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Blik op 1899
Wederom wordt ons 
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de problemen die de 
maritieme wereld 
honderd jaar gele
den bezighielden zo
als beschreven in 

het blad "De Zee” en bijeengezocht 
door ons oud-redactielid W. de Jong.
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The first Fiber-Optic Gyro
compass
The new concept has no moving parts 
and, in addition to  heading, provides 
roll, pitch and rate of turn about all three 
axes. The compass requires no mainte
nance, has high dynamic accuracy and 
a very short settling time.
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W im  de Jong

B lik  op 1899
Vlak voor de millennium-drempel (tenminste als we ons laten leiden door het magische getal 20001) kijken we nog even ach
terom. Precies 100 jaar geleden stond men voor een eeuwdrempel. In heel 1899 is in het zeevaartkundig tijdschrift “de Zee” 
niets daarvan te merken. Het maakte kennelijk niets uit of het jaartal begon met het getal 18 dan wel met het getal 19. Of is 
het misschien de ernst die vele, zo niet alle artikelen in dit “aan de belangen der Nederiandsche stoom- en zeilvaart gewijde 
tijdschrift'’ uitstralen, die enige vorm van kwinkslag tegenhoudt?

De Zee
Ze e v a a r t k u n d ig

T I J D S C H R I F T

D
e opleiding tot stuurman in de 
handelsvaart kende twee 
speerpunten: zeevaartkunde

en zeemanschap. Toch zijn dat 
niet de enige namen die aan de 
onderscheiden disciplines ge

geven werden. Ooit sprak men over theoreti
sche zeevaartkunde als het om de navigatie 
ging en over praktische zeevaartkunde als het 
om de zeemanschap ging. Dat dit geen duide
lijk onderscheid was en wellicht daarom in on
bruik is geraakt, blijkt uit een artikel ‘Theorie 
en praktijk” . Nadat de schrijver in het alge
meen heeft vastgesteld “dat de tijd gelukkig 
voorbij is, toen theorie en praktijk werden be
schouwd a ls  twee zaken die tegenover elkaar 
staan en zelfs eenigszins met elkander in 
strijd zijn, toen de praktische man een zekere 
geringschatting had voor den theoreticus en 
dit dikwijls gaarne deed blijken, terwijl het om
gekeerde geen zeldzaamheid was” , en vervol
gens aangeeft hoe beide, theorie en praktijk, 
op elkaar betrokken zijn, komt hij automatisch 
bij de vraag wat onder beide begrippen ver
staan moet worden. “Bespreekt men dit on
derwerp m e t een zeeman, dan is in den regel 
zijn eerste indruk, dat theorie hetzelfde is als 
plaatsbepaling en wel in de eerste plaats as
tronomische plaatsbepaling, terwijl de praktijk 

bestaat in omgaan met het schip (manoeu- 
vreeren), aan boord nemen, stuwen en van 
boord geven van de lading, enz. Voort rede-

neerende stuit men dan echter op allerlei zwa 
righeden. Looden, loggen en ook machinaal 

(cursivering, wdj) een zonshoogte nemen, 
hoewel tot de plaatsbepaling behoorende, 
kunnen bezwaarlijk tot de theoretische zaken 
gerekend worden; omgekeerd is de werking 
van het roer moeielijk zonder eenige theoreti
sche kennis te verklaren, is het onmogelijk bij 
stuwing van verschillende soorten van lading 
met eenige zekerheid te oordelen over den in
vloed, dien deze op de hoedanigheden van 
het zeeschip zal hebben, zonder elementaire 
theoretische kennis van stabiliteit, enz.”.

Schuldvraag
We nemen kennis van een merkwaardig von
nis van de Raad van Tucht voor de Koopvaar
dij. Deze Raad bestond sinds 1879 en was de 
voorloper van de Raad voor de Scheepvaart 
die in 1909 werd ingesteld op grond van de 
toen in werking tredende Schepenwet. De 
Raad van Tucht had als enige taak het onder
zoeken of een ongeval te wijten was aan 
schuld van de kapitein, stuurman of machi
nist. Het vonnis betreft een klacht van de 
Naamlooze Vennootschap "Werf Conrad” , ge
vestigd te Haarlem. Deze reder bracht de 
klacht als volgt onder de aandacht van de 
Raad: “Hiermede veroorloven wij ons de vrij
heid om bij UWEG, eene klacht in te dienen 
omtrent de wijze, waarop kapitein S., door 
ons belast met het bevel over het bagger- 
stoomschip "Indramajoe” voor de reis van 
hier naar Tandjong-Priok, zich van zijn taak 
heeft gekweten. Nadat hij het schip, zij het 
ook met allerlei tegenspoeden, tot Aden toe 
had gebracht en daar een en ander had gere
pareerd, is hij weder van Aden naar zee ge
gaan, doch drie dagen later weder terugge
keerd, ons seinende, dat zijn schip te weinig 
vaart maakte en te weinig kolen kon laden om 
op deze wijze Colombo te bereiken en ons 
om instructies vragende hoe verder te hande
len. Tot onze grote verbazing kwam daarop 
het volgende antwoord: “zend dadelijk ande
ren kapitein, stuurman, machinisten en verde
re bemanning, daar niemand met het schip

verder wil, waarvan verklaring is opgemaakt 
en onderteekend. Wij behoeven UWEG. niet te 
zeggen in welk een lastig parket wij hierdoor 
werden gebracht. Met opoffering van groote 
kosten hebben wij eene geheel nieuwe equi
page naar Aden gezonden onder bevel van 
kapitein L., die na een en ander aan het vaar
tuig te hebben in orde gebracht de reis heeft 
voortgezet en gisteren het vaartuig behouden 
te Colombo heeft gebracht. De grieven die wij 
tegen kapitein S. hebben, zijn de volgende. 
Ten eerste wist hij, dat zijn vaartuig oorspron
kelijk zeven mijl had geloopen, zoodat hij had 
moeten kunnen begrijpen, dat wanneer het 
schip nu niet meer dan vijf mijl maakte dit al
leen door aangroeien kon zijn veroorzaakt; 
vervolgens had hij als goed zeeman, voor hij 
Aden uitging, moeten nagaan of hij al dan niet 
genoeg kolen mede kon nemen om Colombo 
te bereiken, maar niet tot eene negatieve con
clusie komen in het tijdverloop van drie dagen 
na zijn vertrek; ten slotte stond het hem als 
gezagvoerder niet vrij om, waar hij de macht 
had om alles te doen wat hij wilde, zijn man
daat zo spoedig neêr te leggen en de geheele 
equipage tot zijne meening over te halen. Na
derhand is ons n.l. gebleken dat er bij de equi
page volstrekt geen sprake van onwil was, 
doch dat de kapitein met den stuurman en de 
beide machinisten de bovenaangehaalde ver
klaring heeft opgemaakt, die het overige per
soneel, zooals dit gewoonlijk gaat, klakkeloos 
mee heeft onderteekend”.

Uit het onderzoek door de Raad bleek dat de 
berichtenwisseling tussen de kapitein en zijn 
reder meer omvatte dan uit de klacht, zoals 
boven omschreven, valt af te leiden. Niet de 
kapitein, maar de reder was de eerste om 
vervanging van de kapitein voor te stellen. 
Terwijl het schip, omdat het droge dok bezet 
was, “in eene haven van slikgrond gezet was" 
om een gebroken schroefblad te repareren, 
werd het behoorlijk 'schoongemaakt1. De hoe
veelheid kolen, 60 ton onderdeks en 35 ton 
bovendeks was voldoende om Colombo te 
kunnen bereiken. Dat de kapitein na drie da
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gen terugkeerde naar Aden was het gevolg 
van een te zware Z.W.-moesson. Dit alles bij 
elkaar genomen was voor de Raad aanleiding 
de kapitein vrij te spreken, omdat deze niet 
geacht kon worden zich ten aanzien van het 
schip, de lading of de bemanning te hebben 
misdragen.

De voorliggende jaargang van “de Zee” laat 
zien dat er al een discussie loopt over de 
vraag of met bij alle scheepsongevallen een 
onderzoek naar de oorzaken zou moeten 
worden ingesteld. Immers was een onder
zoek, zoals eerder gezegd, toen nog beperkt 
tot de schuldvraag. Pas als “...eene aanklacht 
van den boekhouder, van een of meer van de 
reeders, van de assuradeurs, van het 
scheepsvolk of van de passagiers of wel op 
last van Onzen Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid"... de Raad bereikt, wordt 
een onderzoek ingesteld.

