, de 
koelsystemen etc. worden in dit concept met 
behulp van het WECS 9000 systeem (Wartsila 
Engine Control System) elektronisch gere
geld. Hierdoor vervalt de nokkenas en het bij
behorende aandrijfsysteem. Het is de bedoe
ling mettertijd een Sulzer RT-flex motor, zo 
wordt dit nieuwe motorconcept aangeduid, 
aan boord van een schip te plaatsen.
Het common rail systeem is op zich geen 
nieuw systeem. In het verleden werd dit sys
teem toegepast op de Doxford 2-tact moto
ren met tegengesteld bewegende zuigers. 
Enige jaren geleden heeft MTU een dergelijk 
common rail systeem in samenwerking met 
l'Orange uitgewerkt en toegepast op een 4- 
tact motor van het type 4000. Ook de auto- 
mobielfabrikant BMW heeft voor het topmodel 
in haar 7-serie een achtcilinder V-motor ont
wikkeld voorzien van het "common rail" princi
pe. Merkwaardig is dan ook te constateren 
hoe bepaalde ideeën uit de historie van de 
verbrandingsmotor soms weer in een gemo
derniseerde aankleding terugkeren.

Mediunispeed m o t o r e n
Nadat Wartsila 1996 de grootste medium- 
speed motor had geïntroduceerd, heeft het 
enige tijd geduurd alvorens opdrachten voor 
deze motor met een cilinderdiameter van 640 
mm werden geboekt. Inmiddels zijn diverse 
orders in de loop van 1998 geboekt o.a een 
order van 10 stuks 6L64 van 12066 kW -  
333 t/m in bestemd voor 10 multlpurpose 
schepen van 18900 TDW van de Nederland
se rederij Spliethof Bevrachtingskantoor.
Ook voor de Sulzer ZA50S was er een vrij lan
ge wachttijd alvorens de eerste orders binnen 
kwamen. In het kader van de fusie van New 
Sulzer Diesel met Wartsila Diesel is echter

New Sulzer Diesel RTA48T RTA58T RTA68T RTA84T RTA52U RTA62U RTA72U
Diam. mm 480 580 680 840 520 620 720
Slag mm 2000 2416 2740 3150 1800 2150 2500
S/D 4,17 4,17 4,00 3,75 3.46 3,47 3,57
P/cil. kW 1455 2125 2940 4100 1600 2285 3080
N t/m in 127 105 94 76 137 115 99

P™bar 18,9 19,02 19,10 18,54 18,33 18,37 18,34
cmnVs 8,47 8,46 8,52 7,98 8,22 8,24 8,25
P™. x crn bar.m/s 160,8 160,9 161,9 148,0 150,7 151,4 151,3
be g/kWh 171 170 169 168 174 173 169
Aantal til. 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 9 5 - 8 5 - 8 5 - 8
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Fig.5 Schema drukvulling sequential turbocharging W 26X. Uit [5].
01 Luchtkoeler HT sectie; 0 2  Luchtkoeler LT sectie; 0 3  Drukvulgroepen 
V I,  V2, V3 en V4 zijn motorbediende schakelkleppen.

Fig.6 Dwarsdoorsnede MaK M 43, uit [6],

kort geleden besloten de verdere ontwikke
ling van dit type te stoppen. Ook de Sulzer 
S20 en Nohab 25 zijn uit de portefeuille van 
Wàrtsila NSD verdwenen. De Sulzer ZA40S 
blijft (voorlopig) nog in de portefeuille. Het ver
mogen van dit type is recent nog met ca 4 % 
verhoogd.
Voor het type W46 is thans een C-uitvoering 
met een vermogen van 1050 kW/cil beschik
baar en voor de W38 een B-uitvoering van 
725 kW/cil. Deze 'up-grades' zijn via speciale 
ontwikkelingsprogramma's tot stand geko
men. Voorts heeft Wartsilà NSD een z.g. 
sprintversie voor de W26 gecreëerd welke 
als type W26X wordt aangeduid. Deze is be
stemd voor snelle ferries en marineschepen. 
In het laatste geval worden daarbij drukvul
groepen toegepast die achtereenvolgens 
worden ingeschakeld (sequential turbochar
ging). Het principe van een dergelijk drukvut 
lingssysteem bestaat hierin, dat bij lage 
belastingen een drukvulgroep de gehele lucht- 
levering voor zijn rekening neemt. Naarmate

de belasting van de motor toeneemt, globaal 
boven 50 %, wordt de tweede drukvulgroep
d.m.v. een aantal wisselkleppen bijgescha
keld. Een en ander conform het schema in fig.
5.
Het aan- en afschakelen van een drukvulgroep 
vindt plaats door de bediening van klep V I in 
de uitlaatleiding en van klep V2 in de drukvut 
leiding. By-pass klep V3 in de drukvulleiding 
en de afblaasklep (waste-gate) V4 in de uitlaat
leiding garanderen een veilig en efficiënt be
drijf bij variërende belastingen; hiermede 
wordt ondermeer voorkomen, dat de com
pressoren in het instabiele gebied geraken. 
Het principe van sequential turbocharging 
wordt ook toegepast op de kruisvaartmoto- 
ren bestemd voor 4 stuks Luchtverdediging 
en Commando Fregatten (LCFs) in aanbouw 
bij de Kon. Scheldegroep in Vlissingen. Deze 
motoren, type 16V26ST met een vermogen 
van 5000 kW -  1000 t/min, zijn enkele jaren 
geleden speciaal ontwikkeld voor deze mark 
netoepassing. Zij kunnen worden beschouwd 
als voorloper van het hierboven beschreven 
type.

MaK is met een nieuw type op de markt ver
schenen t.w. het type M43 als opvolger van 
het type M552C. Laatstgenoemde is bepaald 
succesvol geweest met een verkocht aantal 
van ruim 700 stuks met een totaal vermogen 
van 2,8 MW.
De M43 is in navolging van het type M25 uit 
1996, op essentiële punten gemoderniseerd 
met o.a. cilindervoeringen waarvan alleen het 
bovenste gedeelte gekoeld wordt door water. 
Hierdoor wordt het carter niet meer aan koel
water blootgesteld en wordt de kans op koel 
waterlekkages in het carter volledig geëlimr 
neerd. In fig.6 is een dwarsdoorsnede 
weergegeven van de lijnmotor; de V-uitvoe- 
ring zal binnenkort worden uitgewerkt.
De modulaire constructiewijze vermindert het 
aantal onderdelen met 30 -  40 % t.o.v. het 
oudere type. Ook het specifieke brandstofver
bruik is iets lager en bedraagt bij vollast ca

175 gr/kWh. Met cilinderaantallen van 6 — 9 in 
lijn en 1 2 - 1 8  cilinders in V-vorm wordt een 
vermogensgebied van 5400 -  16200 kW be
streken.
Bij Allen Rolls Royce Diesel Business is de 
5000 serie uitgekomen, een mediumspeed 
motor met een cilinderdiameter van 320 mm 
en een slag van 410 mm. Het vermogen per 
cilinder bedraagt 500 kW bij een toerental van 
720/750 t/min.
Ook deze motor is eveneens gebouwd met 
een z.g. "droog" cilinderblok waarbij uitslui
tend rond het bovenste deel van de cilinder- 
voering waterkoeling aanwezig is. De ontwik
keling ervan is ondersteund door het bekende 
ingenieursbureau van Ricardo Consulting 
Engineers. Bosch en ABB hebben resp. de 
brandstofinspuiting en drukvulling begeleid. 
Met een pTO van ca 25 bar en een specifiek 
vermogen van pine x cm = 256 bar.m/s staat 
deze motor vooraan in de rij van medium 
speed motoren, afgezien van sprintversies 
zoals de Wartsila 26X.
Het ontwerp is gebaseerd op een maximum 
verbrandingsdruk van 220 bar en een gem. 
eff. druk van 27 bar. Er is een ruime marge 
voor toekomstige ontwikkelingen aangehou
den. Het inspuitsysteem wordt elektronisch 
geregeld. *>
Rolls Royce Diesel Business omvat thans Al 
len en Crossley (met o.a Pielstieck licentie). 
Voorts is er een samenwerkingsovereen
komst met Niigata Engineering Co in Japan. 
Laatstgenoemde fabrikant heeft onlangs drie 
nieuwe typen op de markt gebracht t.w. de ty
pen HLX22, HLX28 en HLX34. Het zijn deels 
vervangende versies van bestaande cilinder- 
maten doch met hogere prestaties. De gang
bare ontwerpcriteria voor dergelijke motoren 
zijn ook hier gevolgd, zoals de toepassing van 
nodulair gietijzer voor de krukkast, hangende 
hoofdaslagers, antlpolishing rings en de inte
gratie van pijpleidingen in de constructie van 
de motor. GE Power Systems in Schenectady 
U.S.A. heeft van Niigita Engineering voor b.g. 
typen de exclusieve verkooprechten verkre
gen voor Amerika, Afrika en delen van het 
Midden Oosten en Azië.

Bergen Ulstein heeft de B32 thans in een ver
sie op de markt gebracht met langere slag. 
Deze is van 360 mm vergroot tot 400 mm. 
Het cilinderblok en cilinderkoppen blijven hier
bij ongewijzigd. De vergroting van de zuiger- 
slag betekent echter wel een aanpassing van 
de krukas, drijfstangen en cilindervoeringen. 
Hyundai in Z-Korea bouwt ondermeer deze 
motoren in licentie.

De hoofdgegevens van de hierboven beschre
ven medium speed motoren staan vermeld in 
bijgaande tabel V.
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MaK Niiagata Wärtsilä NSD Bergen Allen
M43 HLX22 HLX28 HLX34 26X 38B 46C B32 5000

Diam. mm 430 220 280 340 260 380 460 320 320
Slag mm 610 300 400 500 320 475 580 400 410
S/D 1,43 1,36 1,43 1,47 1,23 1,25 1,26 1,25 1,28
P/cil kW 900 232 375 555 400 725 1050 500 500
N t/m in 500 1000 750 600 1000 600 500 750 750
P™ bar 24,38 24,41 24,36 24,45 28,25 26,92 26,14 24,87 24,99
cmrn/s 10,17 10,00 10,00 10,00 10,67 9,50 9,67 10,00 10,25
P™, x cm bar.m/s 247,9 244,1 243,6 244,5 301,4 255,7 252,7 248,7 256,1
Lijn/V-vorm L /V L /V L /V V V L /V L /V L /V L /V

Tabel V Enige nieuwe typen dieselmotoren

Besluit
De 20e eeuw heeft de ontwikkeling van de 
dieselmotor nagenoeg vanaf zijn ontstaan te 
zien gegeven.
Rond 1910 begon de toepassing van deze 
nieuwe verbrandingsmotormotor als voortstu- 
wingsmotor in de scheepvaart.
In de eerste helft van deze eeuw werden 
koopvaardijschepen hoofdzakelijk door mid
del van stoommachines en stoomturbines 
aangedreven.
In de tweede helft van deze eeuw vond feite
lijke de doorbraak plaats van de dieselmotor 
door de toepassing van de goedkopere zwa
re olie, z.g. boiler fuel, i.p.v. de tot dan toe ge

bruikelijk diesel- en/of gasolie. Voorts heeft de 
toepassing van drukvulling de dieselmotor 
veel compacter gemaakt waardoor zeer gro
te vermogenseenheden van thans 66 -  68 
MW beschikbaar zijn gekomen. Het specifieke 
vermogen is eveneens enorm toegenomen, 
globaal 6 maal zo veel als destijds in 1950. 
Het toepassingsgebied is daardoor zo veelzij
dig geworden, dat nagenoeg alle koopvaardij
schepen thans met dieselmotoren worden uit
gerust. Het is dian ook te verwachten, dat in 
de 21ste eeuw de scheepsdieselmotor voor
lopig die markt wel zal blijven domineren, ten
minste zolang de huidige (zware) brandstof
fen gebruikt kunnen worden.
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De wereldscheepsbouwsituatie 
- Een zaak van overleven
Tijdens de persconferentie Europort 99  op 14 september 1999  in de Amsterdam Arena hield Ir. J.J.C.M. van Dooremalen, 
president-directeur van IHC-Holland N.V. een inleidende speech. Wij tekenden hiervan het volgende op:

De heer Van Dooremalen stelde de volgende 
uitgangssituatie:
•  De Europese scheepsbouw opereert in een 

open wereldmarkt zonder regelingen zoals 
tarieven, afgesproken productie, regels te
gen dumping of andere beschermings
maatregelen;

• De scheepsbouw werkt met al lang beken
de internationale regels die de veiligheid en 
de kwaliteit van het product moeten waar
borgen;

•  Alhoewel de technologie een grote ontwik
keling heeft doorgemaakt, blijft de 
scheepsbouw arbeidsintensief.

Ofwel door middel van eigen wettelijke rege
lingen of in de praktijk onderhouden onze me
dedingers uit het Verre Oosten en de Verenig
de Staten een gesloten interne markt.

Het is duidelijk in welke situatie de Europese 
scheepsbouwers verkeren; zij zijn de enigen 
die overal elders hun hoofd stoten zonder eni
ge bescherming van hun eigen thuismarkt. 
Desondanks heeft de Europese scheeps
bouw een opmerkelijke prestatie geleverd en 
is zij duidelijk op de wereldmarkt aanwezig

dankzij de hoog ontwikkelde technologie en 
de veilige producten, gepaard aan een hoge 
productiviteit in ontwerp- en productieproces
sen.

Momenteel is de wereldscheepsbouw als 
volgt over de drie grote blokken verdeeld: 
Japan: 31,3%
Zuid-Korea: 24,4%
Europa: 28,5%

Sterk in opkomst is China met een percenta
ge van 5 %.

Het Verre Oosten heeft echter een gesloten 
scheepsbouwmarkt. Amerika heeft zich be
schermd met de “Jones Act" als gevolg van 
het overschakelen van marinebouw naar civie
le scheepsbouw.
De enige steun die de Europese scheeps
bouw in dit opzicht heeft, zijn de omzet gere
lateerde subsidies.
Dit is echter geen stralend vooruitzicht. On
danks het feit dat het OECD-agreement 
(scheepsbouwsubsidies wereldwijd afschaf
fen) is geflopt, worden de subsidies in Europa 
verminderd. In 1988 bedroeg het maximum

nog 28%, maar in 1992 werd het maximum 
op 9% gesteld. Er is afgesproken dat na het 
jaar 2000 de subsidies naar 0% gaan. In Ne
derland doen wij nog zuiniger aan: in 1988 
was het percentage 15 en in 1992 3,5.
Dit was alleen mogelijk doordat er in Europa 
na de jaren ’70 fors is gereduceerd in 
scheepsbouwcapaciteit.
In 1975 waren nog 433.000 mensen werk
zaam in de scheepsbouw en thans niet meer 
dan 85.000.
In dezelfde tijd breidde de scheepsbouwcapa
citeit in Korea zich niet marktconform uit, wat 
natuurlijk een van de oorzaken van de finan
ciële crisis aldaar is.

k
De huidige situatie kenmerkt zich door een 
historisch laag peil van de 'order-intake' in ons 
land en in Europa, terwijl Korea zich uit de cri
sis exporteert met behulp van het IMF. Het 
Verre Oosten begeeft zich thans ook op de 
traditionele Europese gebieden zoals de crui
se- en ferrymarkt.
Nederland is iets minder gevoelig op dit punt 
doordat zij zeer goed is ingevoerd op de z.g. 
niche-markt.

In de pas voltooide studies van Peeters c.s. 
blijkt dat de maritieme cluster in ons land on 
misbaar is voor ons algemeen welbevinden 
en dat geldt ook voor Europa.
Te nemen beleidsmaatregelen moeten dan 
ook gericht zijn op het creëren van een z.g. 
levekplaying field’, het uitwisselen van ‘best 

practices’ en het stimuleren van R&D.
In de huidige situatie komt dit neer op het ne
men van effectieve internationale maatrege
len door nationale regeringen samen met Eu
ropa die de scheepsbouwindustrie in staat 
stellen om concurrerend te blijven op het snel 
verslechterende internationale playing field'.

Anders dan de kortgeleden, niet geratificeer
de, OECD-overeenkomst moeten de nieuwe 
maatregelen ook het vraagstuk van de capa
citeit aanpakken. In de tussentijd is het onver
mijdelijk dat de bestaande EU steunmaatrege
len blijven voortbestaan totdat de normale 
concurrentiepositie in de scheepsbouw weer 
is hersteld.
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Compleet EUROPORT 99
straalt vertrouwen uit
Europort 9 9  (van 16 tot en m et 2 0  november in Amsterdam RAI) telt ruim 500  exposanten die 1 .000  deelnemers vertegen
woordigen uit meer dan dertig landen. Naast de tentoonstelling vinden in de RAI ook de Lloyd's List Conference en de CEDA 
Dredging Days plaats. Ook de CIMAC (Conseil International des Machines a Combustion) houdt, in navolging van 1997 , 
w ederom  een congres.

D
iverse organisaties zoals de 
IHA (International Harbour Asr 
sociation), IRO (branchevereni
ging voor de Nederlandse toe
leveranciers in de olie- en 
gasindustrie), de KNVTS (Ko
ninklijke Nederlandse Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied), de KVNR (Koninklijke 
Vereniging van Nederlandse Reders) en de 
VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie) organiseren tijdens Europort 99 hun 
jaarvergaderingen en bijeenkomsten. 
Europort 9 9  richt zich op vakbezoekers uit de 
sectoren visserij, binnenvaart, grote vaart, 
kustvaart, scheepswerven, natte aannemerij,

baggerindustrie, offshore-industrie alsmede 
havenautoriteiten, zakelijke dienstverlening, 
detailhandel, marine en overheid.

Ids Boersma, manager maritieme groep Am
sterdam RAI, is bijzonder tevreden over de 
stand van zaken rond Europort: "Europort 99 
is flink groter geworden ten opzichte van de 
editie van 1997. We verwelkomen dit jaar 
ruim 500 exposanten uit meer dan 30 ver
schillende landen en het totaaloppervlak aan 
expositieruimte is 45.000 m2. De stemming 
onder de exposanten is bijzonder optimis
tisch. Uit onze contacten blijkt dat men goede 
verwachtingen heeft van de tentoonstelling.

Steeds meer organisaties en verenigingen or
ganiseren hun ledenvergaderingen tijdens de 
beurs. Met de diverse evenementen en het 
uitgebreide congresprogramma erbij, kunnen 
we stellen dat Europort 99 zich ontwikkeld 
heeft to t een toonaangevend platform voor 
zowel de Nederlandse als internationale mari
tieme industrie.”

Solide basis
Europort 99 bouwt voort op een solide basis. 
In 1997 trok de tentoonstelling bijna 30.000 
bezoekers, waarvan 27% afkomstig was uit 
het buitenland. Deze buitenlandse bezoekers 
vertegenwoordigden 76 verschillende natio-



Feiten en cijfers

Organisatie:
De 29e internationale maritieme tentoon
stelling en de 11e internationale binnen
vaart tentoonstelling Europort 99 wordt 
georganiseerd door Amsterdam RAI, in 
nauwe samenwerking met het tentoonstef 
lingscomité, dat is samengesteld uit verte
genwoordigers van het betrokken bedrijfs
leven en van de organisatie.

Exposit iepragramma:
Het expositieprogramma omvat alle pro
ducten en diensten op het gebied van 
scheepsbouw, -inrichting, -reparatie en -on
derhoud; haven- en dokuitrusting, commu
nicatie- en navigatieapparatuur, laad- en 
losinrichtingen, informatie, advies- en ont
werpbureaus voor zeevaart, binnenvaart, 
off-shore en gasindustrie en visserij. Ook 
andere vormen van dienstverlening komen 
op Europort 99 aan bod: Financiering en 
verzekering, uitmonstering, enz.

Tentoonstel lingsdagen:
Dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 no
vember 1999

Openi ngst i jden:
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur. Op 
donderdag 18 november is de tentoon
stelling geopend van 11.00 tot 21.00 uur. 
Op zaterdag 20 november van 10.00 tot
16.00 uur.

Locatie:
Europacomplex: Europa-, Zuid-, West-, 
Oost-, Noord-, Verbindings- en Amstelhal.

Aantal exposanten:
503 (stand per 8 september 1999)

Aan tal vertege n woord i gde 
bedrijven:
1.000 (stand per 8 september 1999)

Collectieve inzendingen;
China, Denemarken, Finland, Griekenland, 
Italië, Japan, Korea, Nederland, Oekraïne, 
Oostenrijk, Polen, Rusland, Verenigd Ko
ninkrijk en Verenigde Staten.

Toegangsprijs:
ƒ 35,- per persoon of op uitnodiging.

naliteiten. Van de bezoekers gaf 55% aan in 
1999 (waarschijnlijk) weer de tentoonstelling 
te bezoeken.

Deelname van 14 landenpavil- 
joens
Naast Denemarken, Oostenrijk, Groot-Brittan- 
nië, Rusland en Japan presenteren de volgen
de landen zich dit jaar voor het eerst op Euro 
port in een nationaal paviljoen: China, Finland, 
Griekenland, Italië, Korea, Oekraïne, Polen en 
de Verenigde Staten.
Onder de vleugels van branchevereniging Hok 
land Marine Equipment staat er voor het eerst 
in de geschiedenis een groot Nederlands col
lectief.
De organisatie is bijzonder verheugd met het 
grote aantal landenpaviljoens. “In 1997 had
den we 4 landenpaviljoens; dit jaar zijn dat er 
14. Ook hieruit blijkt dat steeds meer landen 
deelname aan Europort als zeer belangrijk be
schouwen om zich binnen de internationale 
maritieme sector te profileren,” aldus Ids 
Boersma.

Primeur: Informatie en Commu
nicatie Technologie Paviljoen
Nieuw op Europort is het Informatie en Com
municatie Technologie Paviljoen waar pro
ductpresentaties gehouden worden die het 
belang van ICT voor scheepsbouw, scheeps
ontwerp en scheepsmanagement demonstre
ren. De vakbezoekers krijgen zo een goede 
indruk hoe ICT bij kan dragen aan onder meer 
een efficiëntere bedrijfsvoering, scheepsont
werp en scheepsbouw. Het ICT Paviljoen be
staat uit een unieke formule: naast een volle 
dig ingerichte stand per deelnemer wordt op 
de beursvloer een presentatieruimte g e  
bouwd waar dagelijks live productpresenta
ties gegeven zullen worden. Deelnemende be 
drijven aan dit paviljoen zijn onder andere 
Yachting Consult, Farnest Computer Serve

:
29e Internationale 

Maritieme Tentoonstelling 

11e Internationale 
Binnenvaart Tentoonstelling

1 6 - 2 0  November 1999
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ces, NCG (Numeriek Centrum Groningen), 
Tree C, Center Line, OCE Nederland en Inter
graph Corporation.

Krachten gebundeld in Kennis-, 
Trainings- en Innovatiepaviljoen
In samenwerking met onder andere de Tech
nische Universiteit Delft, TNO (Organisatie 
voor Toegepast Natuurwetenschappelijk On
derzoek), het MARIN en ETM (European Trai- 
ningcentre for Machine Technology) wordt op 
Europort 99 het Kennis-, Trainings- en Innova
tiepaviljoen opgezet. Deze onderzoeksinstel
lingen presenteren zich gezamenlijk om het 
belang van technologische ontwikkelingen 
voor de Westeuropese maritieme industrie te 
onderstrepen. Juist door een intensieve sa
menwerking tussen onderzoeksinstellingen 
en het bedrijfsleven kan kennis en informatie 
over bestaande en nieuwe technologieën be
ter uitgewisseld worden. Dat is een voorwaar
de voor de Nederlandse en Westeuropese 
maritieme industrie om de toenemende con
currentie uit Azië het hoofd te kunnen bieden.
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Unieke motorenoverzichtsten
toonstelling
Op de drempel van een nieuwe eeuw, gaat 
Europort met een unieke overzichtstentoon
stelling van motoren en de technische ontwik
kelingen terug in de geschiedenis. Maar liefst 
22 motoren van verschillende merken zoals 
Volvo, Maybach en MAN worden voor het 
eerst op een maritieme beurs aan het publiek 
getoond. Enkele van de oude motoren zullen 
op de beursvloer ook daadwerkelijk in wer
king te zien zijn. De tentoonstelling wordt in 
samenwerking met de Vereniging Importeurs 
van Verbrandingsmotoren en diverse musea 
georganiseerd.

Binnenvaart & Visserij Café
Nieuw is ook het Binnenvaart & Visserij Café, 
waar speciaal binnenvaartschippers en vis
sers van harte welkom zijn. De organisatie wil 
met dit café een gezellige plek creëren waar 
deze bezoekersdoelgroep ongedwongen een 
drankje kan nuttigen met hun collega's uit de 
branche. Het Binnenvaart & Visserij Café zal 
ingericht worden als een echte Nederlandse 
bruine kroeg.

RAI congrescentrum biedt onder
dak aan maritieme expertise
Tijdens Europort 99 zijn niet alleen de ten
toonstellingshallen gevuld met maritieme 
technologie, ook het congrescentrum bruist 
van de maritieme activiteiten.

Het CIMAC evenement is op 17 november en 
gaat in op het thema “turbocharging".

Zo bereikt u de RAI
Per Openbaar Vervoer
De RAI ligt vlak bij het NS-station Amsterdam 
RAI (ongeveer 7 minuten lopen, met de tram 
lijn 4 ongeveer 2 minuten).

Het Amsterdam RAI station kan vanuit Flevo
land, het Gooi/Amersfoort en Den Haag/Lei
den direct per stop- of sneltrein worden be
reikt. Reizigers uit overig Nederland hebben 
te maken met een makkelijke overstap (trein 
op trein of trein op sneltram/metro).

Noord- en Oost-Nederland 
De Intercity richting Schiphol tot Amsterdam- 
Zuid WTC en dan overstappen op stoptrein tot 
RAI, sneltram 51 of metro 50.

Arnhem/NijmegenAJtrecht 
De Intercity richting Amsterdam CS, overstap
pen station Duivendrecht op stoptrein to t RAI 
of op metro 50.

De CEDA Dredging Days vinden op 18 en 19 
november plaats. Aan bod komen de volgen
de specifieke onderwerpen:
•  baggerwerk voor afgezonken tunnels, pijp

leidingen en outfalls en
•  agitatie-baggeren, waterinjectie-baggeren 

en sidecasting.

De Lloyd's List Conferentie (15 en 17 novem
ber) wil trachten antwoord te geven op de vol
gende vraag: “Scheepvaart en scheepsbouw

in Europa: vooruitgang of stilstand in het nieu
we millennium?1'

Voor diverse maritieme organisaties vormt 
Europort hét moment om de leden bijeen te 
brengen. Zo staan de ledenvergaderingen 
van de IRQ, de KVNR en de VNSI weer op de

ZuidNedertand
De Intercity naar Amsterdam CS, overstap 
pen Amsterdam Amstel op sneltram 51, of op 
bus 15 of 69 (uitstaphalte Europaplein).

ZuidHolland/West-Brabant/Zeeland 
De Intercity richting Schiphol, daar overstap 
pen op stoptrein naar RAI.

Noord-Holland
De Intercity of stoptrein richting Amsterdam 
CS to t Amsterdam Sloterdijk, dan metro 50 
richting Gein tot RAI.

Voor een groot aantal publiekstentoonstellin
gen zijn Rail Idee-biljetten en -folders verkrijg
baar op de NS-stations. Actuele informatie 
over Rail Idee is ook opvraagbaar via de Inter
net site van NS, http://www.ns.nl. Voor een 
reisadvies, actuele reisinformatie en prijzen 
kunt u de NS Reisplanner op Internet raadple

agenda, terwijl de KNVTS wederom zijn Mari
tieme Ontmoetingsdag heeft georganiseerd.

EUROPORT en METS onder 
één dak
Tegelijkertijd met Europort 99 vindt de Marine 
Equipment Trade Show (METS 99) plaats, de 
internationale vakbeurs op het gebied van de 
watersport en kleine beroepsvaart. Amster
dam RAI is gedurende enkele dagen het bol
werk van de mondiale watersport- en maritie

me industrie. Nog nooit was zo'n groot 
aanbod uit deze sector in Amsterdam onder 
één dak te vinden. Bezoekers van Europort 
kunnen zich ter plekke registreren en zodoen
de ook een bezoek brengen aan de beurs 
METS 99.

gen of bellen met OV Reisinformatie 0900- 
9292 (75 ct/min). Bovendien kunt u via dit 
nummer ook geïnformeerd worden over het 
aansluitend bus- of metrovervoer.

Per Auto
Direct bij het naderen van Amsterdam via de 
autosnelweg A l (Amersfoort/Amsterdam), 
A2 (Utrecht/Amsterdam) of A4 (Den 
Haag/Amsterdam) is op de ringweg rond de 
hoofdstad (AIO) de RW aangegeven op de 
ANW&borden, die de route aangeven naar de 
RAI-parkeergarages. De RAI ligt direct aan de 
ringweg (afslag S109).

Tijdens grote tentoonstellingen wordt u via 
oranje borden P RAI' verwezen naar extra 
parkeerplaatsen. Vandaar brengt een gratis 
pendelbus u naar de RAI.
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KNVTS en Holland Marine Equipment 
bundelen de krachten op Europort
Twee sterk groeiende verenigingen met beide een maritiem-technische achterban hebben besfoten om zich samen te pre
senteren op Europort 99. Hans Burger (KNVTS) en Martin Bloem (Holland Marine Equipment) vatten het als volgt samen: 
“Technische innovaties kennen geen muurtjes. Wij ook niet.”

Hoe is deze samenwerking tot 
stand gekomen?
Hans Burger: "In voorgaande jaren stonden 
wij in het kenniscluster, samen met belangrij
ke partners zoals de TU Delft. Een overgroot 
gedeelte van onze leden is echter ook werk
zaam in de maritieme industrie: bij toeleveran
ciers, werven en reders. Wij hoorden dat er 
een groot Nederlands collectief in de maak 
was, dus hebben we contact opgenomen met 
de organisator Holland Marine Equipment. 
Toen bleek dat het de bedoeling was om zich 
met name op techniek en innovatie te richten, 
waren we snel geïnteresseerd.”

Hoe ziet de collectieve presenta
tie eruit?
'We hebben het concept 'Equipment Lounge’ 
gedoopt", vertelt Bloem. "Deze eilandstand in 
de Noordhal bestrijkt meer dan 1100 vierkan
te meter. Het is de grootste landenpresenta- 
tie ooit gehouden op Europort. De 
Equipment Lounge bestaat uit 
16 stands van Holland Mari
ne Equipment-leden, een 
stand van Senter en natuurlijk 
de KNVTS-stand. De deelne
mende bedrijven bieden zoals eer
der gezegd een zeer breed scala aan produc
ten en diensten. U kunt er dekwerktuigen 
zien, voortstuwingstechniek en elektrische 
systemen. Maar ook meet- en regelsystemen, 
coatings, installatietechniek, test-equipment, 
technische dienstverlening en voorbewer- 
kingstechnieken voor staal.
De leden die niet in de stand staan, krijgen 
een presentatie met verwijzing in de zoge
naamde panelenstraaf; direct tegen de 
stand aan. Zo geven we inhoud aan het cen- 
trumkarakter van de stand. “
“Centraal in de Equipment Lounge is het geza
menlijke 'innovatieplein’ van 250 vierkante 
meter. Hier doen de deelnemers zaken, wor
den nieuwe technieken gepresenteerd en kan 
men een hapje en een drankje bestellen. Het 
innovatieplein staat open voor de deelnemers 
en hun gasten. Aan de ingang van de equip
ment lounge staat een levensechte boei van

de Vaarwegmarkeringsdienst. Met zijn 9 me
ter hoog, werkende verlichting en inpassing in 
het design van de stand, wordt dat een echte 
publiekstrekker. Eigenlijk kun je niet om de 
Equipment Lounge heen. We verwachten dan 
ook een record-aantal bezoekers.”

U noemde beiden de uitgangs
punten techniek en innovatie.
Hoe wordt dit vorm gegeven in 
de equipment lounge?
"Anderhalf jaar geleden heeft Holland Marine 
Equipment technologie als nieuwe kernactivi
teit opgepakt, daarvoor was de vereniging 
meer gericht op exportpromotie. Onze tech- 
nologiecommissie timmert hard aan de weg, 
bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling 
van technische gegevens binnen de maritie
me sector. Met VNSI en HISWA-vereniging 
hebben we vorig jaar een Branchetechnolo- 
giecentrum opgericht. Het draait in de sector 

nu eenmaal om innovatie, daar kun je 
niet omheen. Toen bleek dat de 

deelnemers aan de Equipment 
Lounge stuk voor stuk met nieu
we producten en technieken 

kwamen, was het thema snel ge
vonden. Om een paar voorbeelden 

te noemen: de firma Ridderinkhof zal een 
reusachtige lier op de stand hebben, waar ze 
tegenwoordig ook de besturing van aanleve
ren. Echt de moeite waard om te bekijken. Of 
de nieuwste reddingsboot van Mulder & Rijke, 
de laatste verftechnieken van Sigma Coatings 
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Op onze 
stand ziet een bezoeker de diversiteit en vin
dingrijkheid die onze sector zo leuk maken 
om voor te werken” , aldus Martin Bloem. “In 
dat kader zijn we ook blij dat het ministerie 
van Economische Zaken (Senter) deelneemt. 
Senter speelt een belangrijke rol bij het identi
ficeren van projecten en het indienen van sub- 
sidie-aanvragen. Zij hebben een hoop kennis 
in huis. Dat betekent dat een ondernemer met 
een bepaald idee op onze lounge kan komen 
praten over mogelijke partners in het vervolg
traject. Zie dat als een stuk dienstverlening 
naar bedrijven die willen vernieuwen."

Welke voordelen biedt de 
equipment lounge voor de beide 
verenigingen?
De voordelen zijn duidelijk volgens Hans Bur
ger. "Zowel qua inspanning, kosten als expos- 
ure ben je natuurlijk beter uit wanneer je zaken 
gezamenlijk kunt aanpakken. Bovendien pro
fiteren de bedrijven en wij ook van eikaars pu
bliek. Onze leden zijn vaak betrokken bij aan
schaf-, onderhouds- en reparatiebeslissingen 
en zijn daarmee interessante partijen voor de 
maritieme toeleveranciers. Andersom staat 
hier een heleboel nieuwe technologie, wat 
weer interessant is voor ons als technische 
mensen. Met name geldt dit omdat, zoals in
middels algemeen bekend, de KNVTS jaarlijks 
de ‘KNVTS-Schip van het Jaarprijs’ toekent 
aan een (grotendeels) in Nederland gebouwd 
schip dat in technisch opzicht het meest inno
vatief is geweest.”
Bloem: “Ik heb iemand onze gezamenlijke 
beurspresentatie wel eens een 'supermarkt 
voor maritieme uitrusting' horen noemen. Dat 
gaat mij wat ver, want onze leden leveren 
over het algemeen totaaloplossingen in plaats 
van uitsluitend onderdelen. Toch zit er een 
kern van waarheid in. Je plukt als klant de 
voordelen van het feit dat op een klein opper
vlak zeer diverse producten voorhanden zijn. 
Je kunt eenvoudig afspraken combineren en 
ongetwijfeld wordt je interesse gewekt door 
nieuwe technieken of bedrijven waar nog 
nooit contact mee is geweest.”

Zowel de KNVTS als Holland 
Marine Equipment maken een 
sterke groei door. Is dat toeval?
Bloem: "Volgens mij speelt er meer. De Ne
derlandse maritieme sector profileert zich als 
geheel steeds nadrukkelijker. Dit jaar zijn er al 
drie TV-series over de sector geweest. Vanuit 
de stichting Nederland Maritiem Land wordt 
er veel aan de bewustwording gedaan, bij
voorbeeld door het inzichtelijk maken van de 
economische kracht van de maritieme clus
ter. Als lid van een vereniging draag je daar
aan bij en profiteer je mee van de voordelen. 
Als je dan ook nog meerwaarde weet te gene
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reren op technologisch, commercieel of net- 
werkgebied, is het niet meer zo moeilijk om 
bedrijven over de streep te halen. Ons leden
tal is in twee jaar tijd verdubbeld. Meer leden 
betekent meer invloed, meer uitstraling en 
meer mogelijkheden. Verdere groei is essen
tieel in de strategie die het bestuur van de ver
eniging heeft uitgestippeld.” Burger bevestigt 
de groeitendens: ‘Telde de KNVTS enige ja- 
ren geleden nog 2500 leden, thans kan op

niet al te lange termijn het 3000* lid worden 
verwelkomd. “

Gaan de twee verenigingen in de 
toekomst vaker samen optrekken?
“Zonder enige twijfel” zegt Bloem. “Waar je el
kaar kunt versterken, moet je dat doen. Dat 
geldt voor ons, maar ook voor de andere m a 
ritieme bedrijfstakken. Wij zijn bijvoorbeeld op 
dit moment bezig met plannen ontwikkelen

voor opleidingsmodules voor studenten en 
leerlingen die later in onze sector willen ko
men werken. Een gerenommeerd instituut als 
de KNVTS kan ons daarbij ongetwijfeld van 
dienst zijn. Immers, de KNVTS stimuleert ook 
het maritiem technisch onderwijs door het be
schikbaar stellen van afstudeerprijzen. En wel
licht staan we over twee jaar weer samen op 
de volgende Europort."

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

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

454 94 60 
Fax:010-454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

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

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

compressoren, generatoren, werkvletten, enz.
\\

Mechanical problems?

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

• measuring services
• all mechanical parameters 

• vibration, stress, pressure,
torsion, etc

• multi-channel recording
• multi-channel analysis

• condition monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

• integration specifications
• marine propulsion trains
• auxiliary equipment

• FEM modelling
• metallurgical analysis

STANDNUMMER 
N512 

Holland Pavillion

■ H i : « Techno Fysica bv
PO Box 351
2 9 9 0  AJ Barendrecht
P h o n e : + 3 1 - 1 8 0 - 6 2 0 2 1 1
fax :+31-180-620705

....

t

%
/

V
M

TECHNO FYSJCA

VINKE & CO
Consulting Engineers and Marine Surveyors B.V.

Marine Consultant*
We have a highly competent and skilled staff of qualified 
and sworn surveyors.

Services:
□  Ail types o f marine condition surveys
□  On / offhire; bunker, hatchsealing and preloading surveys 
f l  Stevedore damage surveys
□  Drydocking and repairs
□  Supervision for all type o f  newbuilding constructions
□  Worldwide ship management

App*wtm*nii ai,

□  Surveyor for several P&I Clubs
□  Non-exclusive surveyor for ABS Marine Services Ltd.
□  Surveyor for Panama Bureau o f Shipping
□  Safety Inspector for Vanuatu Maritime Services Ltd.

Pottenbakkerstraat 52  - 2984  A X  Ridderkerk - The Netherlands 
( J  Telephone + 3 1.18 0 -4 7 0 0 0 0

Fax + 3 1,180 -470001

AN ASSOCIATE OF THE BURGER GROUP OF COMPANIES
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B edri j  i sinf  o r m a t i e  E u r o p o o r t  99
Alewijnse Groep  
EuropahaJ, Stand 107
Ook dit jaar is Alewijnse weer aanwezig 
op Europort. De Alewijnse Groep is verte
genwoordigd op de beurs door de on
derstaande Alewijnse bedrijven:
'  Alewijnse Nijmegen Panelenbouw B.V. 
gespecialiseerd in het ontwerpen van 
schakelborden, verdeelkasten en bedie- 
ningslessenaars. Hun producten zijn te
rug te vinden in schepen over de gehele 
wereld.
* Alewijnse Binnenvaart kan een com
pleet pakket van nautische en communi
catie apparatuur aanbieden voor de bin
nenvaart.
* Alewijnse Nijmegen Schepen B.V. /  Ale
wijnse Noord B.V. /  Vogelenzang de 
Jong B.V.; gespecialiseerd in advisering 
en ontwerpen van elektrotechnische in
stallaties en tevens het installeren en in- 
bedrijfstellen van installaties aan boord 
van alle soorten schepen.

In deze samenwerking wordt kennis uit
gewisseld en helpt men elkaar met de 
projecten, zodat op elk gebied In de 
scheepvaart, hoe specialistisch ook, een 
gedegen advies kan worden gegeven. 
Tijdens de beurs zijn onze mensen graag 
bereid uw vragen te beantwoorden.

Alewijnse Binnenvaart is aanwezig met 
een deel van het assortiment zoals 
beeldschermen, dieptemeters, handma- 
rifoons, volgschotels, camera systemen, 
tachografen e.d. Het binnenvaartteam 
staat voor u klaar om vragen te beant
woorden en u advies te geven over even
tuele aankoop.

Voor projecten in Nederland, Europa of 
de rest van de wereld, voor nieuwbouw, 
uitbreiding of renovatie projecten: Ale
wijnse, your electrical partner!

Bot-Groningen BV, M ari
ne & Industrial Engineers. 
Noordhal, Stand 512
Bot-Groningen BV is een bedrijf dat ge
specialiseerd is in het ontwerpen en 
produceren van roeren, roerkoningen, 
hennegatskokers, asuithouders en hek- 

rollers.
Dit doen wij voor allerlei verschillende 
scheepstype. Van een cruiseschip tot 
een vissersvaartuig en alles wat daar tus- 

senvalt.

Wij ontwerpen en produceren elk roerty-

pe waaronder balansroer, spaderoer, se- 
mrspade roer, flaproer, visstaartroer en 
costabulb roer. Deze roeren hebben een 
oppervlak van 3,5 m2 tot ongeveer 30 m2. 
De koning wordt geleverd incl. de hydro- 
moeren, ringen e.d. en is gedraaid om di
rect te passen op elk type stuurmachine. 
Behalve roer en koning hoort een uitge
breide hennegatskoker ook tot de stan-

Licentie-bouw van Heinz Hinze 
ffaproeren

daardtevering. Deze koker bestaat 
meestal uit het compleet doodhout, de 
constructie tussen doodhout en stuur
machine dek, het stuurmachinedek en 
de stuurmachine fundatie (voor elk type 
stuurmachine).

Naast de kant en klare manoeuvreermo- 
dules kunnen wij uw dubbelschroevers 
voorzien van de verschillende soorten 
asuithouders. Deze kunnen een V- of een 
t-vorm hebben en geconstrueerd zijn, ge
goten of een combinatie van beide.

Tevens maken wij hekrollen tot een be
lasting van 25 0  ton, compleet met stoe
len en lagers.

Naast nieuwbouw kunt u ook terecht 
voor reparatiewerk aan roer en koning. 
Dit doen wij voor werven en reders over 
de hele wereld.

Euvelgunnerweg 23  
9 7 2 3  CT Groningen 
Tel. 050-5421919  
Fax. 050-542253 5

Datema Delfzijl B.V. 
Amstelhal; Stand 726
Specialists in Nautical Safety
Al meer dan 4 5  jaar verzorgt Datema

vanuit de vestigingen in Delfzijl en Rotter
dam, de levering van kaarten en boek
werken, nautische hulpmiddelen en vei- 
ligheidsuitrustingen aan de Nederlandse 
scheepvaart.
Een pakket dat zich gestaag uitbreidt en 
dat voortdurend aangepast wordt aan de 
eisen van de rederijen en werven.
Op het gebied van de kaarten en boek
werken richten wij ons steeds meer op 
de automatische leveringen en elektroni
sche kaartsystemen.
De Automatische leveringen vormen 
voor de rederijen een mogelijkheid om 
met minimale inspanning en kosten het 
kaarten- en boekwerkenbestand up to 
date te houden. Onze kaartenkamerbe- 
manning houdt precies bij welke kaarten 
en boekwerken per schip vervangen 
moeten worden en geven een bestelad
re s  aan de rederij of leveren direct nieu
we uitgaven.

Als BA-agent leveren wij naast de beken
de BA-kaarten nu sinds een jaar het elek
tronisch kaartsysteem, PC NAVIGIS Pro
fessional.
Het systeem munt uit in gebruiksvrien- 
deljkheid, betrouwbaar en heeft een aan
trekkelijke verkoopprijs. Het is daardoor 
vooral ook geschikt voor kleinere sche
pen. De positie van het schip wordt conti
nue weergegeven op de kaart, waardoor 
een veilige en brandstofbesparende navi
gatie mogelijk wordt. Een groot voordeel 
naast de nauwkeurigheid, is de snelheid 
waarmee de kaarten gecorrigeerd kun
nen worden. Wekelijks ontvangt de abon
nee een update CD die alle wijzigingen 
voor de aan boord aanwezige kaarten 
bevat.

Op veiligheidsgebied vormen de impor- 
teurschappen van COMET, KADEMAT1C, 
MUSTANG en de JASON’S CRADLE de 
basis. Deze importeurschappen, aange
vuld met brandweeruitrustingen, pers
lucht apparatuur en de navigatiemidde
len stellen ons in de gelegenheid de 
levering van gehele veiligheids- navigatie- 
en nautische uitrustingen aan boord van 
nieuwbouwschepen te verzorgen.
Dit vindt veelal plaats in combinatie met 
het aanbrengen van vluchtwegmarkerin- 
gen en pictogrammen, door onze spe
cialisten.
Steeds verder gaan wij met het volledig 
verzorgen van de veiligheid suitrusting, 
van het vorm geven aan het veiligheids
plan, advisering over types uitrustingen

en hoeveelheden benodigde uitrustings
stukken op het schip, tot het aan boord 
inruimen en aanbrengen van de matena
len.

Graag wisselen wij met u van gedachten, 
over de mate van kostenbesparing en 
kwaliteitsverbetering die Datema voor 
uw bedrijf kan betekenen.

Wij zien uw hiervoor graag op onze 
stand.

Dirkzwager Mail System  
Amstelhal; Stand 702
Een Telecom kameleon 
Het Dirkzwager Mail System (DMS) is 
een publiek “Message Handling System” 
voor tekstcommunicatie van Koninklijke 
Dirkzwager en geeft gebruikers de mo
gelijkheid om diverse communicatie 
technieken door middel van automati
sche conversie te benutten. Via een elec- 
tronic mailbox kan men tegen aantrekke
lijke tarieven en op efficiënte wijze 
communiceren. Het DMS kan fax-, telex-, 
mailbox- en internet-email communicatie 
op een snelle en simpele wijze, volledig 
automatisch of met behulp van een ope
rator afhandelen.

Op jaarbasis worden ongeveer 3 miljoen 
berichten door de computers, waar zo’n 
500 gebruikers op aangesloten zijn, 
nauwkeurig afgeleverd. Ofschoon het 
merendeel van de aangeslotenen vanuit 
de Maritieme sector opereert kent het 
systeem ook abonnees uit andere markt
segmenten. Het systeem blinkt uit in con
tinuïteit en beschikbaarheid, dit komt 
vooral door de aanwezigheid van een 
operator die dag en nacht het systeem 
bewaakt en gebruikers begeleidt bij het 
gebruik van het systeem. Indien er een 
bericht verkeerd geadresseerd werd of 
een geadresseerde niet te bereiken is, 
zal de operator contact met de afzender 
opnemen om een alternatief te bespre
ken. Want zeker in de Maritieme wereld 
hebben berichten soms een belangrijke 
lading’ die weinig vertraging kan velen.

Het systeem werkt met electronic mail
boxen waarvan er een of meerdere (af
hankelijk van de wensen van klant! aan ie
dere gebruiker wordt toegewezen. In de 
setup van deze mailboxen worden de 
specifieke afspraken opgeslagen; dit kan 
de vorm van billing’ zijn of een Schedule 
om de mailbox automatisch door de ge-
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bruiker te 'legen'. Te ontvangen berich
ten blijven 7 dagen in de mailbox be
waard en daarna blijft de mogelijkheid 
aanwezig om via de operator een bericht 
op te vragen.
Na de laatste upgrade van het systeem 
is het tevens geschikt gemaakt voor ln- 
ternet-email communicatie en veel ge
bruikers maken hier reeds gebruik van, 
want deze vorm van communicatie heeft 
de toekomst. Door afspraken met Tele
com aanbieders kunnen er interessante 
communicatietarieven worden geboden 
hetgeen heden ten dagen natuurlijk een 
vereiste is.

De meest uiteenlopende gebruikerswen
sen zijn in het systeem geïntegreerd, zo
als een waarschuwing via de telefoon als 
u op een belangrijk bericht wacht of via 
de telex in dialoog wilt gaan met een IN
MARSAT aansluiting. Email berichten via 
Internet kunnen door een simpele toe
voeging bij het adres als fax, telex of 
naar een andere DMS gebruiker worden 
verzonden.

Vanuit de onlangs vervallen functie als 
Rijkstelegraafkantoor, u kent het mis
schien nog wel “woorden tellen’ om de 
kosten van een telegram te bepalen, 
heeft Koninklijke Dirkzwager reeds vele 
jaren ervaring in het internationale berich
tenverkeer en het Dirkzwager Mail Sys
teem is inmiddels 15 jaar 'proven tech- 
nologyï
DMS dient tevens als communicatie in
terface van DATADIRK, een door Dirk
zwager ontwikkelde databank met daarin 
actuele reisgegevens van ongeveer 
30 .00 0  zeeschepen en een aantal bin-

scheepsbewegingen via dit medium ver
spreid.

Benodigde apparatuur
Voor een aansluiting op DMS kan vol
staan worden met een PC, voorzien van 
gratis communicatie software die speci

aal door Dirkzwager is ontwikkeld. 

Hardware
Eigen PC' s of vanurt de verhuur van Dirk
zwager een laptop computer inclusief 
modem. Voorts is een vrij telefoonnum
mer noodzakelijk.

Software
De DMS software is gebruikersvriendelijk 
en kan volautomatisch op de achter
grond’ werken. De belangrijkste functio
naliteiten van deze Windows 95 ,98  en 
NT® applicatie zijn:
* Archivering.
'  Meervoudige adressering, bijvoor

beeld een bericht versturen van email 
naar telex of fax.

* Berichten blijven 7 dagen in de mailbox 
staan.

Maatwerk facturatie
Bijvoorbeeld per schip of per locatie.

Service
Voor gebruikers is een 24-uurs helpdesk 
365 dagen per jaar voor assistentie bij al 
uw vragen beschikbaar.

Telex
Telexberichten kunnen via DMS zowel 
worden verzonden als ontvangen. De ge
bruiker heeft te allen tijde de beschikking 
over een telexnummer met een eigen 
identiteit. Zelf een telexaansluiting met 
apparatuur aanschaffen is derhalve niet 
nodig, hetgeen een aardige kostenbe
sparing oplevert.

Mailbox
Gebruikers kunnen binnen DMS met el
kaar communiceren op basis van email.

Intemet-email
Via het interface op het World Wde Web, 
kunnen DMS-gebruikers op basis van in- 
ternet-email wereldwijd communiceren.

Fax
Faxberichten kunnen direct vanuit de PC 
via DMS op het brief- of faxpapier van de 
gebruiker worden verzonden. Het voor
deel is dat een opgesteld bericht niet 
eerst behoeft te worden geprint om ver
volgens handmatig per fax te worden 
verstuurd.

Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager 
BV.
Govert van Wjnkade 50,
3144  EG Maassluis.
Postbus 1 4 ,3 1 4 0  AA Maassluis. 
www.dirkzwager.com

DMStet: 010.5931600,
fax: 010.5925767,
telex:: 21058  dirk nt,
email: webmaster@dirkzwager.com

De Groot Nijkerk Dred
ging Equipment 
Europahal, Stand H2
De Groot Nijkerk Dredging Equipment 
will show at her stand E142 at the Euro- 
port 99  besides her standard range of 
dredging components as dredge valves, 
dredge pumps etc the following new de
velopments:

In situ flow separation
A special type of dredge head has been 
developed for sand mining purposes. 
This head enables stationary dredgers to 
win sand of a coarser grain size below a 
layer of finer sand. This in situ flow sepa
ration technology can extract bottom 
material that is coarser than the granu
lometry of the original bottom material. 
On our stand there will be a working 
scale model.

Remote controlled dredging
The abovementioned dredge head will 
be remotely controlled from the stand of 
Damen Shipyards (situated at the other 
side of the exhibition hall). This is to show 
that all types of dredging processes can 
be controlled from another location. 
There will also be a photo presentation of 
2 remote controlled booster stations 
which have been built recently by De 
Groot Nijkerk Dredging Equipment. Both 
stations are controlled from a stationery 
dredger where the entire dredging 
process is monitored.
Visitors are invited to show their skills 
working with the system!

DOP pump
There will be a DOP submersible dredge 
pump on display as well - not a new de
velopment and not as products are 
shown usually - but a DOP submersible 
dredge pump which has been used for 
years in the dredging practice. It is bat
tered and dented due to it’s years of ser
vice in a great variety of dredging opera
tions. We decided to show the DOP in 
this rather unusual non-showy look in or
der to convince dredging contractors 
that the DOP works perfectly after many 
jobs - only it's looks are somewhat less 
appealing.
The DOP is provided with a mechanical 
shaft sealing and therefore does not need 
gland water. There will be an opened-up 
pump as well to show this sealing.

De Groot Nijkerk Drediging Equipment 
PO box 1021 
3860  BA Nijkerk 
Holland
Tel: 033.2474040, fax: 03 3 .2474060

IHC Ivagersniit:
YVesthaJ, Stand 328
De toegevoegde waarde van IHC Lagers- 
mit. Specialisten tn bedrijfszekere afdich
tingen en lagers voor grote’ en kleine’ 
schipper.
Wij als IHC Lagersmit hebben er zin in 
om naar de Europoort te komen. Dé ge
legenheid om in een ongedwongen sfeer 
(hapje, drankje) in een persoonlijk ge
sprek met u eens van gedachten te wis
selen over de smering, de lagering en de 
afdichting van uw schroefaskoker.

IHO Lagersmit is gespecialiseerd in het 
ontwerpen, produceren, leveren en on
derhouden van schroefaskokerafdichtin- 
gen en schroefaslagers voor schepen, 
pompen en andere industriële toepassin
gen. Als onderdeel van IHC Holland kan 
Lagersmit de flexibiliteit en klantgerichte 
service van een kleine werkmaatschappij 
combineren met de zekerheid, de facili
teiten en de ondersteuning van een we
reldwijd opererende groep. Door deze 
toegevoegde waarde kunnen zowel gro
te’ als kleine' schippers optimaal profite
ren van de enorme kennis en ervaring 
die in de loop der jaren door zowel IHC 
Holland als IHC Lagersmit is opge
bouwd.

Supreme
De standaard Supreme schroefaskoker- 
afdichtingen zijn geschikt voor alle typen 
schepen en alle asdiameters. Vanwege 
de grote betrouwbaarheid, inspectie- en 
onderhoudsmogelijkheden worden ze 
veelvuldig toegepast in combinatie met 
verstelbare schroeven. De specifieke ei
genschappen van de Supreme van IHC 
Lagersmit maken deze afdichtingen bij 
uitstek geschikt voor toepassing wan
neer lange intervallen voor schroefasin
spectie worden voorzien.

Supreme LD
Speciaal voor de binnenvaart en kleinere 
zeegaande schepen ontwierp IHC La
gersmit een aantal jaren geleden het Su
prème LOeco systeem. Bij het Supreme 
LD-eco systeem snijdt het mes maar 
liefst aan drie kanten. Het gesloten sys
teem heeft een milieuvriendelijk karakter, 
omdat er geen vet meer de bilge in lekt 
en niet meer in het oppervlaktewater 
wordt geloosd. Daarnaast reduceert het
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9e Internationale 
le  internationale 
6 —20 november

maritieme tentoonstelling 
binnenvaart tento&nsteÜing 
1999 - - *

BEZOEK
w w w .e u r o p o r t . n l

■AMSTERDAM RAI IN T E R N A tlM T O I 
EXHIBITION AND CONGRESSf f f f l B
Op dezelfde tijd en plants de vokbpurs"* 
voor de watersportindustrie, METS 99.

□  Wij lijn  geïnteresseerd in de congressen.
□  Wij zijn geïnteresseerd in een bezoek aan de beurs (details beschikbaar in september 1999).

firmanaam:

jteritekenirg:

Bezoek Europa's grootste internationale tentoonstelling 
op het gebied van maritieme apparatuur, installaties 
en uitrustingen, materialen, systemen en diensten voor:
•  Het a llerlaatste op hel gebied van managementsystemen 

voor de kust- en le e v a a it
•  De beste techniehen in de scheepsbouw en de icheepsreparatie ■ 

scheepswerven van over de hele wereld
•  Verbetering van bedrijfsvoertuigen
•  Opwaardering van sleep-, duw - en werkboten en binnenvaartschepen
•  Modernisering van havens en droogdokken
•  Ondersteuning van de oflshare-, olie- en gasindustrie - boortorens, 

boorplatlorms en bevoorradingsschepen

Drie grote internationale maritieme congressen
•  Lloyd's List Europort 99  Conference
•  (EDA Dredging Days
•  « M A C  Day

Speciale evenementen
•  Binnenvaart & Visserij Café
•  V IV  M atorenoveriichlstentaanstelling

Contactpersoon:

Postcode:

Telefoon:

Europort 99. Amsterdam RAI, Postbus 77777,1070 MS Amsterdam 
Telefoon: 020-549 12 12, telefax: 020-646 44 69, E-md: ewoport@rai.nl
wwwewaporf.nl

http://www.europort.nl
mailto:ewoport@rai.nl


systeem uw exploitatiekosten, doordat 
de hoeveelheid verbruikt vet zeer laag is 
en dit vet hergebruikt kan worden. En als 
derde, doordat het Supreme LD-eco sys
teem de schroefas en -koker tegen alle 
invloeden van buitenaf beschermt (zoals 
zand, vuil, water en corrosie), wordt de 
betrouwbaarheid en de bedrijfszekerheid 
van de totale schroefasinstallatie (dus uw 
gehele schip) vergroot

Certificering
Het Supreme LOeco systeem voldoet 
volledig aan de criteria die gaan gelden 
om in aanmerking te komen voor een 
25% terugvordering van de milieuheffing 
op de brandstof. De Supreme LD 
schroefaskokerafdichtingen zijn gecertifi
ceerd volgens de "Zulassungskriterien" 
zoals gesteld door de “Zentralkommis- 
sion fur die Rheinschiffahrt”, waarmee 
IHO Lagersmit internationaal voorop 
loopt met een volledig gesloten vetge- 
smeerde schroefaskoker. IHC Lagersmit 
heeft niet voor niets met dit systeem 
reeds in 1994 de 'Milieuprijs voor de 
Scheepvaart1 gewonnen.

Maatwerk
Omdat HO Lagersmit de productie van 
de afdichtingen en lagers volledig in ei
gen beheer heeft, kan altijd de meest ge
schikte oplossing voor iedere situatie ge
vonden worden. Zowel voor nieuwbouw 
als ombouw kan op maat ontworpen 
worden en compleet geleverd. Desge
wenst kunnen de service engineers van 
Lagersmit hierbij ondersteuning bieden. 
Wanneer u besluit tot ombouw naar een 
gesloten vetgesmeerde schroefaskoker, 
kunt u tevens gebruik maken van de VA- 
MIL-regeling.

Dus, tot ziens in Amsterdam, standnum- 
mer 3 2 8  Westhal. Natuurlijk kunt u La
gersmit ook direct benaderen:
IHC Lagersmit 
Smitweg 6 - Postbus 5,
29 60  AA Kinderdijk.
Tel: 07 8 .6910472 , fax: 078 .6910477 , 
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com

Van Voorden-Promac 
Europahal, Stand 1 la  en
11b
Een voorsprong in kwaliteit en techniek. 
Van Voorden-Promac uit Zaltbommel is 
voor de bezoekers van de Europort ten
toonstelling geen onbekende. Als leve
rancier van maritieme producten nemen 
deze ondernemingen een belangrijke po
sitie in. Van VoorderrPromac is een sa
menwerkingsverband van Van Voorden

Gieten), Van Voorden Reparatie en Pro- 
mac. Naast het leveren van een com
pleet pakket prodlucten voor de scheep
vaart bieden zij ook deskundig advies en 
verlenen service- en reparatiewerkzaam- 
heden aan de geleverde installaties.

Van Voorden gieterij
Van Voorden is van oorsprong een giete
rij, die zich sinds het begin van deze 
eeuw bezig houdt met het gieten van in
dustrieel gietwerk. De hoge kwaliteit van 
het gietwerk wordt onder meer bereikt 
door voortdurend onderzoek. Hieruit zijn 
eigen legeringen ontstaan die bijzonder 
slijtvast zijn en daardoor een begrip zijn 
geworden in de baggerwereld.
Sinds 1998 heeft Van Voorden Gieterij 
het exclusieve verkooprecht van het 
Whale Tail Wheel®. Dit is de laatste ont
wikkeling op het gebied van voortstu
wing, Door de bewegingen van walvis
sen te analyseren en vorm te geven in 
moderne technieken is een uiterst inno
vatief en uitdagend product ontstaan. 
Vast staat dat met dit systeem een ge
weldige rendementsverbetering wordt 
verkregen. Andere voordelen van het 
Whale Tail Wheel® zijn o.a. het lage ge
luidsniveau en winst in laadruimte door 
beperkte inbouwmaten.

Van Voorden Gieterij is echter vooral be
kend geworden als producent en ontwer
per van scheepsschroeven en beschikt 
over een ultramodern robotsysteem om 
schroeven te meten, te slijpen en te ba
lanceren. Dit resulteert in een absoluut 
topproduct.

Een ander eigen produkt van Van Voor
den Gieterij is de HODI-straalbuis. Deze 
levert een stuwkrachtverbetering op van 
15-30%. Een groot deel van de Neder
landse vissersvloot en binnenvaart is in
middels met deze straalbuis uitgerust. 
Kenmerkend voor de HODI-buis is de 
zeer zware constructie, resulterend in 
een lange levensduur.

Van Voorden Reparatie
Van Voorden Reparatie is één van de 
grootste reparatiebedrijven van verstel
bare schroefbladen en vaste schroeven 
ter wereld.
leder jaar repareert Van Voorden Repara
tie voor de scheepvaart ca. 10.000  
scheepsschroeven van ieder willekeurig 
merk en afmeting.
Deze leidende positie is het resultaat van 
een aantal factoren:
* deskundigheid in moderne reparatie- 
technieken;

'  acceptatie, goedkeuring en autorisatie 
door belangnjke klasse bureaus:

* wereldwijde computer databank met 
daann de gegevens van eerder uitge
voerde schroefreparaties.

Mede vanwege het feit dat Van Voorden 
Gieterij schroeven ontwerpt en produ
ceert heeft Van Voorden Reparatie veel er
varing in productie- en ontwerptechnieken. 
Om de klanten een zo'n goed mogelijke 
service aan te kunnen bieden en om het 
pakket van gespecialiseerde diensten op 
de wereldmarkt uit te kunnen breiden, 
heeft Van Voorden Reparatie een net
werk van joint venture werkplaatsen op
gericht. Deze werkplaatsen bevinden 
zich over de gehele wereld in de belang
rijkste havengebieden.
Als onderdeel van de Van Voorden Repa
ratie organisatie hebben deze werkplaat
sen direct toegang tot alle noodzakelijke 
ontwerp- en materiaalgegevens. Dit 
geeft de klant de zekerheid dat zijn 
schroef gerepareerd wordt volgens de
zelfde hoge kwaliteitsnormen.

Van Voorden Reparatie is een samenwer
kingsverband aangegaan met Diver lip- 
derwater Contractors uit Nederland, zo
dat Van Voorden Reparatie nu ook 
onderwaterreparaties uit kan voeren.

Promac
Naast roeren in diverse uitvoeringen zo
als flaproeren, visstaartroeren en speci
aal profielroeren, levert Promac stuurma- 
chines, Volda verstelbare schroeven 
compleet met reductiekasten als één ge
heel, boegschroeven, hydraulische dek- 
kranen, rescue en overlevingsboten als
mede complete vrijeval installaties.

Om aan boord van schepen goed drink
water voorhanden te hebben, heeft Pro
mac de zogenaamde reverse osmose 
drinkwaterinstallatie ontwikkeld. Deze in
stallatie is bijzonder geschikt voor plaat
sing op schepen van de kleine en grote 
handelsvaart. Als alternatief levert Pro
mac ook verdampers voor de productie 
van drinkwater door middel van destilla
tie.

Op het gebied van olie/waterscheiding 
heeft Promac een bilgewaterreiniger ont
wikkeld voor de zeevaart voor schepen 
tot vermogens van ca. 20 .000  kW. Deze 
installatie is IMO goedgekeurd en in staat 
olie-water emulsies te scheiden.

De Promac scherfijsmachine en de vis- 
ruimkoeling zijn op de vissersschepen

een begnp en staan beide borg voor een 
goede kwaliteit van de aangevoerde vis. 
Aangezien de eisen voor een nog hogere 
kwaliteit toenemen is Promac een sa
menwerkingsverband aangegaan met 
Brontec op Usland voor de ontwikkeling 
en toepassing van vloeibaar ijsinstallaties 
in de visserij. Inmiddels zijn de eerste 
vloeibaar ijsinstallaties operationeel. Te
vens produceert en levert Promac ge
koeld zeewaterinstallaties en proviand- 
koelingen aan boord van schepen.

Promac heeft een aparte afdeling voor 
service en onderhoud, die 7 dagen per 
week operationeel is. Met de grote erva
ring, die in de loop der tijd is opge
bouwd, wordt ook service verleend aan 
installaties die niet tot het Promac leve
ringspakket behoren.

Op het gebied van de totale reparatie 
van verstelbare schroeven is Promac 
specialist. Alle merken en types verstel
bare schroeven worden geheel over- 
haald.

Ook de ombouw, service en keuring van 
bestaande koel- en vriessystemen wordt 
door de eigen service dienst volgens de 
laatste eisen uitgevoerd.

Van Voorden Gieterij, Van Voorden Repa
ratie en Promac zijn alle ISO gecertifi
ceerd

Metagis
Metagis B.V. uit Ridderkerk, non-ferro 
gieterij en handelsmaatschappij, produ
ceert en levert een uitgebreid assorti
ment ferro en non-ferro producten zoals 
bussen, staven, flenzen, profiel- en plaat
materiaal, pijpen en industrieel gietwerk. 
In elke gewenste legering, variërend van 
brons, aluminium, koper, RVS, messing, 
gietijzer tot kunststof. Met zeer korte le
vertijden, bij productie zonodig binnen 
24 uur en volgens elke gewenste norma
lisatie. Metagis is gecertificeerd volgens 
ISO 9002.

U kunt de Van VoordervPromac bedrijven 
tijdens de Europort tentoonstelling be
zoeken op stand nr. E 1 la  en E 1 lb .

Radio Holland Marine 
Europahal, Stand 76
Thema Maritieme Computer netwerken 
staat centraal.
Radio Holland Marine is als vanouds en 
als prominente elektronica standhouder 
aanwezig op Europort 99 . Op stand nr, 
E76, op de vertrouwde plaats in de Euro-
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Radio Holland

r  iQFOR
SHIPS

Efficient and safe sailing is largeh 
determined by the ship’s crew, but al 
by the intelligence of the maritime 
electronics and the systems used on 
board. A well organized ship has a h 
IQ level. This calls for tailored 
intelligence and close interaction 
between the crew, the equipment ar 
the company installing and servicing 
equipment. Radio Holland Marine is 
electronics supplier. We hope to 
contribute to the ship's IQ level w ith 
know-how, innovation and vision in 
maritime electronics.

Know-how by offering tailormade 
solutions for every type of ship with 
complete range of products and serv 
in maritime electronics.
Innovation by working closely w ith c 
key suppliers to develop new produc 
and systems that our customers requ 
and appreciate.
Vision by listening carefully to our 
client's wishes and giving them the fc 
advice, based on our long experienc« 
the maritime market.
Radio Holland is your partner to whc 
you can "outsource" the complete 
electronic equipment of your ship,
24 hours a day, 7 days a week,
come hell or high water.

TOGETHER WITH RADIO HOLLAND
Come and test our IQ at our Europor

We present a special theme: Comput 
networks on board of ships. Togetbe 
w ith our surrounding key suppliers v 
present the most important noveltie: 
maritime electronics in a 500m-’ large 
'electronic centre' in the Europahall.

Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam 
Postbus 5068, 3008 AB Rotterdam. 
Havennr. 2121. Tel. (010) 428 33 44. 
Fax (010) 428 14 98. E-mail: 
radioholland@rotterdam.saitrh.com.

mailto:radioholland@rotterdam.saitrh.com


pahal van de RAI, toont Radio Holland de 
nieuwste elektronica voor de diverse ma
ritieme disciplines: grote vaart & offsho
re, binnen- en kustvaart, survey, mega- 
jachten en visserij. Ook wordt de service- 
en dealerorganisatie van Radio Holland 
Marine belicht. De bezoeker kan op de 
stand een compleet pakket nieuwe en 
vooraanstaande producten in communi
catie-, navigatie-, visopsporing, machine
kamer automatisering en IT nader bekij
ken. De stand van Radio Holland Marine 
staat dit jaar in het teken van een speci
aal thema: Computer netwerken aan 
boord van schepen. Verder laat Radio 
Holland Marine een aantal noviteiten zien 
op het gebied van mantieme elektronica 
en organiseert het bedrijf een productse- 
minar gericht op de nieuwste technologi
sche ontwikkelingen. De presentatie van 
Radio Holland Marine is dit jaar groter 
dan ooit doordat een aantal leveranciers 
zich hebben aangesloten bij de stand van 
Radio Holland Marine in omringende pre
sentaties: Furuno, Tokimec, SP Radio, 
Praxis Automation en Leica maken de to
tale presentatie zo'n 5 0 0  m2 groot. Daar
mee is een aantrekkelijk ‘elektronica cen
trum' ontstaan in de Europahal waar de 
bezoeker terecht kan voor de' nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

Deepsea
‘On board’ computernetwerken & comp
acte geïntegreerde Brugconsole.
Radio Holland Marine ervaart een toene
mende vraag naar PC netwerken aan 
boord van alle typen schepen. De aanleg 
van dergelijke netwerken vraagt experti
se, zeker als het aankomt op integrate 
van het computer netwerk met de be
staande maritieme elektronica aan 
boord. In samenwerking met Leones IT 
Marine toont Radio Holland Marine de 
laatste stand van ‘on board’ netwerken 
op haar stand op Europort 99. Op een 
aantal werkstations, verbonden via een

server en voorzien van TFT schermen, is 
de integratie te zien met o.a. het Praxis 
machinekamer automatiseringssysteem, 
©Seamail &  ©Sealog software, Seacos 
beladingssoftware, Transas 2 4 0 0  EC- 
DIS, Simrad FA 6 0 0  mulöbeam echo- 
sounder, Datamation Navigation Informa
tion Screen, etc. Tenslotte wordt het 
netwerk gekoppeld aan een Inmarsat-B, 
waarbij datatransmissies gesimuleerd 
worden. Het middelpunt van het netwerk 
vormt een speciaal door Radio Holland 
Marine ontworpen brugconsole, een van 
de belangrijkste noviteiten op de RH 
stand. De uitvoering van het console is in 
nauwe samenwerking met zusterbedrijf 
SATT Marine, gespecialiseerd in console- 
bouw, tot stand gekomen. Deze com
pacte geïntegreerde brug "RHM Datama
tion” is uitermate geschikt voor schepen 
waar slechts een beperkte ruimte op de 
brug beschikbaar is. Het console bevat 
het Transas ECDIS systeem, een Data
mation conning display, de Furuno FR2 
115 radar, een Sailor marifoon en een 
autopiloot van C. Plath. Verdere novitei
ten voor de grotevaart markt op de 
stand: het Fiber Qptic Gyrokompas van 
C.PIath, de EA-600 multibeam sounder 
van Simrad, het D S 30 log van Furuno en 
de Voyage Data Recorder. Deze laatste 
is in nauwe samenwerking met Radio 
Holland Marine ontwikkeld door fabrikant 
Jotron. De Tron float-free VDR is geba
seerd op het Jotron EPIRB Tron-30S 
MKII, waarin een "VDR-unif is inge
bouwd. SAIT Marine tot slot laat op de 
RHM stand de Hagenuk ECDIS zien.

Productseminar “Radio Holland M a
rine slaat een brug naar de toe
komst”
Tijdens de Europort beurs organiseert 
Radio Holland Marine wederom een 2- 
daags productseminar waarbij de laatste 
maritieme technologische ontwikkelin
gen aan de orde komen. Op donder

dagmiddag 1 8 /1 1  en vrijdagmiddag 
19 /11  vinden in het zalencomplex van 
de RAI een aantal presentaties plaats 
met onder andere als thema’s: Netwer
ken aan boord van schepen, de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van ECDIS, 
geïntegreerde brug, bodemanalyse voor 
de visserij en Voyage Data Recorder 
voor de grote vaart. Geïnteresseerden 
kunnen zich inschrijven voor deze pre
sentaties. Informatie over inschrijvingen 
is verkrijgbaar bij Radio Holland Manne, 
tel: 0 1 0 .4 28 338 7 .

Binnen vaart noviteiten
Kleuren rivierradar Furuno en Eco Line in 
ultramoderne lessenaar. De grootste no
viteit voor de binnenvaart is de nieuwe 
Furuno RHRS2005C kleuren rivierradar. 
De opvolger van de RHRS2002 radar 
kenmerkt zich net als zijn voorganger 
door kwaliteit, bedrijfszekerheid en be
trouwbaarheid. De nieuwe kleurenradar 
bevat de nieuwste elektronische techno
logie. Ervaring met binnenvaart radar- 
technieken gecombineerd met kennis 
van de laatste zeevaartechnieken heeft 
geresulteerd in een zeer interessante ra
dar voor de binnenvaart. Met name de 
pulsetechniek voor de korte bereiken is 
revolutionair verbeterd. Het kortste be
reik is 250  meter. De radar is geschikt 
om de modernste randapparatuur aan te 
sluiten. De RHRS2005C wordt voor een 
zeer scherpe prijs op de beurs geïntro
duceerd. Voor de binnenvaart presen
teert Radio Holland Marine een gloed
nieuwe, ergonomisch gevormde en 
stijlvolle lessenaar voorzien van de 
nieuwste Radio Zeeland Eco-line, Swiss 
kleurenradar, een TFT scherm met Tres
co elektronische plottersoftware en de 
nieuwste Sailor communicatie appara
tuur, De Eco line is de nieuwste ultramo
derne elektronische ontwikkeling voor de 
binnenvaart en de visserij, en is uitge
voerd met grafische displays. Eco wordt 
gekenmerkt door eenheid in maatvoe
ring en positie van de functieknoppen, 
waardoor een hoge gebruikersvriende
lijkheid is gerealiseerd. Op een groot en 
duidelijk LCD scherm worden alle func
ties en variabelen overzichtelijk weerge
geven. De Eco line bestaat uit de Eco 
50 0  combipiloot (met ingebouwde 
koersinstelkast), het Eco 1 2 0  echolood 
met bodem weergave en de mogelijk
heid tot aansluiting van 2 tot maximaal 4  
transducers, het Eco 1 3 0  weerstation 
met GPS uHJezing en mogelijkheid tot 
meting van windrichting, windsnelheid en 
optioneel luchtdruk en buitentempera
tuur, het Eco 3 4 5  kompas, de Eco 700

intercom en tot slot het Eco 110 brand
stof efficiency systeem dat, aangesloten 
op motor, GPS en optioneel het log, de 
meest economische snelheid berekent.

Visserij

Voor de visserij wordt op de stand het 
nieuwe Marelec-SD netcontrole systeem 
gepresenteerd, de opvolger van het wel
bekende SMO trekkracht metingssys- 
teem dat aan boord van vele Nederland
se vissersschepen te vinden is. Het 
nieuwe SD-systeem is geschikt voor 
twirvrigging’ en zal met een modern TFT 

scherm gepresenteerd worden. Tot de 
mogelijkheden van het systeem behoort 
nu, naast het sturen van twee lieren voor 
de snorrevaart toepassingen, ook het 
sturen van drie lieren gelijktijdig op con
stante en/of gelijke trekkracht bij twin rig 
bottom trawl. Verder is de bekende vis- 
plotter Quodfish van producent Chart- 
worx.com in een nieuwe onder Windows 
werkende versie op de beurs te zien. Op 
de beurs geldt een speciale aanbieding 
voor opwaardering naar het nieuwe 
Quodfish Windows systeem. Verdere 
nieuwe zaken zijn het Furuno FCV-1500  
echolood en de Furuno CSH-5MK2 sonar 
met nieuwe software, het Sea-Scan bo- 
demanatyse systeem gekoppeld aan het 
TRAX plottersysteem, het GearMaster 
systeem voor vangstcontrole in de 
boomkorvisserij en de netsonar Imagen- 
ex TS33, die in het net geplaatst wordt in 
plaats van onder het schip. Uiteraard is 
op de stand ook een compleet pakket 
GMDSS communicatie apparatuur te 
zien van zowel Furuno als SP Radio. Het 
radarpakket op de stand bestaat onder 
andere uit de Furuno 21 15  kleuren zee- 
radar, die door toepassing van o.a. een 
nieuwe beeldbuis een subliem en helder 
daglichtbeeld geeft en als optie ARPA- 
functie heeft en de Furuno FR-1505MK3 
radar. Daarnaast presenteert Radio Hol
land Marine op de beurs een interessan
te optie speciaal gericht op service, on
derhoud en garantie van apparatuur voor 
de visserij.

Service
Op de stand zal speciale aandacht gege
ven worden aan de diverse service com 
tractvormen van Radio Holland Marine, 
bijvoorbeeld het shore based maintenan- 
ce coordination contract dat verband 
houdt met de GMDSS regelgeving. Het 
SBMCC is een contract waarin de 
scheepseigenaar het management van 
reparatie en onderhoud aan alle maritie
me elektronica aan boord van schepen 
uitbesteedt aan Radio Holland Marine.
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Schepen zullen hierdoor altijd voldoen 
aar GMDSS onderhoudseisen. Radio 
Holland Marine heeft momenteel zo'n 
750 schepen onder SBMCC contract

Spec Tec at Europort 99  
Europahal, Standi 25
SpecTec, the world’s largest supplier of 
computerised software solutions to the 
marine industry, offer full turnkey com
puterised systems, software, database, 
construction/conversion, hardware, 
training, system implementation and cus
tomer support. The acquisition of MMS 
earlier this year confirms their position 
as the world's leading supplier of marine 
management solutions.

SpecTec welcomes all visitors to join 
them on Stand E25 where they will be 
able to get their first glimpse ot the new 
stateof-the-art low cost maritime com
munication package - SpecTec’s newest 
product
Visitors can also see the latest develop
ments of SpecTec's renowned market- 
leading AMOS family of products, which 
are capable of handling all ship mainte
nance requirements, stock control of 
spare parts, orders and réquisitions, 
quality management, ship to shore mes
saging and data communication, crew in
formation, planning and reporting plus 
the industry-famous Kockunnation Load- 
master.

During the week all SpecTec's programs 
will be demonstrated and displayed.

Contact: Leendert van Halst 
Tel: 078.6132511  
E-mail: leendert.vanhalst@visma.com 
Web Site Address: 
www.vjsma.com/spectec

Thofex B.V.
Zuidhal, Stand 222
Experts in tools and accessories.
Thofex B.V. has built up an excellent rep
utation in the maritime and shipbuilding 
industry. Since the establishment in 
1932, the company has rts base in Rot
terdam close to the harbour and ship
ping offices. Thofex distinguishes itself 
through rigid quality control in goods and 
service. Service means service made to 
measure nationally and internationally. 
New orders are almost ready for delivery 
within 24  hours. And with this philosophy 
Thofex has been able to preserve the 
confidence and appreciation of a still 
growing number of customers. The deliv
ery programme of Thofex concerns the

whole ship. The emphasis of the supplies 
is however or the engine room: 
tools, welding equipment, lifting and 
hoisting systems, monitoring systems, 
piping, steel, etc.
Thofex has a number of exclusive repre
sentations such as:
* Chris Marine, Sweden; maintenance 

and reconditioning equipment for 
diesel engines.

* Amot Controls, England; control and 
monitoring equipment for various sys
tems.

* Storebro Bruks, Sweden; metal lathes 
for the shipping and offshore industry.

Even in the present highly competitive 
market, Thofex is still regarded as the 
specialist technical supplier. And the 
company can maintain this position 
through an excellent service and realistic 
product prices.

Thofex B.V. Technical Trading Company, 
Goudsesinge! 6 5 ,3 0 3 1  EE Rotterdam. 
Tel: 010.1420290)

Nieuw pand voor Venn  
B.V., Europahal, Stand 57
Om nog beter aan de wensen van haar 
klanten tegemoet te kunnen komen, 
heeft VERM B.V.. handelsbedrijf van de 
bekende vlinderkleppenproducent Wou
ter Witzel Eurovalve, onlangs een fraai 
nieuw pand betrokken aan de Euregio- 
weg 358  te Enschede. Dit nieuwe onder
komen biedt plaats aan een enorm ma
gazijn en een grote verzendafdeling. 
Bezoekers kunnen zich dan ook overtui
gen van faciliteiten als een optimale lo
gistieke structuur, een breed assorti
ment producten op voorraad en de 
speciaal ontworpen showroom.

VERM neemt deel aan de Europorf99, 
waar op stand nr. E57 een nieuwe pro
ductlijn onder de aandacht wordt ge
bracht: VERM Hydraulische Systemen.

Kenmerken van deze systemen zijn:

* Ballast systeem;
* Modulaire opbouw;
‘  Aandrijvingen met relatief laag draai- 

moment;
* Deskundige technische ondersteuning;
* Product garantie.

Nadere informatie is te verkrijgen bij dhr. 
Paul Luymes:
Te l: 0 5 3 .4 60 860 0 , fax: 0 5 3 .4 60 860 9 .

Het nieuwe pand van Verm B.V.

W outer W itzel Eurovalve 
Europal, Stand 57
Eurovalve hydraulisch aangedreven vlin- 
derkleppen.
Wouter Witzel Eurovalve te Losser ont
werpt, fabriceert en levert vele soorten 
vlinderkleppen die binnen de scheeps
bouw een brede toepassing vinden.
Door de vast ingevulcaniseerde rubber- 
bekleding zijn Wouter Witzel vlinderklep
pen onderhoudsvrij en hebben een laag 
draaimoment, Lekkage, door bijvoor
beeld verschuiven van deze rubberbekle- 
ding, is uitgesloten.
Naast standaard handbediende afslui
ters in de diverse systemen aan boord, 
zijn de Eurovalve vlinderkleppen uiterma
te geschikt voor gebruik in o.a. hydrau
lisch aangedreven ballast-, cargo- ol jet- 
watersystemen.

Met name vanuit de baggerindustrie is 
veel vraag naar grote diameters dubbel- 
geflensde vlinderkleppen, naar toepas
sing variërend van DN 50 0  t/m  DN 
1600. Veelal inclusief inspectie van deze

afsluiters door een classificatiebureau. 
Overigens mag Wouter Witzel Eurovalve 
zelf deze inspectie uitvoeren voor gere
nommeerde scheepvaartinspectiebu- 
reaus zoals Bureau Veritas, Det Norske 
Veritas en Germanischer Lloyd.

Wouter Wtzel Eurovalve beschikt even
eens over een eigen testfaciliteit voor 
een complete unit; de vlinderkleppen 
met hydraulische aandrijvingen en acces
soires (eindschakelaars, stuurventielen 
en andere hydraulische opties) worden 
opgebouwd, afgesteld en onderworpen 
aan een functionele hydraulische scha- 
keltest, De unit is hierna geschikt voor di
recte inbouw in het systeem aan boord.

Voor nadere inlichtingen Wouter Wtzel 
Eurovalve te Losser:
Tel: 05 3 .5 36 953 6

Op de beurs Europort 9 9  te Amsterdam 
is Wouter Witzel Eurovalve aanwezig op 
Standnummer E 57

Dubbe/geflensde Eurovalve vlinderkleppen m et hydraulische bedieningen, 
bestemd voor het jetwatersysteem van een baggerschip, liggen klaar in de 
fabriekshal van Wouter Witzel Eurovalve.
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LUB MARINE
M o vin g  fo r w a r d s  to g eth er

For over th irty  years, Elf Lub M arine  
has been deve lop ing high qua lity marine  
lubricants to meet the needs o f our 
customers. Thanks to the Lub M arine  
network, a unique g loba l association  
of partners, we can prov ide fast, re liab le  
de live ry o f the full range o f Lub M arine  
products in over 700  ports around  
the world.

Strict qua lity  control ensures that our 
products are manufactured to consistently 
high specifications so, wherever you are, 
you can be sure o f h igh-perform ance  
products to match your demands. W ith  
continued investment in research and 
development, we keep one step ahead of 
current trends, ensuring that you, the 
customer, are always in front.

http:/ /w w w .lubm arine.com

ELF LUB MARINE BENELUX
Riviumboulevard 41 

2909 LK Capelle a/d IJssel 
Tel.:010-202 33 77 
Fax:010-44716 62

http://www.lubmarine.com


Woodward Governor 
Nederland B.V.
Noordhal, Stand 512
The complete answer to marine propul
sion.
Woodward designs and manufactures 
orvengine fuel systems for the OEM mar
ket. Working in close co-operation with 
engine manufacturers, Woodward offers 
a complete range of control systems for 
marine propulsion. Concentrating their 
expertise of design and manufacture of:
* Fuel Delivery:
* Electronic Fuel Injection:
* On-Engine components;
* Control and systems knowledge.

Woodward is ideally placed to partner en
gine manufacturers in the design of ma
rine control solutions.
Already well known for their expertise in 
hydro-mechanical governors, Woodward 
also specialises in the generation of pow
er on-board. Vital functions in the off
shore industry such as dynamic position
ing and generation of power to carry out 
the top-side processing of oil and natural 
gas are carried out successfully in con
junction with supply to the hotel service 
requirements of the crew quarters, using 
Woodward load control and synchronisa
tion. The ability to realise optimal power 
performance has led Woodward to par
ticipate in such projects as the Discover
er Enterprise, the ultra deep water 
drilling ship, able to achieve unprece
dented depths in the practice of offshore 
drilling. In severe conditions, the ability to 
maintain the position of the drill is para
mount to the safety of both the crew and 
the ship, whilst ensuring maximum effec
tiveness of the drill site. The dynamic po
sitioning, linked to the propulsion en
gines is controlled by Woodward load 
control and synchronisation, ensuring 
that the extreme loads that each gener
ating set is subjected to does not com
promise the effective supply of power to 
the dynamic positioning system.

Woodward control systems enhance 
every area of the marine industry. Cruis
ing is one of the fastest growing areas of 
travel and tourism. Consequently the de
mand for bigger and better cruise ships 
is reaching unprecedented levels. The 
comfort and safety of the passengers re
mains the primary concern of ship
builders. Ensuring the continuation of 
service regardless of problems with the 
power below deck is paramount for both 
guaranteeing the power supply to all ho
tel services is uninterrupted and that the

cruise ship itself maintains course head
ing and speed without disruption. Supply 
of power for both propulsion and hotel 
services falls to the diesel generating 
sets installed onboard every cruise ship. 
Maintaining the power supply, regardless 
of load takes extremely precise load con
trol and synchronisation. Woodward, us
ing advanced digital controls such as the 
723-control system is able to guarantee 
the power supply continues uninterrupt
ed from the initial sea trials through to 
the engine retrofits, taking place after 
years of continuous service.

Experience and continued investment in 
technobogy has enabled Woodward to 
become the leader in supply of marine 
control systems. Working in partnership 
with the engine manufacturers to ensure 
that the power goals of the marine indus
try are met, Woodward is your partner in 
control.