In het beschouwde jaar rapporteerde de Com
missie voor de Handelspolitiek, die door de 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
werd verzocht na te gaan op “welke wijze de 
Regeering op de eenvoudigste en meest be
trouwbare wijze op de hoogte zou kunnen ko
men van de oorzaken van ongevallen aan Ne- 
derlandsche schepen overkomen” .
Interessant is dat bij deze opdracht door Z. 
Exc. aan de Commissie een afdruk van een 
artikel werd toegevoegd dat in 1897 onder 
de titel "Onderzoek naar scheepsrampen" in 
"De Zee” werd gepubliceerd. In het eindver
slag van de Commissie wordt gesteld dat bij 
het onderzoek niet op de voorgrond moet 
staan het zoeken naar een schuldige. Immers 
dan wordt de aandacht te veel van de hoofd
zaak afgeleid; andere zaken, als slechte kaar
ten en instrumenten en slecht beladen schip 
worden licht te veel als bijzaak beschouwd.

Het Bestuur van de “Vereeniging voor de Zee
vaart", één “der verspreide behartigers van 
de Zeevaart", is het daarmede niet eens. “Om 
te betogen, dat wel naar een schuldige moet 
worden gezocht, voert het aan, dat dit ook 
wel gebeurt in geval van kindermoord! Nemen 
wij, aldus het commentaar in “de Zee", tot 
voorbeeld een geval, waarbij bepaald een ge
zagvoerder of een stuurman rechtstreeks 
schuld heeft, dat namelijk een kompasfout 
met het verkeerde teeken is toegepast, dan 
schijnt het Bestuur deze vergissing te be
schouwen als iets van gelijken aard met de 
misdaad, een kind opzettelijk te vermoorden".

Reisvoorbereiding
Wie denkt dat reisvoorbereiding en -uitvoering 
pas in het laatst van deze eeuw de nodige 
aandacht kreeg heeft het mis. “Navigatie door 
één man" is een pleidooi voor het uitvoeren

van de navigatie door meerdere personen, in 
casu de gezagvoerder en de stuurlieden. “Op 
veel schepen bestaat de gewoonte, dat de 
stuurman of stuurlieden machinaal hoogten 
nemen en uitcijferen maar de kaart niet te 
zien knjgen, op sommige schepen zelfs, dat 
de stuurman zich volstrekt met de navigatie 
niet bemoeit". Verder onderbouwend staat er: 
“Een stuurman, die eene looding doet, maar 
niet weet of hij 10 of 50 vadem zal knjgen, 
ziet een lapje van 7 vadem aan het water en 
rapporteert 27 vadem, terwijl het feitelijk 
slechts 17 is. Was hij op de hoogte van den 
toestand geweest, dan zou hij geweten heb
ben, dat 27, hoewel met onmogelijk, toch min
der waarschijnlijk was en hij zou door nog 
eens nauwlettend toe te zien welk merk bin
nen boord was, zijn vergissing ontdekt heb
ben",
In verband met dit artikel wordt er in dezelfde 
jaargang op gewezen dat de "Atlantic Trans
port Company” te Londen aan de gezagvoer
ders van haar schepen de volgende circulaire 
heeft gezonden: “Dear Sir, Wilt gij zoo goed 
zijn aanteekening te houden van de volgende 
voorschriften: de koersen, die het schip moet 
sturen, moeten bepaald worden (shall be set) 
door den jongsten officier op de wacht; deze 
koersen moeten goedgekeurd of gewijzigd 
worden door den oudsten officier op de 
wacht en eindelijk door U. Deze regeling laat 
natuurlijk de verantwoordelijkheid voor den 
koers op U rusten en het doel van de verande
ring is, te voorkomen, dat er eenige aarzeling 
zal bestaan om er op te wijzen, als men op
merkt dat een koers verkeerd is. Waar de 
koers nu bepaald wordt door den jongsten of
ficier, kan er bij diens chefs geen aarzeling be
staan om vergissingen aan te wijzen of te ver
beteren. Waar de koers bepaald wordt door 
den gezagvoerder, kan zulk eene aarzeling 
bestaan en de oorzaak zijn van een ramp” .

Niet iedereen blijkt het met de strekking van 
deze circulaire eens te zijn: "een stuurman, 
die niet zou wagen zijn gezagvoerder op een 
dergelijke fout of liever vergissing te wijzen, 
staat al erg zwak in zijn schoenen, is geen 
wacht toevertrouwd, en moet liever zoo spoe
dig mogelijk ergens anders dan op een schip 
trachten carrière te maken” . Ik moet zeggen: 
daar zit ook wat in!

Toch stoom
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat een 
begin gemaakt werd met de invoering van 
een stoomloodsdienst. “De Staatsbegrooting 
voor 1899 bracht mede de vervulling van een 
herhaaldelijk dezerzijds (Kamer van Koophan
del en Fabrieken te Rotterdam, wdj) uitgespro
ken wensch in zooverre als daarop is uitge
trokken een som van ƒ  48.000,- als eerste 
termijn voor den bouw van een stoomloods-

vaartuig. Hiermede is de eerste stap gedaan 
tot invoering van stoomloodsdienst en wij ma
ken daarvan bij deze met ingenomenheid mel
ding” . Tot dusver werd, wanneer het weer te 
ruw was voor zeilvaartuigen, voor de be- 
loodsing gebruik gemaakt van gehuurde 
stoomsleepboten.

Examenvrees
Een verhaal van alle eeuwen. In het Verslag 
der Rijkscommissie tot het examineeren van 
stuurlieden ter koopvaardij over het jaar 1898 
lezen wij: “Eindelijk nog is het der Commissie 
dit jaar opgevallen, dat, niettegenstaande de 
juiste strekking en nauwkeurige formuleering 
der door de examinatoren gestelde vragen, 
de candidaten dikwijls in gebreke bleven een 
daarop passend antwoord te geven, een om
standigheid die haar bij nader onderzoek 
bleek, niet altijd aan gemis aan kennis te moe
ten worden toegeschreven. Naar het haar wil 
toeschijnen, wordt bij het onderwijs niet 
steeds die aandacht aan het juist formuleeren 
der gedachten van de candidaten geschon
ken, die hun ook in wijderen kring niet anders 
dan ten goede kan komen”. Een reactie vanuit 
het onderwijs bleef niet uit. Een directeur van 
een zeevaartschool schrijft: “Ook uit naam 
der leeraren mijner school, moet ik beslist te  
gen deze zienswijze opkomen, daar juist dit 
gedeelte van het onderwijs van ons de mees
te inspanning vordert, omdat wij hier veelal te 
doen hebben met slecht onderlegde jongelui, 
die dikwerf eerst op hun 26e jaar nog trach
ten, voor een examen te worden klaar ge
maakt. Deze soort van opleiding is reeds zóó 
dikwijls veroordeeld, dat het mij voorkwam, 
dat de Heeren leden der Examencommissie 
met deze kwestie wel vertrouwd waren en de 
tekortkomingen der candidaten niet zouden 
werpen op de wijze van onderwijs geven. Het 
eenige hulpmiddel daartegen zoude zijn, der- 
gelijke candidaten die hunne gedachten niet 
geregeld weten te formuleeren, geen diploma 
te geven. Dit zoude echter voor hen, wien het 
meerendeels niet aan goeden wil ontbreekt, 
maar die vooral op een examen minder op 
hun gemak zijn, een harden maatregel zijn. 
Het is dan ook dikwerf na lange aarzeling dat 
wij dergelijke jongelui toestemming geven, 
zich aan het examen te onderwerpen. Meer
malen zijn wij ook overtuigd, dat meerdere po
gingen onzerzijds, om hunne gedachten beter 
te doen formuleeren, hen op het laatst veel 
stomper maken en hun het weinigje zelfver
trouwen zouden doen verliezen dat zij tegen 
dat groote moment van examendoen hoog 
noodig hebben. Om bovengenoemde rede
nen, moeten wij ons daarom verzetten tegen 
elke opvatting die aanleiding zoude kunnen 
geven tot de veronderstelling, dat aan dit on
derwerp op de Zeevaartscholen niet alle aan
dacht wordt geschonken”.
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(Mane)schijn bedriegt?
Hoeveel nut kan er getrokken worden uit de 
publicatie van de verkorte inhoud van meteo
rologische journalen zoals die aan boord bij
gehouden worden? Een vraag die gesteld en 
positief beantwoord wordt door een Duitse 
meteoroloog, daarbij gesteund door een Duit
se hoogleraar, “een man van hoog gezag op 
meteorologisch gebied”. De redactie van "de 
Zee” denkt daar anders over: "terwijl de beide 
Hamburgse heeren van oordeel zijn, dat het 
nut van de door hen gewenschte uitgave ruim
schoots zal opwegen tegen de moeite en kos
ten, die zij al vereischen, meenen wij, dat dit 
niet het geval zal zijn” , Maar de redactie twij
felt ook aan het juiste gebruik van de uittrek
sels: "Natuurlijk zullen er op de Duitsche, de 
Nederlandsche en elke andere koopvaardij
vloot gezagvoerders worden aangetroffen, 
die van het medegedeelde een juist gebruik 
maken, maar even zeker zullen er ook andere 
zijn, die dit niet doen. Het beste bewijs, hoe in 
zulke gevallen veel menschen denken, of ei
genlijk niet denken, vindt men in het hardnek
kig geloof, dat de maan de groote weervoor- 
speler is. De vermeende of toevallige 
ondervinding van de persoon zelf of van een 
paar kennissen, dat het weer veranderde te 
gelijkertijd met de schijngestalte van de 
maan, maakt op velen een veel krachtiger in
druk dan alle ernstige betoogen, gegrond op 
de ondervinding gedurende verscheiden tien
tallen van jaren van hun onbekende waarne
mers. Het te ven/vachten verkeerde gebruik 
door sommigen zou intusschen geen vol
doende reden zijn om de uittreksels aan meer 
verstandige lieden te onthouden, indien deze 
laatsten er werkelijk nut van hadden. Dit is het 
nu echter juist, wat w ij  m e t  inzien; waar wer
ken als de “Segelhandbiicher” van de “See- 
warte” beschikbaar zijn, is, in vergelijking hier
mede, de practische waarde van eemge 
jaargangen uittreksels al heel gering. De om 
standigheid, dat deze laatste goedkooper zijn 
(afhankelijk van het aantal jaargangen, dat 
men meent noodig te hebben) is van geen ge
wicht, zulke beschouwingen mogen niet we
gen bij de uitrusting van een schip. Alleen voor 
zeeën waarvan nog weinig gegevens bekend 
zijn, zouden de uittreksels wellicht nuttig kun
nen zijn als aanvulling van de standaardwer
ken: maar ook dan nog achten wij het doelma
tiger, dat deze gegevens door een 
deskundige voor een bepaalde streek worden 
verzameld en bewerkt dan dat de gezagvoer
der ze uit de registers moet opzoeken. Hierbij 
komt dan nog, dat de gegevens in de uittrek
sels, uit den aard der zaak, in hooge mate on
volledig zijn”. Het standpunt van de redactie is 
duidelijk maar of een weersverandering omst
reeks volle of nieuwe maan afgedaan moet 
worden met vermeend of toevallig, gaat mij 
iets te ver. Wat (nog) niet wetenschappelijk