Contact:
Yiannik Bennett
Woodward, Hoofdweg 601, 2131 BA 
Hoofddorp
Tel: 023.5661111, fax: 023.5636529, 
E mail: welcome@woodward.com.
Web address: www.woodward.com

Globe Wireless 
Amstelhal Stand 717a
Globe Wireless lanceert Globe Communi
cations Center, de combinatie van Satel
liet en Korte Golf Radio voor uw E-mail, 
fax en telex verkeer van en naar zee
schepen. Globe Wireless, bekend van 
haar wereldwijde digitale HF radio net
werk, is samengevoegd met Marinet, de 
marktleider in data verkeer over Inmar
sat. De Globe Communication Center 
(GCC), een product voortgekomen uit de
ze samenwerking, werkt aan boord met 
de meeste GMDSS korte golf radio zen
ders en satelliet systemen zoals Sat A, 
B, C, M en Mini-M. GCC wordt dan ook 
actief ondersteund door de fabrikanten 
maar ook door een toenemend aantal 
vtaggestaten en regelgevers. GCC werkt 
met de bestaande apparatuur aan boord 
maar zal ook werken met toekomstige 
communicatiemiddelen.
GCC is de ideale oplossing voor E-mail 
van en naar zeeschepen, wereldwijd. Af
hankelijk van de grootte en de urgentie 
van het bericht wordt aan boord (schip 
naar wal) of in ons Operational Centre 
(wal naar schip) een keuze gemaakt voor 
de beste verzendmethode, HF of satel
liet. Doel is kosten besparing, een zeer 
gemakkelijk gebruikers programma voor

al uw E-mail (van kleine tekstberichten tot 
grote datafiles), duidelijke registratie van 
kosten d.m.v. accounting en een echte 
maritieme organisatie om uw berichten 
te verzorgen.

Watergesmeerde schroef
asinstallatie van Maprom  
Europahal Stand 45
Maprom Engineering B.V. is al meer dan 
30  jaar bekend door de grote ervaring 
op het gebied van watergesmeerde 
schroefasinstallaties. Deze installaties 
dragen bij aan een beter milieu doordat 
er geen olie of vet gebruikt wordt bij de 
smenng van de lagers en afdichtingen. 
Watergesmeerde schroefasinstallaties 
van Maprom Engineering worden uitge
rust met de Maprom GSAfdichting, 
Johnson Cutless® rubber lagers, bron
zen asloopbussen of McCorkle hard op
gespoten asloopbussen.

Gedurende de Europort zullen onze men
sen graag met u de mogelijkheden be
spreken voor uw schroefas installatie, 
Aan de hand van ons gesloten waterge
smeerde schroefas model, detail teke
ningen en onze ruime ervaring kunnen zij 
u volledig informeren wat voor uw situ
atie de meest economische is.

Fiscaal, dus financieel voordeel
Dat watersmering betrouwbaar is blijkt 
wel uit de ongeëvenaarde 102.000  
draaiuren van het gesloten waterge
smeerde schroefas systeem van de 
duwboot EWT 107. Natuurlijk zijn er nog 
vele schepen die soortgelijke resultaten 
boeken met ons systeem.

De fiscaal aantrekkelijke Vamil regeling, 
waaraan de Maprom watergesmeerde 
schroefas installatie al sinds 1995 vol
doet, biedt nu ook een tweede voordeel; 
namelijk een terugvordering van 25 % op 
de milieuheffing op brandstof. De Ma
prom GS Afdichtingen zijn gecertificeerd 
volgens de toelatingscriteria zoals ge
steld door de Centrale Commissie Rijn
vaart.

Onlangs werden de Maprom GS Schroef
as Afdichtingen van MDB Pasto en MTS 
Brise, beide van gastankvaarfmaat- 
schappij Chemgas B.V., voorzien van 
een C.C.R goedkeuring.

Natuurlijk niet voor niets want er is, zover 
wij weten, op de wereld geen ander 
schroefas systeem dat meer dan
102.000 draaiuren heeft gemaakt zon
der dat de lagers of de loopbussen zijn

vervangen.

Bt| de inspectie van bovengenoemde 
schepen bleek na een periode van ca. 7 
jaar varen de slijtage nihil te zijn (slechts 
0,1 - 0 ,3  mm). Bij dit soort waterge
smeerde schroefassystemen wordt 
door classificatie bureaus een waterge- 
smeerd lager afgekeurd indien de spe
ling tussen lager en loopbus groter is 
dan 4 mm. Indien de speling in orde 
wordt bevonden, hoeft bij enkele classifi
catie bureaus de schroefas niet getrok
ken te worden. Dit kan oplopen tot een 
periode van 15 jaar.

De Lady Jane van de heer Korterink be
haalt met haar gesloten watergesmeer
de schroefas systeem eveneens soort
gelijke resultaten. Dit schip is voorzien 
van een gesloten watergesmeerde 
schroefinstallatie met bronzen asloop
bussen. Na een periode van 3 jaar varen, 
of te wel 12 .000 draaiuren, was hier 
geen spelingtoename te meten. Bij 
nieuwbouw was de gemeten speling 0,7  
mm en nu na 12.000 draaiuren bedroeg 
deze eveneens 0,7 mm.

Ideaal smeermiddel
Water is een ideaal smeermiddel, omdat 
het niet milieubelastend is. Dure mecha
nische afdichtingen zijn hierdoor niet no
dig. De eigenschap dat water meer aan
getrokken wordt door staal dan door 
rubber, zorgt, in combinatie met de la- 
geroppervlakte van Johnson Cutless® 
lagers voor een ontwikkeling van een wa- 
terfilm rond de draaiende schroefas. Dit 
is te vergelijken met aquaplaning van een 
auto. Deze waterfilm scheidt de as van 
het lager met als resultaat een sterk ver
minderde wrijving en warmte ontwikke
ling. De radiaal in het lager aangebrachte 
groeven verzekeren de smering en koe
ling van het lager.

De schroefas installatie
Een watergesmeerde schroefasinstalla
tie kan zowel als open'-systeem en als 
gesloten’ systeem worden toegepast. 

Een watergesmeerde schroefasinstalla
tie in open uitvoering gebruikt buiten
boord water voor smering van de lagers. 
Het bestaat uit een binnenafdichting, een 
voorlager en een achterlagen Ter plekke 
van de lagers worden op de as slijtvaste 
loopbussen gemonteerd. Een smeerwa- 
terpomp zuigt het buitenboordwater aan. 
Vervolgens stroomt het water via de bin
nenafdichting naar de lagers waarna het 
weer terugstroomt in het omringende 
water.
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•  G e tlo ten  Sy »teem

O pen Systeem

Een watergesmeerde schroefas installa
tie in gesloten uitvoering bestaat uit een 
binnenafdichting, een voorlager en een 
achterlager en een buitenafdichting. Ter 
plekke van de lagers worden op de as 
loopbussen gemonteerd. Bij een geslo
ten systeem wordt geen buitenboord wa
ter gebruikt voor smering van de lagers 
maar schoon leidingwater uit een binnen
boord tank. Dit heeft als voordeel dat het 
smeerwater altijd van een uitstekende 
kwaliteit is, wat de levensduur van de as- 
installatie nog meer ten goede komt.

Bakker Sliedrecht 
Zuiclhal Stand 2 17
•advies, engineering, aandrijving, auto- 

matisenng, installatie, after-sales, servi
ce, onderhoud en reparatie.

•  De doelgerichte organisatie van Bak
ker Sliedrecht zoekt met adviezen 
steeds naar optimale innovatieve op
lossingen met behulp van zowel con
ventionele als vernieuwende elektro
technische en mechanische tech
nieken.

•  Zo draagt men bij aan een effectieve 
en op continuïteit afgestemde bedrijfs
voering, voor zowel werf als reder.

Bakker Sliedrecht biedt u een compleet 
pakket. Project-engineers, productieme- 
dewerkers, installatiemonteurs en inbe- 
drijfstellers zorgen met hun vakkennis 
gezamenlijk voor een perfecte opleve
ring. De dynamische organisatie staat 
eveneens garant voor een uitstekende 
service, 24  uur per dag, overal ter we
reld.

Bakker Sliedrecht is wereldwijd werk
zaam voor de baggerindustrie, de visse
rij, de offshore, de koopvaardij, de bin
nenvaart, de industrie en de overheid.

Bij een bezoek aan de Bakker-stand 
wordt u op sportieve wijze technisch ge
test en ontvangt u een leidraad voor toe
passing van gangbare aandrijvingen en 
enkele innovatieve voorbeelden.
Tijdens de beurs Europort 99  zullen wij u 
informeren over enkele van onze maat- 
werkoplossingen, zoals:

De "Volvox Terranova", een unieke hoog- 
productieve jumbo hopperzuiger met in
novatieve systemen en installaties:
•  vermogenssuppletie;
•  e-as voor onderwaterpomp;
•  onderwaterpompmotoren in tandem, 

2x3000 kW;
•  gemodificeerde GE-motoren.

“Al Sadr”, een onderhoudsarme cutter
zuiger van 20 .200  kW voor het werken 
onder de meest extreme omstandighe
den:
•  frequentieregelaar en draaistroommo- 

toren op cutter en onderwaterpomp 
2200  kW;

•  DC-bus systeem voor glandpompen en 
lieraandrijvingen;

•  onderwatermotor 22 00  kW met waai
er direct op de motoras;

•hoofdschakelbord met zo'n 8 0  lade- 
starters;

•  loadsharing.

“Area", een eerstelijns oliebestrijdings- 
en opnemingsvaartuig voor RWS, waar
aan Bakker energie, stuwkracht en posi
tie gaf:
•redundant boordnet en voortstuwing 

met frequentieregelaars voor diesel
elektrische voortstuwing;

•  uniek shipmanagement systeem.

Pax Montana", veelzijdig inzetbare tan
ker:
•  redundant boordnet;
•  ladingpompen d.m.v. elektrisches.

Vollast beproeving van elektrische voort
stuwing 2x3500 kW =  7000 kW:
•  kortsluitmotoren/ frequentieregelingen 

3,3 kV op volledig vermogen;
•  complete installatie.

Grootste ‘anchor handling winch’ ter we
reld, 2x625 ton
•  4x800 kW DC motoren:

•  redundant PLC besturingssysteem;
•  Skada pakket lierconfiguraties.

Introductie van:
•  watergekoelde compact frequentiere
gelaars;
•  EMOD speciaal draaistroom motoren, 
o.a. in watergekoelde uitvoering.

De Brevini-groep op de 
Europort-beurs 
Europahal Stand 163
Op het brede vlak van aandrijftechniek 
neemt de Brevini-groep een bijzondere 
positie in. De groep wordt in Nederland 
gevormd door Brevini Nederiand B.V., 
Brevini Winches Nederland en S.A.M. Hy- 
draulik Benelux B.V.en is gevestigd in 
één en dezelfde moderne bedrijfsaccom- 
modatie aan de Röntgenweg 2 4  in Al- 
phen a /d  Rijn.

Leveringsprogramma's
De leveringsprogramma's van de drie 
ondernemingen vullen elkaar goed aan. 
Hierdoor is er sprake van een gunstige 
verhouding tussen kwaliteit en prijs bij de 
gevoerde componenten en complete 
aandrijfsystemen. Brevini Nederland is 
gespecialiseerd in aandrijftechniek voor 
alle machines met een mechanische be
weging, zoals bijvoorbeeld in de straat
reiniging, de kranenbouw, de baggersec- 
tor en de offshore. Brevini Winches 
Nederland geldt als adres bij uitstek voor 
alle soorten hydraulische lieren, elektri
sche lieren en luchtiieren,
S.A.M. Hydraulik Benelux tenslotte, heeft
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veel vraag naar haar combinaties van axi
aal producten en ventielen, orbit moto
ren en stuurventielen, pompen en moto
ren. Voor alle producten zijn korte 
levertijden van kracht.

Alles in eigen huis
De concentratie van deze drie disciplines 
in één gebouw biedt belangrijke voorde
len voor zowel de Brevini-groep zélf als 
voor haar klanten. Het bevordert de effi
ciency en de snelheid van handelen, 
maar zorgt ook voor overzicht. Alle com
ponenten en systemen zijn onder één 
dak opgeslagen. Onder datzelfde ene 
dak is ook een grote dosis aandrjfexper- 
fee en knowhow te vinden. Er is één cen
trale werkplaats, terwijl het assembleren 
en testen van de producten eveneens in 
eigen huis worden uitgevoerd. Daarnaast 
wordt de servicedienst vanuit één vast 
punt aangestuurd. Door dit alles kunnen 
de drie telgen van de Brevini-groep de 
communicatielijnen voor de afnemers 
kort en persoonlijk houden.

Samen op één stand
Ook naar buiten toe presenteren Brevini 
Nederland, Brevini Winches Nederland 
en S.A.M. Hydraulik Benelux zich als een 
hechte dneeenheid. Op de komende Eu- 
roport-beurs geven zij dan ook in één 
ruimte gezamenlijk acte de présence. 
Beursbezoekers kunnen voor een ken
nismaking terecht op standnr. EI63. In
lichtingen: tel. 0 1 7 2 4 7 6 4 6 4 .

ABB voegt maritieme ac
tiviteiten samen 
Europahal Stand, 72
Dit jaar zijn binnen ABB de marine- en tur- 
bochargeractiviteiten gebundeld. Daar
om gaan ABB Turbocharger Rotterdam 
en ABB Marine Rotterdam samen verder 
onder de naam ABB Marine & Turbochar- 
gers. Omdat tevens een Benelux-organt 
satie is gevormd, maakt ook ABB Turbo
charger Antwerpen deel uit van deze 
nieuwe organisatie.
Opgeteld betekent dit één centraal punt 
van waaruit een totaalpakket van diverse 
producten en diensten wordt aangebo
den. Van standaardproducten tot pro
ducten op maat; van brugbediening tot 
machinekamerautomatisering, van boeg- 
schroefmotor tot turbocharger.

Europorf99
Tijdens de beurs Europoif99 toont ABB 
dan ook het totale leveringsprogramma. 
Een aantal voorbeelden:

Op het gebied van turbochargers tonen 
we u modellen van de nieuwste types 
van de laatste generatie drukvulgroepen: 
TPS (Turbo Power Small) en TPL (Turbo 
Power Large). Uiteraard voorzien van de 
laatste ontwikkelingen voor wat betreft 
service en onderhoud.

Verder wordt o.a. FAHM III gedemon
streerd, een controlesysteem voor vaste 
propellers. FAHM III is onderdeel van de 
Advant Marine Systems, een serie 
scheepsautomatiseringssystemen, die 
gebaseerd zijn op het Advant OCS (Open 
Corrtrol System) concept

Ook aanwezig is het elektronische regu- 
lateursysteem DEGO III. Dit systeem 
maakt gebruik van “Fuzzy Logic" en ge
avanceerde communicatietechnieken. 
DEGO III maakt het programmeren van 
de diverse regulateurs zeer eenvoudig. 
Verder kunnen ook inbedrijfstellingspro- 
cedures en diverse testen (consistentie- 
checks, foutdetectie, etc.) snel en duide
lijk worden uitgevoerd.

Op video toont ABB de Azipod: de 360°  
verstelbare roerpropeller, geschikt voor 
vermogens tot 20 MW. De Azipod unit 
herbergt naast de roerpropeller ook een 
elektromotor (AC) voor directe aandrij
ving van de propeller.

Het leveringspakket van ABB Marine & 
Turbochargers:

Marine
Engineering, verkoop en inbedrijfstellen 
van:
- automatiserings systemen;
- alarm- en bewakingssystemen; 
-afstandsbediening voor voortstuwings

systemen;
-variable speed drives;
- generator automatisering;
- elektrische voorstuwingsinstallaties.

Turbochargers
Verkoop nieuwe drukvulgroepen; 
Retrofits;
Reconditioning of filter silencers, 
hearings, pumps, shafts, turbineblades;
Service;
Support;
Spare parts verkoop;
Used! parts.
ABB Marine & Turbochargers 
Marten Meesweg 5 - 3068  AV Rotter
dam
Postbus 547 - 30 00  AM Rotterdam 
Tel: 01 0 .4 07 888 8 , fax: 010.4078444

Alphatron Marine 
Zuidhal Stand 237
Tijdens de laatste Europort beurs van dit 
millennium presenteert Alphatron Marine 
zich op zijn best sinds de start van de ac
tiviteiten op het gebied van maritieme 
elektronica zo'n acht jaar geleden.
Hoewel het aantal fabrikanten terugloopt 
door fusies en samenwerkingsverban
den heeft een groot aantal Alphatron Ma- 
nne verkozen voor de presentatie van 
hun producten. De presentatie op de Al
phatron stand is een goede afspiegeling 
van de succesvolle aanwezigheid van de 
relatief jonge Alphatron groep in de 
markt

JRC
Onder de bedrijven, welke hun nieuwe 
producten op de Alphatron stand presen
teren, neemt JRC, Japan Radio Co., een 
dominante plaats in. Alleen al de presen
tatie van de complete geïntegreerde 
scheepsbrug beslaat zo'n 20  m2 opper
vlakte.
Verder zal een nieuwe radar serie, welke 
speciaal ontworpen is voor de Europese 
markt worden geïntroduceerd, De 15 
inch JMA 3900  en de 21 inch JMA 7700  
serie zijn voorzien van hoge resolutie 
kleuren beeldbuizen en een optionele 
ATA plotter functie volgens de laatste 
IM0 eisen en aanbevelingen.
De nieuwe radarserie is gebaseerd op 
de zeer succesvolle nieuwe rivierradar 
JMA-608, welke in een korte tijd reeds 
een begrip aan het worden is. Andere 
nieuwe JRC producten zijn een nieuwe

DGPS producten lijn. Slechts weinig zo
genaamde 'one source suppliers' kunnen 
buigen op de historie en productiefacili
teiten, waarover JRC beschikt.

Yokogawa
De naam Yokogawa voor Gyro kompas
sen en autopiloten wordt steeds beken
der in Europa voor hoge kwaliteit en be
trouwbaarheid.
Op Europort introduceert Yokogawa de 
nieuwe kleine autopilot PT70 en de nieu
we low cost gyro CMZ700B.

Skanb
Skanti presenteert zowel op de Alphat
ron stand als op de stand van WNL (Zuid
hal 218), zijnde Alphatrons belangrijkste 
distributeur voor de visserij.
Met de nieuwe visserij GMDSS regels in 
gedachten ontwikkelde Skanti een nieu
we VHF, welke is voorzien van 2 ontvan
gers en DSC klasse D tegen een zeer 
scherpe prijsstelling.
Verder presenteert Skanti Inmarsat Mini 
M en MF/HF DSC apparatuur aan het pu
bliek.

North Star
Deze bestaande Amerikaanse fabrikant 
van geavanceerde sa tel I ie tna vi gatie ont
vangers heeft Alphatron Marine aange
steld als distributeur voor de beroeps
vaart. Tijdens Europort zal het volledige 
programma ontvangers worden gepre
senteerd, waarbij met name de geavan
ceerde 12-kainaals DGPS ontvanger 
kaartplotter de aandacht zal trekken.

Turbocharger, Type TPS
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Satelliet televisie
Satelliet televisie aan boord van schepen 
is tot nu toe geplaatst met wisselend 
succes. Velen vergeten dat de uitzendsa- 
tellieten gericht zijn op landen waar veel 
mensen wonen. Voor gebruik op zee 
moeten er zo groot mogelijke schotels 
worden gebruikt om tot een goed resul
taat te komen. Veelal ontbreekt de ruim
te of het geld om tot aanschaf van zo'n 
systeem over te gaan en wordt een com
promis gesloten. Een compromis waar
bij zekere limitaties gelden.
Een andere bijkomstigheid is het pro
bleem van de zware omstandigheden, 
waarbij de gevoelige mechanica moet 
blijven functioneren. Helaas is dit tot nu 
toe veelal teleurstellend.

OrbitGV
Na uitgebreide testen is er echter hoop 
op verbetering van de mechanica. Orbit 
GV heeft een nieuw concept gerealiseerd 
dat gebaseerd is op Israëlische militaire 
technieken en getest volgens de militaire 
MIL normen.
Het apparaat is voorzien van een inge
bouwde GPS ontvanger een roll and 
pitch sensor en kan worden aangesloten 
op de scheepsgyro.
De eerste proeven op Hopper dredgers 
hebben aangetoond dat Orbit ook onder 
moeilijke omstandigheden goed functio
neert en niet uit elkaar trilt tijdens hevige 
trillingen, welke veelal voorkomen bij het 
baggeren.

MAN Glonass
Glonass is het alternatief voor het Ameri
kaanse GPS systeem, Indien beide syste
men gecombineerd worden gebruikt, 
ontstaat een flexibel plaats bepaling sys
teem, waarbij de nauwkeurigheid va
rieert van 30  meter tot centimeters in
dien gebruikt in de differentiele Glonass 
mode.

COMSAT
COMSAT USA was de eerste communi
catie service supplier, welke volledige In
marsat faciliteiten aanbood tegen gunsti
ge tarieven. Inmiddels hebben vele 
organisaties zich toegelegd op het ver
kopen van 'tikken’. Toch is de totaal ser
vice van COMSAT uniek. De mensen van 
COMSAT vertellen u er graag meer over.

ASTRON Zeebrugge - Antwerpen
ASTRON is momenteel de enige onaf
hankelijke leverancier van complete pak
ketten navigatie en communicatie appa
ratuur op de Belgische markt.
Sinds 1999 werkt ASTRON zeer nauw

samen met Alphatron Marine en is zo
doende in staat de volledige advisering, 
installatie en service aan te bieden van 
een uitgebreid pakket aan apparatuur 
voor visserij en koopvaardij.
Het leveringsprogramma omvat de mer
ken JRC, Yokogawa, NERA, SERCEL, 
MAN, Vaisala en Marimatech.
Tevens treedt ASTRON op als service 
provider voor alle vormen van communi
catie. Speciale aandacht op Europort 
wordt besteedt aan de grote know how, 
welke ASTRON heeft opgebouwd op het 
gebied van survey apparatuur en syste
men.

McMurdo
McMurdo is een zeer bekende leveran
cier van veiligheidsapparatuur voor de 
scheepvaart. Men toont op de Alphatron 
stand de volledig nieuwe lijn sarts, epirbs 
en waterdichte portofoons.

Alphatron - Aiphaline voor de bin
nenvaart
Even leek het erop dat het aantal produ
centen van binnenvaart navigatie appara
tuur was verminderd tot een of twee. 
Met de introductie in 1994 van de eerste 
Aiphaline en de gestage groei van afne
mers hiervoor is er duidelijk weer een 
keuze bij gekomen.
Door de introductie van de 'mutti colour 
line’ versie van de Alphaline op Europort 
99  krijgt nu ook het onderwerp design’ 
in de binnenvaart gestalte.
De producten uit de Alphaline werden 
reeds gekenmerkt door hoge kwaliteit. 
Nu kan men echter ook spreken van een 
oogstrelend ontwerp, waarbij op alle de
tails werd gelet. Voor de totstandkoming 
van de 'multi colour line’ werd een team 
samengesteld bestaande uit gebruikers, 
technici en installateurs, terwijl de regie 
in handen werd gegeven van Ir. Marcel 
Vroom, welke zich uitgebreid heeft ver
diept in het gebruik van apparatuur in de 
binnenvaart. Het resultaat is er naar.
De lijn zal op de markt worden gebracht in 
de basisuitvoering grijs, maar zal ook ver
krijgbaar zijn tegen meerprijs in een spe
ciale uitvoenng, zoals bijv. de Silver line'. 
De verlichting van de instrumenten kan 
naar keuze worden ingesteld in rood, 
geel of groen. Een unieke mogelijkheid, 
waaraan de nieuwe serie instrumenten 
zijn naam te danken heeft. Door het ont
werp is de multi colour line ook zeer ge
schikt voor gebruik aan boord van de 
wat grotere jachten.
De multi colour line zal op Europort 99  
uitgebreid te zien zijn in de uitvoering:
•  Alphaturn Bochtaanwijzer

•  Alpharudder Roerstandaanwijzer
•  Alphawind Windmeetsysteem
•  Alphanav. Multifunctionele echolood
• Alphacall Intercom
• Alphacourse Elektronisch kompas
• Alphapilot Rivierpiloot

Tezamen met de nieuwe JRC rivierradar 
JMA-608, welke tevens is afgestemd op 
de mutti colour line heeft Alphatron ster
ke troeven voor de binnenvaart in han
den.

Service
Alphatron biedt de Nederlandse en Belgi
sche cliëntenkring ongeacht de gevoer
de vlag de mogelijkheid tegen vrijwel het
zelfde uurtarief services uit te laten 
voeren in Nederlandse en Belgische ha
vens, de zogenaamde ARA zone (Antwer
pen, Rotterdam en Amsterdam).

Een bezoek aan de Alphatron stand 
geeft een uniek overzicht van het uitge
breide programma van deze kwaliteitsle- 
verancier.

C SD  International en 
Beele Engineering op 
Europort 99 
Oosthal Stand A\5
Op de gezamenlijke stand van CSD Inter
national en Beele Engineering wordt het 
uitgebreide en veelzijdige assortiment 
producten ten behoeve van het brand- 
vast en rookdicht doorvoeren van leidin
gen geëxposeerd voor de beveiliging 
aan boord van schepen en op offshore- 
installaties tegen brand en branddoor- 
slag. Hiertoe behoren CSD afdichtings- 
pluggen voor het doorvoeren van kabels 
en buizen. Compleet nieuw zijn de CSD 
afdichtingspluggen type EMC voor be
scherming tegen elektromagnetische im
pulsen (EMP) en interferentie (EMI). Het 
elektrisch geleidende compound waar
van de EMC-afdichtingspluggen zijn ver
vaardigd, bevat elektrisch geleidende be
standdelen met een unieke morfologie. 
De hoeveelheid bestanddelen, dat aan 
het rubber compound wordt toege
voegd, is beperkt waardoor de eigen
schappen van het eindproduct onveran
derd blijven. Alle onderdelen van het CSD 
afdichtingssysteem kunnen met behulp 
van het elektrische geleidende rubber- 
compound worden vervaardigd. Hier
door is een uitgebreid en veelzijdig aan
tal elektrisch geleidende pluggen 
leverbaar.

Op de stand van CSD International en 
Beele Engineering wordt verder het

brandwerende RISE-systeem gepresen
teerd. De RISE-doorvoenng is als alterna
tief voor de z.g. blokjessystemen speer 
aal bestemd voor toepassingen waarbij 
meerdere kabels uiterst compact wor
den gevoerd door doorvoeropenmgen, 
waarbij geen speciale ramen nodig zijn.

Bij het RtSE-systeem worden alle kabels 
in de doorvoeropening omsloten door 
een beschermslang van het brandbe- 
stendige rubbertype FRR/EHF. De be- 
schermslangen zijn in de lengtenchting 
doorgesneden. De slangen zijn ongeveer 
4  cm korter dan de lengte van de door
voeringen. Wanneer alle door te voeren 
kabels op deze manier zijn ingepakt en 
de nog overblijvende ruimte in de door
voering is opgevuld met lege bescherm- 
slangen, wordt de doorvoering aan beide 
zijden afgesloten met de eveneens 
brandbestendige FIWA (fire resistant, wa
ter repellent) kit.

Op de stand van CSD International en 
Beele Engineering worden verder de 
ULEPSI tank supports getoond. De on
dersteuningen worden toegepast in bulk- 
tankers die hete vloeistoffen vervoeren. 
De ULEPSI tankondersteuning bestaat 
uit een stalen basis, waarop zich rubbe
ren platen van EPDM, siliconenrubber en 
ULTEM bevinden. ULTEM is een stijve 
plasticsoort waarin glas is verwerkt en 
dat mechanische belastingen tot 300  kN 
absorbeert bij temperaturen tot 175 °C. 
Het siliconenrubber zorgt voor een ver
dere afname van de temperatuur tot 100 
°C en het EPDM uiteindelijk tot 70 °C. 
Andere producten op de stand van CSD 
International en Beele Engineering zijn 
het BEESEAL multi-afdichtingssysteem 
voor het doorvoeren van grotere aantal
len hydraulische leidingen, antèbrand- 
manchetten FS/EHF voor kunststof bui
zen en het RISWAT gas- en waterdichte 
doorvoerings- en afdichtingssysteem dat 
is ontwikkeld als uiterst flexibele buis- 
doorvoering in bestaande of nieuwe in
stallaties.

Voor de brandbestendige producten 
hebben Beele Engineering en CSD Inter
national goedkeuringscertificaten met af
gestempelde applicahetekeningen ver
worven van Det Norske Veritas, Bureau 
Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, 
American Bureau of Shipping, Transport 
Canada, Marine Safety Agency, Germani- 
scher Lloyd, Registro Italiana Navale, US 
Coast Guard, Nederlandse Scheepvaart
inspectie en verder TNO en UL.
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CSD International, Beunkdijk 11, 7122 
NZ Aalten.
Tel: 0543 .461673, fax: 0543 .461786.

Discom BV. te Sliedreclit 
E-urohal Stand 155
Geluidsoverlast is hinderlijk en kan de ge
zondheid van mens en dier schaden. In 
een werkomgeving hebben te hoge ge
luidsniveaus een ongunstig effect op het 
welzijn van de medewerkers en resulte
ren in een afname van de productiviteit. 
Maatregelen aan de hand van eigen richt
lijnen ten behoeve van milieu-eisen en 
wettelijke bepalingen reduceren het ge
luidsniveau tot aanvaardbare proporties. 
Discom B.V. kan u als grootste specialist 
op het gebied van industriële geluidsbe- 
beersing als geen ander terzijde staan 
met deskundige oplossingen.

Geluid en wetgeving voor de Binnen
vaart
"Hoe zit het nu met de wetgevingen waar 
moeten we aan voldoen?" is een veel ge
hoorde vraag. Hieronder volgt een over
zicht zoals dat door de scheepvaartin
spectie voor Rijn en Binnenvaart wordt 
gehanteerd. Eén en ander is afkomstig 
uit het Reglement Onderzoek Schepen 
op de Rijn (ROSR).

Het stuurhuis
Tijdens normaal bedrijf van het schip 
mag het geluidsdrukniveau, voortge- 
bracht door het schip ter hoogte van het 
hoofd van de roerganger niet hoger zijn 
dan 70 dB(A).

Door schepen voortgebracht geluid
Het door een varend schip voortgebrach
te geluidsdrukniveau mag op 25 meter 
afstand zijdelings van de scheepswand 
niet meer bedragen dan 75 dB(A).
Bij stilliggende schepen mag het geluids
drukniveau, behalve tijdens het laden en 
lossen, op 25 meter zijdelings van de 
scheepswand niet meer bedragen dan 
65  dB(A).

Persoonlijke bescherming tegen ge
luidshinder
Werknemers die dagelijks aan een equi
valent geluidsdrukniveau van meer dan 
85 dB(A) worden blootgesteld, moeten 
persoonlijke beschermingsmiddelen dra
gen. Werkplekken waar deze waarden 
meer zijn dan 90  dB(A) moeten zijn voor
zien van een bord met opschrift waarop 
wordt gewezen op de plicht tot het ge
bruiken van deze gehoorbeschermings
middelen.

Verblijven
* In woonruimten mag het geluidsdrukni

veau de 70 dB(A) niet overschrijden.
* Voor slaapruimten geldt in dit geval de 

60  dB(A) grens.

Discom, ook uw luisterend oor
Wat kan Discom voor u betekenen? Als 
relatie van Discom mag u rekenen op 
een hoge mate van klantgerichtheid, cre
atieve en innovatieve oplossingen, hoog
waardige technische ondersteuning, 
snelle en betrouwbare leveringen en een 
compleet productenpakket. Als en/aren 
geluidbeheerser in de scheepvaart lever
de Discom reeds vele uitlaatsystemen 
voor nieuwbouw en reparatie.

Om u een indruk te geven van onze acti
viteiten en onze manier van aanpak, nodi
gen wij ui van harte uit een bezoek te 
brengen aan onze stand (nr. E155) tij
dens de Europort 99.

STN Atlas Marine
Electronics
Zuid hal Stand 212
Innovative systems for navigation, com
munication, dredging and hydrographic 
survey as well as electrical power and 
drive systems will be presented by STN 
ATLAS Marine Electronics in association 
with its Dutch subsidiary, STN Atlas Ned
erland B.V.

A new generation of navigation products 
will be one of the main features. These in
clude the first public showing of a new 
range, the 1000 Series. They comprise 
high-resolution colour graphic displays 
(1280 x 1024 pixels) together with 
radarscope echosounder, wind or dock
ing displays as an additional integrated 
feature; other features include two met
ric short-distance docking manoeuvres, 
an integrated trackball for left or right- 
handed operation and facilities for soft
ware maintenance and remote diagnosis 
via satellite. A new rudder console de
signed for optimised bridge handling 
aboard most ship types, the ATLAS 
7070, will also be shown.

Communication exhibits include the new 
DEBEG 3250E PC-based Inmarsat-B ter
minal, which permits ISDN-compatible 
high-speed data transfer. The Windows 
95 system incorporates a special light
weight antenna suitable for simple instal
lation, particularly on smaller ships. Oth
er key exhibits include an advanced 
podded propulsion system, Dolphin, 
which has been jointly developed with

propeller, thruster and waterjet special
ists, Lips BV of the Netherlands. It wiil be 
shown m conjunction with a diesetelec- 
tnc propulsion capability inclusive of inte
grated power network protection and in
telligent safety concepts designed to 
maximise operating efficiencies which 
are continuously monitored by network 
security processors.

Among new dredging products on dis
play will be Hydromap Dredge. A PC Win
dows-based module designed to max
imise productivity rates aboard all types 
of dredger. It will be shown together with 
a range of hydrographic survey systems, 
including the established DESO series of 
high resolution singlebeam, echo- 
sounders designed for small ship use or 
as part of larger integrated assemblies.

Together with 12 subsidiaries, STN Atlas 
Marine Electronics employs around 
1500 personnel world-wide. An acknowl
edged world leader in the marine elec
tronics industry, it has recently received 
EC approval for a merger with the ma
rine electronics units of SAIT-RadioHol- 
land S.A. A new holding company, Euro- 
Marine Electronics GmbH (EMG), is being 
established. STN Atlas Marine Electron
ics' parent organisation, Rheinmetall De- 
Tec AG, and SAIT-RadioHolland will each 
have a 50% stake in the new organisa
tion with Rheinmetall retaining responsi
bility for industrial management.

EMG EuroMarine Electronics will be 
based in Hamburg and employ 2500  
personnel world-wide via 35  subsidiaries. 
Total sales for 1999 are expected to ex
ceed 40 0  million EURO.

Technisch Bureau 
Uittenbogaart 
Eurohal Stand 63
Technisch Bureau Uittenbogaart is more 
than 70 years successfully active in the 
shipping industry as agent for, a.o., the 
following factories:
- B+V Industrietechnik GmbH;
- iNeuenfelder Machinenfabrik GmbH; 
-R&M Schiffsisolierung und Ausbau

GmbH;
- Machinenfabrik Brohl GmbH;
- Eucaro Buntmatall GmbH;
- Jets Vacuum AS
- Colt Induslrier AS 
-WinelB.V.
-Tanksystem SA.

TBU is the exclusive agent for the 
Netherlands and Belgium and will again

participate at the Europort Exhibition with 
a stand of 140 m2 in the Europahall.
TBU will introduce on the Europort the 
Simplan Seal for waterlubricated stern- 
tubes, which meet the ZKR demands.

After the success of the electric-hy
draulic watertight sliding door, the Eagle, 
Winel introduces the Eagle-Electronic 
with a.o. the following advantages; 
-Lighter;
- More compact;
-All types of doors have the same com
ponents (click modules);

- The yard can simply connect the doors;
- Cambus connection possible;
- Failsafe system;
- Connection to wheelhouse with PC

We are glad to welcome you at our stand 
number E 63.

Kelvin Hughes Obsecva- 
tor opnieuw innovatief 
Zuidhal Stand 233
Ook op de maritiem toonaangevende 
beurs Europort ‘99 zal Kelvin Hughes Ob
servator zich als de unieke combinatie 
presenteren. De facetten navigatie en 
veiligheid zullen wederom terug te vinden 
zijn in een groot scala aan producten en 
diensten. Uiteraard gelden daarbij nauti
sche kaarten en boekwerken en radar 
apparatuur als algemeen bekende Kelvin 
Hughes producten, Daar zal op stand 
Z233-dan ook volop aandacht aan be
steed worden. Wat echter vooral op zal 
vallen is:

•  Kelvin Hughes multifunction flatscreen 
Integrated Bridge System
Middels meest moderne technieken is 
een uniek concept ontstaan waardoor de 
gebruiker vanuit een centrale positie zelf 
kan bepalen welke informatie op welk 
scherm getoond dient te worden. Een 
duidelijke vooruitgang ten opzichte van 
de voorgeschreven schermposities in 
huidige brugopstellingen.

•  Kelvin Hughes automatische leveringen 
van Kaarten en Publicaties: De Toe
komst is nu
Door gebruik te maken van internet facili
teiten zal het voor iedere individuele ge
bruiker mogelijk zijn om op elk moment 
van de dag vanaf elke locatie in de we
reld een up to date overzicht te krijgen 
van de status van zeekaarten en nauti
sche publicaties aan boord van zijn sche
pen. In combinatie met de KeMn Hughes 
automatische leveringen van nieuwe edi
ties is dit het ideale middel om conform
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!SM controle te behouden over de nauth 
sche informatie aan boord.

•  Kelvin Hughes kompas systemen 
Naast de bekende reeks Magnetisch 
kompas systemen toont Kelvin Hughes 
Observator ook bijbehorende TMC toe
behoren, waaronder de MK86 met inge
bouwde off course alarm. Ook gyrokom- 
passystemen behoren tot de 
leveringsomvang. Op Europort 99 wordt 
de SG Brown Meridian geïntroduceerd. 
Een zeer modern gyrokompas, geba
seerd op beproefde gyrotechnologie en 
voorzien van een groot scala aan uitgan
gen. En tegen een verbazingwekkend 
aantrekkelijke prijs.

•  Kelvin Hughes ECDIS
Eindelijk een ECDIS die de hoog aange
slagen Europese goedkeuring verdiend! 
Na op Rotterdam Maritime ‘98 al de 
markt positief te hebben verrast, wordt 
de Kelvin Hughes Nucleus ECDIS nu in ty
pe goedkeur opstelling aan de irrternatio- 
naie markt geïntroduceerd op Europort 
‘99. Opgesteld in twee soorten scheeps
bruggen raakt u vanzelf overtuigd van de 
voordelen van dit systeem dat U moeite
loos op officiële raster en vecipr kaarten 
laat navigeren.

•  Kelvin Hughes Trac: een droom voor 
specialistische navigatiedoeleinden 
Kelvin Hughes Trac kan als stand-alone 
product worden aangeleverd en daarbij 
dienst gaan doen bij verwerking van aller
lei survey gerichte werkzaamheden. 
Trac is in die hoedanigheid een centrale 
vorm van data verzamelaar, data pro
cessor, data storage en data distributor. 
Een uniek product dat u gewoon moet 
zien als u professioneel bezig w it zijn in 
survey, hydrografie, baggerwerken etc.

•  Kelvin Hughes Observator: de unieke 
totaalleverancier.
Neem de tijd om rustig een rondgang te 
maken op stand Z233 en kom tot de ont
dekking dat Kelvin Hughes Observator 
op het gebied van navigate en veiligheid 
daadwerkelijk in staat is om aan al uw 
wensen te voldoen. Naast bovenge
noemde producten treft u aan: veilig
heids- en reddingsmiddelen, brandbe- 
strijdingsmiddielen, ruitenwissers en 
nautische instrumenten.

Kelvin Hughes Observator B.V. presen
teert zich als 'de unieke combinatie’ in de 
maritieme bedrijfstak. Op het gebied van 
navigatie en veiligheid bieden zij de 
markt een uitgebreid producten- en dïen-

sten pakket aan.
Daarmee toont Kelvin Hughes Observa- 
tor B.V. zich met haar vestigingen in 
Hoogvliet en Amsterdam ‘uw gids in alle 
richtingen’

SCHOTTEL presents its 
innovative propulsion and 
manoeuvring systems
“SCHOTTEL for the shipping world” - ac
cording to this motto SCHOTTEL, which 
is based in Spay on the River Rhine in 
Germany, develops, designs, builds and 
delivers innovative propulsion and ma
noeuvring systems with power ratings ol 
up to 30 MW for every conceivable mar
itime application. SCHOTTEL is showing 
its range of products and services at the 
EUROPORT 1999 exhibition on stand no. 
797 in Amstelhal, where an experienced 
sales and service team both from the 
headquarters and SCHOTTELWerft Ned
erland BV will be on hand.

The current SCHOTTEL range of prod
ucts and services encompasses in par
ticular:
Rudderpropellers up to 6000  kW, Twin- 
Propellers up to 3500  kW, Navigators up 
to 1000 kW, SSP Propulsors up to 30 
MW, Pump-Jets up to 3500 kW, Trans
verse Thrusters up to 3400  kW, control- 
lable-pftch propeller plants up to 30000  
kW, including shafting, rudder systems, 
and remote control devices, as we'll as 
tailor-made steering and control sys
tems.

The SCHOTTEL Rudderpropeller (SRP) is 
available in custom-tailored installation 
variants, and remains the centrepiece of 
SCHOTTEL’s product range. Examples il
lustrating the outstanding manoeuvring 
and power capabilities of the Rudderpro
pellers are the 7 5 1 BP tugs of the Dutch 
towage company Kotug which under the 
designation "Rotor Tugs" are currently 
causing a great sensation around the 
globe.

On the basis of this propulsion system, 
which has proved its reliability even in 
arctic and tropical conditions, SCHOT
TEL developed its Twin Propeller, whose 
introduction on the international market 
has been a great success. In contrast 
with the Rudderpropeller, the SCHOTTEL 
Twin Propeller (STP) is equipped with two 
propellers rotating in the same direction. 
The optimum matching of the system 
components propellers’ and 'housing 
with integrated fins' results in a consider
able increase in efficiency as compared

with systems incorporating just one pro
peller. The SCHOTTEL Twin Propelter is 
thus the successful optimization of the 
complete Rudderpropeller system and is 
ideally suited as a propulsion system for 
all ships in the medium speed range with 
applicatiorwelated higher propeller 
loads. The predicted improvements in ef
ficiency have already been considerably 
surpassed in actual operation.
The advantages of the STP are gaining 
more and more recognition from domes
tic and foreign shipowners and shipyards 
- as increases in incoming orders show. 
At Europort, SCHOTTEL is displaying in
ter alia a SCHOTTEL TwinPropeller of 
type STP 200 (max. 420  kW) as it is in
stalled in a passenger vessel of the com
pany Eureka BV in Rotterdam or in a river 
cruise vessel built by Scheepswerf Pe
ters BV in The Netherlands.

The SCHOTTEL Twin Propeller technolo
gy is one of the two pillars of an innova
tive propulsion concept which SCHOT
TEL has developed jointly with Siemens 
under the name of SSP Propulsor, The 
second pillar is a permanent-magnet 
electric motor (PEM) developed by 
Siemens. With minimized space require

ments, extremely high power outputs of 
up to 30  MW are transmitted, A 10% 
higher efficiency than conventional sys
tems is one of the many advantages of 
the SSP, which is ideally suitable for 
cruise ships, large ferries and passenger 
vessels, product tankers, chemical 
freighters, refrigerated carriers and ice
breakers.

The SCHOTTEL Pump-Jet (SPJ), with 
power ratings of up to 3500 kW - origi
nally developed as a main propulsion unit 
for use in extremely shallow water, and 
subjected to continual design upgrading - 
is an acknowledged standard in inland 
shipping. It is increasingly used as a ro
bust, powerful and reliable manoeuvring 
system on ships and vessels of all kinds. 
On conventionally motorized ships, the 
SPJ can act as a takehome device’ in 
the event of failure of the main propul
sion system. This significantly increases 
operational reliability.

Thanks to the system's compact and 
space-saving design, retrofitting motor 
cargo ships or tankers, for example, is 
no problem In most cases.

Fig: Sectional drawing of the SCHOTTEL Twin-Propeiler
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E72
ABB Marine & Turbochargers
Marten Meesweg 5, 3068 AV  ROTTERDAM,
NL
Postbus 547, 3000 A M  ROTTERDAM, NL 

E 114
Absatzfoerdergesellschaft Mecklenburg- 
Vorpommern
John-Brinckman-Strasse 13, 18055 ROSTOCK, 
DE

A 817
Adreba Dredgers
Postbus 31, 7040 AA 'S-HEERENBERG, NL 

0442
A.E. Sensors B V.
Jan Valsterweg 92, 3315 LG DORDRECHT, NL 
Postbus 9084, 3301 AB DORDRECHT, NL

N 509
Ag pol Promotion Ltd.
UI. Sniadeckich 17,00-654 WARSZAWA, PL 
P.O. Box 136,00-950 WARSZAWA, PL

E 46
Ahoy' Rotterdam N.V.
Ahoyweg 10, 3084 BA ROTTERDAM, NL 
Postbus 5106, 3008 AC ROTTERDAM, NL

0403
Airedale International Filtration 
8 Greenroyd Mill, SUTTON IN CRAVEN, 
KEIGHLEY, GB

N 510
Airmar Technology Corp.
35 Meadowbrook Drive. MILFORD, NH 
03055, US

E 102
Ajax Brandbeveiliging B.V.
Cruquiusweg 118, 1019 AK AMSTERDAM, NL 
Postbus 94105, 1090 GC AMSTERDAM, NL

E 107
Alewijnse Nijmegen Schepen B.V.
Energieweg 46c, 6541 CX NIJMEGEN, NL 
Postbus 6973, 6503 GL NIJMEGEN. NL

N 510
Alexander/Ryan Marine & Safety Co.
7759 Townsend Place, NEW ORELANS, LA 
70126 1113, US

E 153a
Alfa Laval 8.V.
Zonnebaan 1, 3606 CG MAARSSEN, NL 
Postbus 1020, 3600 BA MAARSSEN, NL

Z 216
Uitgeverij De Alk B.V.
Koedijkerstraat 39, 1823 CR ALKMAAR, NL 
Postbus 9006, 1800 GA ALKMAAR. NL

A 789 
Allsigns
Blyth Road, Harworth, DONCASTER. GB 

E 123
Allweiler Pompen
Sophialaan 4. 3542 AR UTRECHT, NL 
Postbus 76, 3500 AB UTRECHT, NL

Z237
Alphatron Marine
K.P. van der Mandelelaan 40. 3062 M B ROT
TERDAM, NL
Postbus 21003, 3001 A A  ROTTERDAM. NL 

N 509
Aluship Aluminium Shipbuilding 
Ul. Sienna 45, 80-605 GDANSK, PL

Z 204
Amcom v.o.f.
Van Cleeffkade 15,1431 BA AALSMEER, NL 
Postbus 99. 1430 AB AALSMEER, NL

V 604
AMW-Marine B.V.
Veersedijk 99. 3341 LL HENDRIK IDO A M 
BACHT, NL
Postbus 39, 3340 A A  HENDRIK IDO A M 
BACHT, NL

A 742
Anchor Marine Transportation Ltd.
Tilford Road, FARNHAM, GB

E73
Antwerpse Motorenwerke N.V.
Elzasweg 12, 2030 ANTWERPEN 3, BE

E 158
Aqua Safety Equipment N.V.
Rostochweg 1, 2030 ANTWERPEN 3, BE

Z 236
Aqua Signal Aktiengesellschaft 
Von-Thuenen-Strasse 12, 28307 BREMEN, DE 
P.O. Box 45 01 61, 28295 BREMEN, DE

A831
Aquamee Ltd.
Maakunnantie, 27820ISO-VIMMA, Fl 
P.O. Box 260.27820 ISO-VIMMA, Fl

Z205
AquaNav B.V.
Ketelweg 12-14, 3356 LE PAPENDRECHT, NL 

0449
ASU Association of Shipbuilders of Ukraine 
Komiterna Street 30, 252032 KIEV, UA

0405
Atlas Copco
Merwedeweg 7, 3336 LG ZWIJNDRECHT, NL 
Postbus 200, 3330 AE ZWIJNDRECHT, NL

A  751
Autena Marine v.o.f.
Roggeweg 8e, 6534 AJ NIJMEGEN, NL 
Postbus 38114,6503 AC NIJMEGEN, NL

A  721
AutoNav Marine Systems Inc.
55a Clipper Street, COQUITLAM, BC V3K 6X2, 
CA

A  739
AYOP Offshore and Port Related Industries 
De Ruyterkade 7, 1013 A A  AMSTERDAM, NL

0410
Holding A. Baars Azn B.V.
Rivierdijk 330, 3361 A W  SLIEDRECHT, NL 
Postbus 70, 3360 AB SLIEDRECHT, NL

A 818
P. Baaijens B.V.
Nijverheidsweg 20a, 2681 DA MONSTER, NL 

E 66
BagemaB.V.
Baanweg 26. 3844 KS HARDERWIJK, NL 
Postbus 900, 3840 A X  HARDERWIJK, NL

E 100
Baird Publications
135 Sturt Street. SOUTHBANK, MELBOURNE, 
VIC 3006, AU
P.O. Box 482. SOUTH MELBOURNE, VIC 3205, 
AU

Z217
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. 
Leeghwaterstraat 55-59,3364 AE SLIED
RECHT, NLPostbus 25, 3360 AA  SLIEDRECHT, 
NL

N 503
Baltic Ship Repairers Ltd.
Kopli 103, 11712 TALLINN, EL

Z219 
Barco N.V.
Theodoor Sevenslaan 106.8500 KORTRIJK.
BE

W 352
Stichting Behoud van Authentieke Stoom- 
vaartuigen en Motorsleepboten 
Lijmkoker 29. 1531 PB WORMER. NL 
Postbus 190, 1520 AD  WORMERVEER, NL

A 803
Bedrijfsregio's Noordwest 
Marsdiepstraat 621,1784 AM  DEN HELDER.
NL

W  316
Bedrijven Info Rijnmond
Beursplein 37. 3011 A A  ROTTERDAM, NL
Postbus 30103,3001 DC ROTTERDAM, NL

Z238
Van Beest B.V.
Industrieweg 6. 3361 HJ SLIEDRECHT. NL 
Postbus 57, 3360 AB SLIEDRECHT. NL

A  729
Belzona Perspect Nederland B.V.
Heulweg 15, 2288 GP RIJSWIJK ZH. NL 
Postbus 1239, 2280 CE RIJSWIJK ZH. NL

W  317
Bengi B.V. Engine Repairs & Trading 
Newtonweg 9, 3208 KD SPIJKENISSE, NL

Z221
Bennex Holland B.V.
Edisonweg 10, 3208 KB SPIJKENISSE, NL 
Postbus 587, 3200 A M  SPIJKENISSE. NL

W  309
Bertrams-KONUS GmbH 
Robert-Bosch-Strasse 3-5,68723 SCHWETZ
INGEN. DE
P.O. Box 15 10, 68705 SCHWETZINGEN. DE 

W327
Biardo Survival Suits Centre B.V.
Timmerwerf 73, 1969 NJ HEEMSKERK, NL 
Postbus 205, 1960 AE HEEMSKERK. NL

A  759
De Binnenvaartkrant p/a Riomar B.V.
Prins Hendrikkade 12-16, 3071 KB 
ROTTERDAM, NL
Postbus 24202, 3007 DE ROTTERDAM, NL 

A  750
Bureau Voorlichting Binnenvaart 
Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM, NL 
Postbus 23005, 3001 KA ROTTERDAM, NL

Z 206
Casparie Hilversum
Zever ij nstraat 6, 1216 GK HILVERSUM, NL 
Postbus 676, 1200 AR HILVERSUM, NL

E 16
Bloksma B.V.
Draaibrugweg 15,1332 AB ALMERE, NL 
Postbus 1003, 1300 BA ALMERE, NL

A  727
BO & AC Nederland B.V,
Hof van den Houte 77,4873 AZ ETTEN-LEUR, 
NL
Postbus 5, 4630 A A  HOOGERHEIDE, NL 

A  761
ARCOMS Advanced Remote Communication 
Solutions
Zaal bergweg 11 b. 2314 XS LEIDEN, NL 

E 27
Boll & Kirch Filterbau GmbH 
Siemensstrasse 10-14, 50170 KERPEN, DE 
P.O. Box 14 20, 50143 KERPEN. DE

E 118
Boogaard Sliedrecht C.V.
Merwestraat 34, 3361 HL SLIEDRECHT. NL 
Postbus 40, 3360 AA  SLIEDRECHT, NL

N 510 
Boston RAI
100 Cummings Center, BEVERLY. M A  01915, 
US

N 512
Bot Groningen B.V.
Euvelgunnerweg 23, 9723 CT GRONINGEN, 
NL

W  318
P.J. Brand B.V.
Maasstraat 2-8, 3313 CR DORDRECHT, NL 
Postbus 275, 3300 AG DORDRECHT, NL

E 163
Brevini Nederland B.V.
Rontgenweg 24, 2408 AB ALPHEN AAN  DEN 
RUN, NL
Postbus 429,2400 AK ALPHEN AAN DEN 
RUN, NL

E 30
Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. 
Engelenburgstraat 26, 7391 A M  TWELLO, NL 
Postbus 50,7390 AB TWELLO, NL

Z202
S.G, Brown Ltd.
1 Garnett Close, WATFORD. GB 

E 154
Bruinhof B.V.
Boterdiep 37, 3077 A W  ROTTERDAM, NL 
Postbus 9607, 3007 AP ROTTERDAM, NL

A  784
Brusselle Marine Industries N.V. 
Westendelaan 1, 8620 NIEUWPOORT, BE

W  315
BT Inmarsat + Maritime
403 St. Johns Street LONDON, GB

E 54
Anglo Belgian Corporation N.V. (ABC) 
Wiedauwkaai 43,9000 GENT, BE

E 145a
Bureau voor de Industriële Eigendom 
PatentJaan 2,2288 EE RIJSWIJK ZH, NL 
Postbus 5820, 2280 HV RIJSWIJK ZH, NL

E 59
Busak ♦ Sham ban B.V.
Zeemanstraat 33, 2991 XR BARENDRECHT, 
NL
P.O. Box 9456, 3007 AL ROTTERDAM!, NL 

V  606
Caldic Techniek B.V.
Schuttevaerweg 60, 3044 BB ROTTERDAM, 
NL
Postbus 660, 3000 AR ROTTERDAM, NL 

040 6
Carlier Chaines S.A.
37-41 Rue Salengro, 59733 ST-AMAND LES 
EAUXCEDEX.FR
P.O. Box 145, 59733 ST AM AND  CEDEX, FR 

W  331a
Cedervall & Soner AB 
Aesperedsgatan 8. 424 02 ANGERED, SE 
P.O. Box 2006,424 02 ANGERED, SE

N 509
Cenal Shipyard Co. Ltd.
Doki 1, 80-863 GDANSK, PL

E 91
Centa Antriebe Kirschey GmbH 
Bergische Strasse 7, 42781 HAAN, DE 
P.O. Box 11 25,42755 HAAN, DE

A 834
Central Dredging Association 
Mekelweg 2,2628 CD DELFT, NL 
P.O. Box 488. 2600 AL DELFT. NL

Z232
Centromor S.A.
Okopowa 7, 80-819 GDANSK, PL 
P.O. Box 493,80-819 GDANSK, PL

Z227
Chartco Ltd.
765 Finchley Road, LONDON, GB 

N 510
Chesterton International Inc.
225 Fallon Road, STONEHAM, M A  02180, US 
P.O. Box 9101, STONEHAM, M A  02180, US

A  735
China National Machinery & Equipment Im
port & Export Corp.
Guang'anmenwai Street 178,100055 BE
IJING, CN

W322
Clayton of Belgium N.V.
Rijksweg 30. 2880 BORNEM, BE

A  805
U.S. Coast Guard
Lylantse Plein 1, 2908 LH CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL, NL

E 21
Conoship International B.V.
Leonard Springerlaan 9, 9727 KB GRONIN
GEN, NL
Postbus 6029, 9702 HA GRONINGEN, NL 

A  750
Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging 
B.V. (CBV)
Westewagenstraat 60, 3011 AT ROTTER
DAM, NL

E 83
Croon Elektro Techniek B.V.
Schiemond 20-22, 3024 EE ROTTERDAM, NL 
Postbus 6073, 3002 AB ROTTERDAM, NL

0  407
CRP Marine
Stanley Way, Stanley, SKELMERSDALE. GB 

0415
CSD International B.V.
Beunkdijk 11. 7122 NZ AALTEN, NL

N 512 
CSI B.V.
Kaartenmakerstraat 4, 2984 CB RIDDERKERK, 
NL
Postbus 3015, 2980 DA RIDDERKERK. NL
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0409
CSR Coating Systems
Nijverbeidsweg 17, 3251 LP STELLENDAM, NL 

E 96
Cummins Diesel Sales + Service B.V. 
Galvanistraat 35, 3316 GH DORDRECHT, NL

A 741
Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd.
4-14Tokui-cho, 2<home, CHUO-KU, JP

A  741
Daikin Industries Ltd.
4-12 Nakazaki-Nishi, 2-chome, KITA-KU, JP 

E 162
Van Dam Marine Services
Ringdijk 530, 2987 VZ RIDDERKERK, NL
Postbus 135, 2980 AC RIDDERKERK, NL

E 56
Da men Shipyards
Avelingen-West 20, 4202 MS GORINCHEM,
NL
Postbus 1.4200 A A  GORINCHEM. NL 

0441
Damen Shipyard Galati
132 Al. Moruzzi Street 6200 GALATI, RO

E 39
Danish Export Group Association 
Nygade 1b. 8600 SILKEBORG, DK 
P.O. Box 98, 8600 SILKEBORG, DK

A 726
Datema Delfzijl B.V.
Hogelandsterweg 8,9936 BH FARMSUM, NL 

E 55
D.B.R. B.V.
Nijverheidsstraat 9, 3371 XE HARDINXVELD 
GIESSENDAM, NL
Postbus 9, 3370 AA  HARDINXVELD GIESSEN
DAM, NL

0402
Deckma Hamburg GmbH 
Oevelgoenne 69, 22605 HAMBURG/DE

W  312 
Denkra AB
Asbackavagen 4253,266 07 HJARNARP, SE 
P.O. Box 33,266 07 HJARNARP, SE

Z 203
Design Systems & Technologies 
150 Rue de Goa, 06600 ANTIBES, FR

E 64
DNV Det Norske Veritas B.V.
Haastrechtstraat 7, 3079 DC ROTTERDAM, NL 
Postbus 9599, 3007 AN ROTTERDAM, NL

Z 228 
Detesat
Hochstadeuring 50, 53119 BONN, DE

E 149 
Deutz AG
Deutz-Mulheimerstrasse 147, 51057 KOELN, 
DE

E 36
Diesel and Gas Turbine Publications 
The Piazza, LONDON, GB

A 702
Royal Shipagency Dirkzwager BV 
Govert van Wijnkade 50,3144 EG MAAS
SLUIS, NL
Postbus 14, 3140 AA  MAASSLUIS, NL 

E 155
Discom B.V.
Baanhoek 1%, 3361 GN SLIEDRECHT, NL 

E 161
dmg Marine Publications 
2 Queensway, REDHILL GB

E 140b
Dolderman B.V.
Binnen Kalkhaven 17,3311JC DORDRECHT,
NL
Postbus 266,3300 AG DORDRECHT, NL 

E 35
Shipyard De Donge Ltd.
Keizersdijk89, 4941 GD RAAMSDONKSVEER, 
NL
Postbus 39, 4940 AA  RAAMSDONKSVEER, NL 

W  338
BST Brandschutztechnik Doepfl GmbH 
Albert-Schweizer-Gasse 6c, 1140 WIEN, AT

0  423
Double D Marine Equipment B.V.
Zijlweg 11a, 5145 NR WAALWUK, NL

E 153c
Druck Nederland B.V.
Zuideinde 37,2991 Ü  BARENDRECHT. NL 
Postbus 232, 2990 AE BARENDRECHT, NL

A  730
Drumarkon B.V.
Velsenstraat 6. 4251 ü  WERKENDAM, N I 
Postbus 112, 4250 DC WERKENDAM, NL

N 509
Fabryka Lin I Drutu Drumet S.A.
UI. Polna 26/74,87-800 WLOCLAWEK, PL

A  748
Georg Duncker
Trostbruecke4, 20457 HAMBURG, DE 

E 166
Dutch Marine Association B.V.
Veerhaven 7, 3016 O  ROTTERDAM, NL

W  306
Van Duyvendyk en van Overbeek BV 
Ophemertstraat 98, 3089 JE ROTTERDAM, NL

A  783
Joh. van Duijvendijk B.V. Scheepswerf 
IJsseldijk 363, 2922 BK KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL NL

W  334 
EAE Limited
Wellheads Way. Dyce, ABERDEEN, GB 

E 71
Econosto Nederland B.V.
Cypresbaan 63. 2908 LT CAPELLE AAN DEN 
IJSSEL, NL
Postbus 8988, 3009 TJ ROTTERDAM, NL 

A  722
Eide Marine Tech A/S, 5457 HOYLANDS- 
BYGD, NO
P.O. Box 160, 5457 HOYLANDSBYGD, NO 

W  344
Dolf Ekels en Zoon B.V.
Passage 7, 2042 KSZANDVOORT, NL 
Postbus 314, 2040 AH ZANDVOORT, NL

E 121
Elceestaal B.V.
Kamerlingh Onnesweg 28,3316 GL DOR
DRECHT, NL
Postbus 606, 3300 AP DORDRECHT, NL 

Z204
Electro Nautic B.V.
Wibautstraat 212,1091 GS AMSTERDAM, NL 
Postbus 94407, 1090 GK AMSTERDAM, NL

Z215a
Elektrikom B.V.
Westerkade 14,3116 GJ SCHIEDAM, NL 
Postbus 501,3100 A M  SCHIEDAM, NL

W  345
Elf Lub Marine Benelux
Rivium Boulevard 41,2909 LK CAPELLE AAN
DEN IJSSEL. NL
Postbus 1568, 3000 BN ROTTERDAM, NL 

E 94
Machinefabriek Emce
Loosterweg 9, 2215 TL VOORHOUT, NL

A  745 
Enag S.A.
47 Avenue Pierre Mendes-France, 29000 
QUIMPER, FR

N 514
Enerpac B.V.
Storkstraat 25, 3905 KX VEENENDAAL, NL 
Postbus 269, 3900 AG VEENENDAAL, NL

E 122
Engelaer Scheepsbouw B.V.
Waterstraat 17.6658 AA  BENEDEN LEEU
WEN. NL

0  404
Engine Partners (Holland) BV 
Ohmweg 22, 3208 KE SPIJKENISSE. NL 
Postbus 457, 3200 AL SPIJKENISSE, NL

A  821
Erato, Historisch Maritieme Boekhandel 
Kleine Houtstraat 70,2011 DR HAARLEM, NL

E 86
Esco Aandrijvingen B.V.
Ondernemingsweg 19.2404 HM  ALPHEN 
AAN DEN RIJN, NL
Postbus 349. 2400 AH ALPHEN AAN DEN 
RIJN, NL

E 117
Esco Belgium S A
Hoeksekade 83, 2661 GJ BERGSCHENHOEK, 
NL

0413
Europe Marine Control B.V.
Teteringsedijk 295,4817 ME BREDA, NL

0435
Europees Trainingscentrum voor Machine- 
technologie
Zwet 1, 9932 A A  DELFZIJL, NL 
Postbus 35.9930 AA  DELFZIJL, NL

E 160
Euronorm Duursma Groep Zutphen 
Pol laan 52, 7202 BX ZUTPHEN. NL 
Postbus 178, 7200 AD ZUTPHEN. NL

E 98
Eurocable Holland B.V.
Calandstraat 90. 3125 BB SCHIEDAM, NL

A  761 
Eutelsat
70 Rue Balard, 75015 PARIS, FR 

E 41
Evermes B.V.
Dwarsweg 22. 5301 KT ZALTBOMMEL, NL 

E 55
Exalto B.V. Industrie- en Handelsonderne
ming
Nijverheidsstraat 12, 3371 XE HARDINXVELD 
GIESSENDAM, NL
Postbus 40, 3370 A A  HARDINXVELD GIESSEN
DAM. NL

Facet Industrial B.V.
Draaibrugweg 10, 1332 AD  ALMERE, NL 

W  324
Dr. Fahrentholz GmbH & Co. KG 
Grasweg 4-6,24118 KIEL, DE

W  346
Federal-Mogul Daido 
Winterhay Une, ILMINSTER, GB

W  346
Federal-Mogul Oil Conditioning Systems 
Winterhay Une, ILMINSTER, GB

W  347
Federal-Mogul Burscheid GmbH 
Buergermeister-Schmidt-Strasse 17, 51399 
BURSCHEID, DE

E 142
R.W. Fernstrum & Company
1716 11th Avenue, MENOMINEE, Ml 49858,
US
P.O. Box 97, MENOMINEE, Ml 49858-0097. US 

E 95
FibroluxGmbH
Hessenstrasse 18, 65719 HOFHEIM, DE 

0 450
Graham Associates Ltd. Fondle 
2 Northgate Avenue, BURY ST. EDMUNDS, 
GB

A  732
B.V. Fotometaal
Nijverheidsstraat 29-31, 1521 NGWORMER- 
VEER, NL
Postbus 42, 1520 AA  W ORM ERVE ER, NL 

N 501
4Sea Trading B.V.
Van Vollenhovenstraat 35, 3016 BG ROTTER
DAM. NL
Postbus 23384, 3001 KJ ROTTERDAM, NL 

W  307
Francis Searchlights
Glasblazerstraat 9a, 2984 BL RIDDERKERK, NL 

A  706
Fuel-King Europe
Gemeenschapspolderweg821,1382 G P 
WEESP, NL

E 125
Furuno Electric Co. Ltd.

N 520
G.C. de Jong Construction BV 
Deltastraat 23.4301 RC ZIERIKZEE, NL

E 106
ALSTOM Engines Ltd.
Hythe Hill, COLCHESTER. GB

W  338
Dr.lng. Geislinger & Co. Schwingungstechnik 
GmbH
Hallwanger Landesstrasse 3, 5300 HALL- 
WANG, AT

A  707
Gepa Fiberglass Ind. & Trade Co. Inc.
Tersane Yolu, Yan Sanayi Boelgesi, 81700
TUZLA ISTAN8UL, TR
P.O. Box 7, 81700 TUZLA, ISTANBUL, TR

W 302
Germanischer Lloyd
Vorsetzen 32, 20459 HAMBURG, DE
P.O. Box 11 1606, 20416 HAMBURG, DE

E 140a
Geveke Motoren B.V.
Ketelweg 20, 3356 LE PAPENDRECHT. NL 
Postbus 61. 3350 AB PAPENDRECHT, NL

E 140d
Geveke Rental Power
Oost Randweg 22-24, 4782 PZ MOERDIJK, NL 
Postbus 54, 4780 AB MOERDIJK, NL

E 140c
Geveke Werktuigbouw B.V.
Barajasweg 60. 1043 CP AMSTERDAM, NL 
Postbus 820, 1000 AV AMSTERDAM, NL

E 88
Van de Giessen Straalbuizen 
Nijverheidsstraat 8, 3371 XE HARDINXVELD 
GIESSENDAM, NL
Postbus 96. 3370 AB HARDINXVELD GIESSEN
DAM, NL

A 809
Gitiese Girotecnica S.r.l.
Via al Ponte Polcevera 8-14,16161 GENOVA, 
GE, IT

A  717a
Globe Wireless
550 Pilgrim Drive. FOSTER CITY, CA 94404, US 

W  303
GloCall Satellite Telephones B.V.
Jacques Perkstraat 3, 2274 GP VOORBURG,
NL
Postbus 95555,2509 CN 'S-GRAVENHAGE, NL 

E 150
G.M.S. Instruments B.V.
Driemanssteeweg 190, 3084 CB ROTTER 
DAM, NL
Postbus 54219, 3008 JE ROTTERDAM, NL 

E 162
GOVA Scheepselektronika 
Ringdijk 530, 2987 VZ RIDDERKERK, NL 
Postbus 135, 2980 AC RIDDERKERK. NL

E 33
Van de Graaf s Werktuig- en Constructie- 
bouw B.V.
Lindtsedijk 54, 3336 LE ZWIJNDRECHT, NL 
Postbus 169, 3330 AD ZWIJNDRECHT, NL

A 771
Brunei Marine Technology 
Marconistraat 16, 3029 AK ROTTERDAM, NL 
Postbus 6316, 3002 AH ROTTERDAM, NL

A 786
Graepel-STUV GmbH
Waldemar-Estel-Strasse 7, 39615 SEEHAU- 
SEN, DE
P.O. Box 11 33, 39611 SEEHAUSEN, DE 

A  792
De Greuns B.V. Scheepswerf & Machinefa
briek
Greunsweg 21, 8937 AN LEEUWARDEN. NL 
Postbus 734, 8901 BM  LEEUWARDEN, NL

E 142
De Groot Nijkerk Dredging Equipment 
Edisonstraat 32, 3861 NE NIJKERK GLD, NL 
Postbus 1021, 3860 BA NIJKERK GLD, NL

E 34
Van de Grijp Buizen B.V. (Van de Grijp Pipes 
& Parts)
Rietgorsweg 11, 3356 U  PAPENDRECHT. NL 
Postbus 72,3350 AB PAPENDRECHT, NL
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E 58
GTI Marine & Offshore B.V.
Sluisjesdijk 37, 3087 AD ROTTERDAM, NL 
Postbus 59029, 3008 PA ROTTERDAM, NL

A  807
CM Hammar AB
August Barks gat a 15, 421 32 VASTRA FRO- 
LUNDA, SE

A  737b
Harbour & Marine Engineering Pty Ltd.
139 Martin Street, BRIGHTON, VIC 3186, AU

E 157
Haten boer -  Demi B.V.
Mercuriusweg 8, 3113 AR SCHIEDAM, NL 
Postbus 6013.3002 AA  ROTTERDAM, NL

A 802
Havendienst Den Helder/HSV 
Marsdiepstraat 621, 1784 A M  DEN HELDER, 
NL

E 40
Heinen & Hopman Engineering B.V. 
Zuidwenk 45, 3751 CB BUNSCHOTEN SPA
KENBURG, NL
Postbus 9, 3750 GA BUNSCHOTEN SPAKEN
BURG, NL

0  453
Fritz Heinzmann GmbH + Co.
Am Haselbach 1, 79677 SCHOENAU, DE

A 778
Helmacab Holland B.V.
Transportweg 12, 3371 MB HARDINXVELD 
GIESSENDAM, NL

A  765
Hendrik Veder B.V.
Eemhavenweg 131. 3089 KE ROTTERDAM, 
NL
Postbus 54543, 3008 KA ROTTERDAM, NL 

A  712
Henri Systems Holland B.V. 
Scheepmakersstraat 33, 3334 KG ZWIJND- 
RECHT, NL
Postbus 198, 3330 AD  ZWIJNDRECHT, NL 

W 340
Hippo Marine Products Ltd.
Marlborough Road, LANCING, GB

E 129
Hispano-Suiza
2 Boulevard du General Martial Valin, 75724 
PARIS CEDEX 15, FR

N 518
Alfred Hodt Korrosionsschutz GmbH 
Reimerstwiete 22, 20457 HAMBURG, DE 
P.O. Box 11 15 26, 20415 HAMBURG, DE

W 338
Hoerbiger Ventilwerke AG 
Braunhubergasse 23, 1110 WIEN, AT 
P.O. Box 91. 1110 WIEN, AT

0  451
Holland Marine Services Amsterdam B.V. 
Vlothavenweg 16. 1013 BJ AMSTERDAM, NL 
Postbus 415. 1500 EK ZAANDAM, NL

N 512
Holland Marine Equipment 
Boerhaavelaan 40, 2713 HX ZOETERMEER,
NL
Postbus 138. 2700 AC ZOETERMEER, NL 

E 29
Holland Nautic Apeldoorn B.V. 
Nagelpoelweg 16, 7333 NZ APELDOORN, NL 
Postbus 20089, 7302 HB APELDOORN, NL

E 144
Holland Roerpropeller B.V.
Zaag 27, 2931 LD KRIMPEN AAN DE LEK. NL 
Postbus 2020, 2930 A A  KRIMPEN AAN DE 
LEK. NL

W  333
H M A  Power Systems B.V.
Ringdijk 390, 2983 GS RIDDERKERK, NL 
Postbus 3007, 2980 DA  RIDDERKERK. NL

A 800
Holmatro Industrial & Rescue Equipment 
Zalmweg 30.4941 VX RAAMSDONKSVEER, 
NL
Postbus 33. 4940 AA  RAAMSDONKSVEER. NL 

E 42
HSB Holland Shipbuilding p/a Uitgeverij Radi
us B.V.
Vijverplantsoen 1, 3319 SW  DORDRECHT. NL 
Postbus 277, 3300 AG DORDRECHT. NL

E 68
Huisman Special Lifting Equipment B.V. 
Admiraal Trompstraat 2, 3115 HH SCHIE
DAM, NL
Postbus 150, 3100 AD  SCHIEDAM, NL 

A  755
Ludwig Hunger Werkzeug- und Maschinen
fabrik GmbH
Graefelfinger Strasse 146,81375 MUEN- 
CHEN, DE
P.O, Box 70 09 60, 81309 MUENCHEN, DE 

A  829
Weerbureau HWS
Wetering pad 2, 3762 EN SOEST, NL

E 93
Hydraudyne Pneumatiek B.V. 
Bankwerkerstraat 16, 3077 MB ROTTERDAM, 
NL
Postbus 9236, 3007 AE ROTTERDAM, NL 

0411
Hydrographie and Marine Consultants B.V. 
HMC
Operetteweg 4,1323 VA  ALMERE, NL 

A  757
Dienst der Hydrografie Koninklijke Marine 
Badhuisweg 167, 2597 JN 'S-GRAVENHAGE, 
NL
Postbus 90704, 2509 LS 'S-GRAVENHAGE, NL 

A  806
Hydrosphere Nava rds Ltd.
Albert Road, ALDERSHOT, GB

E 38
Hytorc Nederland
Kerstenberg 23, 6596 CE MILSBEEK, NL 

A  764
HZ-Safety B.V.
Oosterhavenweg 24,4382 NL VUSSINGEN,
NL
Postbus 36,4380 A A  VUSSINGEN, NL 

A  816
International Association of Dredging Com
panies (lADC)
Duinweg 21, 2585 JV 'S-GRAVENHAGE, NL 
Postbus 80521, 2508 GM 'S-GRAVENHAGE,
NL

N 512, W  328 
IHC Lagersmit
Smitweg 6, 2961 A W  KINDERDIJK, NL 
Postbus 5.2960 A A  KINDERDIJK, NL

A  775
IHC Holland N V.
Molendijk 94. 3361 EP SLIEDRECHT, NL 
Postbus 204, 3360 AE SLIEDRECHT, NL

0431
HR Publications Ltd. Marine Equipment News 
29 Bressenden Place, LONDON, GB

E 51
Imatrans B.V.
*5 G ravenda mse weg 53,2215 TC VOOR
HOUT, NL

N 501
IMC Shipping & Offshore Design 
Van Vollenhovenstraat 35, 3016 BG ROTTER
DAM, NL
Postbus 23384, 3001 KJ ROTTERDAM, NL 

Z203
IMSA, International Marine Software Asso
ciates c/o Hydrocomp Inc.
13 Jenkins Court, DURHAM, NH 03824. US

E 43
Imtech Marine en Industry R & H Systems B.V. 
Sluisjesdijk 155, 3087 AG ROTTERDAM, NL 
Postbus 5054, 3008 AB ROTTERDAM, NL

A  746
Industrial Power Units Ltd.
Sutherland Avenue, WOLVERHAMPTON, GB

A  791
Infomer Le Marin
13 Rue du Breil, 35063 RENNES CEDEX, FR 
P.O. Box 6305, 35063 RENNES CEDEX, FR

Z225
Inmarsat
99 City Road, LONDON, GB 

E 90
International Maritime Organization IMO 
4 Albert Embankment LONDON, GB

A  780
Intermarine Electronics Corp.
Agion Saranta 16, 18346 MOSCHATO, GR

A  718
Stichting Jaap Augustijn Schoolinternaat Dr. 
Ewald Poppe
Edward Poppelaan 12,4874 NA ETTEN-IEUR, 
NL
Postbus 268, 4870 AG ETTEN-LEUR, NL 

E 13
Intertech B.V.
Gildenveld 19, 3892 DC ZEE WOLDE. NL 
Postbus 153, 3890 AD  ZEEWOLDE, NL

E 37
IPAR Industrial Partners B.V.
Tjalkkade 25, 5928 PZ VENLO, NL 
Postbus 3275, 5902 RG VENLO. NL

A  773b
IPCO Engineering
Maxwellstraat 63, 3316 GP DORDRECHT, NL 
Postbus 1163, 3300 BD DORDRECHT, NL

E 20
Ippokampos S.A.
2nd KM Koropi. Vari Avenue, 19400 KOROPJ, 
GR
P.O. Box 192, 19400 KOROPI. GR 

E 75
Iridium Italy S.p.a.
Via Leofreni 4,00131 ROMA, RM, IT 

A  770a
Vereniging IRO
Engelandlaan 330, 2711 DZ ZOETERMEER, NL 
Postbus 7261, 2701 AG ZOETERMEER, NL

A  742
International Transport Contractors Manage
ment B.V. ITC
Herenweg 133, 2105 MG HEEMSTEDE, NL 
Postbus 19, 2100 AA  HEEMSTEDE. NL

A  741
Japanese Marine Equipment Association
5-16Toranomon, 1-chome, MINATO-KU, JP

0 419
Johnson Pump B.V. (vh Stork Pompen)
Dr. A.F. Philipsweg 51, 9403 AD  ASSEN, NL 
Postbus 9,9400 AA  ASSEN, NL

E 80
'A. de Jong T.H.'B.V.
Industrieweg 130, 3044 AT ROTTERDAM, NL 
Postbus 11001, 3004 EA ROTTERDAM, NL

A 710
De Jong Umuiden II B.V.
Eendrachtsstraat 1,1951 AZ VELSEN NOORD, 
NL

A  760
Kabola Heating Systems Gebr. Post B.V. 
Populierenweg 41, 3421 TX OUDEWATER, NL

A  728
Kalkman Scheepstechniek en Mobiele Com
municatie B.V.
Parallelweg 11-12, 2921 LE KRIMPEN AAN 
DEN IJSSEU NL
Postbus 23, 2920 A A  KRIMPEN AAN DEN US- 
SEL.NL

0443
Kamar Shipbuilding B.V.
Kerk laan 6, 2903 BE CAPELLE AAN  DEN IJS- 
SEL, NL
Postbus 391, 2900 AJ CAPELLE AAN DEN IJ5- 
SEL, NL

0  443
Karat International Ltd.
Al. Niepodleglosci 645b, 81-879 SOPOT, PL

A  741
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
4-1 Hamamatsu-cho, 2<home, MINATO-KU, 
JP

Z233
Kelvin Hughes Ltd.
New North Road. ILFORD, ESSEX, GB

E 65
Kemper en Van Twist Diesel B.V.
Mijlweg 33, 3316 BE DORDRECHT, NL 
Postbus 156, 3300 AD  DORDRECHT. NL

0  405
Ketting Handel B.V.
Maxwellstraat 1, 1976 AD  IJMUIDEN, NL 
Postbus 112, 1970 AC IJMUIDEN, NL

E 69
Kiev Shipbuilding and Repair Yard Joint 
Stock Company
Naberezhno-Lugovaya Str. 8. 254071 KIEV,
UA

W  323
Guenther Klein Industriebedarf GmbH 
Ewige Weide 13, 22926 AHRENSBURG. DE 
P.O. Box 15 11. 22905 AHRENSBURG, DE

W  323
KM  Europa Metal AG
Klosterstrasse 29, 49074 OSNABRUECK. DE
P.O. Box 33 20,49023 OSNABRUECK. DE

E 52
Kobelt Manufacturing Company Ltd.
8238 129th Street, SURREY. BC V3W 0A6, CA

A  752b
Koco/KSM Holland B.V.
Maerlandtweg 10,2921 LC KRIMPEN AAN 
DEN IJSSEU NL

N 512
Koninklijke Nederlandse Vereniging van 
Technici op Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, 3014 HA ROTTERDAM, 
NL

E 31
Kongsberg Norcontrol B.V.
Raadhuislaan 74, 3201 ELSPIJKENISSE, NL 
Postbus 890, 3200 AV SPIJKENISSE, NL

0 429
Korea International Trade Association 
Choong-Ang-Dong, 600-729 PUSAN, KR

A  714
KPN Telecom Advies & Promotiecentrum 
Winschoterdiep 46, 9723 AC GRONINGEN. NL 
Postbus 13500, 9700 EG GRONINGEN, NL

E 22
Krampitz Tanksystem GmbH 
Hohenhorststrasse 1b, 21337 LUENEBURG,
DE

W 338
KRAL und Kraeutler GmbH & Co.
Bildgasse 40, 6893 LUSTENAU. AT 
P.O. Box 304, 6893 LUSTENAU, AT

E 99
Krishna Filaments Ltd.
5th Conventstreet 2, 400 039 COLABA, MUMi- 
BAT, IN

Z214 
Kroon B.V.
Zwedenweg 2, 9601 ME HOOGEZAND, NL 
Postbus 59, 9600 AB HOOGEZAND, NL

E 77
Krupp Foerdertechnik GmbH 
Einsiedelstrasse 6, 23554 LUEBECK, DE 
P.O. Box 1601,23547 LUEBECK, DE

A  749a, A  749b, A  749c 
K.S.C. Kabel Service Center B.V. 
Woensdrechtstraat 23-27, 3045 PZ ROTTER
DAM, NL

E 109
Kuhne Industrie B.V.
Hogebrinkerweg 18,3871 KN HOEVELAKEN, 
NL
Postbus 19. 3870 CA HOEVELAKEN, NL 

N 517
Kustwachtcentrum Umuiden 
Merwedestraat 1.1972 W  UMUIDEN, NL 
Postbus 303,1970 AH UMUIDEN, NL

A  773
K&R Pompen B.V.
Arkansasdreef 28. 3565 AR UTRECHT, NL 
Postbus 9684, 3506 GR UTRECHT, NL

E 29
KVH Europe A/S
Ved Klaedebo 12, 2970 HORSHOLM, DK 

E47
Lalizas Hellas Ltd.
Omirithou Skilitsi 52.18532 PIRAIEVS, GR 
0433
Laser Plot Inc.
48 Sword Street, AUBURN, M A  01501, US 

A  774
Van Leeuwen Buizen Groep 
Lindtsedijk 20,3336 LE ZWIJNDRECHT, NL 
Postbus 50, 3330 AB ZWIJNDRECHT, NL

E 44
Leistritz Aktiengesellschaft 
Markgrafenstrasse 29-39, 90459 NUERN
BERG. DE
P.O. Box 3041, 90014 NUERNBERG, DE 

A  705
Lekko V.B.S.
Riouwlaan 162, 3131 NM  VLAARDINGEN, NL 
Postbus 400, 1970 AK IJMUIDEN, NL
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A 784
Lemans Nederiand B.V.
Kwartelweg 1.4791 RP KtUNDERT, NL 
Postbus 527,4600 A M  BERGEN OP ZOOM, NL

E 131a, E 131 b
B.V. Installatiebouw Van der Leun 
Leeghwaterstraat 27, 3364 AE SUEDRECHT, 
NL
Postbus 6, 3360 AA  SUEDRECHT. NL 

W  325
Liebherr Werk Nenzing GmbH 
Tschalenga 3.6710 NENZING, AT 
P.O. Box 10, 6710 NENZING, AT

W331c
Liguria Produce Marine Consortium 
Via dei Pescatori. 16128 GENOVA, GE. IT

E 17
Ups B.V.
Lipsstraat 52, 5151 RP DRUNEN, NL 
Postbus 6, 5150 BB DRUNEN, NL

Z 229
Litton Marine Systems UK Ltd.
118 Burlington Road, NEW MALDEN, GB

E 60
Lloyd's Register
Weena-Zuid 170, 3012 NC ROTTERDAM. NL 
Postbus 701, 3000 AS ROTTERDAM, NL

N 506
Lloyd's Maritime Information Services 
69-77 Paul Street, LONDON, GB

A  715 
LLP Ltd.
69-77 Paul Street, LONDON, GB 

W 314
Lock-Tile Holland B.V.
Groteweg 45, 8191JS WAPENVELD, NL 
Postbus 50.8190 AB WAPENVELD, NL

N 512
Loggers B.V.
Mijlweg 83, 3316 BE DORDRECHT, NL 
Postbus 194, 3300 AD DORDRECHT, NL

0  438
Lokit Polymer Pte. Ltd.
37 Kim Chuan Drive, SINGAPORE 537089, SG

E 27
Lubrafil B.V.
Driemanssteeweg 46, 3084 CB ROTTERDAM, 
NL
Postbus 54190, 3008 JD ROTTERDAM, NL 

E 115
Lucas Bryce
Hatherley Lane. CHELTENHAM, GB 

E 112
Machine Support B.V.
Kaartenmakerstraat 7, 2984 CB RIDDERKERK, 
NL

E 113
MagoluxS.A.
Parc Industriel C. 6780 MESSANCY, BE 

E 116
MAN B&W Diesel AG 
Stadtbachstrasse 1, 86153 AUGSBURG, DE 
P.O. Box 10 00 80, 86135 AUGSBURG, DE

A 717b
MAN TAKRAF Foerdertechnik GmbH 
Torgauer Strasse 336, 04347 LEIPZIG, DE 
P.O. Box 15 33, 04351 LEIPZIG. DE

A 741
Manabe Zoki Co. Ltd.