digd. Terwijl de eerste stoomschepen inge
richt waren voor hoogstens 100 passagiers, 
varen er thans, die 2000 passagiers vervoe
ren. Het stoomvermogen is 40 maal grooter 
geworden, de verhouding tusschen het ont
wikkelde vermogen en het gewicht der machi
nes viermaal gunstiger. Het kolenverbruik per 
paardekracht en per uur is slechts 1/3 van 
wat het in 1840 was. Als voorbeeld van de 
hierdoor verkregen voordeelen wordt aange
haald, dat in 1840 550 ton kolen noodig wa
ren om een schip van 2000 ton waterver- 
plaatsing met een vaart van 81/2 mijl dwars 
over den Atlantischen Oceaan te brengen; 
thans gebruikt men voor hetzelfde traject in 
een schip van 20.000 ton waterverplaatsing 
met 22 mijls vaart slechts 3000 ton kolen. 
Machines van hetzelfde vermogen zouden 60 
jaar geleden 9000 ton kolen nodig hebben 
gehad en 14000 ton hebben gewogen. De 
hiervoor noodige machines en kolen alleen 
zouden dus destijds meer gewogen hebben 
dan voor het geheel uitgeruste en toegeladen 
schip kon worden toegestaan”. De heer White 
denkt ook aan de "gezagvoerders, stuurlie
den en machinisten, die de tegenwoordige 
reuzengevaarten moeten behandelen". Hij 
zegt: "De verantwoordelijkheid van hen allen 
neemt toe met het grooter worden van de 
schepen en het sneller worden van de vaart. 
Toch moeten er menschen gevonden worden 
bereid om deze toenemende verantwoorde
lijkheid op zich te nemen. Tot nog toe heeft dit 
geen bezwaar opgeleverd, dank zij de eigen

aardigheid van het menschelijke geslacht om 
zich in te richten naar, zich aan te passen aan 
de omstandigheden, waaronder het leeft. De 
omstandigheid, dat, bij de snelle vooruitgang 
van den laatsten tijd, gezagvoerders, stuurlie
den en machinisten steeds in waren waren, te 
voldoen aan de eischen, die hun door ontwer
pers en bouwmeesters werden gesteld, geeft 
vertrouwen, dat dit ook in de toekomst zoo 
zal blijven". Als die “eigenaardigheid" dan ook 
maar geldt voor het zeevaartkundig onder
wijs!

Ze vinden wat uit tegenwoordig
Tot slot nemen we kennis van een reddings
boei met voortstuwer. Het komt de redactie 
voor dat hij in urgente gevallen van veel nut 
zal zijn. “De boei gelijkt uiterlijk meer op een 
stel z.g. waterschoenen dan op t  geen men 
gewoonlijk onder een boei verstaat. Aan een 
hollen boom, iets langer dan manslengte, be
vindt zich van voren een hoofd- of kruisstuk, 
terwijl hij aan de achterzijde een schroef 
draagt, bewogen door een as met drijfwerk in 
den boom. De beweging van de as geschiedt 
door middel van handels. Tegen het kruisstuk 
zijn twee lange, smalle drijvers bevestigd, ge
maakt van met zeildoek overtrokken kurk en 
die, ter weerszijden van den boom, naar ach
teren uitsteken; de stabiliteit van den toestel 
wordt hierdoor zeer verhoogd. Als de boei te 
water ligt, plaatst zich de gebruiker op den 
boom en tusschen de drijvers. Met de voeten 
steunt hij daarbij tegen een paar klampen ach

kan worden aangetoond, behoeft nog niet 
naar het rijk der fabelen verwezen te worden. 
“Een en twee is niets, maar zo drie en vier zal 
zijn, zo is de hele manenschijn”, zo luidt een 
volksgezegde waarmee aangeduid wil w or
den dat het weer op de derde en/of vierde 
dag na volle en nieuwe maan bepalend is voor 
de komende veertien dagen. Mijn ervaring is 
dat dit te veel waar blijkt te zijn om er hele
maal geen geloof aan te hechten!

Eenheid van eenheden
Aandacht is er in deze jaargang voor het tien
tallig stelsel in de Zeevaartkunde. “Nu nage
noeg alle andere beschaafde landen voor hun 
maten, munten, enz. het tientallig stelsel heb
ben aangenomen, hoort men dikwijls en m et 
recht klagen over het lastige, dat men, vooral 
in Engeland, nog steeds gebruik maakt van 
voeten en duimen, van ponden, shillings en 
pence, enz. Veel eenvoudiger zou het zijn, al
les tientallig te maken en men kan het niet an
ders dan consequent noemen, wanneer som 
mige menschen hierin zoo ver gaan, dat zij dit 
stelsel ook zouden willen toepassen op de 
verdeeling van bogen en hoeken van den tijd. 
Wat den tijd betreft, ontveinzen ook de krach
tigste voorstanders zich niet, dat de verande
ring practisch nagenoeg onuitvoerbaar zou 
zijn. Door het geheele maatschappelijke le
ven, in alle landen, bij alle standen, ontwikkel 
den en onontwikkelden, heeft men zich aan 
de tegenwoordige tijdsverdeeling gewend en 
moeielijkheden, onevenredig aan het te ver
wachten nut, zouden zich 
voordoen, als 
men ging trach
ten de verande
ring door te zet
ten. Geheel 
anders is het 
met de verdee
ling van bogen en 
hoeken; het aantal 
menschen, dat hierme
de te maken heeft, is be
trekkelijk zeer klein; de
zelfde personen, die de 
moeielijkheid van de ver
andering zouden onder
vinden, zouden er ook 
het gemak van heb
ben bij hunnen 
verdere bereke
ningen en deze 
behooren vrij wel 
zonder uitzonde
ring tot de meer ont
wikkelden, voor wie de moeielijkheden niet 
zoo heel groot zouden zijn” . Hoe een en an
der er dan zou moeten uitzien blijkt uit het vol
gende: “terwijl men over het algemeen den 
rechten hoek of een kwart cirkel verdeett in

90 degrés (onze gewone graden) en de 
degré in minuten en seconden, verdeelt men 
bij die dienstvakken (sommige takken van 
dienst in Frankrijk en in enkele andere landen, 
wdj) dezelfde maat in 100 grades (waarvoor 
wij geen naam hebben) en van deze eenheid 
kent men geen onderdeelen dan lOden, 
lOOsten, lOOOsten, enz. Wanneer dit gebruik 
toeneemt, zal het noodig zijn tot eene beslis
sing te komen, want anders ontstaat er eene 
zeer lastige spraakverwarring". Ondanks het 
feit dat de Franse Minister van Openbaar On
derwijs een Commissie instelde om plannen 
na te gaan voor de bovengenoemde verande
ring is, zo leert de afgelopen eeuw, is de ge
vreesde zeer lastige spraakverwarring uftge- 
bleven. Er zal vandaag de dag niemand meer 
zijn die met de gebruikelijke eenheden en on
derverdeling enige moeite heeft.

Eigenaardige mensen!
De redactie besteedt aandacht aan een voor
dracht van Sir William White, directeur van 
Scheepsbouw van de Engelse Admiraliteit. De 
voordracht geeft een aardig beeld van de 
vooruitgang van de stoomvaart in de laatste 
50 jaar: "Sedert 1840 is de snelheid van de 
mailstoomers toegenomen van 8 1/2 tot 22 
1/2 mijl, zoodat de tijd, benoodigd om den At
lantischen Oceaan over te steken, terugge
bracht is tot 38% van wat hij in het eerstge
noemde jaar was. De lengte van de schepen 
is driemaal grooter geworden, de breedte 
verdubbeld, de waterverplaatsing vertienvou

ter op den boom; van deze klampen zijn er 
vier stellen aangebracht, teneinde te gemoet 
te komen aan uiteenlopende lengten der ge
bruikers. Met de handels wordt nu de as ge
draaid, zoodat de boei begint voort te bewe
gen. Het hoofd- of kruisstuk beschut daarbij 
het hoofd van den waarnemer tegen golfslag. 
Een dergelijk toestel werd door een jongen 
van 12 jaar, die er geheel onbekend mede 
was, met een snelheid van drie mijlen voortbe
wogen".

Tot zover de laatste blik van drt millennium. 
Rest mij de redactie en de lezers een goed 

hegin toe te wensen van het nieuwe, tweede 

millennium met voor de laatsten veel leesple

zier. Ik eindig in de voor 1899 gangbare stijl: 

“Hopende, Geachte Redactie, dat er geen be

zwaar is tot het plaatsen dezer regelen in uw 

geacht tijdschrift, verblijf ik, U bij voorbaat 

mijn dank betuigende, Ued. dienstwillige die

naar W. de Jong.
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JN i e u  w s

3 c r a n e s  to  th e  B a h a m a s  in o n e  v o y a g e

Recently the heavy transport shipping 

specialist Dock wise safely delivered 

three super post Panamax container cra

nes from Korea to the Bahamas.

For the first time three container cranes 

were shipped in one voyage on board 

the heavy transport vessel Dock Express

12. The cranes were loaded at the yard 

of Hyundai Heavy Industries in Ulsan, Ko

rea and destined for the Hutchinson ter

minal in Freeport, Bahamas.

En-route, the ship had to sail through the 

Panama Canal, since that is the shortest 

route from the Far East to the Caribbean 

Area. Because of the 32-meter width res

triction in the Canal, the cranes were not 

allowed to protrude beyond the sides of 

the ship and had to be stowed longitudin
ally.

In addition at the Pacific end of the Canal, 

the Pan-American Highway crosses the 

Canal over the Bridge of Americas, and 

this creates restrictions in the allowable 

height of the cargo. In order to clear the 

bridge, the booms and top girders of the 

cranes were lowered and the ship had to 

ballast down to 12.5-meter draft. The 

bus driving over the bridge -on enclosed 

photograph- gives an idea of the scale of 

the huge cranes.

After successfully traversing the Canal, 

the cranes were brought to Freeport, Ba
hamas, where they were discharged and 

securely tied down to the quay just days 

before hurricane Floyd struck the is

lands. The newly arrived cranes rode out 

the storm without damage.

The super post Panamax container cra

nes each have a weight of 
1,025 ton, a height of 73,5 

meter (after erection), a 

boomlength of 60 meter and 

an outreach of 55 meter 

from WS rail.

Dockwise N.V. operates a 

fleet of 14 heavy transport 
vessels.

Contact:
Dockwise N.V.

Luxemburgstraat 2, 2321 

MEER (Hoogstraten) Belgium 
Tel. +32.3.3170200, 

fax.+32.3.3158553,

E-mail: pr@dockwise.be, 

Internet: www.dockwise.be Dock Express 12 from Korea to 

the Bahama's

W ä r ts i lä  d ie s e ls  for  “P r o je c t  

A m e r ic a “ c r u ise  s h ip s
Wartsila NSD Corporation has received 

an order from Litton Industries' Ingalls 

Shipbuilding division in Pascagoula, Mis

sissippi, for the diesel-electric power 

plants for the two 72 000 grt "Project 

America" cruise ships that were contrac

ted earlier this year by American Classic 

Voyages Co, Chicago. Each ship will be 

equipped with four Wartsila 8L46C medi- 

um-speed diesel engines having a combi

ned output of 33 600 kW at 514 

rev/min. The two cruise ships are due 

for delivery in the first quarters of 2003 

and 2004.

“The two main reasons for choosing the 

Wartsila 46 engines for “Project Ameri

ca" was their proven reliability and their 

environmental values", says Jon Rusten, 

President of Ocean Development Co 

who is responsible for the newbuildings 

for the owner American Classic Voyages 

Co.

The ships are destined for Hawaii inter-is

land service. They will be the largest US 

flag cruise ships ever built and the first 

large passenger vessels built in the Uni

ted States in more than 40 years. This 

undertaking, known as “Project Ameri

ca”, results from a statute of the US Con

gress passed last year to revitalise the 

US ocean-going cruise ship fleet. 

American Classic Voyages Co has beco

me established in the past six years as 

the largest operator of US-flag passen

ger vessels. It is the parent company of 

two cruise lines. American Hawaii Crui

ses operates the cruise ship, SS “Inde

pendence”, on three-, four- and seven- 

day cruises from Honolulu among the 

Hawaiian islands. The Delta Queen 

Steamboat Co, based in New Orleans, 

operates three paddle steamers, the 

“Delta Queen", "Mississippi Queen" and 

“Amencan Queen", on three- to 14-night 

vacations on the Mississippi river.

The new cruise ships incorporate the la

test standards in cruise ship design. The 

public facilities include an 840-seat 

theatre, 590-seat cabaret lounge, out

door stage, 1060-seat dining room, 

7975 m2 open deck area, conference fa

cilities and four-deck atrium. They have 

accommodation for about 1900 passen

gers with double occupancy of cabins. 

The ships are within Panamax dimen

sions, and 256 m long. Propulsion is by 

twin 15 MW azimuthing propulsion units

for a maximum speed of 2 2  knots. There 

are also three 2400 kW  transverse 

thrusters.
The Wartsila diesel engines will be manu

factured at Wartsila NSD’s Turku works 

in Finland. They are being supplied in a 

package contract, including a wide ran

ge of ancillary equipment, including resi

lient mountings, elastic shaft couplings 

and exhaust silencers, together with fuel, 

lubricating oil, starting air and central 

cooling systems.

Environmental considerations are parti

cularly important for cruise ships. The 

Wartsila diesel engines will be built to 

comply with the IMO regulation for NO,

emissions. This will be achieved by ap

plying Low NO, Combustion techniques 

which involve appropriate adaptation of 
the engine tuning. However, the engines 

will also incorporate provision for fitting 

Direct Water Injection (DW1) or Compact 

SCR (Selective Catalytic Reactor) should 

lower NO, emission levels be necessary 

at a later date. Neither DWI or Compact 

SCR add to the space occupied by the 

engines but enable NO, emissions to be 

reduced to 6 or 1-2 g/kWh respectively. 

Such emission levels are competitive 
with any alternative power plant for simi

lar sized cruise ships

Artist impression of the new  Project America cruise ships
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LR specialists -  achieve notable European first
Lloyd’s Register (LR) has become the 
first organisation in Europe to be appoin

ted as a Notified Body for the new EC 
Pressure Equipment Directive (PED). LR 
can now provide compliance assess
ment services to companies needing to 
comply with the new PED.

The benefit of PED compliance is that, 
once a manufacturer has demonstrated 
that its equipment meets all the applica
ble safety requirements, CE marking can 
be affixed. This will allow products to mo
ve freely throughout the European Eco-

When Tim Snape of Abbotsbury Soft
ware, a company based in southern Eng

land, set out to develop the Portland 
Horn in the early 1990s, he had in mind a 
simple device to help divers and their 
mother ship communicate. The equip-

Tim’s invention

ment, resembling a Frisbee at one end, 
would allow the vessel to call the divers 
if, for example, a storm was brewing.
The Department of Trade and Industry 
was sufficiently impressed with the tech
nology to grant the company more fun
ding for further development. Then when 

an oil industry executive heard of the 
horn and became convinced of its poten
tial to help find and extract more crude 
oil from undersea fields, the huge com
mercial possibilities suddenly became

nomic Area (EEA), helping to ensure 
common safety standards throughout 

Europe.
LR’s appointment was announced last 
week by a representative of the UK De
partment of Trade and Industry during a 

conference held in Brussels on the imple
mentation of the new Directive.
The Pressure Equipment Directive has 
come into force in November 1999 and 
will have a major impact on organisa
tions involved in the manufacture, im
port, purchase or marketing of a wide

very real.
The device, which is now being tested by 
a multinational oil company, was exhibi
ted recently in London at the BBC To
morrow’s World Live exhibition, a show

case for innovative products.