V 603
Mantec Maritime Services
de Oude Bleijk 97, 2266 CE LEIDSCHENDAM,
NL

E45
Maprom Engineering B.V.
Maxwellstraat 22, 3316 GP DORDRECHT, NL

A  738
Marine Engineers Review 
80 Coleman Street, LONDON, GB

W  336
Marinor Shipping & Offshore Systems A/S 
Magnus Barfotsvei 9b. 4689 KRISTIAN5AND, 
NO
P.O. Box 4104 Kongsgaard, 4689 KRISTIAN- 
SAND, NO

W  326 
Marilux B.V.
Bliek 14,4941 SG RAAMSDONKSVEER, NL 
Postbus 465,4940 AL RAAMSDONKSVEER.
NL

A 780
Marine Services S.A
Notara Str. 73,18535 PIRAEUS. GR

N 509
Marine Service Poland 
Waszyngtona 34/36,81-342 GDYNIA PL

N 513
Maritiem Nederland
Burgemeester van Trichtlaan 54, 3648 VJ
W1LNIS, NL
Postbus 38, 3648 ZG W1LNIS, NL 

W  310
Maritiem Trainingscentrum B.V.
Beerweg 101, 3199 LM MAASVLAKTE ROT
TERDAM, NL

W  335
Maritime Journal 
Lower Quay, FAREHAM, GB

A810
Maritime Progress Ltd.
Godstone Road, KENLEY, GB

E 156
Marktechnical
Gerardus Majellastraat 33, 5101 BE DONGEN, 
NL
Postbus 324, 5100 AH DONGEN, NL 

A  801
Marlow Ropes Ltd.
South Road, HAILSHAM, GB

W  343
Maropol B.VTMaropol Int'l B.V7 Comaro B.V. 
Velsenstraat 2, 4251 U  WERKENDAM. NL 
Postbus 171, 4250 DD WERKENDAM, NL

0432
Maritime Reporter and Engineering News 
118 E. 25th Street, NEW YORK, NY 10010, US

A  790
MARU Watersport & Industrie 
Uiterweg 363b, 1431 AK AALSMEER, NL

E 165
Masterpiece Shipcollection 
Ridderstraat 14.1811 EX ALKMAAR, NL 
Postbus 241, 1800 AE ALKMAAR, NL

E 143
Mastervolt B.V.
Snijdersbergweg 93, 1105 AN AMSTERDAM 
ZUIDOOST, NL
Postbus 22947, 1100 DK AMSTERDAM ZUID
OOST, NL

W313
Materiaal Metingen Europe B.V. 
Rietdekkerstraat 16, 2984 BM RIDDERKERK, 
NL
Postbus 4222, 2980 GE RIDDERKERK, NL 

A  737a
Mathers Control, Inc
675 Pease Road, BURLINGTON, W A 98233- 
3103, US

A  770b
MCE Engel GmbH Marine Catering Engi
neering
Hauptstrasse 3, 26434 WANGERLAND, DE 

W342
McMurdo Limited
Rodney Road, PORTSMOUTH. GB

A 753
MDB-Roodenburg B.V.
Merwedestraat 86, 3313 CS DORDRECHT, NL 
Postbus 108, 3300 AC DORDRECHT. NL

0  426
Merrem Andre de la Porte
Veiling weg 2, 5301 KM  ZALTBOMMEL, NL
Postbus 2058, 5300 CB ZALTBOMMEL, NL

E 79
Merwede Shipyard
Rivierdijk 586. 3371 ED HARDINXVELD GIES
SEN DAM, NL
Postbus 5, 3370 AA  HARDINXVELD GIESSEN- 
DAM, NL

A  779
Metalogenia
Ctra. Nacional 2 KM 636,6, 08330 PREMIA DE 
MAR, BARCELONA, ES

W  338
Miba Gleitlager AG
Dr. Mitterbauer Strasse 3, 4663 LAAKIRCHEN, 
AT
P.O. Box 1.4663 LAAKIRCHEN, AT

N 51 la, N 511b
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Direc
tie Voorlichting
Plesmanweg 1-6. 2597 JG 'S-GRAVENHAGE,
NL
Postbus 20901, 2500 EX *S-GRAVE NHAGE. NL 

A  741
Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd.
4-28 Mita, 1 -chôme. MINATO-KU. JP

A  741
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (Diesel Engi
ne Sales Department)
5-1 Marunouchi. 2-chome, CHIYODA-KU, JP

0406
Mobilis
Les Frenes. 13109 SIMIANE-COLLONGUE, FR 

E 53
Monteurs Baudouin SA
165 Boulevard de Pont de Vivaux. 13010
MARSEILLE, FR

A 724
Vereniging de Motorsleepboot
Sluis St.Andries 10, 5328 JJ ROSSUM GLD, NL

E 89
The Motor Ship
The Quadrant. SUTTON, GB

N 512
Mulder & Rijke Co. Ltd.
Loggerstraat 45, 1976CX IJMUIDEN, NL 
Postbus 48, 1970 AA  IJMUIDEN, NL

A  741 
Nabco Ltd.
9-18 Kaigan, 1-chôme, MINATO-KU, JP 

Z 209
Nautikaris B.V.
Hoofdstraat 170, 2071 EM SANTPOORT 
NOORD, NL
Postbus 600, 2070 AP SANTPOORT NOORD,
NL

A  733
NavtecGmbH t
Flughafen Berlin Schoenefeld, 12521 BERLIN, 
DE

Z230
Navylle B.V.
Rivium Oostlaan 31, 2909 LL CAPELLE AAN 
DEN IJSSEL, NL

W304 
Neho B.V.
Achterwetering 4.2871 RK SCHOONHOVEN. 
NL
Postbus 533, 2870 AH SCHOONHOVEN, NL 

E 111
Neptune Marine Service B.V.
Veerdam 1, 5308 JH AALST GLD, NL

Z 226
Nederland Survey Projecten en Apparatuur 
(NeSa) B.V.
Stuttgartstraat 42-44, 3047 AS ROTTERDAM, 
NL
Postbus 10333, 3004 AH ROTTERDAM, NL

W337
Nestinox B.V.
Hallenweg 5-7, 5683 CT BEST, NL 
Postbus 174, 5680 AD BEST. NL

E 101
Netverk Ltd.
Market Street BRACKNELL, GB 

E 28
Neue Harzer Werke GmbH 
Michaelsteiner Strasse 29, 38889 BLANKEN
BURG, DE

W  311
Neuenhauser Kompressorenbau 
Ladestrasse 5. 49828 NEUENHAUS, DE 
P.O. Box 12 65,49826 NEUENHAUS. DE

A 796
Nicoverken Holland B.V.
Regoutstraat 1, 3125 BH SCHIEDAM, NL

E 108
Niehuis & Van den Berg B.V.
Pastoriestraat 1, 3195 HT PERNIS ROTTER
DAM, NL
Postbus 5801, 3008 AV  ROTTERDAM, NL 

E 152
M.J.C. Niemann Nederland B.V.
Printerweg 7, 3821 AP AMERSFOORT, NL 
Postbus 311. 3800 AH AMERSFOORT, NL

A  726
Niestern Sander B.V.
Venjelaan 6. 9936 BR FARMSUM, NL 
Postbus 108, 9930 AC DELFZIJL. NL

A 711
A. Nobel en Zn. Filtration & Separation 
Ringdijk 516, 3331 LK ZWUNDRECHT, NL 
Postbus 69. 3330 AB ZWUNDRECHT. NL

A 808
Norfloat U.K. Ltd.
Kennford Road. MARSH BARTON, EXETER. 
GB

N 510
Northstar Technologies, Inc. Div. CMC Electro 
30 Sudbury Road. ACTON, M A  01720, US

W  332
Nova Werke AG
Vogelsangstrasse 24. 8307 EFFRETIKON, CH

Z 234
Noxon Stainless B.V.
Lagedijk 4b. 5705 BZ HELMOND. NL 
Postbus 60%. 5700 ET HELMOND. NL

E 148 
NRF B.V.
Langenboomseweg 64, 5451JM MILL, NL 
Postbus 1. 5450 AA  MILL. NL

N 512
Nijhuis Pompen B.V.
Parallelweg 4, 7102 DE WINTERSWIJK. NL 
Postbus 102, 7100 AC WINTERSWIJK, NL

Z 210
Observator Instruments 
Rietdekkerstraat 6. 2984 BM RIDDERKERK. 
NL
Postbus 60. 2980 AB RIDDERKERK, NL 

Z 215b
Odom Hydrographic Systems Inc.
8178G.S.R.I. Avenue. BATON ROUGE, LA 
70820, US

A811
Oilfield Publications Limited 
15 The Homend, LEDBURY. GB

E 127b
Omni Tracking Systems (OTS)
32 London Road, SPALDING, GB

A  703
Opticon Services B.V.
Bergambachterstraat 3, 2871 JB SCHOON
HOVEN. NL
Postbus 11, 2870 AA  SCHOONHOVEN, NL

N 505
OptiMarin Marketing A/S 
Randabergveien 101,4027 STAVANGER, NO

0427
Vereniging Oranje U.A,
Schweitzerlaan 21,9728 NR GRONINGEN, NL 
Postbus 340, 9700 AH GRONINGEN, NL

E 108
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Nieuwendammerdijk 542,1023 BX AMSTER
DAM, NL
Postbus 37050, 1030 AB AMSTERDAM, NL 

W  338
Oeswag Werft Linz Ges.mbH 
Hafenstrasse 61,4010 LINZ, AT

0436  
Pacif ic 2000
P.O. Box 975, PARRAMATTA. NSW 2124, AU 

W  338
Palfinger Hebetechnik GmbH 
Moosmuehlstrasse 1, 5203 KOESTENDORF, 
AT

0408
PBS Turbo s.r.o.
Vlkovska 279, 595 01 VELKA BITES, CZ 

W301
Albert van der Perk B.V.
Kleiweg 341-347, 3045 PK ROTTERDAM, NL 
Postbus 37143, 3005 LC ROTTERDAM, NL

N 510 
Perko, Inc.
16490 N.W. 13th Avenue, MIAMI, FL 33169, 
US
P.O. Box 64000-D, MIAMI, FL 33164-0510, US 

W 329
Pintsch Bamag Antriebs- und Verkehrstech
nik
Huenxerstrasse 149,46537 DINSLAKEN, DE 
P.O. Box 10 04 20,46524 DINSLAKEN, DE
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Imtech Marine & Industry
t h e  o n e  n a m e  t o  r e m e m b e r

PO Box 5054 - 3008 AB Rotterdam - The Netherlands 
Te l.+31 (0)10 487 19 11 - F a x +31 (0)10 487 117 02 
E-mail: into.marine@renhs.nl & Industry

Powerful forceA
i n  m a r i n e  t e c h n o l o g y

Imtech Marine & Industry is the turn-key 

supplier for electrical installations ai 

automation systems for leading naval and 

merchant shipbuilders, since 1860.

■ Bridge Systems

■ Propulsion Control Systems

Power Generation and Distribution

^ u r o p o  r t

sfandno. £ 4 3

Integrated Bridge System
[j& | ■ Machinery M onitoring and Control

■ Electrical Installations

■ Electrical Drives

■ Galley and Laundry

W o rld -w id e  a p o w e rfu l force 
in m a rin e  te c h n o lo g y

• Booster Stations »C ar Carriers • Cruise Ships
• Dredgers • Frigates • Landing Platform Docks

• Luxury Yachts •M inehunters • Offshore Work ships 
• Patrol Vessels • Research Vessels • Ro-Ro Ferries 

• Semi-sub and Drilling Vessels • Submarines »Tankers

9 
99 

S&W
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8
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A 780
Industrial Development Center of Piraeus 
El. Venizelou 35, 18S45 PIRAIEVS, GR

A 747
RMK Marine Gemi Vapim Sanayi ve Deniz 
Tasmaciligi Isletmesi A.S.
Tersaneler Bolgesi, Icmeler, 81700 TUZLA, 
ISTANBUL, TR

W339b
Plan Engineering
Scheldestraat 9. 4381 RP VUSSINGEN. NL 
Postbus 5010, 4380 KA VUSSINGEN. NL

N 510
Plastic Pilings, Inc
1485 S. Willow Avenue. RIALTO. CA 92376, 
US

N 509
Polish Ports Handbook 
Energetykow 3-4, 70-656 SZCZECIN, PL

E 110
Pols Aggregaten B.V.
Ambachtstraat 18, 2861 EX BERGAMBACHT, 
NL

N 509
Polski Rejestr Statkow
Gen.J. Hallera 126,80-416GDANSK, PL
P.O. Box 445, 80-958 GDANSK, PL

E 80
Pompe Gabarino S.P.A.
Via San Lazzaro 3, 15011 ACQUI TERME, AU 
IT
P.O. Box 108, 15011 ACQUI TERME, AL, IT 

0401
Port Engineering Management c/o Interna
tional Media Representation 
18 Lower Stonehayes, GREAT LINFORD, GB 
P.O. Box 51. BORDON, GB

N 509
The Port of Gdansk Authority Co.
Ul. Zamknieta 18,80-955 GDANSK, PL

A 740
PPS Power Parts Supply B.V.
Merwedestraat 82, 3313 CS DORDRECHT, NL

E 126
Praxis Automation Technology B.V.
Willem Barentszstraat 1, 2315 TZ LEIDEN, NL

A 736
PressCorp B.V.
Institutenweg 1, 7521 PH ENSCHEDE, NL 
Postbus 424, 7500 AK ENSCHEDE, NL

Z 223
Primar Official Enc Service 
Lervigsveien 32, 4014 STAVANGER, NO 
P.O. Box 60.4001 STAVANGER. NO

W339a 
Prolog Ltd.
Zhadanovskaya Str. 8,197110 ST. PETERS
BURG, SU

E 11a, E 11b 
Promac Nederland B.V.
Van Voordenpark 14, 5301 KPZALTBOM- 
MEL, NL
Postbus 22, 5300 AA  ZALTBOMMEL, NL 

0425
P.S.D.I. Benelux N.V.
Fultonbaan 4a, 3439 NE NIEUWEGEIN, NL 

A717d
QPS bv (Quality Positioning Services) 
Vredehofstraat 15, 3761 HA SOEST, NL

E 67
Qua-Vac B.V.
Televisieweg 157,1322 BH ALMERE, NL 

E 76
Radio Holland Marine
Eek houtstraat 2, 3087 AB ROTTERDAM, NL
Postbus 5068, 3008 AB ROTTERDAM, NL

A 776 
Rafa B.V.
Ambachtsweg 28, 3831 KB LEUSDEN, NL 

E 120
Ravestein Container Pontoon B.V. 
Waalbandijk 26,6669 MB DODEWAARD, NL

W331c
F.Ui Razeto & Casareto Spa.
Via E. Caorsi 38, 16030 SORI, GE. IT

0421 ,0422
Koninklijke Nederlandse Redding Maat
schappij (KNRM)

0416
Reggiana Riduttori
Energiewegi 34, 4906 CG OOSTERHOUT NB, 
NL
Postbus 288, 4900 AG OOSTERHOUT NB. NL 

0418
Registro Italiano Navale Netherlands B.V. 
Boompjes 545, 3011 XZ ROTTERDAM. NL

W317 
Reikon B.V.
Newtonweg 9. 3208 KD SPUKENISSE. NL 
Postbus 242, 3200 AE SPiJKENISSE. NL

A 758
R.E.M.-A.T. B.V.
Teteringsedijk 295,4817 ME BREDA NL 

W  331b
'Remontowa' S.A.
Ul. Na Ostrowiu 1,80-958 GDANSK, PL 

A  812
Rescue Solutions International 
4204 D-Sorento Valley Boulevard, SAN DIE
GO, CA 92121, US

E81
Restech Norway A/S 
Ronvikfjaera 1, 8001 BODO, NO 
P.O. Box 624, 8001 BODO, NO

N 512
Ridderinkhof B.V.
Industrieweg 7, 8061 RB HASSELT, NL 

W323
Rometel Trade B.V.
Johan Willem Frisostraat 7,1901 TR CASTRI- 
CUM, NL
Postbus 380, 1900 AJ CASTRICUM, NL

0  412 
Rotor B.V.
de Mors 2, 7151 M X EIBERGEN, NL 
Postbus 45, 7150 AA EIBERGEN, NL

W  308 
Roxtec B.V.
Galvanistraat 16, 3846 AT HARDERWIJK, NL 
Postbus 411, 3840 AK HARDERWIJK. NL

0455
The Royal Institution of Naval Architects 
10 Upper Belgrave Street, LONDON, GB

V 602
Rubber Design B.V.
Willem de Zwijgerlaan 4, 2995 BV HEERJANS- 
DAM, NL
Postbus 15, 2995 ZG HEERJANSDAM, NL 

A  799
Ruysch Technical-Agencies Holland B.V. 
Oostzeestraat 3, 7202 CM ZUTPHEN, NL 
Postbus 28, 7200 AA  ZUTPHEN. NL

A  704
Saab Marine Electronics AB 
Gamlestadsvagen 18b, 402 51 GOTEBORG, SE 
P.O. Box 13045,402 51 GOTEBORG, SE

A  750
Scheepafvalstoffen Binnenvaart (SAB) 
Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM, NL

E 92
Sandfirden Technics B.V.
Haventerrein 1,1779 GS DEN OEVER, NL 
Postbus 9, 1777 ZG HIPPOLYTUSHOEF, NL

A  725a 
Sarc B.V.
Eikenlaan 3,1406 PK BUSSUM, NL 

A  741
Sasakura Engineering Co. Ltd.
7-32 Takeshima, 4-chome, NISHIYODOGA- 
WA-KU, JP

W  344
J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 
Brauner Berg 15, 24157 KIEL, DE 
P.O. 80x92 13,24152 KIEL, DE

E 50b
Savas Quality Seating B.V.
Van Voordenpark 24, 5301 KP ZALTBOM
MEL. NL
Postbus 2112, 5300 CC ZALTBOMMEL, NL 

N 519
Scandfilter AB 
, 512 85 SVENLJUNGA, SE

A  785
Umœ Schat-Harding B.V.
St.-Laurensdreef 37,3565 AJ UTRECHT, NL 
Postbus 9032, 3506 GA UTRECHT, NL

E 18
De Scheepvaartkrant
Leeuwenstraat 13, 3011 AL ROTTERDAM. NL 

E 78
Koninklijke Schelde Groep 
Glacisstraat 165,4381 SE VLISSINGEN, NL 
Postbus 555, 4380 AN VUSSINGEN, NL

E 61
Schepen Onderlinge Nederland U.A. 
Schweitzerlaan 4.9728 NP GRONINGEN, NL 
Postbus 8095, 9702 KB GRONINGEN. NL

E 48
Schiffahrts-Verlag 'Hansa'
Striepenweg 31, 21147 HAMBURG. DE 
P.O. Box 92 06 55, 21136 HAMBURG, DE

A 709
Schindler Marine
Innsbruckweg 76, 3047 AH ROTTERDAM. NL 
Postbus 11169, 3004 ED ROTTERDAM. NL

E 130
Schölte Metalen B.V.
Prinsenweide 56, 7317 BC APELDOORN, NL 
Postbus 1008, 7301 BG APELDOORN, NL

A 797
Schottel Werft Nederland B.V.
Chroomstraat 143,2718 RJ ZOETERMEER. NL 
Postbus 477, 2700 AL ZOETERMEER, NL

W  323
F.F.A. Schulze GmbH
Weidenbaumsweg 139, 21035 HAMBURG,
DE

A 750
KSV 'Schuttevaer'
Vasteland 12e, 3011 BL ROTTERDAM, NL 
Postbus 23415, 3001 KK ROTTERDAM. NL

A 713
SeaTel Europe Inc.
Wide Lane, SWAYTHLING, GB

0  437
The Seatrade Organisation
42 North Station Road. COLCHESTER, GB t
W  330
Sebert Engineering GmbH
Hans-Boeckler-Strasse 35, 73230 KIRCHHEIM,
DE

A  756
Seehafen Verlag GmbH 
Nordkanalstrasse 36,20097 HAMBURG, DE 
P.O. Box 10 56 05, 20038 HAMBURG. DE

E 147
Parker Sempress Pneumatic 
Nijverheidsweg 1, 3341 U HENDRIK IDO A M 
BACHT. NL
Postbus 60, 3340 AB HENDRIK IDO A M 
BACHT. NL

0  439
Serck Heat Transf er
Warwick Road, BIRMINGHAM, GB

0  454
Shipping World & Shipbuider 
74 Grove Road, SUTTON, GB

N 512
Ships Radio Services
Admiraal de Ruyterstraat 20, 3115 HB SCHIE
DAM, NL

N 512
Sigma Coatings B.V.
Parmentierplein 13, 3088 GN ROTTERDAM, 
NL
Postbus 1037, 3000 BA ROTTERDAM, NL 

A  744
SKL Benelux B.V.
Merwedestraat 80c, 3313 CS DORDRECHT, NL 

E 105
Solcon Industries Ltd.
Haminara Street 16. 46 586 HERZLIYYA, IL

W  331 
Sormec Sr.l.
C/da San Gaetano KM 1,200,91011 ALCA- 
MO, TP, IT

N 516
Soteco International S.r.l.
Via B. Parodi 276.16010 CERANESI, GE, (T

E 75
S P. Radio A/S
Porsvej 2,9200 AALBORG SV. DK 
P.O. Box 7071. 9200 AALBORG SV, DK

A  772
Sperre Rotterdam B.V.
Glasblazerstraat 12b, 2984 BL RIDDERKERK, 
NL
Postbus 390, 2980 AJ RIDDERKERK. NL

A  781 
Spka Ltd.
Mayrokordatoy Street 11, 18538 PIFLAIEVS,
GR

N 510
Spurs Marine Mfg. Inc.
201 S.W. 33rd Street FORT LAUDERDALE. FL
33315, US

A  754
Cast Iron Foundry 'Srem' S.A.
Ul. Staszica 1. 63-100 SREM, PL

Z 201
Staalkabel B.V.
Contactweg 40. 1014 AN AMSTERDAM, NL 
Postbus 8051, 1005 AB AMSTERDAM, NL

E 105
Stadt Automasjon A/S 
. 6083 GJERDSVIKA NO

Z 220 
KPN
Telecomplein 5, 2516 GA 'S-GRAVENHAGE,
NL
Postbus 30000, 2500 GA 'S-GRAVENHAGE, NL 

E 151
Sterling Berkefeld (Netherlands)
Cairostraat 55. 3047 BB ROTTERDAM, NL 
Postbus 10113. 3004 AC ROTTERDAM, NL

A 794
Stg. E.H. Depot Ned. te Rotterdam 
De Hilt 12. 3902 CN VEENENDAAL, NL 
Postbus 85111, 3009 MC ROTTERDAM, NL

A 819
Stichting Nationaal Sleepvaart Museum 
Hoogstraat 1-3, 3142 EA MAASSLUIS, NL 
Postbus 106, 3140 AC MAASSLUIS, NL

E 15
Van Stigt B.V. Technische Handelsonderne
ming
Avelingen-West 30, 4202 MS GORINCHEM,
NL

Z 212
STN Atlas Marine Electronics 
Behringstrasse 120,22763 HAMBURG, DE 
P.O. Box 5003 29. 22763 HAMBURG, DE

E 146
Stork Gears en Services B.V.
Pannerdenstraat 5, 3087 CH ROTTERDAM, NL 
Postbus 5420, 3008 AK ROTTERDAM, NL

E 104
Stork-Kwant B.V.
Voltastraat 3, 8606 JW SNEEK, NL 
Postbus 23.8600 AA  SNEEK, NL

Z213
Vlaggendrukkerij N. van Straaten & Zn. B.V. 
Schipholweg 939, 2143 CE BOESINGHELIEDE. 
NL
Postbus 27, 1170 AA BADHOEVEDORP, NL

W  320
Stromag N.V.
Postbus 1319,4700 BH ROOSENDAAL. NL 

E 12
Struik & Hamerslag B.V.
Industriestaats, 3291 CC STRIJEN, NL 
Postbus 5727, 3290 AA STRIJEN, NL

A  734
SWEP Marketing B.V.
Rijksstraatweg 36, 7231 AG WARNSVELD, NL 

A 741
Tanabe Pneumatic Machinery Co. Ltd. 
14-6Senrioka, 2-chome, SETTSU, JP

N 512
Techno Fysica B.V.
Zuideinde 80, 2991 LK BARENDRECHT, NL 
Postbus 351, 2990 AJ BARENDRECHT, NL

A 708
Technogenia S.A.
Zone Artisale des Marais, 74410 ST JORIOZ,
FR
P.O. Box 51, 74410ST-JORIOZ, FR 

A  787
T.I.S.C. Telecom International en Space Con
sultancy
Reaal 51,2353 TK LEIDERDORP, NL 
Postbus 543,2300 A M  LEIDEN, NL

E 25
Haringkade 2,1976 CPIJMUIDEN, NL SpecTec B.V.
Postbus 434,1970 AK IJMUIDEN. NL Jan Valsterweg 96, 3315 LG DORDRECHT, NL
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Z 211
Telenor Satellite Services A/S 
Universitetsgaten 2,0130 OSLO, NO 
P.O. Box 6914, St.Olavs plass, 0130 OSLO, NO

0 41 7
Termomeccanica S.p.a.
Via del Molo 1, 19126 LA SPEZIA, SP, IT

A  731
Thermex Ltd.
Merse Road, REDDITCH, GB 

Z 235
Theunissen Technical Trading B.V.
Rijksweg 191, 6581 EK MALDEN, NL 
Postbus 70, 6580 AB MALDEN, NL

Z 222
Thofex B.V.
Goudsesingel 63-65,3031 EE ROTTERDAM, 
NL
Postbus 22022, 3003 DA ROTTERDAM, NL 

E 128
Thordon Bearings Inc.
3225 Mainway, BURLINGTON, ON L7M 1A6, 
CA

A  798
Thorn Security Nederland B.V.
Eglantierbaan 43, 2908 LV CAPELLE AAN 
DEN IJSSEL, NL

Z 224
Thrane &ThraneA/S 
Tobaksvejen 23, 2860 SOBORG, DK

0 4 1 1
Tilse GmbH, Industrie- u. Schiffstechnik 
Sottorfallee 12,22529 HAMBURG, DE

E 85
Timro B.V.
Ambachtsweg 6, 3161 GL RHOON, NL 
Postbus 823, 3160 A A  RHOON. NL

E 24
Technische Industriële Onderneming B.V. 
(T.I.O. B.V,)
Parallelweg 9, 2921 LE KRIMPEN AAN DEN 
IJSSEL, NL
Postbus 26, 2920 AA  KRIMPEN AAN DEN IJS
SEL, NL

E 124
Tokimec Europe B.V.
Beursplein 37, 3011 AA ROTTERDAM. NL 
P.O. Box 30210, 3001 DE ROTTERDAM, NL

€23
Totem Plus Ltd. Marine Solustions, Instru
mentation and Control 
Uziel 11, 46 452 HERZLIYYA, IL

A  815
Toyo Pumps Europe
Feilden Ropsstraaf 39, 1070 BRUSSEL 7, BE

W  338 
TPSGmbH
Einfang 33. 6130SCHWAZ, AT 

A  820
TradeWinds
76 Shoe Lane, LONDON, GB 

Z 207
Transas Marine (UK) Ltd.
16-18 Commodore House, Millbrook Road 
East SOUTHAMPTON, GB

E 62
Trelleborg Velp B.V.
Knuttelweg 8.6718 ZD EDE GLD, NL

E 62
Trelleborg Bakker B.V.
Verlengde Kerkweg 15, 2985 AZ RIDDER
KERK, NL
Postbus 4007, 2980 GA RIDDERKERK, NL

E 164
Tresco Navigation Systems b.v.b.a.
Sint Willebrordus5traat 30,2990 WUUSTWE- 
ZEL.BE

E 127
Trimble Navigation Europe Ltd.
Osborn Way, HOOK, GB

A  741
Tsuji Heavy Industries Co. Ltd.

0  434 
TU Delft
Julianalaan 134, 2628 BL DELFT, NL 
Postbus 5,2600 AA  DELFT, NL

N 500
Turbo's Hoet Nederland B.V.
Hermesweg 13,3741 GPBAARN, NL

O 428a
Tuzla Tersanecilik ve Turizm A.S.
Tersaneler Bolgesi 23,81700 TUZLA ISTAN
BUL, TR

E 63
B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart 
Seinhuiswachter 1, 3034 KH ROTTERDAM, NL

A  762
Uni-Cardan Nederland B.V. 
Haarlemmerstraatweg 155-157, 1165 MK 
HALFWEG NH, NL

N 515
Usang Industrial Co., Ltd.
Fu-hsing South Road 65. 106 TAIPEI, TW 
P.O. Box 7-588, 106 TAIPEI, TW

A  701
VAF Instruments B.V.
Vierlinghstraat 24, 3316 EL DORDRECHT, NL 
Postbus 40, 3300 AA  DORDRECHT, NL

042 0
Vector Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175, 3044 AS ROTTERDAM, NL 
Postbus 10085, 3004 AB ROTTERDAM, NL

E 49
A. van der Velden B.V.
Dorpsstraat 67a, 2931 AD KRIMPEN AAN  DE 
LEK. NL
Postbus 2061, 2930 AB KRIMPEN AAN DE 
LEK, NL

A  777
V D M A  Schiffbau- und Offshore-Zulieferin- 
dustrie
Sportallee 79, 22335 HAMBURG. DE 

W  305
Technisch Handelsburo Verhoef B.V. 
Valkenierstraat 1. 2984 AZ RIDDERKERK, NL 
Postbus 4093, 2980 GB RIDDERKERK. NL

E 82
Verolme Botlek B.V.
Professor Gerbrandyweg 25, 3197 KK BOT
LEK ROTTERDAM, NL
Postbus 1001, 3180 A A  ROZENBURG ZH. NL 

E 32
Veth Motoren B.V.
Griendweg 1, 3356 LN PAPENDRECHT, NL 
Postbus S3, 3350 AB PAPENDRECHT, NL

E 159
Vicker Ulstein Marine Systems 
P.O. Box 160, 6067 ULSTEINVIK, NO

Z 208
Viking Life-Saving Equipment B.V. 
Zoutverkopersstraat 9, 3334 KJ ZWIJND- 
RECHT, NL
Postbus 1015, 3330 CA ZWIJNDRECHT, NL

E 108
Scheepswerf Visser B.V.
Ankerpark 2,1781 AG  DEN HELDER, NL 
Postbus 114, 1780 AC DEN HELDER. NL

Z 240
Vitkovice A.S.
UI. Ruska 62, 706 02 OSTRA VA 6, CZ 
P.O. Box 8, 700 30 OSTRAVA 3, CZ

0 414
Vlaardingen Oost Scheepsreparabe B.V. 
Schiedamsedijk 2, 3134 KK VLAARDINGEN, 
NL
Postbus 47, 3130 AA  VLAARDINGEN, NL 

044 4
VNSI, Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie
Boerhaavelaan 40,2713 HX ZOETERMEER, 
NL
Postbus 138, 2700 AC ZOETERMEER, NL 

E 19
Volvo Penta Benelux B.V.
Stationsweg 2,4153 RD BEESD, NL 
Postbus 48, 4153 ZG BEESD, NL

A  726
RJ.de Vries B.V.
Eemskanaal Zuidzijde 62,9936 AP FARM- 
SUM, NL
Postbus 79.9930 AB DELFZIJL, NL 

E 119
Vryhof Anchors BV
Meerkoetstraat 83a, 2922 GM KRIMPEN AAN 
DEN IJSSEL, NL
Postbus 105, 2920 AC KRIMPEN AAN DEN IJS
SEL, NL

A  750
Vakopleiding Transporten Logistiek 
A  van Leeuwenhoekweg 8, 2408 A M  AL- 
PHEN AAN DEN RIJN, NL 
Postbus 112, 2400 AC ALPHEN AAN DEN 
RIJN, NL

W  341
Vijfvinke! Staal B.V,
Boonsweg 8, 3274 LH HEINENOORD, NL 
Postbus 5002, 3274 ZJ HEINENOORD. NL

Z 231
Warman International
Van Salmstraat 46, 5281 RS BOXTEL, NL
Postbus 25. 5280 AA  BOXTEL, NL

E 70
Waertsila NSD Finland Oy 
Tarhaajantie 2. 65380 V A A SA  Fl 
P.O. Box 252, 65101 V A A SA  Fl

A  763
Rederij Waterweg B.V.
Het Nieuwe Diep 43a, 1781 AE DEN HELDER, 
NL

A814
Weekblad Schuttevaer p/a Kluwer B.V. 
Staverenstraat 32015, 7418 CJ DEVENTER, NL 
Postbus 23, 7400 GA DEVENTER, NL

E 142
Weka Marine B.V.
Zaag 27. 2931 LD KRIMPEN AAN DE LEK, NL 
Postbus 2090, 2930 AB KRIMPEN AAN DE 
LEK, NL

N 504
West mark B.V.
Leusderweg 220, 3817 KG AMERSFOORT, NL 

W  319
Van West Holland B.V.
Scheveningenstraat 23,1976 AV  IJMUIDEN, 
NL

E 84
Westfalia Separator Nederland B V.
Hoogveld 16, 5431 NWCUIJK, NL 
Postbus 375, 5430 AJ CUIJK. NL

E 74
Wiesloch Marine & Industries B.V.
Ohmweg 8, 3208 KE SPUKENISSE, NL 
Postbus 145, 3200 AC SPUKENISSE. NL

N 512 
Winteb
Parallelweg 1,9672 AW  WINSCHOTEN, NL 
Postbus 156. 9670 AD  WINSCHOTEN, NL

W  338
Wirtschaftskammer Ostereich 
Wiedner Hauptstrasse 63,1045 WIEN. AT 
P.O. Box 130, 1045 WIEN, AT -

W323
WI5KA -  Hoppmann & Mu I sow GmbH 
Kisdorferweg 28.24568 KALTENKIRCHEN. DE 
P.O. Box 13 52, 24561 KALTENKIRCHEN, DE

A 752a 
Witrans B.V.
Wiltonstraat 14-16, 2722 NG ZOETERMEER, 
NL
Postbus 45, 2700 AA  ZOETERMEER. NL 

E 57
Wouter Witzel Eurovalve B.V.
De Pol 12, 7581 CZ LOSSER, NL 
Postbus 465, 7500 AL ENSCHEDE, NL

Z 218
WNL Marine Electronics B.V.
Rondweg 2, 1976 BW IJMUIDEN, NL

E 158
De Wolf Products B.V.
Krab 6,4401 PA YERSEKE, NL 
Postbus 27, 4400 AA  YERSEKE, NL

N 512
W.W.E. -  Wolfard's Werktuigbouw en Elec- 
trotechniek B.V.
Duinkerkenstraat 40, 9723 BT GRONINGEN. 
NL
Postbus 5041, 9700 GA GRONINGEN, NL 

N 512
Woodward Governor Company 
Hoofdweg 601, 2131 BA HOOFDDORP, NL 
Postbus 34,2130 AA  HOOFDDORP, NL

A  723
Workboat International Rushton Marine 
Press
West Street, FARNHAM, GB 

E 97
GJ. Wortelboer Jr. B.V.
Quarantaineweg 5, 3089 KP ROTTERDAM,
NL
Postbus 5003, 3008 A A  ROTTERDAM, NL 

A  835
W.R.S. Marine Inspections & Services B.V. 
Ringdijk 502,2987 VZ RIDDERKERK. NL

A  804
Wijsmuller Holding B.V.
Sluisplein 34, 1975 AG IJMUIDEN. NL 
Postbus 510, 1970 A M  IJMUIDEN, NL

N 512
Wyt Uitgeefgroep B.V.
Pieter de Hoochweg 111, 3024 BG ROTTER
DAM, NL
Postbus 6438, 3002 AK  ROTTERDAM, NL 

0  430
Yoke Industrial Corp.
Wen-Shin Road, Sec. 3,406 TAICHUNG, TW 

A  782a
Zeekadetkorps Nederland 
Eigendomweg 123, 3765 EC SOEST, NL

N 512
Zematra B.V.
Mandenmakerstraat 82, 3194 DG HOOG
VLIET ROTTERDAM. NL

E 103
Machinefabriek Van Zetten B.V.
Beukendaal 4, 3075 LG ROTTERDAM, NL

- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden

- bouwbegeleiding
- ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax :010-4130851
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N O V EN C O
HI-PRES AIRCONDITIONING 

HEATING AND VENTILATION 

FOR
MARINE AND OFFSHORE

Design, delivery of complete heating, 

ventilation and airconditioning plants. 

Delivery o f fans, unitheaters, weather hoods 

and accessories.

NOVENCO B.V.
Bergweg-Zuid 115
2 6 6 1 C S BERGSCHENHOEK
HOLLAND
Telephone : +3! 10  524 24 30 
Telefax :+ 31  1 0 5 2 4 2 4 3 1
E-mail : info@novcnco.nl

M A R IT IE M
T R A I N I N G S C E N T R U M  B.V.
H rttrainingsinstituutvoor oetligheid aan boord van schepen en 

ojshore-installaties.

G ecertificeerd e  cu rsu ssen  vo lgen s O ffsh o re  & ST C W 9 5  

rich tlijn en  (o .a.):

Basic Safety

P roficiency in :

* Survival craft

• Fast R escue cra ft

(basic & advanced) Fire F igh ting  

(basic & advanced) F irst A id  

M edical C are on  Board  

C row d- & C risis M an agem en t  

T ailor m ad e courses on req u est

B e e r w e g io i  I 3199 L M  M a a s v la k te

N e th e r la n d s

harbour no. 703 3
phone ++31 (0) 181-362394
fax++31 (0) 181-362981
e-mail m tc s u rv iv a l® )z e e la n d n e t .n l

S T A N D N U M M E R
E 6 3

sin ce  1 9 2 7

DELI VERY PROGRAM
B +V  IN D U S T R IE T E C H N IK  G m b H
•  S im p te x -C o m p a c t-S e a ls
•  S im p te x -C o m p a c t-F in  s ta b iliz e rs
•  S im p le x -C o m p a c t-S te e r in g  g e a rs
•  S im p le x -C o m p a c t-B e a r in g s
•  C a rb o n p la n -M a c h a n ic a l S ea ls
•  C e n tra x -B u lk h e a d  s e a ls
•  S te rn tu b e  a n d  s te rn tu b e  b u s h e s
•  T u rb u lo -S e p a ra to rs
N E U E N F E L D E R  M A S C H IN E N F A B R IK  G m bH
•  S h ip c ra n e s
D E C K M A  H A M B U R G  G m b H
•  O il c o n te n t  m e te rs  
T A N K S Y S T E M  SA
•  H e rm e tic  U lla g e . T e m p e ra tu re  a n d  in te r fa c e  d e te c to rs
•  H e rm e tic  d e c k  v a lv e s  a n d  lo ad  s a m p le rs  
W . S A N D E R  F E R T IG U N G  G m b H
•  V a lv e s  a n d  fitt in g s
•  R e m o te  v a lv e  c o n tro l 
J E T S  V A C U U M  AS
•  V a c u u m  to ile t  s y s te m s
•  S e w e g e  tre a tm e n t p la n ts  
C O L T  IN D U S T R IE S  AS
•  A lu m in iu m  fra m e d  w in d o w s  
W IN E L  B.V.
•  T a n k  v e n t c h e c k  v a lv e s
•  V e n tila tlio n  c o w ls , p re s s u re  v a c u u m  v a lv e s
•  W a te r t ig h t  d o o rs
•  H y d ra u lic  w a te r t ig h t  s lid in g  d o o rs
•  S he ll d o o rs
•  S c u p p e rs , f la m e  a rre s te rs  a n d  d e c k  c a p s
•  E m is s io n  c o n tro l 
M E G A T O R  Ltd.
•  P u m p s  a n d  H y d ro p h o re  s y s te m s  
M E R O K  M A R IN E
•  S e a t in g s  fo r  fe rrie s  
M O H R  H E B E T E C H N IK  G m b H
•  B lo c k s , h o o k s  a n d  s h a c k le s
•  F a ir te a d s  a n d  h a w s e  h o le s  
K U P K E  + W O L F  G m b H
•  B o o s te r  m o d u le s  
W E A R D A L E  S T E E L  (W o ls in g h a m ) L td .
•  S te e l c a s tin g s  a n d  s te e l fa b r ic a tio n s  
E U C A R O  B U N T M E T A L L  G m b H
•  C u n ife r  p ip e s  a n d  fitt in g s  
R & M  S C H IF F S IS O L IE R U N G  U N D  A U S B A U  G m bH
•  A c c o m m o d a tio n  s y s te m  a n d  w e tu n its  
M A S C H IN E N F A B R IK  B R Ö H L  G m bH
•  D e c k m a c h in e ry
•  S h ip lifts  a n d  s lip w a y  w in c h e s

1 I— 1 c = 0
C D ) v..

B.V. Technisch Bureau

U IT T E  I\1 B O G  A  A R T
Sein huisw ach ter 1 -  3034  KH R otterdam  
Tel.: 0 10  - 411 46 14 -  Fax: 010  - 4 14  10 04 
E-mail: info@-tbu.nl

mailto:info@novcnco.nl


MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES 
IETS VAN DE LAATSTE TIJD?
Niet voor Maprom  
Engineering!

Bij ons is het milieu geen 

modeverschijnsel.

W aterg esm eerde schroef

asinstallaties van M aprom  

Engineering zijn al m eer dan 

30 jaar een d o o r en door

betrouw baar concept Bel voor meer informatie:

M aprom  Engineering b.v. 
M axw ellstraat 22  
3316 G P  D o rd rec h t  
Telefoon: (0 7 8 )6 1 8  08  77

EN G IN EER IN G  B.V % % % £% 34

ROMETEL TRADE B.V.
P O S TB U S  3 8 0  1 9 0 0  AJ C A S T R IC U M  

TELEFO O N ( 0 2 5 1 )  6 5  7 3  4 9  
TELEFAX ( 0 2 5 1 )  6 7  1 5  5 5

STANDNUMMER
W323

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GUNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCHOTDOOR VOERINGEN

K M E

ŒU
W / = 1 F A -

SC H U L Z E

KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONS
CUNIFER-10 BUIZEN &  RTTINGEN 
OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

F.F.A. SCHÜLZE GMBH
COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN 
VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

WISKA HOPPMAN & MÜLSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING, 
ZOEKLICHTEN, VARITAIN® MULTI-GANG C0N TAINER-SOCKET-SYSTEM

•  Rotary vane compressors 
•Aftercoolers, airstartmotors, 

airfilters, air receivers 
•Atmospheric air dryers

•  DEN0 starting 
air compressors

•  DENO starting air 
modules

•  DENO screw 
compressors

•OENO heavy duty 
piston type service 
air compressors

•DENO breathing 
air compressors

•  DENO air dryers

ANYTIM E YO U ’RE IN NEED OF AIR  
YOU CAN CALL US FROM ANYW HERE.
V A N  D U IJ V E N D IJ K  E N  V A N  O V E R B E E K  B.V.
TEL. +31 10 429 39 55, FAX +31 10 429 87 35 
OPHEMERTSTRAAT 98, 3089 JE ROTTERDAM 
HARBOUR NO. 2517; HOLLAND 
E-MAIL: derocomp@wxs.nl

DENO COMPRESSORS HOLLAND

mailto:derocomp@wxs.nl


E u r o p o r t n ie a «v

METS 99
uitgegroeid tot de meest toonaangevende beurs 
voor marine equipment ter wereld

Met meer dan 8 0 0  exposanten geeft METS 99  een compleet overzicht van de ontwikkelingen in de internationale watersport- 
industrie. Van 16 tot en met 19 november 1999 vinden bezoekers in Amsterdam RAI tienduizenden accessoires, materialen 
en toebehoren voor de pleziervaart en kleine beroepsvaart.

H et productnieuws van de Mari
ne Equipment Trade Show 
wordt aangevuld met twee inte
ressante congressen over 
technologische ontwikkelingen 
in de watersportindustrie. De 

IBEX/Europe conference is bestemd voor de 
jachtbouwindustrie in het algemeen, Project 
'99 richt zich op de superjachtindustrie. Door 
een extra beursdag hebben bezoekers vol
doende tijd om zich te oriënteren op het uitge
breide aanbod.

Voor het eerst vier dagen
De afgelopen jaren heeft de beurs een enor
me vlucht genomen. Een uitbreiding van drie 
naar vier beursdagen is diaarom geen overbo
dige luxe. In de twaalf jaar van haar bestaan is 
METS ieder jaar gegroeid. Dit jaar bezet de 
vakbeurs voor het eerst vier beurshallen en is 
het aantal exposanten met enkele tientallen 
gestegen in vergelijking met de vorige editie. 
Overigens worden nieuwe bedrijven niet zo
maar toegelaten. Bij iedere aanmelding wordt 
gekeken of het bedrijf past binnen het streng 
bewaakte beursconcept.

Internationaal
De toonaangevende mondiale positie van 
METS wordt bevestigd door het internationale 
aanbod. Zo is 85% van alle exposanten af
komstig van buiten Nederland; daarbij verte
genwoordigen ze 28 landen. In dertien landen 
hebben bedrijven ervoor gekozen om zich ge
zamenlijk te presenteren. De landenpaviljoens 
uit Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, 
Groot-Brittannië, Finland, Frankrijk, Italië, Ne 
derland, Noorwegen, Turkije, de Verenigde 
Staten en Zweden worden meestal georgani
seerd door de nationale brancheorganisa
ties. Een deel van de groei in exposanten is af
komstig van de uitbreiding van deze 
paviljoens. Zo is het Franse paviljoen zelfs ver
dubbeld in vergelijking met 1998. Paviljoens 
uit Zweden, Denemarken en de Verenigde

Staten zijn licht gegroeid, terwijl de ontwikke 
ling van de andere paviljoens gestabiliseerd 
lijkt. De grootte van het Amerikaanse paviljoen 
is daarbij opmerkelijk. De vele bedrijven ge
bruiken het paviljoen als springplank naar de 
Europese markt. Juist daaruit blijkt de groei
ende internationale aantrekkingskracht van 
METS.