So, how does the horn actually work? A 
flow of air causes an elastic diaphragm 

to vibrate but the exhaust air is allowed 
to escape only through a valve and pro

duces a sound. When it is used under wa
ter, it generates a low frequency tone 
with a high volume and by varying the 
tension in the horn's diaphragm a chan

ge in the frequency of the tone is achi- 
ved.
According to the developers, the equip
ment has three major applications in the 
oil industry where it could help maximise 
extraction of oil from wells. Current tech-

range of pressure equipment -  from 
pressure vessels, valves and transdu
cers to fired boilers and safety acces
sories -  throughout the EEA. The new di
rective will have far-reaching implications 
for a number of market sectors including 
the oil and gas, power generation, phar

maceutical, chemicals and food proces
sing sectors -  indeed, any sector that 

manufacturers or uses equipment under 
pressure.
Clients wishing to comply with the Direc
tive early can start the process now. This

nology is typically capable of yielding on
ly about 40 per cent of oil from reser
voirs. Employed in seismic monitoring 
the Portland Horn also offers a faster 
and cheaper alternative to timeconsu
ming acoustic explosions on the ocean fl

oor and computer proces

sing of the data into a 
threedimensional model. 
There are also possibilities 
of using an array of horns to 
ease the flow of oil during 
the extraction process by fo

cusing acoustic energy to 
produce a shock wave 

around the bore well. This is 
believed to be more environ
mentally friendly and achie
ves greater yields at lower 
costs. But how vibration 
works to increase oil flow is 
not yet known. One theory is 
that it agitates particles in 
the liquid.
As more development work 

and tests are carried out on 
oilfields to refine the pro
duct, Mr Snape hopes that 

when the Portland Horn finally goes on to 

the market for commercial use in the oil 
industry the benefit will be deeply felt by 

all. (ENE/R&D)

Contact:
Abbotsbury Group of Companies, 
Abbotsbury, Dorset,
United Kingdom, DT3 4JT.

Tel: +44.1305.871543, 
fax:+44.1305.871688,
E-mail: enquiries@abbotsbury.com

new service brings together the techni
cal excellence of LR, including design ap
praisal, product inspection and type exa
mination and world leading management 
systems assessment capabilities.

C lient B en efits O n lin e

Germanischer Lloyd is now available on 
the Internet with a new serviceoriented 
presentation. At www.qermanlloyd.org, 
GL, as one of the world’s leading ship 
classification societies, is offering a 

comprehensive range of information on 
shipping and maritime matters.
The website has a thematical structure 
and will be updated constantly. At the ho
mepage, visitors are received with cur
rent news about Germanischer Lloyd 
and the maritime world. A user-friendly 
navigation system makes direct sear

ching all that much easier. The naviga
tion bar on the left calls up information 
on the subjects “Fleer, “Newbuildings', 
“Offshore & Industry", “Certification Ser
vices” and “More Business Areas", whilst 
the upper navigation bar brings you to 

the “Value Added Services" of GL, also 
offering the zones of “Customer Sup

port1, "Member Access", “GL Facts", 
“News & Publications” and “Site & 
Search”.

And there is still more:
* A presentation of the Rules of Ger
manischer Lloyd, Part 0 (Classification 

and Surveys) and Part 1 (Seagoing 
Ships, chapters 1 -4 )

* Online access (for registered users 
via “Member Access") to the current sur
vey status of the fleet classed with GL
" An interactive world map for fast na
vigation through the global network of 

branches and representative offices of 
the Society

The new website will be available in Eng
lish at first; in future there will also be a 
possibility of choosing between various 

languages.

Contact:
Germanischer Lloyd.

Tel.: +49.40.36149-243 or -3555, 
via e-mail: ebb@germanlloyd.org 

or pdo@qermanlloyd.org

Boodt for oil industry

DECEIVER 1999 -  S C H IP  e n  W E R F  *  z e e 7

mailto:enquiries@abbotsbury.com
http://www.qermanlloyd.org
mailto:ebb@germanlloyd.org
mailto:pdo@qermanlloyd.org


Centraalstaal 
loopt graag op de 
zaken vooruit.

Centraalstaal 

levert niet alleen 

voorgevormde 

bouwpakketten voor 

stalen en aluminium 

casco’s, maar voert ook 

deelopdrachten uit voor 

werven. Karakteristiek is de 

know-how op het gebied van 

geautomatiseerde metaal- 

(voor)bewerking. H ierdoor kan de 

bouwtijd van schepen drastisch 

teruglopen, zodat werven niet alleen 

een hoger volume kunnen bereiken, 

maar ook een scherpere kostprijs kunnen 

realiseren. O nze informatieve brochure geeft 

u meer details.

Centraalstaal - De partner voor werven.

CENTRAALSTAAL
Postbus 204,9700 AE Groningen - Holland 
Tel. (+31) (0)50  5 422 122 O

G f o \
G E A  Ecoflex  
N ederland

Leading Technologies. Individual Solutions.

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

Postbus 6 •  3350 A A  Pa p e n d re d it •  H olland •  T e l.+ 3 1 (0 )78  « 1  88 68 •  Fa x + 3 1 (0 )78  6 4 1 68 59

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

Als u voortaan aan platenwarmte
wisselaars denkt, denkt u dus aan 
GEA Ecoflex: The Heat Exchanger!

GEA Ecoflex:
The Heat Exchanger. 
The Knowledge.
The Products.

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

aktiviteiten gecoördineerd 
vanuit Papendrecht De 
aktiviteiten van Breko 
beslaan een breed terrein 
Zo heeft Breko met alleen I 
op het gebied van produk- r  

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

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

SHIPBUILDING 
AND REPAIRS

BREKO
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M A N / B& W  L28/32H  engine
MAN B&W Holeby’s L28/32H engine has 
achieved new heights of popularity in the 
world market for diesel GenSets. It now 
has a commanding 69% market share in 

the 1-2 MW segment for engines opera
ting on heavy fuel oil (HFO).
The L28/32H engine was launched in 
1987, with the first deliveries taking 

place in the following year. Since then it 
has achieved steadily increasing popula
rity. During the past four or five years, its 

share of the world market has grown 
from just under 50% to its present 69% 
level, with 98% of engines installed for 

HFO operation.
The engine is built in two versions -  the H 
(GenSet) version from Holeby and the A 
(propulsion) version from MAN B&W Al

pha, Frederikshavn. The total number of 
engines supplied since its launch or cur

rently on order is as:

GenSets (H version)

In-line engines 1145

V engines 120

Propulsion (A version)

Inline engines 114

V engines 55

Total 1434

The engine is today built both by MAN 
B&W and by licensees in Korea, Poland 

and China.
MAN B&W Diesel, Holeby states that the 
reason for the engine's excellent perfor

mance in the market is its particularly 

good results in service -  a fact that has 
not gone unnoticed in the international

shipping community. Owners who have 
bought the L28/32H return with repeat 

orders.
At the time of the engine’s introduction, 
the recommended interval between ma

jor overhauls primarily consisting of in

spections was 12,000 hours. At the be
ginning of the 1990s the standard 
interval was extended to 16,000 hours. 

Today, a large number of vessels are 
operating with an interval of 20,000

hours or even longer. Some began with 

a 20,000 hours interval, while in other 
cases the shipping lines concerned have 
come back to Holeby with a request for 
guidance on new intervals, as the inspec
tion results at 16,000 hours were so 
good that they believed an extension 

would be operationally defensible as well 

as financially advantageous.
The basis for these good service results 
is a conservatively designed develop

ment policy in which there is no place for 
compromise. In Holebys experience, 
many shipowners attach more importan

ce to operational reliability and low in-ser
vice costs than to low installation cost. 
The L28/32H has benefited from Hole-

b/s continuous development design 

concept. In other words, to meet the re
quirements of customers, the product is 
subject to constant improvement. Thus, 
even though the engine is now 10 years 

old, it remains up to date. The improve
ments have not involved inappropriate 
upratings that would have stressed the 
engine. Instead, Holeby has focused on 
increased maintenancefriendfy design 

and actons to prolong the interval be

tween major overhauls and the lifetime of 
components, a philosophy that has resul

ted in a major reducton in spare parts 
consumpton.
Another objective in the development 
programme has been, as improvements 
have been introduced, to the greatest 
possible extent to make it possible for 

repairs to be undertaken by crew mem

bers.
One example of this is provided by the 
Lambda controller, a simple system that 
ensures the injection of more air into the 
combustion chamber when major chan
ges in load occur. This process not only 

speeds up the engine’s reaction time but 
also substantially reduces the amount of

norvcombusted fuel dunng load chan

ges. This leads to less smoke and intern
al pollution of the engine, which in turn re

duces wear. The first versions of the 
Lambda controller were equipped with 

electronic control; now it has a simple 

mechanical control instead.
Another efficient and simple action has 
been to introduce a water mist catcher, 
which is installed between the charge air 
cooler and the charge air receiver. The 
water mist catcher prevents condensed 
water -  one of the major causes of cylin
der wear -  from entering the combustion 
chamber. Detailed laboratory trials have 
established that the water mist catcher 
is the most effective means of stopping 
this phenomenon without increasing load 
air temperature to an inappropriate high 
level. For this system to work optimally, 

the input air has to be approx. 6 met
res/second.
Other major actions have included remo

val of jet cooling, assembly of systems 
at the front end, hydraulically tightened 
connecting rods, turbine starter and 

NR/S turbocharger.
Last but not least, the experience gained 
from the L28/32H has provided impor
tant background knowledge for the deve
lopment of the engines that will replace it 
in the longer term.