Compleet overzicht aan marine 
equipment
METS richt zich op accessoires, apparatuur, 
motoren, materialen en diensten voor de ple
ziervaart. Er is alles te vinden voor de bouw, 
het gebruik, de reparatie en het onderhoud
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van boten. Dit jaar is er een lichte toename te 
zien van het aantal leveranciers van halffabri
katen waaronder aluminium. Dit heeft onge
twijfeld te maken met de introductie van de 
technische conferentie IBEX/Europe tijdens 
METS.

Een belangrijk onderdeel van de beurs zijn de 
vele productintroducties. Ongeveer 200 novi
teiten worden voor het eerst aan het vakpu- 
bliek gepresenteerd. Om het aanbod enigs
zins overzichtelijk te houden, vinden 
bezoekers bij de entree gratis noviteitenlijs- 
ten, opgesteld per productcategorie.

Het internationale aanbod maakt het voor be
zoekers mogelijk om in korte tijd te zien wat 
er in de wereld te koop is. Het beoordelen van 
vergelijkbare producten en diensten is gemak
kelijk. Niet voor niets maken veel bezoekers

van de gelegenheid gebruik om orders of 
offertes te plaatsen en om nieuwe leveran
ciers te ontdekken.

Prestigieuze designprijs 
leder jaar wordt tijdens METS de Design 
Award METS (DAME) uitgereikt. Een vooraan
staande jury beoordeelt bijna 200 ingezonden 
nieuwe producten. Criteria zijn allereerst 
vormgeving, maar ook functionaliteit, originali
teit, innovatie, gebruiksvriendelijkheid en 
prijs/kwaliteit verhouding. Naast de DAME als 
hoofdprijs worden in verschillende productca
tegorieën eervolle vermeldingen uitgereikt. 
Nieuw dit jaar is de categorie Computerised 
Systems and Software'. Uit de komst van de
ze specifieke categorie blijkt wel dat de in
vloed van informatietechnologie met aan de 
watersportindustrie voorbij gaat. Alle produc
ten die door de jury genomineerd worden 
voor de DAME worden tentoongesteld op een 
aparte expositie op de beursvloer.

Technologische ontwikkelingen 
centraal in congressen
Tijdens METS wordt de eerste editie van het 
congres IBEX/Europe geïntroduceerd. Deze 
driedaagse conferentie richt zich met onder
werpen over de toepassing van technologie in 
de pleziervaart specifiek op jachtbouwers en 
ontwerpers. Het congres is verdeeld in aparte 
sessies voor ontwerp en engineering, jacht- 
bouwmethoden en -materialen, inspectie en 
reparatie, scheepssystemen en business ma
nagement. IBEX/Europe 99 is een samenwer
kingsverband tussen het vakblad Profession
al BoatBuilder' magazine en Amsterdam RAI. 
Het concept is gebaseerd op het succesvolle 
Amerikaanse evenement IBEX dat zowel een 
vakbeurs als congres omvat.
Eveneens tijdens METS vindt het congres Pro
ject '99 plaats. Ook hier speelt technologie de 
hoofdrol, maar dan gericht op luxe jachten. In 
tweeëneenhalve dag presenteren internatio
nale deskundigen allerlei facetten van het ont
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werp, de bouw, het gebruik en het beheer van 
pleziervaartuigen in het topsegment.

Europort
Gelijktijdig met METS 99 vindt Europort, de 
toonaangevende internationale vakbeurs voor 
de maritieme industrie plaats. Met name voor 
jachtbouwers van grotere schepen is deze 
tweejaarlijkse vakbeurs een interessante aan
vulling op METS. Ook Europort is dit jaar gro
ter dan ooit met meer dan 500 exposanten 
waaronder veertien landenpaviljoens. Een uit

gebreid congres- en evenementenprogram
ma maakt de beurs compleet voor vakbezoe- 
kers uit de sectoren visserij, binnenvaart, gro
te vaart, kustvaart, scheepswerven, natte 
aannemerij, baggerindustrie, offshoreindus- 
trie alsmede havenautoriteiten, zakelijke 
dienstverlening, detailhandel, marine en over
heid.

Bezoek aan METS
METS 99 is van dinsdag 16 tot en met don
derdag 18 november 1999 dagelijks geo

pend van 10.00 tot 18.00 uur. Op de laatste 
dag, vrijdag 19 november, is de beurs van
10.00 tot 16.00 uur geopend. METS is alleen 
toegankelijk op vertoon van een uitnodiging. 
Wie werkzaam is in de watersportndustrie 
maar geen uitnodiging heeft ontvangen, kan 
contact opnemen met Amsterdam RAI, tel: 
020.5491212 of zich registreren via Internet: 
www.mets.nl. Op deze site is bovendien uitge- 
breide informatie te vinden om een bezoek 
aan METS 99 optimaal voor te bereiden.

Seminar Project 9 9

Tijdens METS en Europort in Amsterdam RAI vindt wederom het seminar Project '99 plaats. Project ’99  is een seminar van
2 ,5  dag, bestaande uit 16 papers and case studies, gericht op technologische ontwikkelingen. De sprekers zijn vooraan
staande deskundigen van over de gehele wereld, zowel uit de jachtbouwindustrie van luxe schepen als de commerciële 
scheepvaart.

Aanvullend is er een discussie- 
sessie, getiteld:
'The MCA Code -  What the In
dustry Thinks?’.
Project '99 is met name interes
sant voor de technische leiding 
en medewerkers van scheeps
werven, jachtarchitecten en -ont
werpers, jachteigenaren, -be
heerders en kapiteins.

Het congresprogramma 
(wijzigingen voorbehou
den):

16 November

1 1 .0 0 -1 1 .4 5  uur:
Keynote Paper
George Nicholson -  Camper & 
Nicholsons International

1 1 .4 5 -1 2 .4 5  uur:
New Building Project Ma
nagement
Patrick Mellis & David Tucker -  
Three Quays Marine Services

12.45 -1 4 .0 0  uur. Lunch

1 4 .0 0 -1 4 .4 5  uur:
MCA -  Implementation 
Update
David Ralph & Claude Hamilton -  
Maritime Coastguard Agency

1 4 .4 5 -1 5 .1 5  uur. Pauze

1 5 .1 5 -1 7 .3 0  uur:
MCA Discussion Panel
Wim Koersvelt -  Wim C. Koers- 
velt Yacht Projects.
Anna Bradley -  Camper & Ni
cholsons International.
Marin Rasica -  Lloyd's Register 
Holland.
and Amels, van Lent, yacht ma
nager and yacht captain.

17 November

9 . 3 0 - 10.15 uur 
Design Trends & Concept 
Developments in Motor- 
yachts for the 21st Century
Hugo van Wieringen -  F. de 
Voogt Int. Ship Design & Engi
neering BV.

1 0 .1 5 -1 1 .0 0  uur: 
Specification Preparation & 
Planning
Wim Koersvelt -  Wim C. Koers
velt Yacht Projects BV.

1 1 .0 0 -1 1 .3 0  uur: Pauze

1 1 .3 0 -1 2 .1 5  uur: 
Developments in Electronic 
Charts and Navigation Sys
tems
Paul Wood -  Paul Wood Associa
tes Limited.

1 2 .1 5 -1 3 .1 5  uur:
Computer Applications on
board Superyachts
Vinit Sethi-Vintimar.

1 3 .1 5 -1 4 .3 0  uur Lunch

1 4 .3 0 -1 5 .1 5  uur:
Diesel Catalytic Systems
Doug McElroy -  Alaska Diesel 
Electric.

1 5 .1 5 -1 6 .0 0 u u r:
Integrated Bridge Systems
Johan de Jong -  Imtech Marine 
& Industry.

1 6 .0 0 -1 6 .3 0  uur: Pauze

1 6 .3 0 -1 7 .1 5  uur:
CAD/CAM in the Design Sta
ge
Jouke van der Baan -  Seahorse 
Marine Design.

1 7 .1 5 -1 8 .0 0  uur.
Building to Cayman Island 
Commercial Rules vs MCA 
Code
Marin Rasica -  Lloyd's Register 
Holland.

18 November

9 .3 0 -1 0 .1 5  uur:
ISM -  The Manager's Per
spective
Anna Bradley -  Camper & Ni
cholsons International

1 0 .1 5 -1 1 .0 0  uur:
Stability at Anchor
Reint Dallinga — Marin.

1 1 .0 0 -1 1 .3 0  uur: Pauze

1 1 .3 0 -1 2 .1 5  uur:
High Speed Data and Com
puter based Communications
Jonathan Elder -  Inmarsat 
Kurt Kristofferson -  3 Com Car
rier Systems.

1 2 .1 5 -1 3 .0 0  uur:
No, Emission Regulations for Su
peryachts
Chris Todd -  Caterpillar Overse
as.

1 3 .0 0 -1 3 .4 5  uur: 
Environmental Regulations
Susan Engle -  EnviroCare.

13.45 -1 5 .0 0  uur: Lunch

15.00 uur.
Optioneel werf-/bedrijfsbe- 
zoek voor congressisten

Voor meer informatie en aanmel
dingen:
TRP Magazines:
Katherine Innes
Tel: +44.(0)171.6103663,
Fax: +44.(0)171.6101055, 
E-mail: yachtreportads@BTInter- 
net.com
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Feiten en cijfers

Organisatie
METS 99, Europa's internationale 
vakbeurs voor scheepsuitrusting en 
-toebehoren, wordt georganiseerd 
door Amsterdam RAI, in samenwer
king met ICOMIA, International Coun- 
cil of Marine Industry Associations.

Beursdagen
METS 99 vindt plaats van dinsdag 
16 to t en met vrijdag 19 november 
1999.

Openingstijden
De tentoonstelling is op dinsdag 16 
tot en met donderdag 18 november 
geopend van 10.00 uur tot 18.00 
uur en op vrijdag 19 november van 
10.00 uur to t 16.00 uur.

Toegangsprijs
METS 99 is gratis toegankelijk op 
vertoon van een uitnodigingskaart; 
zonder deze kaart bedraagt de toe
gangsprijs ƒ 50,- per persoon.

Locatie
Parkhal (hal 8), Randstadhal (hal 9) 
Deltahal (hal 10), en Hollandhal (hal 
11) van het Hollandcomplex van 
Amsterdam RAI.

Expositieprograinma
Het expositieprogramma omvat; 
apparatuur, motoren, materialen en 
diensten voor de pleziervaart en de 
kleine beroepsvaart; apparatuur, 
materialen, systemen en diensten 
voor ontwerp, constructie en exploi
tatie van jachthavens

Aantal deelnemers
Ruim 800 deelnemers uit 28 landen

Landenpaviljoens
Australië, Canada, Denemarken, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot 
Brittannië, Italië, Nederland, Noor
wegen, de Verenigde Staten, Zwe
den en Turkije.

Seminars

16 november 1999,
0 8 .3 0 -1 0 .0 0  uur:
M ETS B re a k fa s t B r ie f in g
Georganiseerd door IBI in samen
werking met ICOMIA en Amsterdam 
RAI.

1 6 -  18 november 1999:
Project '99,
International seminar for the con
structen, management and opera- 
tion of luxury yachts. Georganiseerd 
door TRP Magazines Ltd.

1 7 -1 9  november 1999: 
IB E X /E u ro p e  C o n fe re n c e
Georganiseerd door Professional 
Boatbuilder magazine in samenwer
king met Amsterdam RAI.

Evenementen
Uitreiking van de DAME-Award op 
de eerste beursdag, dinsdag 16 no
vember 1999, tijdens de METS 
Breakfast Briefing.

Internetsite: http://www.mets.nl

KABELS EN SLANGEN OPHANGEN!
Sla uw kabels aan de haak

C ABLESAFE' Producent: W E S T M A R K  B V
Leusderweg220, 3817KGAmersfoort.Tel. 033 - 461 48 44. Fax033-461 2461.

E-mail: WESTMARK@SALCOIvl.NiL WWW.SALCOM.NLA/VESTMARK

SERV-ALL

M aritiem  uitzendbureau
Offshore, KHV en Bagger

Paleiskade 100 
1781 AR Den Helder 
Tel.: 0 2 2 3 -6 1 8 8 0 0  
Fax: 0223 - 6 1 8 3 1 7

International B.V.
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MAN B&W Diesel A/S, A lp h a  iD ie s e l. N ie ls  J u e ls  V ej 1 5  . DK-9900 F re d e r ik s h a v n  
T e le p h o n e : +-45 9620 4100. E m ail: a lp h a @ m a n b w .d k . H t tp : / /w w w .m a n b w .d k

L27/38
Propulsion for 
the 21st century

When technology makes a difference
Marine head con rods... front-end box... pipeless design... automatic lube oil 
filter... turbocharger waste gate... charge air bypass... twin camshafts... These 
and many other state-of-the-art features provide 2040-3060 kW of low-NOx 
power. The benefits: improvements in performance, reliability and overall 
economy, as well as a lower environmental impact. The L27/38 will set the 
standard for the world fleet's propulsion engines until well into the 2 1 st 
century.

mailto:alpha@manbw.dk
Http://www.manbw.dk


Opleveringen F. Kok

Stril Supplier
W C  Y s s e lw e r f  h e e f t  o p  2 6  a p r i l  h e t  b e v o o r ra d in g s s c h ip  S tr i l  S u p p lie r ,  b o u w n u m m e r  2 7 3 ,  o p g e le v e rd  a a n  S im o n  M o k s te r  
R e d e n  A .S ., S ta v a n g e r ,  N o o rw e g e n . W C  b o u w d e  in  de  z e v e n t ig e r  en  ta c h t ig e r  ja re n  a l m e e r  d a n  2 0  b e v o o rra d in g s s c h e p e n . H e t 
nu o p g e le v e rd e  s c h ip  w ijk t  d a a r  e c h te r  s te rk  va n  a f, o .a . d o o rd a t h e t va n  e e n  d ie s e le le k tr is c h e  v o o rts tu w in g s in s ta lla tie  e n  va n  ro e r-  
p ro p e lle rs  is  v o o rz ie n .

Fig. I .  De Stril Supplier (foto: Flying Focus).

ONTWERP
De Stril Supplier is van het type MT 6000 
'multipurpose field supply and pipe carrier1 en 
is ontworpen door het Noorse ontwerpbureau 
Marin Teknikk in Tjprvêg.
Waarom voor een dieselelektrische installatie 
is gekozen, is door ir. T.F. van der Werff, 
hoofd ontwerpbureau YVC, uiteengezet in een 
lezing voor de afdeling Rotterdam van de 
KNVTS op 27 mei j.l. De voornaamste punten 
uit zijn betoog zullen in een apart artikel, in 
een volgend nummer worden samengevat.

De hoofdafmetingen van die Stril Supplier zijn: 
Lengte o.a. 83,70 m.
Lengte 1.1. 76,20 m.
Breedte o.a. 19,75 m.
Breedte mal 19,70 m.
Holte hoofddek 7,45 m.
Holte shelterdek 10,45 m.
Diepgang max. 6,10 m.
Waterverplaatsing 6855 t.
Draagvermogen 4300 t.
Gross tonnage 3200 .

Het schip is gebouwd onder klasse van Det 
Norske Veritas, met de notatie:
*1A1, EO, SF, dk(+), hl(2.8), LFL (methanol), 
NMD/SOLAS en is geschikt voor onbeperkt 
vaargebied.

INDELING
De Stril Supplier heeft boven het hoofddek 
een shelterdek, met daarop een bak en een 
dekhuis van drie lagen. Een groot deel van het 
hoofddek is als ladingdek beschikbaar en 
daarboven is hef shelterdek open, behoudens 
smalle stroken in de zijden en een kort stuk 
dek direct vóór de spiegel.
Onder het hoofddek bevindt zich een partieel 
tussendek.
De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:
» Voorpiek, voor waterballast.
• Boegschroefruimte, met daarin een smeer- 

olietank en de sewagetank en verder om
geven door waterballasttanks (SB en BB).

•  Tankcompartiment, met drie drinkwater- 
tanks naast elkaar.

•  Machinekamer, met in de zijden onder hef 
tussendek twee stel dieselolietanks en in 
de achterste tank aan SB een ingebouwde 
sloptank; deze tanks lopen door tot het 
hoofddek, behalve waar op het tussendek 
andere tanks staan opgesteld: aan SB drie 
smeerolietanks, aan BB twee dagtanks en 
een settlingtank voor dieselolie; verder ligt 
achterin de machinekamer op het tussen
dek de machinecontroleruimte, die gedeel
telijk in het volgende compartiment steekt.

•  Ladingcompartiment.
•  Tankcompartiment, met op het tussendek 

achter elkaar twee antislingertanks (tevens 
waterballasttanks); onder het tussendek 
bevinden zich twee drinkwatertanks (SB en 
BB).

•  Voortstuwingscompartiment, met op het 
tussendek de aandrijvingen van de twee 
roerpropellers, de bijbehorende elektromo
toren en verdere elektrische installatie (tra
fo's, omvormers en schakelkasten) en drie 
smeerolietankjes; verder voorin op hart 
schip een tank voor base oil/methanoi, om
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geven door kofferdammen en in de zijden 
2 x 2  waterballasttanks. Onder het tussen
dek lopen de base oil/methanoltanks met 
kofferdammen en de ballasttanks door en 
nemen daar de gehele ruimte in beslag.

• Hekcompartiment, met drinkwatertanks SB 
en BB, in de zijden doorlopend tot het shek 
terdek.

Onder de machinekamer en het ladingcom- 
partiment heeft het schip een dubbele bo
dem. Deze is in de breedte in drieën verdeeld. 
De zijtanks maken deel uit van de er boven lig
gende (reeds beschreven) zijtanks. Onder de 
machinekamer ligt op hart schip een diesel
olietank en er achter naast elkaar de lenswa
tertank, een overlooptank voor brandstof en 
de sludgetank. Onder het ladingcompartiment 
liggen op hart schip een dieselolie- en een wa- 
terballasttank.

Accomodatie
Op het brugdek: het stuurhuis, met lesse
naars voor en achter.
Op het sloependek ligt in het front op hart 
schip een vergaderruimte, daarachter aan SB 
een officiershut en de suite van de kapitein en 
aan BB eveneens een officiershut en de suite 
van de HWTK. Geheel achterop dit dek ligt 
een antislingertank.
Op het bakdek bevinden zich zes eenper
soons hutten in het front en daarachter 2 x 2  
eenpersoons hutten; deze laatste hebben per 
twee hutten een gemeenschappelijke toilet 
unit. Aan de voorkant van het dekhuis ligt een 
trossenbergplaats.
Op het shelterdek is aan de voorkant het dag
verblijf/mess gesitueerd; er achter liggen aan 
SB de kombuis en de proviandbergplaatsen, 
op de gang een toilet en aan BB twee eenper
soons hutten en een tweepersoons, alsmede 
een bergplaats en kantoor dekdienst.
Op het hoofddek liggen voorin, ongeveer op 
hart schip het ‘gymnasium’ en de kleedruimte; 
aan SB bevinden zich de wasserij, duty mess, 
werkplaats/bergplaats dekdienst, de C02- 
kamer en een AC-ruimte; aan BB ligt het hos
pitaal bestaande uit een behandelkamer en 
een ziekenkamer met twee bedden en een toi
let unit; verder aan BB een tweepersoons bin
nenhut en de noodgeneratorkamer. De twee
persoons hutten op shelterdek en hoofddek 
zijn voor passagiers bestemd.

LADIN GSSYSTEM EN
Het ladingpakket dat de Stril Supplier ver
voert, omvat, als bij de meeste andere sup- 
pliers:
•  natte bulkladingen:

-  liquid mud;
-  brine;
-  base oil/methanol;
-  drill water;
-  brandstof;
-  drinkwater;

• droge bulkladingen:
-  cement;

•  overige lading, o.a.:
-  pijpen;
-  reservedelen;
-  voorraden (proviand enz.).

Oe bulkladingen worden onderdeks vervoerd, 
de overige lading op het hoofddek.
In het ladingcompartiment zijn in de zijden 
2 x 5  tanks ingebouwd: 2 x 3  voor liquid mud 
en 2 x 2 voor brine.
Daartussen staan 2 x 4  silo’s voor cement op
gesteld (fig. 2)
De tien eerstgenoemde tanks zijn geïnte
greerd in de scheepsconstructie {fig. 3). De 
voorste liquid mud tanks bevinden zich gro
tendeels in de machinekamer en de achterste 
brine tanks grotendeels in de drinkwatertanks 
die achter het ladingcompartiment liggen.
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Fig. 2. Onderkant van de cementsilo’s in het 
ladingcompartiment ffoto: YVC/v.d. Werft).
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Fig. 3. Dwarsdoorsneden over ladingtanks.

De overige bulkladingen (drill water, brandstof 
en drinkwater) worden vervoerd in de tanks 
die in het hoofdstuk Indeling al zijn besproken. 
Daarbij geldt dat alle waterballasttanks tevens 
geschikt zijn voor drill water.
De totale ladïngcapaciteit voor bulkgoederen 
is:

Fig. 4. Een van de liquid mud pompen (foto: 
YVC/v.d. Werff).

Brandstof 1167 m3.
Drinkwater 1068 m3.
Drill water 1222 m3.
Liquid mud 643 m3.
Brine 635 m3.
Base oil/methanol 222 m3.
Cement 400 m3.

Voor de overslag van deze bulkladingen zijn 
de volgende pompen e.d. geïnstalleerd:
2 x Altweiler brandstoftransferpomp,

250 m3A  9 bar.
2 x Altweiler drinkwatertransferpomp,

150 m3A  9 bar.
2 x Altweiler drill water pomp, 150 m3A

9 bar.
3 x Altweiler liquid mud pomp, 100 m3/h,

24 bar (fig. 4).
2 x Altweiler brine pomp, 100 m3A  18 bar.
2 x Altweiler base oil/methanolpomp,

75 m3/h , 9 bar.
2 x  Atlas Copco werkluchtcompressor, 30 

m3A  5,6 bar, voor het leegblazen van 
de cement silo's.

De verdere uitrusting in verband met de 
bulkladingen omvat:
1 x VAF Instruments vloeistofmeter met prin

ter, voor brandstof.
6 x Allweiler elektrisch aangedreven roerwerk 

('agitator*), één in iedere liquid mud tank. 
lO xTofte jorg vaste tankwasmachine, één 

voor iedere liquid mud en brine tank.
De pijpleidingen voor cement zijn met ruime 
bochten uitgevoerd om verstoppingen te 
voorkomen.
In verband met het vervoer van methanol is 
achterop het hoofddek (onder het shelterdek, 
aan BB) een inert gas installatie geplaatst. Be
halve de nodige flessen (200 bar) omvat de in
stallatie een N2-generator, met een zodanige 
capaciteit dat de flessen in 48 uur weer volle
dig kunnen worden gevuld.

Het ladingdek wordt beschermd doordat de 
huid en de spiegel tot aan het shelterdek zijn 
opgetrokken.
Het nuttige oppervlak is 57 x 16 = 912 m2, 
Naast het ladingdek is aan weerszijden een 
zware cargo rail aangebracht, zodat er voor 
de bemanningsleden een beschermde passa
ge tussen voor- en achterschip is. Deze is 
overigens vrij smal, omdat tussen hoofddek 
en shelterdek tegen de huid 2 x 4  droge tanks 
zijn aangebracht. Deze dienen ter vergroting 
van het reserve drijfvermogen in verband met 
de lekstabiliteit.
Op spant 77-80 zijn huiddeuren aangebracht, 
o.a. ten behoeve van de loods en voor het uit
leggen van de looplank naar de wal.

Het ladingdek is beschoten met 75 mm 
Azobé.
in het dek zijn drie flush luiken aangebracht: 
één boven de machinekamer en twee boven 
de roerpropellers.

Voor ladingbehandeling op het dek zijn op het 
shelterdek achter de bak twee Hydramarine 
hydraulisch werkende dekkranen geplaatst 
van 3 to p  10 m.
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W hen the traffic looks m ore like a battle..

find your w ay  anyw ay - RADAR ATLAS 1000
The Radar ATLAS 1000 sets new  
standards in technical performance. 
It is easy to operate, simple to 
maintain, and adaptive to future 
demands.

E specia lly  fo r  th e  su rve illa n ce  o f d if f ic u lt 
t ra ff ic  s itu a tio n s  w e  have c re a te d  a n e w  
fu n c tio n : th e  R ADARSCO PE. J u s t 
d e s ig n a te  th e  s p o t o f in te re s t and zoom  
it up in to  an a d d itio n a l w in d o w . N o w  
v ie w  th e  d e ta ils .

The n e w  12" and  16" co lo r radar sys 
te m s  o f th e  ATLAS 1000 se ries  o ffe r  
m any u se fu l fu n c tio n s :
■ EPA and ATA/ARPA p lo ttin g  fa c ilit ie s
■ T w o an te n n a  speeds: 23 and 4 6  rpm
■ D o ck in g  m o d e  in 2 5 0 /5 0 0  m  ranges
■ CLEAN SW EEP fo r a u to m a tic  

in te rfe re n ce  su p p re ss io n
■ R ADARSCO PE, echosounde r, w in d  

o r D O C KIN G  d isp lay  in an a d d itiona l 
d isp la y  w in d o w

■ H ig h -d e fin it io n  co lo u r g raph ics
■ 3 ,5 'd is k e tte  fo r  data s to rage , s o ft

w a re  s e rv ice  and re m o te  d iagnos is

ATLAS navigation system s and 
DEBEG communications equipment 
for many decades have contributed 
to safe and economic shipping.

STN ATLAS Nederland B.V.

IJze rw e rke rka d e  36 
3077  M C  R otte rdam ,
The  N e the rlands

P.O. Box 5115 
3 0 0 8  AC R o tte rdam  
The N e therlands

Phone: +31 (0 )1 0 -4 7 9  54 44 
Fax: + 3 1 ( 0 ) 1 0 - 4 7 9  55 45
e-m ail: stnatlas@ xs4all.n l

STN ATLAS NEDERLAND

mailto:stnatlas@xs4all.nl


Verder zijn aan de voorkant van het ladingdek 
twee KaWleWa elektrisch aangedreven tugger- 
winches geplaatst, van ieder 10 t bij 7,5-15
m/imin.
Tenslotte zijn achter de cargo rails in, totaal 
nog vier Brevmi elektrisch aangedreven cargo 
securing winches aangebracht, van ieder 5 1 
bij 5 m/min (tig, 5)

MACHINE-INSTALLATIE
De voortstuwingsinstallatie van de Stril Sup
plier bestaat uit twee roerpropellers achter, 
een intrekbare azimuth thruster voor en nog 
een dwarsschroef in het voorschip. Al deze 
voortstuwers worden elektrisch aangedreven.

Fig. 5. Cargo securing winch (foto: YVC/v.d. WerffJ.
Het benodigde vermogen wordt geleverd 
door vier dieselgeneratorsets (fig.6):
2 sets met elk een Caterpillar 3515 BTA die
selmotor van 1900 kW bij 1800 tpm en een 
Siemens generator, type 1FC2564, van 
2110 kVA, 690 V, 60 Hz.
2 sets met elk een Caterpillar 3512 BTA die
selmotor van 1425 kW bij 1800 tpm en een 
Siemens generator, type 1FC2562, van 
1530 kVA, 690 V, 60 Hz.

De beide Aquamaster roerpropellers, type 
CRP 15, zijn voorzien van contraroterende 
schroeven, die beide worden aangedreven. 
De voorste schroef (in normale vaarrichting) 
heeft vier bladen, een diameter van 3200 mm 
en maakt 171 tpm; de achterste schroef 
heeft vijf bladen, een diameter van 2920 mm Fig. 6. De hoofdgeneratorsets (foto: YVC/v.d. Werff).
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Fig. 7. One line diagram
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en maakt 171 tpm. De roerpropellers worden 
aangedreven door Siemens elektromotoren, 
elk met een vermogen van 2200 kW bij 1200 
tpm, 3 x 690 V, 60 Hz.
De intrekbare thruster in het voorschip is een 
Aquamaster unit, type UL 1201; de schroef 
heeft vier vaste bladen, een diameter van 
1800 mm, maakt 342 tpm en draait in een 
straalbuis. Hij wordt aangedreven door een 
Siemens elektromotor, met een vermogen 
van 883 kW bij 1200 tpm, 3 x 690 V, 60 Hz. 
De KaMeWa dwarsschroef heeft vier verstel
bare bladen, een diameter van 2200 mm en 
maakt 244 tpm. Hij wordt aangedreven door 
een Siemens elektromotor, met een vermo
gen van 883 kW bij 1200 tpm, 3 x 690 V, 60 
Hz.
Behalve de vier hoofdgeneratorsets is er een 
haven/noodset, bestaande uit een Caterpillar 
dieselmotor, type 3408 TA, van 370 kW bij 
1200 tpm en een Siemens generator van 
460 kVA, 690 V, 60 Hz.

VERDERE UITRUSTING

Anker- en meergerei
Op het bakdek staat een KaMeWa elektrisch 
aangedreven meerlier met twee trommels, 
trekkracht 8 t bij 15 m/min. en een verhaal- 
kop.
De beide KaMeWa elektrisch aangedreven an- 
kerlieren zijn onderdeks op het shelterdek ge
plaatst, in de bergplaats boven de voorpiek. 
Op het shelterdek achter staan twee KaMeWa 
elektrisch aangedreven meerlieren, elk met 
een trommel, trekkracht 8 1 bij 15 m/min., en 
een verhaalkop,

Bran cl best rijd ing
De blusmiddelen omvatten:
•  een C02-installatie voor de machinekamer;
•  een schuimblusinstallatie in verband met 

het vervoer van methanol; de enkele moni
tor staat op het shelterdek (ongeveer op 
spant 62, SB) en bestrijkt het achterste 
deel van het ladingdek;

•  twee Allweiler brandbluspompen, 40 m3/h  
bij 6 bar.

Reddingmiddelen
Achter de bak zijn op het shelterdek aan 
weerszijden twee Viking opblaasbare vlotten 
geplaatst, elk voor 25 personen.
Achterop het bakdek is aan BB de UFAS res
cue boot gesitueerd. Deze wordt behandeld 
door een Hydramarine davit.

Nav igat ie- en communicatie
apparatuur
Deze apparatuur is als gewoonlijk op een 
schip van dit type wordt geïnstalleerd. De 
communicatie-apparatuur voldoet aan de ei
sen voor GMDSS-gebied A3.

I.ijsl van toeleveranciers van de Stril Supplier (niet volledig)

Alfa Laval, Maarssen separatoren; warmtewisselaars
Alphatron, Rotterdam navigatie- en communicatie-apparatuur
Bouter, Zoetermeer kombuisuitrusting e.d.
Brevini Nederland, Alphen a/d Rijn cargo securing winches
Gebeko, Schiedam proviandkoeling
Geveke Motoren, Papendrecht Caterpillar motoren
Geveke Werktuigbouw, Amsterdam diverse pompen (o.a. Allweiler), koelers enz.
Groenewegen, Ridderkerk werkplaatsmachines
Heinen & Hopman, Spakenburg AC- en ventilatiesystemen
Hydramarine, Noorwegen dekkranen, davit voor rescue boot
Imtech, Rotterdam monteren en in bedrijf stellen elektrische 

installatie
IPH Marine Automation, Denemarken tankinhoud meetapparatuur
Jets, Noorwegen sewage-installatie
A. de Jong TH, Rotterdam Toftejorg tankwasmachines; ejectoren
Jotun, Spijkenisse verf
KaMeWa (Aquamaster), Finland roerpropellers, intrekbare thruster en 

dwarsschroef; lieren
Ketting, IJmuiden startluchtcompressoren
MechalHeat, Oss elektrische heaters
Merewido, Dordrecht cement-installatie
Miihlhan, Schiedam schilderwerk
Pyro, Noorwegen ketel
Radio Holland, Rotterdam ladingcomputer
Siemens, Noorwegen. generatoren, elektromotoren, trafo’s, 

schakelborden enz.
Sinus-Bobe, Medemblik elektrische heater voortankwassen
Sterling Berkefeld, Rotterdam lenswaterreiniger
UFAS, Noorwegen rescue boot
Unitor, Rotterdam N2-installatie, C02-installatie, 

schuimblusinstallatie
Viking Life Saving, Zwijndrecht vlotten
Winel, Assen waterdichte deuren
Wortelboer, Rotterdam ankers en kettingen

Fig. 8. De foamtank staat op het tussendek tussen de cementsilo's (foto: YVC/v.d. Werff).

S C H IP  en W ER F de ZE E  -  NOVEMBER 1999



THE SIGN THAT CARRIES 

RECOGNITION WORLDWIDE
B U R E A U

V E R I T A S

J W ® B E R G

m a k e s  y o u r  p r o p e l le r  w o r k

WE ARE SPECIALIZED IN BERG CPP-PROPELLERS 
SERVICE AND PARTS TO COMPETITIVE PRICES 

WHEREVER A ND  WHENEVER YOU NEED US! 
PHONE: +46-31976975  FAX:+46-31969300 

HOME PAGE: w w w .jw b erg .se

5
;
§

_ * L

B U R E A U  V O O R  
A U D IO V IS U E L E  
P R O D U K T IE S

W esth o lla n d  V ideo/G r o ep

P r .  H e n d r i k s t r a a t  3 3  
6828 GN A r n h e m  
T e l . :  026 3 5 1 7 5 9 1  
F a x : 026 4458440
L id  N B F : N e d e r l a n d s e  B e r o e p s v e r e n ig in g  
v a n  F i l m -  e n  T e l e v is ie m a k e r s

P r o d u c e n t  v a n :

V O O R L IC H T IN G S -, 

T R A IN IN G S - EN 

E D U C ATIEV E  

P R O G R A M M A 'S , 

r / t v  C O M M E R C IA L S , 

D O C U M E N T A IR E S  EN 

BEDRIJFSPRESENTATIES.

Niestern Sander bv

W a i T r o u n d p a r t ^ ^ ^
DIENSTVERLENING AAN 

SCHEEPVAARTEN
r e g io n a l e  in d u s t r i

“Aerophoto Eelde”
Foto: op de voorgrond de binnendijkse locatie;

op de achtergrond de doklocatie in de haven van Delfzijl.

• Scheepsreparaties/-verlengingen e.d. 
voor schepen tot 20 .000  dwt, zowel 
binnen- als buitendijks
(2 drijvende dokken & dwarshelling)

• Scheepsnieuwbouw

• Landactiviteiten voor industrieel 
onderhoud en constructiewerk

• Ambachtelijk vakwerk in betimmeringen

Voor nadere informatie:
N iestern San d er B .V ., Postbus 108, 9930 AC Delfzijl 

Tel.: 0596 - 617979 / Telefax: 0596 - 617159 / E-mail: niesan@castel.nl ISO  9002
V C A *‘

http://www.jwberg.se
mailto:niesan@castel.nl


Financiën H. Koks

Kredietpiraterij ?
In de internationale scheepvaart neemt het verlenen van handelskrediet aan afnemers een unieke plaats in. Leveranciers zijn 
bereid -  dikwijls op korte termijn -  op krediet goederen te leveren of diensten te verstrekken. De krediettermijn is dan 30  of 
6 0  dagen of nog langer, afhankelijk van de sector waarin men opereert.

H et is dan ook niet verwonderlijk 
dat leveranciers regelmatig te 
maken krijgen met afnemers 
die niet of nauwelijks krediet
waardig blijken. Opvallend is 
daarbij dat nog steeds veel be

drijven relatief te weinig aandacht besteden 
aan een goed kredietbeleid waardoor bijvoor
beeld vooraf een inschatting kan worden ge
maakt van de financiële gegoedheid van een 
afnemer.

De veranderlijke scheepvaartmarkt maakt 
moeilijke tijden door. Hoewel bedrijven de no
dige spankracht lijken te hebben om dit op te 
vangen, valt te verwachten dat er vele afne
mers zijn die dat niet kunnen. Dat heeft met 
de voortdurende wisselende marktomstandig
heden te maken, maar ook met de financiële 
verhoudingen binnen de scheepvaart. Er zijn 
schepen die een financieringslast met zich 
mee dragen die ver uitstijgt boven de waarde 
van dat schip. Met een beetje tegenwind ver
liest een financier dan het vertrouwen en dat 
is dan genoeg om hef einde van het economi
sche leven van dat schip en/of haar eigenaar 
in te luiden.

Op krediet o f  niet?
Zoals gezegd, het leveren op krediet is een 
belangrijk handelsinstrument dat echter -  af
hankelijk van de branche -  20 tot 50% van het 
balanstotaal van een onderneming kan uitma
ken.
Dit verklaart in ieder geval de noodzakelijke 
aandacht die creditmanagement in toenemen
de verdient en krijgt. Een goed creditmanage
ment heeft een positief effect op de cash flow 
van een onderneming en vermindert de kans 
op financieringsproblemen, verlies aan rente 
en het risico dat afnemers niet zullen of kun
nen betalen.

Een van de methoden om dit te doen is om ie
mand speciaal verantwoordelijk te maken 
voor het beoordelen en behandelen van het 
afnemerskrediet.
De omvang van een onderneming of de debi

teurenportefeuille speelt hierbij echter een 
grote rol en de status van het credit manage
ment verschilt van bedrijf tot bedrijf al even
zeer.
Dikwijls verkiezen bedrijven een debiteurenbe
heer met een laag profiel waarbij dan groten
deels wordt voorbijgegaan aan de centrale rol 
hiervoor is weggelegd.

Nieuwe klanten
Bij nieuwe klanten of klanten die met een lage 
frequentie kopen, is er hoegenaamd geen er
varing beschikbaar op basis waarvan zaken 
kunnen worden gedaan. In deze gevallen zal 
moeten worden bekeken of en in welke mate 
deze klant kredietwaardig is. Het is dan vaak 
moeilijk om snel betrouwbare informatie te 
verkrijgen die -  mits goed geanalyseerd -  in 
staat stelt om al dan niet een eerste levering 
op krediet toe te staan.
Daarom is het belangrijk voor bedrijven om 
een adequaat kredietbeleid te formuleren.
Dit kredietbeleid formuleert de strategie voor 
de vragen omtrent:
Wanneer en met behulp van welke informatie 
wordt krediet verleend en wie is verantwoor
delijk voor de analyse en het groene licht?
Wat gebeurt er als klanten de betalingstermijn 
overschrijden?
Hoe ziet het incassotraject er uit?
Wat zijn de interne gevolgen?
Erg belangrijk is het vaststellen van de verant
woordelijken in de verschillende fasen.
Het zal in ieder geval de verkoopmedewer
kers in staat stellen snel te beslissen om al 
dan niet op krediet zaken te doen met een be
paalde afnemer. Het gaat er immers om dat 
ook nieuwe klanten bijdragen aan de winstge
vendheid van een onderneming en dat daar
mee een blijvende relatie met die klant kan 
worden opgebouwd. Het is daarom van be
lang om in het begin extra te letten op misver
standen, geschillen en late betalingen.

Bestaande klanten
Zelfs bij bestaande klanten is het moeilijk om 
steeds up-todate te blijven. Daar staat tegen
over dat de samenwerking met een klant veel

waardevolle informatie geeft over bijvoor
beeld betaalgedrag, omvang van de orders 
en het aantal geschillen die allemaal iets ver
tellen over het type klant waarmee men te ma
ken heeft.
Voor klanten die minder regelmatig kopen, is 
het van belang over extra informatiebronnen 
te beschikken omdat de eigen ervaring hier 
dikwijls onvoldoende is.
Het is immers niet eenvoudig om een klant 
een levering te weigeren en als dat al gebeurt, 
hangt dat sterk af van het kredietbeleid van 
een onderneming.
Vaak zijn grotere klanten verantwoordelijk 
voor een belangrijk deel van de omzet (en 
voor het verlies als het mis loopt). Dit bete 
kent in ieder geval dat extra controle op deze 
groep afnemers van belang is.
Controleer daarom regelmatig de krediet
waardigheid van klanten en houd het betaal
gedrag in de gaten.
Verder is het nuttig om steeds goed op de 
hoogte te blijven van het reilen en zeilen van 
grotere klanten. Maak bijvoorbeeld ook eens 
kennis met de medewerkers die verantwoor
delijk zijn voor het betalen van uw facturen.

Gratis Credit Management?
Bedrijven verzekeren zichzelf meestal tegen 
een grote variëteit aan rampen en tegenval
lers zoals voor gebouwen, het wagenpark, de 
medewerkers, de fabriek en het machine
park.
De risico's rond een van de grotere activa op 
een balans, het krediet verleend aan afne
mers, wordt daarbij dikwijls uit het oog verlo
ren.
Toch zijn hier belangrijke besparingen te reali
seren.
Ondernemers zijn voortdurend bezig nieuwe 
klanten te werven waarbij veel geld en energie 
wordt gestoken in het versturen van druk
werk, het maken van een offerte of een be
zoek van een verkoopmedewerker.
Deze activiteiten kunnen aan effectiviteit win
nen door vooraf vast te stellen of die nieuwe 
prospect wel zo interessant is als hij lijkt. De 
tijd die wordt gewonnen van contacten die
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daardoor tevoren afvallen kan dan worden ge
geven aan andere prospects die wel veelbelo
vend zijn.
Het structureel bewaken van de openstaande 
facturen kan bovendien tot een aanzienlijk ver
laging van het debiteurensaldo leiden, waar
door aanzienlijke rentebesparingen kunnen 
worden gerealiseerd. Een goed creditma- 
nagement verdient zichzelf dan grotendeels 
weer terug,

Snel betalende afnemers
Snel betalende afnemers zijn helaas zeld
zaam. Maar erg weinig bedrijven betalen op 
tijd.
Zo behoort de gemiddelde overschrijding van 
de betalingstermijn door Nederlandse bedrij
ven tot de hoogste van Europa en in de hele 
EU klaagt meer dan de helft van de bedrijven 
over de betalingsachterstanden.
Dit betekent dat krediet vaak een duur neven 
product is van een onderneming met een 
nadelig effect op de balans.
Daarnaast stoppen veel bedrijven veel ener
gie in het controleren, opnieuw factureren, op
lossen van geschillen en het incasseren van 
geld. Meestal worden deze activiteiten niet 
erg aantrekkelijk gevonden, omdat het de 
aandacht afleidt van de verkoopactiviteiten en 
bijna niemand vindt het leuk om achter het 
geld aan te zitten dat klanten nog verschul
digd zijn.
Hoe voor de hand liggend het ook lijkt, onze 
ervaring is dat er een aantal punten is waar
mee veel van deze problemen kunnen worden 
voorkomen:
Stuur onmiddellijk een factuur en zet daar dui
delijk de betalingscondities op.
Ga achter het geld aan zodra de vervaldag is 
verstreken. De kansen om geld te incasseren 
verminderen in de tijd sterk.
Los geschillen onmiddellijk op.
Streef een goede balans na tussen enerzijds 
de flexibiliteit naar een klant toe en anderzijds 
de commerciële aantrekkelijkheid van die 
klant.
Vervolgens is het van belang om, zodra de 
vervaldag van een factuur is verstreken, zo 
snel mogelijk bij de klant naar betaling te infor

meren. In deze fase gebeurt dat op een alerte 
maar uiterst klantvriendelijk manier. Het stu
ren van standaardaanmaningen hebben min
der zin. Een klant herkent deze brieven al van 
verre en er zijn administraties die pas na een 
bepaalde aanmaning tot betaling overgaan. 
Echter met het verstrijken van de tijd zullen de 
berichten naar de klant toe van toon verande
ren tot op een gegeven moment de vraag 
overblijft of dit wel de ideale klant is?

Zodra verdergaande maatregelen worden ge
troffen, blijkt dikwijls dat Vreemde ogen dwin
gen’. Het gebruik van professionals voor het 
incasso van achterstallige vorderingen is me
de daarom raadzaam. Bovendien -  en dat 
geldt met name in de internationale scheep
vaart -  weten zij de weg en nemen veel werk 
uit handen. Bovendien zijn zij in staat om in 
een aantal gevallen zaken te combineren 
waardoor op een meer kosteneffectieve wijze 
kan worden geïncasseerd. De 'no cure no 
pay1 tarieven maken het voor de opdrachtge
ver aantrekkelijk.