Contact:
MAN B&W Diesel/VS Holeby,

Ostervej 2, DK4960 Holeby.
Tel: +45.54.693100, 
fax: +45.54.693030.
E-mail: holeby@manbw.dk

L28/32H Generating set

Innovative fine boring equipment at Deutz Service

In the case of medium and big engines,
i.e. in the power range above 2000 kW, 

it is necessary to repair the engines on 
site. This does not only require sufficient 
“working space" around the relevant eng
ine, but above all superior mobile machi
ning equipment in order to guarantee 

highest quality.
DEUTZ AG has now equipped its service 
division with latest line boring technolo

gy. Deutz Service is the first in Europe to 
use this innovative equipment from Tay
lor Hobson with telescopic sighting and 
electronic microvideo camera to display 
all machining positions and settings on a

monitor. With this technology line boring 
can be done by one service technician in

stead of previously two or more. The be
nefits for the customer are quite ob
vious. The working time on site can be 
considerably reduced.
In this connection the reduction in weight 

of the new equipment from Deutz is of ut
most importance. The back rests now 
made of light metal have reduced the to

tal weight of the mobile equipment by so
me 500 kg to only 1000 kg. This impro
vement also pays for the customer, as 
transport costs are correspondingly lo

wer.

On the whole, the improvements do not 

only refer to the saving of time on site 
thanks to reduced manpower input and 

lower equipment weight. At the same ti
me the new technology simplifies the job 
procedure to such a degree that the wor

king time is substantially reduced which 
may amount to one or two working days 
depending on the engine size.
Deutz is expecting another improvement 

from a PC interface. This is scheduled to 
be available by the end of 1999 and will 
simplify the entire documentation of such 

a repair job. The customer will receive 
printed protocols immediately after com

pleted line boring.
The application of this new tine boring

equipment, developed in cooperation be
tween Deutz and Taylor Hobson, de
pends on the bearing diameter of the re

levant engine to be repaired. It should be 
at least 150 mm. In the case of smaller 
diameters, it would pay to remove the 
engine and to have the crankcase fine- 
bored on the boring machine at the head

quarters.

Contact:
PR Pressebüro Reuss GmbH,
Stumpf 24, D-53797 Lohmar.

Tel. +49.2205.3351, 
fax +49.2205.83366
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target relocation system at Sonardyrte’s 

Sea Trials Centre, Plymouth, southwest 

England. This allows underwater targets 

of special interest, lor example, pipeline 

valves, to be quickly and accurately relo

cated, even in zero visibility.

Also pictured (far left) is Sonardyne's 

“Big Head" USBL (ultra-short baseline) 

transceiver, USBL is a method of acous

tic positioning that is used to hold unan

chored vessels on location above a well, 

or for positioning underwater vehicles. 

Big Head has been designed to provide 

excellent USBL system performance 

when there is a noisy operating environ

ment, such as on a drill ship or when the 

requirement is to operate in very deep 

water. Next to Big Head is a miniature 

transponder designed for tracking under

water vehicles. A high-power seabed 

transponder for use in deep water is pic

tured third from left and one of Sonardy

ne's standard “Compatt" transponders is 

shown fourth from left. The orange, fo

am-filled floatation collar, in which the 

Compatt is seen, enables the device to 

be recovered to the surface, when sub 
sea positioning and navigation tasks ha

ve been completed. The company’s seis

mic integrated posrtioning system (SIPS) 

-  which is used to position accurately 

marine survey cables and has become 

an important tool within the world's seis

mic oil exploration fleet -  earned a 

Queen's Award for Technological Achie
vement in 1994.

The company's active development of re

mote sales and support offices and the 
accuracy of its range of underwater navi

gation, positioning and telemetry equip

ment has seen Sonardyne establish a do
minant position in the offshore oil and 

gas industry. Fifty per cent of its export 

activity is with the United States and the 

Far East. Brazil and Scandinavia are im
portant areas of growth. Other export 

markets include China, Japan, West Afri
ca and Korea. (ENE/INV)

Contact:

Sonardyne International Limited, 

Blackbushe Business Park, Yately, 

Hampshire, United Kingdom,

GU466GD.

Tel:+44.1252.872288, 

fax: +44.1252.876100.

Award for Export Achievement. Sonardy

ne International Limited, based in Yate- 

ley, southern England, sells 95 per cent 

of its products to the worldwide offshore 

oil and gas industry. In three years, it has 

achieved 

100 per cent 

growth in ex

ports that 

has been sti

mulated by 

the global 

growth of the 

offshore sec

tor, in particu

lar, deep wa

ter oilfield 

develop

ments, in 

which there is 

a greater 

need for high- 

accuracy sub 

sea positio

ning.

A diver is pic

tured prepa

ring to use a 

“Homer-Pro"

The overseas sales performance of a 
United Kingdom company at the fore

front of underwater acoustic positioning 

and telemetry technology has recently 

been recognised by a 1999 Queen's

Homer-Pro' target relocation system

Croon Marine & Offshore has developed a natural 
link with the shipping and offshore industry

Active in the field of: Specialized in:

•  Electrical installations fo r new •  Project m anagem ent —

build  ships (w orld w ide)

•  O ffshore m aintenance/repair •  Riding squads
and upgrading •  Providing o f a com plete

•  Conversion o f electrical package o f services 7 x 24

installations fo r e ither ships hours a week and products

and offshore platform s geared to  the specific markets.

•  In house m anufacturing o f • Therm ographic Investigation

switchboards and contro l desks by means o f our “ High Tech"

•  In house overhaul/repair/rew ind infrared measuring apparatus, 

fo r electrical ro ta ting

equipm ent

Croon Elektrotechniek B.V. • Electrical Engineers and Contractors • Schiemond 2 0 -2 2  (Port 2 4 6 ) • 3 0 2 4  EE Rotterdam (Holland) 
P.O. Box 6 0 7 3  •  3 0 0 2  AB Rotterdam • Phone+ 3 1 -(0 )1 0 -4 7 6 1 1  4 4  • Fax:+ 3 1 -{0 )1 0 -4 7 6  71 31 

E-mail: marine.offshore@croon.nl • Croon.nl HTTP://WWW.CROON.NL

mailto:marine.offshore@croon.nl
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Brunei Marine 
Technology

Brunei Marine Technology is de 

specialist in detachering en werving  

& selectie van hoog opgeleide 

m aritiem e technici in de scheeps 

bouw en offshore. Als medewerker 

van Brunei M arine Technology 

ondersteunt u opdrachtgevers 

wereldwijd bij hun activiteiten op 

engineeringgebied en /o f project 

m anagem ent.

Door gebruik te maken van de 

capaciteit en kennis van specialisten 

van Brunei Marine Technology, op 

die momenten dat het nodig is, 

maximaliseren opdrachtgevers hun 

slagvaardigheid.

Brunei Marine Technology streeft 

een langdurige en intensieve relatie 

na m et vooraanstaande bedrijven in 

de scheepsbouw en offshore.

Op basis van werving &  selectie be

middelt Brunei Marine Technology 

op managementniveau.

De organisatie kenmerkt zich door 

gespecialiseerde accountmanagers 

m et een scheepsbouwkundige ach

tergrond. Vanuit hun affiniteit met 

de scheepsbouwindustrie selecteren 

zij voor de opdrachtgevers de meest 

geschikte medewerkers voor het 

realiseren van projecten. 

Tegelijkertijd zoeken zij voor scheeps

bouwkundigen de meest geschikte 

werkomgeving.

Voor meer inform atie: 

w w w .brunel-m arine.n l

M arconistraat 16 

Postbus 6316  

3002  AH Rotterdam  

tel. 0 10  425 5544  

fax 010  476 44 45

brunel
Marine Technology

De SpeeialistenSpedalist

M A R ITIEM E SPECIALISTEN G EZO CH T

O n t w e r p  &  

En g i n e e r i n g

Pr o j e c t  M a n a g e m e n t  

&  I n k o o p

I n s p e c t i e  &  

Co m m i s s i o n i n g

http://www.brunel-marine.nl
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Nieuwe concurrentie

I
n de nieuwe eeuw komt er een nieuwe 
concurrent bij op de Noord-Attantic. 
FastShip Inc. was eind oktober zo goed 
als rond met de financiering van vier su
persnelle (38 knoop) containerschepen 
die vanaf 2003 tussen Philadelphia en 

Cherbourg zullen pendelen. Volgens FastShip 
heeft de zeevaart weinig te duchten van deze 
nieuwe dienst waarmee men vooral wil trach
ten tijdgevoelige lading van de luchtvaart te 
kapen.

Door de lucht zou jaarlijks circa 1,6 mln ton 
van dergelijke lading over de Noord-Atlantic 
gaan. Maar, van de 24 mln ton zeegaande 
containervracht zou toch ook zo’n 3,5 mln ton 
tijdgevoelig zijn. Daarvan kan een deel naar 
FastShip gaan, indien de afschepers bereid 
zijn een hogere vracht te betalen voor een 
snellere overtocht. Snelle schepen zijn even
wel geen garantie voor een vlotte aflevering; 
alles zal ervan afhangen of ook het vooraf
gaande en aansluitende landtransport effi
ciënt kan plaatsvinden. In dit verband lijkt de 
keuze van Cherbourg als Europese aanloop- 
haven ongelukkig. Het meeste vervoer binnen 
Europa zal immers over de dichtslibbende we
gen moeten gaan, waarbij veel vrachtauto’s 
de flessehals bij Parijs moeten passeren. Het 
spoor is immers geen alternatief gezien de 
onbetrouwbaarheid van de Franse spoorwe
gen. Vijf tot zeven dagen zouden benodigd 
voor het deur/deur vervoer van luchtvracht 
op het transatlantische traject; de FastShips 
zullen de overtocht in een kleine vier dagen 
doen, zodat voor aansluitend vervoer naar Eu
ropese bestemmingen niet meer dan zo'n 
twee dagen beschikbaar zijn. Zelfs bij de voor
genomen lossing op wieltjes van 40 contai
ners tegelijk lijkt dat een geweldige opgave.

Toch veel enthousiasm e
De vier 1432 teu-schepen van FastShip, te 
bouwen bij een Amerikaanse werf in San Die- 
go, zullen circa $200 mln per stuk kosten, 
waarnaast er nog zo'n bedrag aan startkapi
taal benodigd is, onder andere om de aan
loopverliezen op te vangen. Van de bouwkos
ten wordt 87,5% gedekt door financiering 
met staatsgarantie onder het Title Xkprogram- 
ma, een belangrijke factor bij een toch riskant 
maritiem avontuur. Cherbourg en de Franse 
staat dragen het grootste deel van de kosten 
voor het inrichten van een nieuw terminal voor

FastShip. Daarnaast is met succes gezocht 
naar aandeelhouders in de onderneming. Zo 
is Rolls-Royce bereid deel te nemen als tegen
prestatie voor de order van 25 gasturbines 
van 50 MW voor deze vier schepen. Ook Phi
ladelphia Gear Corp, dat voor $35 mln 21 
tandwielkasten mag leveren, heeft deelname 
toegezegd.
Rolls-Royce is zelfs zo enthousiast geworden 
over de markt voor snelle schepen dat het 
voor £576 mln Vickers/Ulstein heeft overge
nomen. Vickers bezit tevens Kamewa, de le
verancier van de waterjets voor de schepen 
van FastShip. Dat maakt het voor Rolls-Royce 
mogelijk op een breed terrein de motoren- 
markt voor snelle schepen te betreden. Te
vens wil het bedrijf zich profileren in de onder- 
houdsmarkt. Het zou FastShip reeds hebben 
aangeboden gedurende twintig jaar het on
derhoud van de machine- installatie te verzor
gen.
Zolang de olieprijs op een aanvaardbaar ni
veau blijft, is een verdere groei van de markt 
voor snelle schepen niet moeilijk te voorspel
len. Met een rijker wordende bevolking in vele 
landen neemt het belang van tijd immers toe, 
want tijdverlies kost geld. Dat geldt vooral 
voor passagiersvervoer, al krijgen we steeds 
langere vakanties. Zo lukt het de Japanse 
overheid niet reders te interesseren in het 
concept van de Techno Super Liner die met 
een snelheid van 50 knoop circa 100 contai

ners over korte afstanden moet vervoeren 
om zo lading van de weg naar de kustvaart 
over te hevelen. Het Japanse ministerie van 
Transport overweegt nu zelf het schip te laten 
bouwen, waarna een reder het kan huren.
Bij de snelle veerboten zien we reeds geruime 
tijd een gestage schaalvergroting. Volgens de 
ontwerpers worden snelle veerschepen ook 
steeds veiliger. Toch bekruipt mij wel eens 
het gevoel dat, bij de toenemende scheeps- 
grootte en het navenant groter aantal passa
giers, nog te weinig aandacht wordt besteed 
aan een snelle en efficiënte ontscheping van 
de passagiers bij een calamiteit. Ook op 
cruiseschepen met zo'n 2000 a 3000 passa
giers moet het schip verlaten beter te regelen 
zijn. John McNeece heeft reeds een eenvoudi
ger en minder onderhoudsgevoelig systeem 
ontworpen voor het neerlaten van de redding
boten vanuit een overdekte ruimte met de 
mogelijkheid passagiers aan beide kanten te 
embarkeren (Edell of enclosed doublé entry 
lifeboat launch). Een nadeel is dat deze red
dingboot-'garages' grotendeels buiten het 
schip zullen uitsteken wat problemen kan ople
veren in het Panamakanaal en sommige ha
vens. Reders zullen dus wel de voorkeur blij
ven geven aan de bestaande 
reddingsystemen.

Veel blijft bij het oude
Natuurlijk zullen we vele hoopgevende uitspra
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ken te horen krijgen bij de eeuwwisseling over 
een betere en veiliger toekomst met nieuwe 
technologische wonderen. Ongetwijfeld zal de 
informatie-technologie zich verder ontwikke
len, maar veel zaken zullen onveranderd door
gaan. Ondanks al het gepraat over verminder
de regelgeving in de scheepvaart, zie je bij 
voorbeeld alleen maar toenemende regelge
ving. Zo moeten binnen enkele jaren alle sche
pen van een black box zijn voorzien, maar nie
mand vraagt zich 
af of daardoor 
het bijhouden 
van het 
log-

Geen vrede op aarde voor 
verladers
Alle voortekenen wijzen er op dat verladers en 
lijnvaartreders nog lang niet toe zijn aan het 
begraven van de strijdbijl. De verladers zijn nu 
vrij vertrouwelijke vervoerscontracten af te 
sluiten, uiteraard met de mogelijkheid van tus
sentijdse vrachtvertaging, maar de Aziatische 
verladers dreigen reeds hun overheden te 
hulp te zullen roepen om te voorkomen dat de 

reders de vrachten nu te 
veel verhogen. Zij dachten 

kennelijk dat een vrije 
vrachtenmarkt ook la

ge vrachten zou ga
randeren.

Na de aan

boek kan vervallen. Na jarenlang de elektroni
sche zeekaart te hebben tegengehouden, wil
len de regelmakers die nu snel verplicht 
stellen, maar het is nog onduidelijk of dan de 
papieren zeekaarten mogen verdwijnen. Ook 
ziet het er naar uit dat de ontwikkelingslanden 
onze regelgeving moeten omarmen voor hun 
prauwen, zeilschoeners, enz. die in de regio
nale vaart emplooi vinden. Na de fabrikanten 
die geen schoenen en kleren mochten maken 
in landen met kinderarbeid, onvoldoende 
waarborgen tegen sexuele intimiteiten op het 
werk, enz., kwamen de milieuonvriendelijke 
en onveilige scheepssloperijen in India en Pa
kistan aan de beurt bij de voorstanders van 
wereldwijde verspreiding van politiek correct 
(Westers) gedrag. De voortekenen zijn er al 
dat nu de reders aan bod komen met hun on
veilige zeilschepen met gammele hulpmoto 
ren en ongekwalificeerde bemanningen. Je 
mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar 
er ontstaat dan wel een goede markt voor de 
afgedankte schepen uit het Westen. Terwijl 
het Westen daar zo'n 150 jaar over gedaan 
heeft, moeten de ontwikkelingslanden in enke
le jaren in de vaart der volken opgenomen 
worden op straffe van uitsluiting van de Wes
terse markten. Dat mag je niet protectionis
me noemen -  dat is een ongelukkige bijkom
stigheid -  want het gaat om bezorgdheid over 
het welzijn van de mensheid, vaak ook van de 
vissen en zoogdieren.