Verzekering
Er is een forse winstgevende omzet nodig om 
een verlies te compenseren hetgeen voor 
veel bedrijven aanleiding is om een kredietver- 
zekering te benutten als onderdeel van de 
kredietstrategie.

Het soort dekking en de condities worden 
vooraf overeengekomen en als de verzeker
de zich aan de afspraken houdt, dan zal de 
verzekeraar er voor zorgen dat de rekeningen 
worden betaald.
De kosten van een dergelijke verzekering han
gen o.m. af van de sector waarin een bedrijf 
actief is, de omvang van de onderneming, de 
historie van verliezen en de inschattingen van 
de toekomstige risico's en de gewenste dek
king. Een voorbeeld is het feit dat de millen- 
niumrisico’s effect hebben op de prijs omdat 
een groei in het aantal faillissementen wordt 
verwacht.
Een kredietverzekering brengt overigens niet 
alleen dekking maar ook advies en ondersteu 
rang bij het inschatten van risico’s.

Het is niet alleen een manier om een deel van 
de onbetaalde facturen terug te krijgen maar 
ook een methode om verliezen te voorkomen 
door het vooraf vaststellen van acceptabele ri
sico’s. Hierdoor kan een onderneming zich 
richten op prospects en klanten waar het zin
voller is om zaken mee te doen. 
Kredietverzekering wordt vaak op maat ge
maakt en er zijn dan ook verschillende typen 
polissen voorhanden die volgens de wensen 
van de klanten worden gemoduleerd.
Het zal duideli|k zijn dat dit met alleen een ver
zekering is maar ook een methode die het 
zoeken naar kredietwaardig prospects onder
steunt, bestaande klanten helpt controleren 
en hulp biedt bij het incasseren van vorderin
gen.
Samenwerking met een professionele gespe
cialiseerde partner als NCM Marine is voor de 
internationale scheepvaart zeer de moeite 
waard.
Immers daarmee heeft een onderneming een 
partner die haar desgewenst in alle creditma- 
nagement processen terzijde staat en helpt 
betalingsproblemen voor te blijven.

De heer Henk Kox is Managing Director van 
NCM Marine.

«.
NCM Marine is actief met een pakket diensten 
speciaal voor de leveranciers aan de interna
tionale scheepvaart. Deze diensten omvatten 
klantvriendelijk incasseren, incasso van ach
terstallige vorderingen, afdekken krediet risi
co en creditmanagement training.

NCM Marine
P.O. Box 4 7 3 ,1 0 0 0  AL Amsterdam.
Tel: 020 .5533233, 
fax: 020 .5533230,
E-mail NCM.Marine@NCMgroup.com

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

E n e rg ie w e g  6  - 2 4 0 4  H E  A lp h en  aan  d e n  R ijn . 
T e le fo o n  0 1 72  - 43 .16.21, fax : 0 1 7 2  - 4 4 .2 9 .5 4 .RIJDAM BV
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Scheepsbouw

Sara Maatje VI
Bij Scheepswerf Harlingen in Harlingen heeft het bevoorradingsschip Sara Maatje VI van Van Stee Survey & Supply te Harlin
gen een ingrijpende verbouwing ondergaan. Daarbij is de breedte van het dubbelschroefschip van 6 ,0  tot 10 ,0  m vergroot. 
Dit is gedaan omdat de rederij, gespecialiseerd in suppliers met een zeer geringe diepgang, een schip met een veel groter 
dekoppervlak wenste.

De verbouwing is uitgevoerd door aan SB 4  m 
brede secties aan te bouwen tegen het be
staande schip, dat zelf zoveel mogelijk onge
moeid is gelaten. Zo is de machine-installatie 
met twee Mitsubishi dieselmotoren van leder 
231 kW bij de verbouwing in principe ongewij
zigd gebleven. In het nieuwe rompgedeelte is 
echter een derde, identieke voortstuwings- 
eenheid geplaatst, zodat de Sara Maatje VI nu 
een drieschroefsschip is. De vorm van het 
achterschip van het nieuwe rompgedeelte is 
hierop aangepast. Een consequentie van het 
niet veranderen van de bestaande machine-in
stallatie is dat de middelste motor (de vroege
re SB motor) 0,25 m naar BB naast de hartlijn 
van het verbrede schip staat.
Achter de nieuwe schroef is ook een derde 
roer aangebracht, dat wordt bewogen via een 
koppelstang naar de bestaande stuurinstalla- 
tie.

Om de aansluiting ter plaatse van het vlak van 
het nieuwe rompgedeelte op de bestaande 
romp te vereenvoudigen, is -  in dwarsdoor
snede gezien -  de vlakbeplating plaatselijk 
naar boven gebogen en met hoeklassen te
gen de bestaande SB vlakbeplating bevestigd 
(zie fig. 1).
Het schip is van een nieuwe, aan de grotere 
breedte aangepaste kop voorzien (fig. 2), na
dat de bestaande boeg (vóór spant 39) was 
verwijderd.
In het nieuwe voorschip is nu ook een driebla- 
dige dwarsschroef ondergebracht, diameter 
615 mm. Deze wordt aangedreven door een 
Emod elektromotor van 66 kW bij 1450 tpm, 
3 x 400 V, 50 Hz. Aan weerskanten van de 
dwarsschroefruimte bevinden zich waterbal- 
lasttanks.

Achter het voorpiekschot is het nieuwe romp
gedeelte in verscheidene compartimenten on
derverdeeld. In de voorste drie daarvan zijn 
tegen de huid waterballasttanks geplaatst en 
-  in de derde ruimte -  een drinkwatertank te
gen de romp van het oorspronkelijke schip. 
Vervolgens een compartiment met een gene-

Fig. 2  Het plaatsen van de nieuwe kopsectie [foto: Dick M ' Fotografie).

ratorkamer, een gasolietank tegen de romp 
van het oorspronkelijke schip en een kortere 
gasolietank tegen de huid, doorlopend in het 
volgende compartiment: de machinekamer. 
Ook daar is tegen de romp van het oorspron
kelijke schip een gasolietank aangebracht. 
Tussen de machinekamer en de stuurmachi- 
nekamer bevinden zich tegen de huid een la- 
dingtank en een waterballasttank.
In de SB huid van het oorspronkelijke schip 
zijn twee doorgangen naar het nieuwe gedeel
te gemaakt: in het voorschip een toegang van 
de onderdekse accommodatie naar het voor
ste compartiment in het nieuwe deel en ver
der in de machinekamer die daardoor één ge
heel vormt.
In de hierboven genoemde generatorkamer is 
een extra hulpset geplaatst vanwege de toe
genomen behoefte aan elektrische energie 
(extra voortstuwingseenheid; dwarsschroef). 
De set bestaat uit een Perkins dieselmotor, ty
pe 1306 9TAG1, en een Newage generator 
van 230 kVA, 3 x 400 V, 50 Hz.

Bovendeks is het dekhuis op zijn oorspronke
lijke plaats gehandhaafd, zodat het nu ver uit 
het midden staat.
Het werkdek is beschoten met 50 mm bang-

kirai; in de zijden zijn cargo rails aangebracht. 
De beide kranen op het werkdek waren al aan
wezig.
Het voorschip is van een dubbele duwsteven 
voorzien, met daartussen een wegneembare 
verschansing. Ook op het achterschip is de 
verschansing wegneembaar uitgevoerd. 
Daardoor is het mogelijk voertuigen aan 
boord te rijden en te vervoeren.

Tenslotte:
Door de gewijzigde boeg is het schip langer 
geworden. De afmetingen zijn nu:
Lengte o.a. 32,42 m.
Lengte LI 29,85 m.
Breedte mal 10,00 m.
Holte 2,10/2 ,60 m.
Diepgang 1,25 m.
Waterverplaatsing 311,7 t.
Draagvermogen 95,1 t.
Gross tonnage 180 .
De snelheid van het grotere schip is dankzij 
de derde motor slechts weinig minder dan 
voor de verbouwing: 10,5 kn tegen 11 kn 
voorheen.
De Sara Maatje VI werd op 17 juli weer aan de 
rederij overgedragen, na een verbouwing die 
17 weken in beslag had genomen.
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Zeevaartkunde J.W. Schutte

Het zware spierwerk
Een theoretisch/praktische beschouwing

Het op een veilige manier verwerken van zware tot zeer zware colli m et eigen laadgerei kan somtijds vrij veel denk- en reken
werk vergen. Het laadgerei moet op de juiste manier worden gesteld en vermeden moet worden dat colli — bij aanvang laden 
(hieuwen) en lossen (vieren) -  gaan schuiven.

V ooral het schuiven kan gevaar
lijk zijn en moet -  op straffe van 
een reële kans op schade aan 
opvarenden, lading, schip, mid
delen waarop de colli staan of 
moeten worden gelost en stu

wadoors -  worden uitgesloten. De hieronder 
staande beschouwing is in zekere zin mis
schien wel (te) theoretisch maar kan het in
zicht -  althans dat is de schrijver van dit epis
tel van mening -  verdiepen.

2.0 FIGUREN.
Er is een vijftal figuren bijgevoegd, dat het
geen beschreven zal worden, hopelijk verdui
delijkt.

Figuur 1 geeft de stand van zaken weer. De 
werkbare spierstanden (= hoeken gemeten 
vanaf vlak door lummelpot evenwijdig aan dek 
tot spier) liggen tussen Hw en L.
In figuur 2 kan worden vastgesteld dat de af
stand "ad” afhangt van de uitzwaaihoek van de 
spier en de spierstand (zie figuur 1) want deze 
stand bepaalt de lengte van de "geprojecteer
de" spier. In de praktijk ligt veelal de afstand 
“ad" vast. De uitzwaaihoek kan binnen zekere 
grenzen gekozen worden (zie figuur 2); bij ge
dane keuze van ad en grootte van de uitzwaai
hoek ligt ook de daarbij behorende spierstand 
-a lthans in eerste aanzet-vast. Bovenstaan
de kan het best worden verhelderd met een 
voorbeeld.

Voorbeeld:
Stel lengte spier = 27m, afstand ad = 16m en 
uitzwaaihoek = 60v.
De geprojecteerde spierlengte = lummelpot 
to t W1|P)= 16/sin60v = 18,47m, figuur 2. 
afstand 'Virtuele” dwarsdoorsnede (figuren 2 
en 3) vanaf mast = 16/tg60v = 9,237..m 
voor mast.
Spierstand (eerste aanzet) = a(= arc- 
cos( 16/( sin60v)/27) = 46,8..v.
Nok spier boven vlak door lummelpot: 
W ,W lm  = 16/sin60v * 
tg(arcos(16/sin60v/27) = 19,68..m; anders: 
V(272 -  (16/sin60vF) = 19,68..m.
De hoek die de geprojecteerde spier (zie fi
guur 3) maakt met het horizontale vlak door 
de geprojecteerde lummelpot is niet gelijk 
aan a, maar als deze hoek b genoemd wordt 
gelijk aan: b = arctan{W,W1RP/ a d) = 50,9..v. 
De lengte van deze “geprojecteerde” spier 
(van geproj. lummelpot to t Wj) = a /cosb(=
25.37..m of anders: V((272 -(16/sin60vP) + 
162) = 25,37..m (figuur 3).
De figuren 4 en 5 kunnen bij de relevante or> 
derwerpen worden geraadpleegd.

2.0.1 Uitgangspunten.
De slagzij is maximaal 7v.
Het gewicht van spier en gerei wordt verwerkt 
door dit in beginsel toe te voegen aan het ge
wicht van het te verwerken collo,
Gewerkt wordt met de zgn. “Hellingproeffor- 
mule”: de werkelijke slagzij zal daardoor iets 
kleiner zijn.
Het inzinken/opkomen van het schip door het 
verwerken van een collo kan worden meege
nomen door het lastjijn het nodige aantal me
ters door te zetten/te vieren.
De spierstand kan van belang zijn voor de toe- 
gestane SWL van het gerei.

2.1.0 Slagzij-bepaling.
Te laden gewicht + (gew.spier en gerei) = 
p(“p”); deplacement = A waterverplaatsing 
= v ,  KG en KMC bekend. Zie figuur 3.
De spier wordt “ad”-meter buitenboord ge-
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Fig.3

draaid; de nok (Wt) staat dan loodrecht boven 
punt “E” en “DE" meter vanaf einde kade, cof 
lo is nog niet aangeslagen.
GG' T = p * a,, (=Kg -  KG)/(A + Ep])>KG’ = KG 
+ GG’ en G’Mq = KM0 -  KG’
Vanuit de “rechte" stand geredeneerd:
G’G"-> (= “p” * a /(A  + [p]) en tan<p = 
G’G"/G'M0 of G'IM0 = [-p- * a /(A  + Ep])] * 
ctanip.
Vanuit de “slagzif-stand gezien:
“p" * ad * coscp = (A + [p]) * G’M0 * sincp of 
F'p” * a/(A + [p])] * ctamp = G'M0.
Als het collo in de spier hangt -  dus juist vrij 
van de kade -  is de slagzij (p° en staat nok in 
positie Wr , loodrecht boven punt “F" {het collo

is -  stel dat het op wielen staat -  “verrold" 
naar "F”).
De nok van de spier is verticaal -  als h = AZ^ 
-  gezakt over ((h -  hcos<p) + adsintp meter (fig. 
3) en heeft tijdens het hieuwen van het lastjijn 
(moet dus ten minste hiervoor genoemde af
stand worden doorgehieuwd) de weg WjW,, 
doorlopen. De nok staat dan horizontaal be 
zien -  als collo in spier hangt -  (hsirwp (+ ad 
costp -  ad) meter verder naar buiten (afstand 
EF).
Dit betekent -  nogmaals gezegd -  dat het col
lo (zwaartepunt daarvan) tijdens het doorhieu
wen van het lastjijn over de hiervoor aangege 
ven afstand -  hangerjijn wordt noch gevierd

noch doorgehieuwd -  zal "verschuiven/verrol
len" van “E" naar “P  overeenkomend met 
(hsintj) + adcosip -  ad) m. Men kan dit verschui
ven -  als er genoeg “ruimte” is -  “in de hand” 
proberen te houden door keertouwen te ge 
bruiken. Deze wijze van “in de hand" houden 
van een collo wordt, bij het verwerken van 
lichtere" colli, wel toegepast. Men blijve ech
ter op z'n hoede, zie de inleiding en onder 
2 .1 .1 .1 .

2 .1 .1  S la g z ij v e rw e rk e n  z w a a rd e re  co lli.
Moeten zwaardere colli worden verwerkt dan 
is het vrijwel onmogelijk zulke colli tijdens het 
hieuwen van het lastjijn door middel van keer
touwen “in de hand” te houden. Bovendien 
staan veel te verwerken colli op voertuigen of 
moeten daarop worden gelost. Verschuiven 
moet dan absoluut worden voorkomen. Dit 
kan door last- en topjijnen afzonderlijk of ge 
combineerd te gebruiken. De “man/vrouw" 
die bij dergelijke operaties de leiding heeft 
moet “weten en berekend hebben" wat hij/zij 
doet. Dit lijkt een dooddoener maar is het niet! 
Men kan op meerdere manieren te werk 
gaan.

2.1.1.1 Transportvoertuigen.
Er wordt tegenwoordig -  voor het vervoer van 
zware colli over land -  vrijwel uitsluitend ge
bruik gemaakt van zeer geavanceerde voer
tuigen waarvan bijvoorbeeld de wielen 360v 
kunnen draaien. Dit laatste vereenvoudigt -  
als colli op dergelijke voertuigen staan of ge
plaatst moeten worden -  het veilig werken 
aan boord in belangrijke mate. Toch komt het 
nog vrij vaak voor dat te laden/lossen colli 
vanaf/op spoorwagons moeten worden gela
den/gelost. Is dit het geval dan kan onoplet
tendheid grote schade(n) veroorzaken.

2 .1 .2  S c h ip  re c h tfo p )  h o u d e n  tijd e n s  de  
g e h e le  la a d -o p e ra tie .
Deze methode is -  althans dat is de mening 
van de opsteller van dit geschrift -  de veilig
ste. Er wordt weinig aan het “toéval" overgela
ten. Krachten op gerei etc. blijven binnen de 
perken en/of zijn er nauwelijks. Wel moeten 
pompen en leidingen een behoorlijke capaci
teit hebben; zwaartepunten van te gebruiken 
“tanks” dienen liefst zover mogelijk uit het vlak 
van K&S te liggen en VSTM's zo klein moge
lijk!
De werkwijze is simpel: zorg ervoor dat tij
dens de gehele operatie het moment van de 
ingepompte/overgepompte vloeistof even 
groot maar tegengesteld is aan dat van het 
collo en gerak. Hierbij wordt voorondersteld 
dat G’M0 voldoende positief is en blijft.

Een voorbeeld:
Enkele relevante gegevens van tiet ms. “NL 
Bahrain” .
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T  ,j =  9,50m, A j  =  30023 inclusief gewicht 
collo !p = 216 tonnes), ad = 16m. Beschik
baar zijn de side tanks hold 3 PS en SB; in el
ke tank bevindt zich 150 tonnes water. Yg 
tanks = 12,725m. Men wil tijdens het ophieu
wen en overdraaien van de last het schip 
recht houden. GM0 is en blijft duidelijk vol
doende positief, “p" = 216 + 10 + 24 = 250 
tonnes {1/2 gewicht spier = 10 tonnes; ge
wicht jijnen etc. = 24 tonnes).
Hoeveel tonnes moeten zijn ingepompt, om -  
als het collo buitenboord in de spier hangt -  
geen slagzij te hebben?
“p" * ad = q * 12,725 »  q = ±314,...ton
nes.
Hoeveel overpompen? p * ad = q * 25,45 
» q  = ±157,...tonnes.
Tijdens het overdraaien moet water worden 
in/uit- of over/terug-gepompt. Men kan bere
kenen met welke snelheid -  is afhankelijk van 
capaciteit pompen en leidingen -  het over
draaien dient te geschieden,
Opgemerkt wordt dat schepen “speciaal" ge
bouwd voor het verwerken en vervoeren van 
zware colli meestal zijn uitgerust met zgn. 
“trimtanks” en pompen welke een zeer grote 
capaciteit hebben.

2 .1 .3  W e rk e n  m e t h a n g e r jijn  z o  n o d ig  in 
c o m b in a tie  m e t la s tjijn  t i jd e n s  la den .
Als de capaciteit van pompen en leidingen te 
wensen overlaat -  de operatie gaat, als men
2.1.2 toepast veel te lang duren -  en het collo 
niet mag gaan glijden dan moeten andere we
gen worden bewandeld.
Men kan -  na op het collo de nodige keertou
wen te hebben aangebracht -  eerst het lastjijn 
een weinig doorhalen, Even voor het collo wil 
gaan glijden zet men het hangerjijn iets door, 
waardoor het schip “enige1' slagzij wil krijgen 
en doordat het collo dan meezakt weer een 
zekere evenwichtstoestand ontstaat. Voor
zichtig dient ook de oorspronkelijke uïtzwaai- 
hoek te worden aangepast. Het collo komt na

het vorenstaande enige malen -  zeer voor
zichtig -  te hebben herhaald vrij te hangen 
zonder (noemenswaard) te zijn verschoven.
In figuur 4 wordt de bedoeling verduidelijkt. 
Als men -  in gedachten! -  de spier in stand 
W2 plaatst dus “(ad7  meter uit het vlak van 
K&S dan zou -  als op het collo alleen met het 
lastjijn gehieuwd wordt en dit vrij kan bewegen
-  de nok van de spier zich in positie Wj = W2' 
bevinden {het collo zou dan geheel in spier 
hangen) en de slagzij j’v zijn. De oorspronkelij
ke uitzwaaihoek is kleiner geworden (zie figu
ren 2 en 3) want “(adT  moet in zelfde vlak lig
gen als ad (anders zou collo naar achteren 
bewegen). Vanaf positie W, -  collo staat nog 
op de kade -  moet de spier worden getopt 
over een afstand h' -  h’cosip' + “(ad7sin<p’, 
waarbij h' = NZ^.
De afstand a, kan geschreven worden als: 
h’simp’ + “(ad7cos(p’.
Men kan die slagzij bij gegeven uitzwaai 
hoek(en) spier en de daarbij behorende waar
de van “(ad7  en omgekeerd bepalen door 
'trial and error'.

V o o rb e e ld :
Weer worden enkele relevante gegevens van 
hetms. “NL IBahrain" gebruikt.
Tgell = 9,50m (collo reeds meegerekend). Ge
wicht, inclusief gerak spier = 250 tonnes. 
ad = 16m en uitzwaaihoek = 60°. KG (met 
collo van 216 tonnes op Kg = 42,19m) = 
9,04m, KM0 = ll ,0 4 m  en A? =  30023 ton
nes (met collo). Het vlak door ad loodrecht op 
K&S bevindt zich: V((16/sin60°)2 -  162) =
9,237..m voor lummelpot. Nok spier (zonder 
gewicht) bevindt zich V(272 -  (16/sin60°)2) 
=19,69m boven vlak door lummelpot; dat is
-  aangezien nok in “verticale" stand 49,5m 
boven basis ligt, lengte spier 27m, Holte 16m 
en T 9,5m is -  19,69m + 13m= 32,69m bo
ven = h.
De slagzij (zie fig. 3), als collo vrij kan bewe
gen = verschuiven/verrollen vanuit “E":

<p = arcfan ftp * a J M '  GM0)] =  [(250 * 
16V130023 * 2)] = 3,81..°

Eerste keer bepaling waarde ad’, zie figuur 4. 
Ga uit van de gegeven slagzij = 3,81..° en 
eerste uitzwaaihoek = 60°; bepaal een voor
lopige ad’.
ad = h * simp + ad' * cosrp > ad’ = 13,85..m 

Tweede keer:
Ga uit van ad' en bepaal h' = NZ^ bij uitzwaai
hoek van p = arctan(13,85 /9 ,237 .) =
56,315..° >h' = 21,249836 +13 = 
34,249836m
Pas weer formule toe maar neem voor cos- 
waarde 1, anders onoplosbaar.
Gevonden wordt <p = 3,582..°

Derde keer;
Ga uit van gevonden slagzij en bepaal nieuwe 
ad’ »  = 13,88713m

Vierde keer:
Ga uit van nieuwe a .’ en bepaal “nieuwe" p = 
arctand3,88713/9,237) = 56,370205° en 
h' > = 21,232651 + 13 = 34,232651m 
cos-waarde 1; gevonden wordt (p = 3,538..°

Nauwkeurig genoeg; neem ip = 3,5° en be
paal “definitieve" (!?) waarde van ad’.
Gevonden wordt ad' = 13,93614m; De spier 
moet tijdens de operatie ± 3,5° naar binnen 
worden gedraaid.

Controle:
De nok "stijgt" (!) 43,73 -  42,19 = l,54..m  * 
250/30023 = 1GG’ = Q, 01, „m.
GM0 wordt nu 1,99m en toepassing van de 
heilingproefformule met de waarde ad’ = 
13,94m geeft een slagzijhoek van 3,33..°. De 
aangenomen waarde van 3,5° is dus alleszins 
redelijk.

Men kan nu bepalen hoeveel meter de spier 
moet worden getopt opdat het collo niet gaat 
schuiven: av = 34,23 -  34,23cos3,3° + 
13,93614sin3,3° = 0,86m. Wordt de spier ge
durende de operatie over deze afstand getopt 
en ongeveer 3,5° naar binnen gedraaid! -  zie 
hiervoor voor de te volgen werkwijze -  dan 
hangt het collo juist vrij in de spier loodrecht bo
ven “E" en heeft het schip een slagzij van ± 3,5°. 
Het is zonneklaar dat bovenstaande voordat 
het collo wordt verwerkt, moet zijn “uitgedok- 
terd". Verder is duidelijk dat de gevonden 
waarde(n) beschouwd moeten worden als 
“aanwijzingen/aanzetten” hoe te handelen. 
Het "geschoolde zeemansoog” kan met wor
den gemist!

2 .1 .4  L a d e n  van een buitenboord drij
vend voorwerp.
Op dezelfde wijze als in 2.1.2 beschreven,
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wordt de spier buitenboord gedraaid en het 
collo aangeslagen. Wordt nu het lastjijn -  zon
der hangerjijn te gebruiken -  doorgezet over 
de afstand die de spiernok “zakt” (zie hier
voor) plus de diepgang van het voorwerp dan 
zal het drijvende voorwerp zich dwars op 
door het water gaan verplaatsen (van “E” naar 
“F” , zie figuur 3) en de slagzij zal geleidelijk 
toenemen tot de berekende waarde. Het 
voorwerp hangt als positie “F” is bereikt ge
heel in de spier en kan aan boord worden ge
draaid. Schuiven vindt eigenlijk niet plaats, al
thans niet in de zin dat het gevaar oplevert. 
Men kan tijdens het hieuwen van het lastjijn 
zonder problemen eveneens het hangerjijn 
doorzetten/de spier toppen. Het schip zal 
dan minder slagzij krijgen en het voorwerp zal 
zich over een kleinere afstand dwars op ver
plaatsen.
Bovenstaande "kan" ook gelden als een collo 
van een langszij drijvende bak wordt overge
nomen mits de wrijving tussen collo en dek 
van de bak groter is dan de weerstand tenge
volge van het dwars op naar buiten bewegen 
van de bak (bak moet vrij kunnen bewegen). 
Men zou door het aanbrengen van obstakels 
op het dek van de bak en wel aan de “buiten
zijde” van het collo bij te weinig onderlinge 
wrijving toch het hierboven geschetste resul
taat kunnen bekomen.
Hieuwen op het hangerjijn -  zie berekening on
der 2.1.2 -  met hieuwen op lastjijn over ten min
ste afstand diepgang voorwerp/diepgang bak 
zal bewerkstelligen dat voorwerp/collo nauwe
lijks “verschuift” in welke richting dan ook. Ge
beurt dit toch dan is er geen man overboord; 
schade zal niet ontstaan, mits er een zekere af
stand blijft tussen voorwerp/bak en schip.

3.0 LO SSE N  LADINGEN MET 
EIGEN ZW ARE SPIER(EN).
Het hiervoor onder de punten 2.0, 2.0.1,
2.1.0, 2.1.1 en 2.1.1.1 aangestipte is met 
enige aanpassingen ook te gebruiken bij het 
lossen van zware colli. De Yg-waarden van de 
voorwerpen in onderstaande voorbeelden zijn 
”0", behalve bij laatste voorbeeld.

3.0.1 Schip tijdens gehele losoperatie 
recht(op) houden.
Hetgeen gesteld is onder 2.1.2 kan zonder 
meer toegepast worden als zware colli gelost 
moeten worden.

3.0.2 Werken met hangerjijn zonodig in 
combinatie met lastjijn tijdens lossen.
Beschouw hiertoe de figuren 2 en 3.
Als het collo buitenboord wordt gedraaid bij 
aangenomen waarden ad = 16m en uitzwaai- 
hoek = 60° dan bevindt de nok van de spier 
zich in positie W ,\ Het “middel" waarop het 
collo gelost moet worden dient dan ook in 
“die positie" te staan.

Viert men nu het lastjijn tot het collo begint te 
“raken" dan heeft het schip de neiging terug 
te komen en daar het collo absoluut niet mag 
verschuiven wordt het hangerjijn een weinig 
gevierd waardoor weer een nieuwe even
wichtstoestand ontstaat en zo verder. De 
slagzij zal bij deze manier van werken geleide
lijk afnemen en als collo op “middel” rust 0“(?) 
zijn..

Voorbeeld:
De nok van de spier moet -  als de hiervoor 
gebruikte gegevens worden aangehouden -  
dalen over:

. 32,689253-32,689253cos3,81° + 
16sin3,81° = ± l,13..m .
De spiernok (W,’) staat dan: 
32,689253sin3,81° + 16cos3,81° =
±18..m uit hart schip. Hieruit volgt tevens dat 
de spier iets verder moet worden uitgezwaaid 
en wel over een hoek van: p = arc- 
tan(18,13../9,237) = 63,010..“ .Voert men 
het hierboven gestelde uit dan rust het collo 
na verloop van tijd geheel op het “vervoermid
del/kade" en ligt het schip nagenoeg 
recht(op).

3.0.2.1 Lossen door over- en/of inpompen 
ballastwater, jijnen “niet" gebruiken.
Bij deze methode viert men het lastjijn to t het 
collo "juist wel/juist niet’ raakt. Daarna pompt 
men ballastwater in en wel zoveel dat het 
schip dezelfde slagzij behoudt als hiervoor is 
berekend. In dit geval dient men het juiste ge
wicht van het te lossen collo te weten. Het niet 
gebruiken van de jijnen is geen absolute voor
waarde!?; zie hiervoor waar wordt gezegd dat 
de berekeningen etc. aanzetten/aanwijzingen 
zijn en dat ervaring en een zekere “feeling” bij 
het werken met spieren onmisbaar zijn.

Voorbeeld:
Gewicht spier (= 2 0  tonnes) en jijnen (= 2 4  ton
nes): dus gewicht collo 2 1 6  tonnes (halve ge
wicht spier grijpt aan in nok!) Zie verder gege 
vens hiervoor.
Met hellingproefformule kan “ in te 
pompen/over te pompen" gewicht worden 
gevonden.
(KM0 -  [a*KG -  2 1 6 * 4 2 ,1 8 9 2 5 3  + 
(q*6 ,77(?)| + 2 2 M A -  2 1 6  + (ql) =
([(q* 1 2 ,7 2 5 /2 5 ,4 5  + 34  * 16) * 
c tan3 ,81 ])/ÏA - 2 1 6  +  Iq l); w orden de waar
den ingevuld dan is q =  ± 3 1 7 ,.. tonnes. 
Pompt men over dan w o rd t q =  ± 1 5 3 ,.. ton
nes
Het eerste gewicht “q” is meer dan het gelos
te gewicht dus zal manipulatie met het lastjijn 
vermoedelijk niet nodig zijn. Bij het overpom- 
pen zal op enigerlei wijze met het lastjijn moe
ten worden gewerkt om te zorgen dat na het 
overpompen het gewicht geheel op het ver
voermiddel rust en het collo niet gaat glijden.

3.0.2.2 Combinatie van 3.0.2 en 3.0.2.1.
Bij deze werkwijze dient men van te voren 
vast te stellen welke slagzij het schip mag 
hebben nadat collo is gelost. Hieruit volgt dan 
de positie van de “nok” en eveneens hoeveel 
de nok -  gezien vanuit de oorspronkelijke 
slagzij -  moet worden gevierd.

V oorbeeld :
Zie gegevens hiervoor.
Stel dat na de lossing de slagzij ten hoogste 
2° mag bedragen. Bepaald wordt nu -  als 
wordt uitgegaan van een spiermoment van 
(34 * 16) tonnesmeter -  hoeveel tonnes bal
lastwater ongeveer moeten worden overge
pompt.
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30023 * 9,04 -  216 * 42 + 22 (VSTM) = KG' 
* 29807» K G ’ = 8,80m en G’Mq = 2,24m 
Hieruit volgt: 2,24 = (q * 25,45 + 34 * 16) * 
c tan2°/29807»q = ±70 tonnes.
Als het collo is gelost is dus de slagzij 2°.
Men kan door ‘trial and error1 bepalen welke 
“ad" hierbij behoort.
h = (V[(-(18, l 2 + 9 ,2372)) + 27^ + 13)sin2° 
+ adcos2° = 18,l> ad(l) = ± 17,06m 
Nogmaals (2), (3) enz.; tenslotte ad = 
± 17,02m;
h = H17.022 + 9,2372) + 272]122 +13 = 
31,805769m. Spiernok gezakt® 31,81 -  
31,81cos2° + 17,02sin2° = ±0,61..m 
In slagzijstand = 3,81° staat spier 18,l..m  uit 
rechte stand en is "gezakt" ± l,13..m .
Bij einde operatie -  collo gelost -  moet slagzij 
2° zijn. Spier “zakt” door overpompen 70 ton
nes ballast ±0,61 m en hangerjijn moet dus 
nog ±0,53m worden gevierd.
Beide handelingen kunnen gelijktijdig dan wel 
één voor één plaats vinden. Zie ook hetgeen 
hiervoor over deze zaken is opgemerkt.

3.0.3 Lossen voorwerp dat drijft.
Gegevens zelfde als hiervoor.
Wordt voorwerp buitenboord gedraaid dan 
bevindt het zich loodrecht boven punt “F” (zie 
figuren 3 en 5). Door vieren van het lastjijn 
wordt de opwaartse kracht steeds groter en 
zal het schip minder slagzij krijgen. Het voor
werp beweegt zich dwars op door het water 
tot punt “E". Het voorwerp is dan gelost en 
schip ligt recht.
Men kan tegelijkertijd de spier aftoppen; daar
door zal het voorwerp minder naar “binnen" 
bewegen en de operatie is sneller beëindigd. 
Moet men zulk een voorwerp lossen op een 
langszij liggende lichter dan verloopt alles in 
principe zoals hiervoor uit de doeken is ge
daan. Men dient dan wel te zorgen dat het col
lo niet ten opzichte van de lichter kan gaan 
schuiven. Verder dient de lichter niet star aan 
het schip te zijn bevestigd maar een zekere 
mate van “bewegingsvrijheid” te hebben.

Voorbeeld
Het schip (NL Bahrain) ligt rechtfop), afge
meerd op de boeien. De dichtheid van het but- 
tenboordwater is 1025 kg/m3. De gelijklasti- 
ge diepgang is 9,50m.
Aan dek staat een ponton die 216 tonnes 
weegt; afmetingen I * b * h = 20m *8m * 
6m .
Positie: Xg = 80,00m, Yg = + 2,833...m (+ 
betekent stuurboord) en Zg = Kg = 18,50m. 
Deze ponton moet over stuurboord worden 
gelost.

Teneinde de ponton te lossen zal de spier 
over een hoek van 60° naar buiten worden 
gedraaid en wel zodanig dat de nok zich dan 
18m, gemeten vanuit de rechte stand uit het 
vlak van K&S bevindt. Hieruit volgt dat de nok 
van de spier zich (-((18/sin60°F) + 272]1/2 +
22,5 = 39,733..m boven de basis bevindt.
KG (ZG) van het schip (ponton staat nog aan 
dek) is (met spier op juiste hoogte afgetopt) 
9,00m. Breedte schip ter plaatse 27m.
De ponton wordt aangeslagen en vrij van dek 
gehieuwd. Men draait de spier met daarin de 
ponton buitenboord. Gedurende deze opera
tie verandert de nokhoogte van de spier niet. 
De slagzij kan worden bepaald 
KG' * 30023 = 30023 * 9 -  216 * 18,5 + 
216 * 39 ,73»K G ' = 9,152..m
11,04 -  9,15 = [216 * (18 -  2,833..) +34 * 
18] * ctan<p/30023» j = 3,92°
Als de ponton buitenboord in spier hangt staat 
de nok van de spier:
(39,733.. -  9,5)sin3,92° + 18cos3,92° = 
±20,02..m uit de verticaal en is gedaald: 
(39,7333 -  9,5) -  (39.7333 -  9,5Jcos3,92° 
+ 18sin3,92° = ± l,30..m  
Viert men uitsluitend het lastjijn dan beweegt 
de ponton zich dwars op door het water tot 
de opwaartse kracht dezelfde waarde heeft 
als de ponton weegt. Slagzij is dan 0°. Figuur 
5.

Het onderblok van het lastjijn moet ten minste 
zakken:
216/3560 + 216/120 *8 *1 * 1,025) +
1,30.. = 2,67 m.
Een combinatie -  vieren last- en hangerjijn -  
zou eveneens kunnen. Bijvoorbeeld zakken 
spiernok lm ; lastjijn moet dan l,66m  zakken 
etc.

*1.0 SLO T.
Het hiervoor besprokene maakt geen aan
spraak op algehele volledigheid. Toch kan het 
bestuderen van hetgeen aangekaart is het in
zicht in deze materie verbeteren en bijdragen 
aan de veiligheid. Geconcludeerd wordt dat 
terdege nagedacht moet worden op welke 
wijze(n) onderhavige voorwerpen 
kunnen/moeten worden verwerkt alvorens te 
gaan rekenen. Bedoelde berekeningen blijken 
niet van de eenvoudigste soort te zijn en ver
gen somwijlen (veel) tijd. Pas als alles goed 
doorgesproken en doorgerekend is, dient 
men de operatie te beginnen waarbij -  als 
men met eigen bemanning werkt -  bijvoor
beeld de bootsman de nodige/noodzakelijke 
aanwijzingen geeft aan de winchgasten. De 
verantwoordelijkheid voor het geheel dient -  
bij voorkeur -  te berusten bij de le  officier 
van wie de bootsman z'n orders bekomt. Het 
ontwikkelen en installeren van software be
trekking hebbend op het voorgaande wordt 
aanbevolen. Verantwoordelijken kunnen dan -  
vlug en met minder kans op fouten -  vaststel
len hoe de operatie dient te verlopen.
Verder wordt geconstateerd dat het nautisch 
onderwijs -  ook waar HBO in het vaandel 
wordt gevoerd -  geen of nauwelijks aandacht 
aan het behandelde besteedt. Dit zou moeten 
veranderen.
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Nautical Briefing (002936), 199907/1, 
pg-1, nrpg-12, gr-1, ta-2, dr-4, ph-1, ENG 
The author explains the terminology, 
sources and opportunities that are avail
able to the mariner through the internet. 
0250441

SWZ 99-11-8
Eurofix system and its developments
Oftermans, G.W.A.; He/wig, A.W.S.; Willi- 
gen, D. van
Journal of Navigation (001460), 
199905, 5 2 /2 , pg-163, nrpg-13, gr-8, 
ta-2, dr-4, ph-5, ENG
This paper highlights some on-air Eurofix 
DGPS performance experiments carried 
out in Europe and the USA. With all the 
European LorarvC and Chayka transmit
ters modified, Eurofix can be used all 
over the European continent. As multiple 
stations can normally be received simul
taneously, the user may locally apply net
worked DGNSS, which may reduce spa
tial decorrelation effects significantly. 
Post-processed results of this Regional 
Area Augmentation System are present
ed. 0210511; 0210512; 0210500

SWZ 99-11-9
Innovative container ship designs
Fricke, W.: MHer, L.
RINA conference (076875), 199903/7 , 
pg-1, nrpg-13, gr-1, ta-1, dr-12, ENG 
Following the development of several 
generations of container ships in the 
1960s, 1970s and 1980s, recent years 
were characterised by further optimisa
tion of the ships and the introduction of 
innovative designs and features. For in
stance, new panamax ships are today 
able to carry almost 5000 TEU, open 
top container vessels have been intro
duced and large post-panamax vessels 
are approaching the capacity of 8000  
TEU. Fast feeder vessels and reefer con
tainer ships have been developed for 
special services. The recent steps of de
velopment for these types of ships are 
discussed from the viewpoint of a classi
fication society. Structural and general 
design as well as safety aspects and cur
rent analysis procedures are described, 
which allow innovative designs to be as
sessed at an early stage on a rational ba
sis. Furthermore, emphasis is placed on 
several areas and details which have 
shown to be critical and, therefore, re
quire careful consideration in order to 
avoid costly failures. 0110402; 
0120330

SWZ 9911-10
Design consideration of very large 
containerships
Lebrun, M.; Tfrijssen, B.
RINA conference (076875), 199903/6, 
pg-1, nrpg-11, gr-3, ta-2, dr-6, ph-4, ENG 
The authors highlight the areas of the de
sign that require particular attention 
when oversizing hull structure and 
propulsive power. Are there any techni
cal factors limiting this size evolution? 
One can find answers gathered from the 
authors' experience and from specialists 
all over the world with the focus on de
sign rather than on operational limita
tions. First, hull structural safety and reg
ulation aspects are highlighted; then 
attention is given to the propulsion and 
hydrodynamics of such large and fast 
vessels, especially those concerning the 
main engine design and requirements. 
Different propulsion alternatives are pre
sented to push the actual limits even fur
ther. 0110 402 :01 203 30
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a n n Marine gears 

Clutches
Couplings
Bearings

• Supp ly  o f o r ig in a l 
spares, m a in tenance  and repa irs  in a 

24-hrs worldwide service
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E58

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

(SINCE 1892)
ACTIVITIES:
New-building, manufacturing, energy-systems and repairs. 
NEW-BUILDING DIVISION:
Design and installation of complete electrical, instrumentation and automation 
systems on board of all kinds ol sea-going vessels and offshore platforms.
MANUFACTURING DIVISION:
Design, production and installation of switchboards, motor control centres, 
automation and monitoring plants. Analogue and digital electronic's, fibre optics, 
scada/telemetry, microprocessors, power units and programmable logic controls.
ENERGY-SYSTEMS DIVISION:
Design, engineering, production and installation of customized marine, 
offshore and industrial systems.
Delivery program: motors , generators, controls and drive systems for AC, DC,
LV and HV applications.

REPAIR DIVISION:
Repair, maintenance, renovation, conversion and modernizing of complete 
electrical, instrumentation and automation plants on board of all kinds of sea
going vessels and offshore platforms.
SHOP REPAIR DIVISION:
Mechanical and electrical repair facilities for switchboards, motor control centres, 
automation and monitoring panels ind. electronic and pneumatic components etc. 
Facilities are available for overhaul, rewinding, impregnating, balancing and 
testing on all kinds of motors/generators, D.C. and A.C. Impregnating is done by 
means of the modern 'Ayrodev' process.

The company offers a 24 hr. service. The field repair division operates world
wide The main office is based in Rotterdam and the main repair-shops are 
located in Rotterdam and Amsterdam
Branch offices and repair-shops are stationed in all major Dutch ports and repair 
yards.

G TI M arin e  & O ffs h o re
Sluisjesdijk 37 
3087 AD Rotterdam 
The Netherlands 
P.O.Box 59029 
3008 PA Rotterdam 
The Netherlands 
Phone (+31) 10/429.52.00 
Fax (+31) 10/429.50.05 
Harbourno. 2110
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ieuwe uitgaven

Grundfos Sleutelgids
Grundfos Nederland komt dit najaar 
met een uitermate handig naslag
werk voor pompen in pocketformaat, 
speciaal samengesteld voor de instal
lateur. Door middel van deze gids 
kan de installateur een weloverwogen 
keuze maken bij het selecteren van 
een pomp voor onder andere verwar- 
mingsinstallaties, rioleringssystemen 
en drukverhoging.

Volgens Grundfos is de behoefte aan 
een kleine en handzame gids voor op 
de werkvloer groot. Alle voorkomen
de zaken die men nodig heeft ter se
lectie of vervanging van een pomp 
zijn in de Sleutelgids op een eigentijd
se en overzichtelijke wijze bijeenge
bracht. Installateurs kunnen nu snel 
een antwoord vinden op de meest 
gestelde vragen op het gebied van 
pompen en pompanstallaties. In de 
Sleutelgids is een groot aantal tabel
len, curves en grafieken opgenomen. 
Ook bevinden zich in de Sleutelgids 
handigheden zoals een lijst met her
leiding van eenheden, tabellen met 
standaard tapeenheden en volumes- 
tromen voor bijna alle tappunten, als
mede formules voor de berekening 
van drukverhogingsinstallaties en het 
bepalen van opvoerhoogten. Ook zijn 
üitwisseftabellen voor circulatiepom- 
pen in de Sleutelgids te vinden. 
Kortom: een nieuw stuk onmisbaar 
gereedschap voor elke installateur.

Om de Sleutelgids zo goed mogelijk 
op de behoeften van de markt af te 
stemmen, zal hij jaarlijks worden uit
gebracht. De gids wordt gratis ver
spreid via de voorraadhoudende vak- 
groothandel en zal ook tijdens de 
VSK-beurs in februari 2000  aan geïn
teresseerden worden urtgedeeld.

Een lijst met voorraadhoudende vak- 
groothandels kan aangevraagd wor
den bij Grundfos Nederland B.V., 
tel: 0294 .492222 of 
email: info-gnl@grundfos.nl.

IT C1973 -1998  
verschenen
Ter gelegenheid van het 25  jarig jubi
leum van ITC (International Transport 
Contractors) is onlangs een indruk
wekkend boek verschenen van de

hand van de maritieme schrijver Henk 
de Winde. Het boek geeft een beeld 
van de geschiedenis van het bedrijf 
gebaseerd op de dagelijkse beleve
nissen van de mensen in het veld Het 
rijk geïllustreerde boek omvat ca. 
400 pagina's en meer dan 100 foto's 
en, is geschreven in het Nederlands 
en Engels. Prijs ƒ 69 ,00  (incl. BTW)

Het boek is verkrijgbaar bij:
Datema Amsterdam,
Prins Hendrikkade 176-50,
1011 TC Amsterdam.
Tel: 020.4277727, 
fax: 020.4279566.
Geopend: m a.l/m  vr. van 09 .00  tot 
17.00; donderdag koopavond tot
20 .00 uur za, van 10.00 tot 16,00  
uur.

Handboek voor de 
Marifonie in de Binnen
vaart —1999/2000
Het Handboek voor de Marifonie in de 
Binnenvaart 19 99 /20 00  beval infor
matie over de voor de binnenvaart 
vastgelegde marifoonkanalen, de uit
rusting met en het gebruik van de ma
rifoon en een cartografisch overzicht 
per vaarweg. Bovendien is er in opge
nomen een naar vaarweg geordende 
lijst van walstations, voorzien van 
roepnaam en marifoonkaraal. Deze 
informatie is beschikbaar voor de lan
den België, Duitsland, Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland en Zwitser
land.

Dit Handboek is opgesteld door de 
Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
en gebaseerd op de nationale en in
ternationale voorschriften op het ge
bied van de marifonie in de binnen
vaart.

Het Handboek is bestemd voor ieder
een die een marifoon bedient aan 
boord van een binnenschip, een veer
pont, een drijvend werktuig of een 
zeeschip op de binnenwateren.

Titel: Handboek voor de Marifonie in 
de Binnenvaart-1999/2000,
Auteur: Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart,
Omvang/prijs: Paperback, 152 pagi
na’s, ƒ 39,50  
ISBN: 9012087163

Maritiem Journaal 
1999
Binnenkort verschijnt de 26e editie 
van het Maritiem Journaal. De editie 
1999 is de tweede die verschijnt bij 
WYT ürtgeefgroep.

Jaarlijks besteedt het Maritiem Jour
naal aandacht aan alle ontwikkelingen 
op maritiem gebied in Nederland, 
maar ook buiten onze landsgrenzen. 
De artikelen worden geschreven 
door experts op de verschillende ge
bieden. Het Maritiem Journaal is al ja- 
ren voor zowel de professional als 
voor de geïnteresseerde leek een be
langrijk en waardevol naslagwerk.

Onderwerpen die in deze editie onder 
meer de revue passeren zijn:
•  nieuwe technologie voor een be

tere scheepsbouw;
•  nieuw elan voor de Nederlandse 

upstreamHndustrie;
•  de noordelijke zeehavens;
•  beperking milieubelasting door 

scheepvaart;

Tevens wordt ook in deze editie on
der meer de volgende lijsten opgeno
men: recente maritieme uitgaven, de 
vlootlijst van Nederlandse Handels
vaart, een lijst van scheepsongeval
len, een lijst van voornaamste 
scheepvaartmaatschappijen en re
ders, en een lijst van de in 1998 door 
Nederlandse werven gebouwde zee
schepen.

Naast de actuele ontwikkelingen 
komt ook de rijke maritieme historie 
aan bod alsmede de maritieme 
kunst.

Algemene gegevens:
Titel: Maritiem Journaal 1999
ISBN: 90  6007 96 12
Prijs ƒ 69 ,00
Omvang: 240  pagina's
Uitvoering: Gebonden

Voor meer informatie:
WVT Uitgeefgroep, Postbus 6438, 
3002 AK Rotterdam.
Tel: 010.4255944, 
fax: 010.4780904,
E-mail: wyt_uitgeefgroep@compuser- 
ve.com

New books from LLP 
New practical shipping guide 
makes interpreting “Chartering 
Documents" more accessible
The new edition of “Chartering Docu
ments 4 /e ” by Harvey Williams Se
nior, Partner at Sindar Roche and 
Temperley, is set to create waves in 
the maritime industry. Long respect
ed as the established work in the 
area, this new edition has been com
pletely revised and updated to in
clude new chartering documents as 
well as incorporating chapters on top
ics of general concern to charterers 
and their clients.
As part of the Lloyd's Practical Ship
ping Guides series, “Chartering Docu
ments 4 /e ” benefits from the practi
cal and accessible writing style of the 
author, who as a master mariner and 
senior partner in one of the top mar
itime law firms, has a wealth of expe- 
nence on which to draw his conclu
sions. Covering everything from 
voyage and consecutive voyage char
ters to bills of lading and contracts of 
affreightment, the new edition covers 
contracts not previously used in the 
dry cargo and tanker business.

Each chapter is devoted to a particu
lar type of contract and with speci
men forms of each contract dis
cussed as well as useful appendices 
including a fist of abbreviations used 
in chartering practice, this is by far 
the most accessible work available in 
the market place today.

Contents include:
•  Voyage Charterparties
•  Consecutive Voyages
•  Time Charterparties
•  Contracts of Affreightment
•  Bills of Lading
•  General Topics such as arrest of 

ships, genera! average and the 
ISM code

Published: May 1999  
ISBN: 1 8 5 9 7 8 6 6 7  7
Price: £557/U S$94/H K $733.
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Find your way around with 
“Lloyd’s M aritim e AtJas 20 th  edi
tion"
With over 70 full colour world, ocean, 
regional and port maps you'll never 
be lost with "Lloyd's Maritime Atlas 
20th Edition”. Published in August 
1999  this fully updated directory 
gives you all the information you need 
to ensure you are kept fully up-to-date 
with world ports and shipping places.

This user-friendly atlas will help you lo
cate ports and shipping places from 
South America to South East Asia, 
Australia to Amsterdam. Covering 
commercial ports (over 10 ,000 of 
them) as well as all major road, rail 
and airport links serving the port 
Lloyd's Maritime Atlas can ensure 
that you have access to the most 
comprehensive and up-to-date infor
mation anywhere in the world. Thanks 
to exclusive access to the renowned 
Lloyd's Shipping Database, updated 
daily from our unique network of 
agents and contacts around the 
globe, you can rely on the accuracy 
and quality of information in this 
award winning Atlas.

This new 20th Edition also includes:

•  The new International Date Line
•  BP Marine Distance Tables with 

distances quoted in nautical miles
• Detailed maps for both onshore 

and at sea reference

With an easy to use indexing system 
allowing you to search by country/re
gion or alphabetically by port, Lloyd's 
Maritime Atlas 20th Edition is the es
sential reference tool for all those in
volved in the transportation of goods 
by sea including: ship operators, 
freight forwarders, ship managers, 
shipowners and their agents as well 
as those involved in insurance and re
lated fields.
Published: August 1999  
ISBN: 1 8 5 9 7 8 6 7 9 0
Price: £ 6 8 /U S $ l 16/HK$897
(Hard Cover)

If you’re in the business of com
mercial shipping then we have 
just what you need...
If you’re involved in commercial ship
ping then LLP Professional Publishing 
have just what you need in the shape 
of the “Commercial Shipping Hand
book”. This new practical guide to the

contractual aspects of shipping in 
both the liner and tramp markets, ex
plains those terms most commonly 
used in bills of lading, charter docu
ments and liner tariffs with the differ
ent types of freight rate and sur
charge applied by the regular 
shipping lines.

Offering definitions for terms and 
phrases most frequently used in of
fers and counter-offers for charter 
ships the Commercial Shipping Hand
book also contains different types of 
charterparty and the key clauses and 
terms used. However the Commer
cial! Shipping Handbook goes further 
than just explaining the definitions, 
but cites examples of where these 
terms are used and gives situations 
in which they have arisen. Commer
cial Shipping Handbook also gives de
tails of the major maritime associa
tions who are prominent in contract 
drafting and policy making, and gives 
a brief outline of their objectives and 
the types of contracts they produce. 
The book also provides commentary 
on the frequently used standard con
tracts used in both liner and tramp 
shipping.

With over 1250 commercial shipping 
terms clearly defined, Commercial 
Shipping Handbook offers a quick ref
erence guide to anyone involved in in
ternational trade and provides a first 
step towards the understanding of in
ternational trade and transport. Writ
ten by Chartered Shipbroker, Peter 
Brodie, who is currently Business 
Manager for the Emergency Planning 
Society, a UK national body repre
senting emergency planners, Com
mercial Shipping Handbook will be of 
expert use for shipowners, charter
ers, managers and brokers. It will al
so be of use to liner agents, ex
porters, forwarding agents as well as 
legal, insurance and banking profes
sionals.
Published: March 1999  
ISBN: 1 8 5 9 7 8 6 9 6 0
Price: £38/U S $65/H K $507

Lord Mustill endorses new work 
on “Institute Clauses”
Lord Mustill has lent his support to a 
new publication on the “Institute 
Clauses’  by N. Geoffrey Hudson, pub
lished by leading maritime publishers 
LLP Limited. Covering the well know 
policy forms for maritime insurance,

which are in daily use worldwide, this 
new highly practical work seeks to 
explain the background and develop
ment of these clauses as well as to 
show how they are used in daily prac
tice.

Now in its third edition Institute Claus
es examines the way in which the 
Clauses have developed following the 
major reexamination of marine insur
ance as outlined in the now famous 
UNCTAD report during the early 
1980 ’s. A number of leading cases 
have now been included in this updat
ed edition such as:

•  Manifest Shipping v Uni-Polaris
•  Netherlands Government v Youell
•  Promet Engineering Co v Sturge
•  Berger v Pollack

The book also includes a close exam
ination of the Institute Clauses, as 
they are in general use today includ
ing a discussion of the controversial 
Institute Time Clauses and the pro
posed amendments to the Marine 
Hull Claims Working Party.

In addition to new material now includ
ed in the third edition, the work also 
incorporates the text of all relevant 
forms together with updated com
mentaries on additional insurance for 
shipowners and Institute Cargo Claus
es. Written by the highly experienced 
average adjuster, N. Geoffrey Hall, 
this new edition is vita! for anyone 
dealing with Institute Clause forms 
and will be of practical use to marine 
insurers, lawyers, P&l Club man
agers, average adjusters and 
shipowners.

N. Geoffrey Hall is also author of “The 
York-Antwerp Rules” and is co-author 
of “Marine Claims Handbook”, both 
published by LLP Limited.
Published: April 1999  
ISBN: 1 8 5 9 7 8 6 7 7  4
Price: £75/U S $128 /H K $998

Shipbuilding is also a  business
Covering all aspects of the global 
shipbuilding business, this new book 
“The Business of Shipbuilding” is a 
key reference tool for both experi
enced shipbuilders and non-ship
builders with an operational, financial, 
legal or educational interest in the in
dustry.

The Business of Shipbuilding, is the 
latest edition in LLP Limiteds’ Busi
ness of Shipping series. Written from 
a practical perspective, it is the first 
text to examine business aspects of 
the industry, rather than technical. 
Starting with a market review, it cov
ers past, present and future develop
ments, structure trends and location.

Clear, concise analysis of the opera
tion of the industry examines: con
struction, from material receipt and 
preparation to final outfitting: the role 
of computer technology in the design 
process: supply chain management; 
progress; productivity and perfor
mance measurement; finance; con
tractual validity; quality; tendering and 
marketing and the effects of legisla
tion. Practical examples based on 
major centres focus on international 
shipbuilding in Japan, Korea, China, 
European Union, Eastern Europe and 
the Americas. They analyze how the 
economic and political changes in 
each region affect the future develop
ment and geographical location -  an 
aspect of the book which is of partic
ular relevance, considering the eco
nomic situation in the Far East and un
derlies the need to comprehend 
global market forces. With its thor
ough, understandable coverage of 
the global shipbuilding business, this 
book is of high practical value to ship
builders, ship owners, managers, op
erators, brokers, insurers, lawyers, 
equipment suppliers, universities and 
surveyors.

Now a lecturer in Marine Production 
Technology at the University of New
castle, the author George Bruce has 
over 15 years experience in the ship
building business and is acknowl
edged as a leading expert. He was 
formerly R & D manager for British 
Shipbuilding and Senior Consultant 
with A&P Appledore Ltd.
Published: January 1999  
ISBN: 1 8 5 9 7 8 8 5 1  3
Price: £7 5 /U S $128

For further information, please con
tact:
Susan Boisover, LLP Limited, 69-77  
Paul Street, London, EC2A 4LQ, UK. 
Telephone: 00 .44 .17 1 .5 53 14 50 ,
fax: 00 .44 .17 1 .5 53 11 79 ,
Email: sbolsover@llplimited.com.
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CI?ANJI=WI=m=
Voor binnenvaart, kleine handelsvaart, 
bagger-, visserij- en offshoreschepen  
staat O ra n je w e rf Scheepsreparatie  
tot uw dienst!

Een k le in e  f le x ib e le  o rg a n is a t ie  
m e t v a k k u n d ig  p e rs o n e e l g a r a n d e e r t  
k w a l i te i t  e n  e e n  s n e lle  le v e r t i jd .

D e  O r a n je w e r f  b e s c h ik t  o v e r  e e n  
d r i jv e n d  d o k ,  e e n  d w a rs h e ll in g , 
re p a ra t ie k a d e n  m e t  v o ld o e n d e  
k ra a n c a p a c ite it  e n  g o e d  u itg e ru s te  
w e rk p la a ts e n .

Oranjewerf Scheepsreparatie bv
N ieuw endam m erdijk 542  
Postbus 37050, I0 3 0 A B  A m sterdam  
Telefoon 020  634751 I 
Telefax 020 6347533

MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES

Niet voor Maprom  
Engineering!

Bij ons is het milieu geen 

modeverschijnsel. 

W atergesm eerde schroef

asinstallaties van Maprom  

Engineering zijn al m eer dan 

30 jaar een door en door

betrouwbaar concept Bel voor meer informatie:

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

Maprom Engineering b.v. 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Telefoon: (078) 618 08 77

IETS VAN DE LAATSTE TI|D?

U  R  O  d sl T  R  O  L
etSROCONTROL BV INTERNATIONAL. SWORN MAR INF ANO (

Eurocontrol B.V. is een scheepscontrolebedrijf gevestigd te 
Dordrecht. Ons jonge team van surveyors voert o. a. de volgende 
werkzaamheden uit :

Draftsurvey, bunkersurvey, hold/hatch-survey, ruim- 
inspecties op zee- en binnenschepen, supervisie op 
overslag van voornamelijk droge bulkladingen. D eze  vin
den hoofdzakelijk in het rotterdamse havengebied plaats.

W ij zijn op zoek naar stuurlieden voor uitbreiding en versterking 
van ons team.
Gezien de huidige marktontwikkeling betreft het vacature(s) voor 
direct en voor langere termijn.

U w  reactie zien w ij graag tegemoet.

Eurocontrol B.V.
D e  Jagerweg235 
3 328  AA Dordrecht 
telefoon 0 78 -6551444  
fax 078-6551441  
pzcg@eurocontrol. nl



I n t e r n a t i onaal  M a r i n e  A c c i d e n t  R e p o r t i n g  S c h e m e

De MARS-reports zijn een inrtiatief 
van "The Council of the Nautical 
Institute". De rapporten worden 
vrijwillig opgemaakt en verzonden 
door gezagvoerders van schepen 
en door andere autoriteiten die 
kleine ongelukken of ‘nearmisses' 
meemaken.

MARS REPORT No. 
7 9  May 1 9 9 8

M ARS 99016  Out o f  the 
Skeleton Cupboard — 
Boarding Ladders
In ttie mid 70's I was working at an Oil 
Terminal as a Berthing Master to a cou
ple of SBMs about 14 miles offshore. 
Boarding was usually from a small tug. 
Normal procedure was for the tug to 
back up to the pilot ladder, the pilot 
would jump onto the ladder and the tug 
would pull smartly away and remain clear 
until the pilot was safely aboard the 
tanker. Bags etc were sent up later by 
heaving line. Usually a companionway 
was rigged to about 15 or 20  feet above 
the water to facilitate the long climb up 
the side of a ballasted tanker and it was 
easy to side step off the pilot ladder and 
onto the lower platform of the compan
ionway.

On this occasion I had reached the lower 
platform and was starting the climb to 
the tanker’s deck when, hearing a shout,
I looked down to see the stern of the tug 
rising up on the swell with a crewman 
holding my bag aloft to place it on the 
gangway. Unfortunately the swell was 
higher than the tug master had anticipat
ed and the tug collided with the platform 
pushing it up a few feet after which it fell 
back on the wire bridles causing them 
both to part whereupon the whole as
sembly, myself and bag fell into the wa
ter.

I don't like thinking about the next few 
seconds even now, I was submerged for 
a bit and remember white water and turn
ing propellers, also disentangling myself 
from lengths of 1 inch wire bridle which 
were surprisingly heavy. It was not nor
mal practice for us to wear life jackets. 
Eventually after what seemed a long bme 
but could only have been seconds, I sur

faced and managed to climb unassisted 
up the now vertically hanging gangway. It 
was some time before I got home, I then 
went to my GP who sent me to hospital 
for an X Ray where they discovered three 
broken ribs. Reading various maritime 
publications it seems that the safe rig
ging of gangways and ladders is a les
son we never learn.

M ARS 99019  Piracy 
Attack
Off the Nigerian Coast 
Whilst at anchor recently, I observed an 
echo on my radar screen that was pass
ing through the preset Guard Zone of 1.5 
Nautical Miles. I tracked the echo and es
tablished that it was a true echo, travel
ling at a speed of 31 Knots. I proceeded 
to the aft bridge to obtain a sighting and 
noted that it was a white hulled G.R.P. 
craft with outboard motor. The vessel 
was set on course directly for my vessel. 
At a distance of 0 .5  Nautical Miles I ob
served a number of persons in the ves
sel and decided this to be an imminent 
threat. I broadcast a distress call on In
ternational channels 16 and 74, and also 
on our company frequency for a period 
of 3 minutes. At this time the craft was 
coming along side this vessel, and dis
embarking 7 heavily armed men. I sound
ed the general alarm and thereafter pro
ceeded around the vessel to further 
raise ttie alarm and sent all of my nation
al crew to the engine room for safety. I 
requested engines and commenced 
heaving # 4 anchor. Whilst heaving the 
anchor alone on the bridge, the team of 
attackers outside ordered me to open 
the weathertight doors which were all 
locked, using the built in special locking 
device. I ignored their order and contin
ued heaving. Two of the attackers 
smashed the porthole in the starboard 
weathertight door and opened the door. I 
stopped heaving and ran down below to 
the boat deck accommodation where I 
mustered the remaining persons, name
ly my Chief Officer and three expatriate 
divers. I briefed all that no resistance 
was to be made and that all orders from 
the attackers must be complied with. 
Within two minutes the attackers arrived 
at the scene and ordered all to lie face 
down. They demanded that the Captain 
make himself known. I raised my head to 
acknowledge them and was ordered to 
hand over the money and bnng them to

the ship’s safe. Before I could complete 
my response I was beaten heavily about 
the head, resulting in profuse bleeding 
from the lacerations. My Chief Officer 
was then beaten in a similar manner 
about the left temple, and thereafter, one 
of the divers.

I was then ordered to take the attackers 
to the ship's safe. I was led to the after 
end of the accommodation and tried to 
plead that they believe me that there is 
no safe on board. They replied that ei
ther I take them to the safe, or they 
shoot me. I maintained my statement, 
adding that should they carry out their 
threat, there still would be no safe on this 
vessel. At this moment one attacker, 
height 6  ft wearing a red arm band and 
bandanna cocked his weapon and swiftly 
raised it towards my head. In doing so, 
his elbow made contact with the bulk
head behind causing a shot to be fired, 
missing the right side of my head by 3 
inches. I was dragged to my cabin and 
beat further. At this time the attackers 
seemed to lose control of the situation 
and commenced beating all present. My 
Chief Officer was ordered to hand over 
money and the same scenario of vio
lence was repeated.

The attackers were present for a period 
of approximately 1 hour, ransacking the 
vessel. After this time things appeared 
quiet as we lay face down. We all re
mained in this position for some time. 
Eventually gunfire was heard on deck, 
myself and Chief Officer proceeded to 
the bridge and saw the Navy on board fir
ing at the attackers as they escaped. We 
preceded to heave home the anchor and 
get underway. Once underway, a sister 
ship arrived at my location and it was 
agreed that instead of trying to navigate 
in my condition, that I follow him. After a 
short period I was informed by the Quar
termaster that 2 of the attackers had not 
managed to escape and were still on 
board. Further gun fire was heard, at 
which time the two were reported to 
have jumped overboard, leaving one SLR 
type weapon.

After the vessel was all secured an in
spection showed initial damage to be 
broken windows, internal doors and cab
in fittings, damage to the GMDSS station 
and general ransacking. Many items had

been looted including, but not Hmrted to 
televisions, stereos, hand held radios, 
and most personal effects. The Chief Of
ficer, diver and myself were treated for 
wounds and shock ashore. The attack
ers displayed a definite knowledge of the 
arrangement of this vessel throughout, 
which is a major cause of concern.

If you have experienced any inci
dent which you think m ay be o f in
terest to others please send details, 
including your name and a contact 
address to:
Captain R. Beedel FNI, 1 7 Estuary 
Dive, Felixstowe, Suffolk IP11 9TL, 
UK

U kunt uw ervaringen, indien het met 
anders kan in het Nederiands, ook 
kwijtbij de Redactie van SliVZ, 
Mathenesserlaan 18  5,
3 0 1 4  HA Rotterdam.
Tel: 010 .2410094 , 
fax: 010 .2410095 , 
e-mail: swz.rotterdam@wxs.nl
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V e r e n i g m g s w i t f t t t t v

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 

Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society of Marine 
Technology

Mededelingen

Contributie 2000
Het volgende is een herhaling van de me
dedeling in het oktobernummer:
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
ceptgirokaart worden aangeboden.

I n  Memoriam

Calculator Marine Service Noord 
Kon.Julianastraat 25,
9982 GK UITHUIZERMEEDEN. 
Voorgesteld door A.M.Salomons 
Afdeling Noord

M.E.Granuiel
Nautisch Expert SINA Curaçao (N A )  
Oost-Jongbloed 66  C, Kavel 24, 
WILLEMSTAD (Curacao) (N.A.) 
Voorgesteld door RJ.Sehoester 
Afdeling World

M.Koops
Directie van Dam Zaanstad 
Vuurboetstraat 6 RD,
2042 AC ZANDVOORT.
Voorgesteld door M.UIein 
Afdeling Amsterdam

VAG.de Leeuw
Schoterweg 130 A, 2021 HT HAARLEM. 
Voorgesteld door J.Pinkster 
Afdeling Amsterdam

F.F.Martina
Staff Officier Scheepvaart 
Kustwacht NA & A Curaçao (N.A.) 
Troepiaal 2, Curaçao (N.A.)
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

M.Mulder
Projectleider Alewijnse Noord Sumar 
Breeweg 2 5 ,8 4 0 6  EBTIJNJE. 
Voorgesteld door U. Hoekstra 
Afdeling Noord

W.J. Mom
Te Haarlem is op 10 oktober overleden 
de heer W.J. Mom, oud-Chef Planbureau 
Ned. Dok- & Scheepsbouw Mij v.o.f. De 
heer Mom was bijna 92  jaar en ruim 38  
jaar lid van de KNVTS,

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
T.Meyer-Koening 
Student Scheepsbouwkunde 
Instituut voor Scheepsbouw 
Grabenstrasse 132, 47057 DUISBURG 
(Duitsland).
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
K.Ausema

J.H.Oud
Projectleider Alewijnse Noord Sumar 
Kon.Julianalaan 19 ,8501 HM JOURE. 
Voorgesteld door HI.C.M.Driessen 
Afdeling Noord

J.de Vries
Hoofd Technische Dienst Kustwacht 
Nederlandse Antillen en Aruba Curaçao 
(N.A.), Kaya Platio 16, Katoentuin, 
Curaçao (N.A.)
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

J.T.K.Woei
Chef Technische Dienst Kustwacht 
NA&A, Curaçao (N A )
Nabij Vetter Kaya A. K.15, Curaçao 
(N A )
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World
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Totaaloplossingen in 
aandrijven en besturen
Aandrijf- en besturingstechniek is het kloppend hart van elke machi

ne of installatie, Dynamisch, intelligent, maar ook kwetsbaar, Bij 

Hydraudyne Hydrauliek B.V. staat een team van specialisten klaar. 

Met verstand van uw branche, uw product. Hydraudyne Hydrauliek 

ontwerpt en bouwt complete systemen en aggregaten, maar kan 

ook duizenden componenten uit voorraad leveren (exclusieve 

Nederlandse vertegenwoordiger van Mannesmann Rexroth), 

Hydraudyne Hydrauliek: een deskundige partner, die op elk aan- 

drijf- en besturingsvraagstuk een passend antwoord heeft.

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

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

■ p i  engineering
j j m a n n e s m a n n
W Ê  R e x r o t h

Itopperzuiger Amsterdam, Scheepswerf De Merwede



ni^uurv
H A N D B O Ek

Gids voor materialen 
en vervaardigingstechnieken
door H. Bos Waaldijk en Ir. W. Poelman

• Ontwerpinformatie voor de industrieel produktontwikkelaar nu in één uitgave

• Eindelijk alle materialen, vervaardigingstechnieken en technische functies in één overzichtelijk handboek

• Specifiek voor produktontwerpers werkzaam bij bureaus èn in de industrie

• Ontworpen door ontwerpers voor ontwerpers

M ateria len
• beschrijving van eigenschappen
• verwijzing naar vervaardigingstechnieken
• specifieke functies en toepassingen
• verwijzing naar leveranciers

V ervaard ig ingstechnieken
• produktietechnieken
•  a ssem b lagetech n iek en
• verwijzing naar materialen en functies
• verwijzing naar leveranciers

Technische functies
• beschrijving van functies die veelvuldig 

in produkten worden toegepast
• verwijzingen naar de realisatie van 

deze functies in toepassingen van 
materialen, halffabrikaten, 
componenten of vervaardigingstechnieken

X

Bestel deze  unieke uitgave!

Toegankelijk  en functioneel
Produkt handboek is opgebouwd uit zes functionele delen, 
die toegankelijk zijn opgezet. Het registerdeel bestaat o.a. 
uit drie system atische indexen voor respectievelijk m ateria
len, vervaardigingstechnieken cn technische functies. Met 
behulp van hel overkoepelende trefw oordenregister kunnen 
onderwerpen snel worden opgezocht.
Vervolgens zijn afzonderlijke hoofdstukken gewijd aan 
materialen, vervaardigingstechnieken en technische functies.

A ctueel: ha lfjaarlijkse  aanvullingen
Gids voor m aterialen en vervaardigingstechnieken.
ISBN 90 6007 781 4 
Losbladig in 1 band
Hoofdwerk 250 pag., aanvullingen 2 maal per jaar 
ca. 100 pagina’s. Prijs hoofdwerk ƒ  124.-, paginaprijs 
aanvullingen ƒ 0.75 (incl. BTW, excl. verzendkosten).

^  Speciaal voor Produkt Handboek is een unieke 
verzamelband ontworpen, die vervaardigd is van 
aluminium sandwich-materiaaL

W Y T  Uitgeefgroep  
Antwoordnummer 2 0 17 3  
3002  A K  Rotterdam  
faxen kan ook: 010  - 478 09 04

R O D U K J
H A N D B O Ek

Bestel / faxbon
N aam  Bedrijf:

Contactpersoon (m/v):

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

Datum:

Handtekening:

B e s te lt  ex. Produkt H andboek a  ƒ  1 2 4 ,-  en een
abonnem ent op de aanvullingen, tot wederopzegging.



A genda

N a t i o n a a l Downhole production and subsea 30  Nov-1 Dec London, UK Tel:+44.20.74535491 ,

processing, technical, business and 8th International conference & fax: +44 .20 .76366858,

28 Nov-1 Dec Amsterdam, environmental solutions for the in exhibition on safety on offshore E-mail: custser@ibcuk.co.uk, Internet:

The Netherlands dustry, 2nd international technical installations www.ibcgtobal.com/fps

MariChem 99 and EPCA logistics conference Contact: ERA Technology Ltd., Beverley

meeting 1999 Contact: BHR Group Ltd., Catherine Cox, Dunham, 6-7 Hong Kong

Contact: (Marichem), Tel: +44 .1234 .750422 , f Tel: +44 .1372 .367021, Seatrade Hong Kong Cruise conven

tel: +44,1895.545581, ax: +44 .1234 .750074, fax: +44 ,1372 .377927, tion

fax: +44 .1895 .454647, Email: ccox@hrgroup.co.uk, Email: bevedey.dunham@eraxo.uk, Contact: Events department, Seatrade,

E-mail: info@marichem.com Internet: Internet: www.era.co.uk/techserv/conf/ Colchester, UK,

(EPCA), te l:+ 32 .2 .6753800, www.bhrgroup.co.uK/confsite/mdex.html confpage.htm Tel: +44 .1206 .545121,

fax: +32.2.6753940 fax: +44 .1206 .545190

24-25 London, UK 30 Nov- 3 Dec Shanghai, China Email: 100125.543@compuserve.com

1 Dec Scheveningen, The Hague, International conference Hydrody Marintec China 99

The Netherlands namics of high speed craft Contact: Seatrade Organization, 7-8 London,UK

5th Annual TRAIL PhD congress Contact: RINA, fax: +44 .171.2595912 Tel: +44 .1206 .545121, Global Port Privatisation Lisbon

Contact: Trail, Rianne Post, fax :+44 .1206 .545190, Contact: LLP/IBC, tel:

Tel: 015.2786046, fax: 015.2784333, 24-26 London, UK Email: 100125.543@compuserve.com) +44 ,171.4535492, fax:

E-mail: m.a.l.post@trail.tudelft.nl, Bills of Lading, contemporary issues +44 .171.4532739,

Internet: www.trail.tudelft.nl Contact: LLP, Brendon Hunt, 
Tel: +44 .171.5531350,

December 1999: Email: custserv@bcuk.co.uk

2 Dec Rotterdam, the Netherlands fax :+44 .171.5531103, 1-3 London, UK: 7-8 London, UK

De Tweede Maasvlakte. Hoe gaan Email: bhunt@llplimited.com International Maritime Law Seminar The 5th Annual.lnternational Forum

we het Rotterdamse havengebied Contact: IBC UK Conferences Ltd, J on Ship Arrest

uitbreiden? 25-26 London, UK ennifer Mountford, Contact: LLP/IBC,

Contact: Nederlands Studie Centrum, Propulsion 2000 , the great debate, Tel: +44 .20 .74535492, tel: +44 .171.4535492,

Tel: 010.2073357, fax: 010.4550755, conference fax +44 .20 .76366858, fax: +44 .171.4532739,

email: j.zeilstra@nsc.nl Contact: Institute of Marine Engineers, 
Laura Crane, Tel: +44 .171.4818493,

Email: cust.ser@ibcuk.co.uk Email: cust.serv@ibcuk.co.uk

International fax: +44 .171.4881854 2-3 London, UK 15 London, UK

November 1999 Email: lc@imare.org.uk 14th annual Conference on Floating Electric warship, conference

23 24  Aberdeen, UK Production Systems
Contact: IBC Global Conferences Ltd, 
Penny Richards,

Contact; Institute of Marine Engineers, 
Laura Crane, Tel: +44 .171.4818493, 
fax:+44.171 .4881854 ,
Email: lc@mare.org.uk

Lijst van adverteerders
Aalborg Sunrod Rotterdam 94 GTI Marine & Offshore 100 Radio Holland Marine 52
ABB Turbocharger B.V. 38 Holland Marine Services Amsterdam Rai 50
Antwerpse Motoren 94 Amsterdam B.V. 40 Rometel Trade B.V. 74
Baf B.V. 94 Hydraudyne Beheer B.V 105 Handelsmij. Rijdam 89
Bakker Electro Ind. B.V. 36 Imtech Marine & Ind. 70 Schottel-Werft 64
Johan Walter Berg AB 87 IPS Interocean Pers. Services 3omslag Serv-AII International 77
Bruinhof B.V. 100 Litton Marine Systems 40 SpecTec B.V. 37
Centraal Staal 98 Lowland Intern. N.V. 2omslag STN ATLAS Nederland 84
Clayton Nederland B.V, 36 Man B&W Diesel A/S 78 Takmarine B.V. 47
DBR B.V 98 Maprom Engineering B.V. 7 4 /1 0 6 Techno Fysica B.V. 47
Deutz BV. 45 MTC 73 Transport Safety Syst. GmbH 54
Van Duijvendijk & Overbeek 74 Mobil Oil 25 Uittenbogaart B.V. 73
Elf Lub Marine Benelux 58 Multi Engineering B.V. 97 Bureau Veritas Quality Int. Ltd. 87
Eurocontrol B.V. 103 Mavylle B.V. 41 Fa. Vinke & Co CEMS BV 4 7 /9 8
Eurosailor B.V. 97 Nevesbu B.V. 26 De Vries Scheepsbouw 110
Van Eijle B.V. 45 Novenco B.V. 73 Wartsila NSD Ned. B.V. 4omslag
Van de Giessen B.V. 45 N iehuis&v.d. Berg B.V. 40 Westholland Video Groep 87
Grace Marine Technology 7 Niestern Sander B.V.Novenco B.V 87 Westmark B.V. 77
Groenendijk & Soetermeer 72 Oranjewerf Scheepsreparatie 103 Wouter Wrtzel B.V. 6
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Vind de w eg  in de haven
met de bekende havengidsen van WYT Uitgeefgroep

Al jaren zijn de engelstalige havengidsen van WYT Uitgeefgroep een begrip in de grootste 
havens van Nederland.

Rotterdam
Voor het gebied van Hoek van Holland tot aan 
Moerdijk is er de Dirkzwager’s Guide. Naast de 
vertrouwde Guide met nautisch technische en 
port-entry informatie bestaat het pakket uit de 
handige pocketguide, een tarievenboekje en een 
CD ROM waarop u de bedrijven en hun plaats in 
de haven makkelijk kunt terugvinden. Kortom, 
het meest overzichtelijke en uitgebreide informa
tiepakket voor het Rotterdamse havengebied.

Amsterdam/Noordzeekanaal
De KVSA Guide bestrijkt het havengebied van 
IJmuiden/Veizen tot aan Amsterdam. In drie over
zichtelijke delen, port-entry, port tariffs en de 
business directory, heeft u alle informatie over 
dit havengebied overzichtelijk bij elkaar.

U kunt deze gidsen bestellen door onderstaande bon in te vullen en aan ons terug te faxen of terug te sturen. 
Voor slechts ƒ 4 7 ,50  (incl. BTW, excl. porto) per gids vindt u altijd de weg in de havens van Rotterdam en/o f 
Amsterdam/Noordzeekanaal.

□ Hierbij bestel ik ... exemplaren van de Dirkzwager’s Guide 2000, de havengids voor het Rotterdamse havenge
bied, van Hoek van Holland to t Moerdijk, a ƒ 47,50 per exemplaar (incl. BTW, excl. porto)

□ Hierbij bestel ik ... exemplaren van de KVSA Guide 2000, de havengids voor het gehele Noordzeekanaalgebied,
a ƒ 47,50 per exemplaar (incl. BTW, excl. porto)

Bedrijf — — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N a a m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

A d re s --------------— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — -------------

Postcode/p laats —------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—

Handtekening



ZOJUIST VERSCHENEN

M a r i t i e m

— - J o u r n a a l - m>9

_

M a r i t i e m  J o u r n a a l  1 9 9 9
Het jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland.

Een onmisbaar boek voor een ieder met interesse voor maritieme zaken, zowel de professional als de leek. 
De ontwikkelingen in alle geledingen van de maritieme sector worden behandeld van maritieme politiek

tot maritieme historie, van scheepsbouw tot zeemacht.

Bestel nu uw exemplaar van dit prachtige jaarboek, of zorg ervoor dat u het ieder jaar bij verschijnen
automatisch toegestuurd krijgt.

Maritiem Journaal is een uitgave van WYT Uitgeefgroep, 010 -  425 5944
FAX 0 1 0 -4 7 8  09 04

□ Hierbij bestel ik .... Exemplaren van het Maritiem Journaal 1999 
a ƒ  69,00 (ind. BTW, exd. porto) 

□ Ik abonneer mij hierbij tot wederopzegging op het Maritiem journaal

Bedrijf___________________________________ _____________________________

Naam_____________________________________________

Adres ________________________
Postcode/Plaats _____________________________________________



FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 0 2 0 3 9 8

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323  
3023  BH Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 7 7 1 1 8 8  
Fax 0 1 0 -4 7 7 3 8 4 6  
Telegramadres: Zeecentra

HME„
m m w

HME, Vereniging Holland Marine Equip
ment
Postbus 138  
2 7 00  AC Zoetermeer 
Tel. 079-3531149  
Fax 079-3531155  
E-mail hme@fme.nl

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

SCHIP™ WERF
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

de ZEE

Colofon

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingmaatschappij 
Haringkade 2, Umuiden 
Tel. 0 2 5 5 -5 2 0 5 0 1

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

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

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

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28  
6 7 00  AAWageningen 
Tel. 0 3 1 7 -4 9 3 9 1 1  
Fax 0 3 1 7  -4 9 3 2 4 5

NVKK, Nederlandse Vereniging van Ka
piteins ter Koopvaardij 
Delftse straat 9c,
3 0 13  AB Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -2 4 0 0 5 9 2  
Fax 0 1 0 -2 4 0 0 5 %

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

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

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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3 0 1 1 WJ Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 1 9 1

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

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciertng

NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60  
2 5 1 4  AE Den Haag 
Tel. 070-3925250  
Fax 07 0 -3923735

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuideinde 80  
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0 1 8 0 -6 2 0 2 1 1  
Fax 0 1 8 0 -6 2 0 7 0 5  
E-mail: techno.fysica@wxs.nl

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blak, 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 0 10 -2410094, 
fax 010 - 2410095, email swz.rotterdam@wxs.nl

Uitgever: WYT Uitgeetgroep, Pieter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam, Postbus 6 438,3002  AK Rotterdam, 
telefoon 010 - 4255944, fax 010 - 4780904.

u i t g e v e r s v e r b o n d

G r o e p  u i t g e v e r s  v o o r  
v a k  e n  w e t e n s c h a p

ISSN 0926 -4213

AdVertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890.
2280 DW Rijswijk, telefoon 070 - 3990000. 
fax 070 - 3902488, Website www.burojet.nl 
email mfo@burojet.nl.
Geldend advertentietarief: 1 januari 1999 
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Rege 
len voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken 
in Nederland.

Abonnementen: Nederland ƒ 109,-
buitenland ƒ 165,-/ Bfrs 3250, losse exemplaren ƒ 11,50.
Bij correspondentie betreffende abonnementen het 
7-d|ferige registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en wor
den automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor 
1 november van enig jaar schriftelijk bericht van opzegging is 
ontvangen.

Basisontwerp: Peter Snaterse,
Studio WYT Uitgeetgroep, Rotterdam

Lay-out: Studio WYT Uitgeetgroep, Rotterdam

IDruk: Drukkenj Wyt &  Zonen b.v.

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, 
redactie en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor 
eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte 
gegevens.

Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.

‘Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip en 
Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, liet Mari
tiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheeps- 
bouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het Kivl en de Fede
ratie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

Verschijnt 11 maal per jaar.

Hoofdredacteur: J.M. Veltman

Eindredactie: W.C.M. van Horssen

Redactie: Ir. A.F.C. Carlebur, L. Diepenhorst MSc., H.R.M. Dill, 
Ir. H. van Donselaar, H. Ellens, J, de Jongh, Ir. T. Lantau

112 SCHIP rn WERF i, ZEE -  NOVEMBER 1999

mailto:hme@fme.nl
mailto:techno.fysica@wxs.nl
mailto:swz.rotterdam@wxs.nl
http://www.burojet.nl
mailto:mfo@burojet.nl


IPS
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:
S tru c tu ra l en g in eer

- M aken van s taa lbe reken ingen , p lannen van het w e rk  en procedures  
opzetten  vo o r he t u itvoeren en tes ten  van o ffsho re  (p ijp )instaüaties

- O p le id ing : T U /H T S  W erktu igbouw kunde , C iv ie le  te chn iek  o f HTI

P ro jec tle id er sch eep srep ara tie
- O rgan ise ren  en u itvoeren van een p ro jec t va n a f accep ta tie  tot de op levering
- F unctionee l le id ing  geven aan leden van het p ro jec tteam
- Z o rgd ragen  voor de kosten- en doo rlo o p b e h e e rs in g  door tussen tijds  toe tsen
- O p le id ing : T U /H T S  S chee psb ouw kunde

Techn isch  in sp ecteu r
- Veran tw oo rde lijk  voo r het techn isch  b ehee r van al het (o ffsho re )m ate riee l
- O pste llen  van repara tie begro tingen  en bege le iden  van repara ties  w orldw ide
- R u im e le id inggevende  e rva ring  en ze lfs tand ig  kunnen  w erken
- O p le id ing : T U /H T S  S chee ps-/W erk tu igbouw kunde  of HZS M arof

R eken in g m aker/B eg ro te r
- O pste llen  van reken ingen vo o r u itgevoerde  w erken  aan schepen  en of f 

shore  ins ta lla ties  deze  ve rta len  in com m erc ië le  o ffe rtes
- O p le id ing : H T S /M T S  S cheeps- of W erk tu igbo uw kunde

S ch eep se lek tric ien
- Voor het onde rh o u d  en reparatie  van e lek tron ica  aan boord van bagger

schepen  w ere ldw ijd  of voor he t inventariseren  van b innenkom ende  schepen
- O p le id ing : H T S /M T S  E lek tro techn iek

M ed ew erker b em an n in g szaken
- W erv ing  van v loo tpe rsonee l en u itzend ing  naar de schepen  o f p ro jec ten
- Bege le id ing  u itgezonden  m edew erke rs  en con ta c t houden m et de ach te rban
- O p le id ing : HZS M aro f o f P ersonee lsw erk

B e n t  u  g e ïn t e r e s s e e r d  in  é é n  v a n  d e z e  f u n c t ie s ,  s t u u r  o f  e - m a i l  d a n  u w  
c u r r i c u lu m  v i ta e  n a a r  IP S  L e id e n ,  t .a .v .  d e  h e e r  A .J .  v a n  T o o r e n ,  
S c h ip h o lw e g  7 0 , 2 3 1 6  X D  L e id e n

In te ro c e a n  P e rs o n n e l S e rv ic e s
Leiden tel. +31 (0)71 52 25 515
Capelle aan de IJssel tel. +31 (0)10 44 78 734
Stockton-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
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mailto:leiden@ipspersonnel.nl


wij leveren de kracht!
WiirstHii NSD is een wereldwijd opererende onderneming met de meest complete motoren- en krachtsysternetiportfolio in de maritieme bedrijfstak. 

Zij ontwikkelt en produceert producten met de meest geavanceerde technologieën. Wartsila NSD’s vernieuwde diesel

en gasmotorenprogramma omvat zowel high-, medium- als low-speed motoren en voortstuwingssystemen, met een vermogensrange van 500 tot

66.000 kW (700-90.000pk), die op de markt worden gebracht onder de merken Warstila en Sulzer.

Met het wereldwijde netwerk van eigen verkoop- en senncebedrijven en licentiehouders is Wartsila NSD uw partner en sleutel voor 

succesvol ondernemen op de maritieme markt.

Bezoekt u onze site: www.wartsila-nsd.com
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