kondiging van aanzienlijke vrachtverhogingen 
westwaarts over de Atlantic vragen de Euro
pese verladers opeens om meer vrachtstabili- 
teit, terwijl zij juist de conferences die stabiele 
vrachten meenden na te streven, de nek heb 
ben omgedraaid. Tegelijkertijd dreigen zij de 
reders met nieuwe juridische procedures in
dien die niet aan hun verzoek zullen voldoen. 
Vreedzaam samenleven is er voorlopig niet 
bij.
In dit verband is het merkwaardig dat de verla
ders niet hebben geprotesteerd tegen de Bel 
gische reder Bocimar die een goede slag 
deed door in augustus 35 Capesize bulkers 
te charteren, juist voor de explosieve stijging 
van de vrachten voor deze schepen op de 
spotmarkt. Het is duidelijk dat Bocimar slim
mer was dan de verladers door tijdig te onder
kennen dat de markt zou aantrekken. Door de 
beheersing van de spotmarkt kon Boci
mar dat vuurtje bovendien aardig opsto
ken. Maar ook in de containervaart is al 
enkele maanden duidelijk dat het diepte
punt is gepasseerd, zodat verladers 
zich hadden kunnen indekken tegen "| 
vrachtverhogingen door tijdig nieuwe 
vervoerscontracten af te sluiten. Mis
schien hopen zij door een grote mond 
op te zetten hun falen te kunnen ver
bloemen en opnieuw hulp te zullen krij
gen van hun vrienden bij de Europese 
Commissie.

Voor scheepsbouw blijft het 
doodtij
Al begint 2000 hoopgevend voor vele reders, 
het tij kan weer snel keren. Reeds verdringen 
zij zich bij de Aziatische werven om nog snel 
schepen te bestellen nu de markt aantrekt, 
terwijl de nieuwbouwprijzen nog laag zijn en 
een korte levertijd is te verkrijgen. Voor de 
scheepswerven zal er toch met veel verande
ren. De orderboeken kunnen misschien weer 
wat aangevuld worden, maar de overcapaci
teit aan bouwplaatsen blijft bestaan en dus 
ook een te laag prijsniveau. In Europa, waar 
regeringen moedeloos lijken te worden bij het 
vooruitzicht nog jarenlang hun werven te moe
ten steunen, zal het proces van langzame ver
mindering van werfcapaciteit wel doorgaan, 
maar daar staat uitbreiding in landen als China 
tegenover. Ook in Japan praat men over 
scheepsbouwfusies en vermindering van ca
paciteit. Zo’n vermindering is daar evenwel 
meestal van tijdelijke aard; zodra de vraag 
aantrekt, kan een mottenballervwerf opnieuw 
ingeschakeld worden. Een lichtpuntje kan zijn 
dat ZuibKorea lijkt te streven naar een betere 
winstgevendheid bij de scheepsbouw in 
plaats van vergroting van het marktaandeel 
met steun van de overheid. Het zal evenwel 
weinigen verbazen, indien de Koreaanse 
overheid haar steun nu verschuift naar 
winstbevorderende maatregelen, waar
door de scheepsbouwers toch lage 
prijzen kunnen noteren. Daarentegen 
zal er in de Verenigde Staten wei
nig veranderen; de Jones-Act is 
er heilig. Het land zou niet lai> &
ger te verdedigen zijn in- n
dien vissersboten en of- J  /
fshore-bevoorraders / / ( ƒ
in het buitenland T V /
worden gebouwd. /  //
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m a a rid a r  1 1 l e m Opdrachten

D rie 7000 tonners voor B odew es Hoogezand
Bodewes' Scheepswerven in Hoogezand 

heeft drie multipurpose vrachtschepen 
van ruim 7000 tdw in het orderboek kun

nen bijschrijven. Alle drie zijn zij bestemd 
voor niet met name genoemde buiten

landse opdrachtgevers.
De schepen zijn een verdere ontwikke

ling van de op 22 oktober aan Kustvaart- 

bedrijf Moerman opgeleverde, 6714 tdw 

metende Andromeda (zie SWZ 2-98, blz. 

5, voor enige voorlopige gegevens). Bij 

dezelfde L X B X H zijn door het aanbren

gen van een halfdek over een groot deel 

van de lengte de diepgang en het draag

vermogen toegenomen.

De eerste nieuwe opdracht, bouwnum- 

mer 592, wijkt verder van de Androme

da af doordat het schip geen ijsverster-

king krijgt, maar wel wordt uitgerust met 
twee 40 t  kranen en met een hefbaar 

stuurhuis, voor een strijklijnhoogte van 

15,50 m. Door de diverse veranderin
gen komt het draagvermogen op onge

veer 7450 t. De containercapaciteit 

wordt 351 TEU, waarvan 166 TEU in de 

ruimen. De oplevering is gepland voor 

het derde kwartaal van 2000.

De twee andere schepen, bouwnum- 

mers 603 en 604, verschillen van de An- 

dromeda alleen door het aangebrachte 

halfdek en de grotere diepgang, Zij heb

ben wel, als de Andromeda, ijsklasse IA. 

Zij krijgen een draagvermogen van circa 

72001. De oplevering van deze schepen 

is gepland voor eind 2000 resp. voorjaar 

2001

N og tw ee Pattje Saim ax schepen besteld
Pattje Shipyards heeft van een Duitse op

drachtgever een order ontvangen voor 

twee schepen van het type Pattje Sai

max.

De werf heeft al zes schepen van dit 

2270 tdw metende type in opdracht 
voor de Duitse rederij Briese & Partners. 
De oplevering van het eerste schip van

deze serie kan binnenkort tegemoet wor

den gezien.

De nu bestelde schepen, bouwnummers 

418 en 419, zullen in 2001 worden op

geleverd. Gegevens van het type Pattje 

Saimax en een zijaanzicht zijn gepubli

ceerd in SWZ 2-99, blz. 5.

D e M erw ede krijgt vervolgopdracht
Scheepswerf De Merwede in Hardinx- 

veld-Giessendam gaat een vierde passa

giersschip voor de Rijn en de Donau bou

wen voor de Zwitserse redenj Viking 

River Cruises: een nog openstaande op

tie is door de rederij in een vaste op

dracht omgezet.

Het eerste van de vier schepen, de

Viking Danube, kwam in juli van dit jaar 

gereed. De volgende drie schepen, 

bouwnummers 683, 684 en 685, zijn 

net iets groter: zij krijgen een lengte van 

111,24 m en bieden plaats aan 164 

passagiers. Zij moeten achtereenvol

gens volgend jaar apnl, mei en juni wor

den opgeleverd.

Vier kotters voor Maaskant
Maaskant Shipyards heeft opdrachten 

voor vier schepen geboekt: een kotter 

van het Concorde-type, twee mosselkot- 
ters en een Eurokotter.

Het eerste schip, bouwnummer 564, is 

besteld door Jac. Betsema & Zn op 

Texel en krijgt visserijnummer TX-38. Het 

is van hetzelfde type als waarvan de werf 

in Stellendam er het afgelopen jaar al 

verscheidene heeft opgeleverd, zie b.v. 
de Cornelis Sr. in SWZ 2-99, blz. 6/7.

In de TX-38 zal een Deutz motor, type 

6L645, van 1471 kW (2000 PK) worden 

geïnstalleerd.

De oplevering moet in het tweede kwar

taal 2000 plaatsvinden.

Opdrachtgevers in Yerseke, de firma's 

Jac. Meijaard en J.P. Dhooge, bestelden 
ieder een mosselkotter van 42,60 x 

10,00 m. Deze schepen, bouwnummers 
566 en 567, krijgen de visserijnummers 

YE-16 en YE-30 en worden medio 2000 

resp. najaar 2000 opgeleverd.

De Eurokotter tenslotte, bouwnummer 

555, is bestemd voor K. Tanis & Zn te 
Goedereede en moet in het voorjaar 

2000 worden opgeleverd. Het casco is 
gelijk aan dat van de kotter die bij 

Scheepswerf Visser in Den Helder werd 

besteld (zie hieronder).

O ok Visser boekt Eurokotter
Scheepswerf Visser in Den Helder heett 

van rederij Hullmann in Brake, Duitsland, 
opdracht gekregen voor een Eurokotter.

Het schip, bouwnummer 151, krijgt als 

afmetingen: L o.a. x B x H = 23,99 x 

6,90 x 3,65 m.
Er wordt een Caterpillar 3412 motor in 

geïnstalleerd van 220 kW (300 PK), die

een schroef van 2,40 m diameter aan

drijft.

De kotter wordt zowel voor de boomkor- 

visserij als voor het vissen met een dub

bel trawlnet uitgerust.

De oplevering zal in het tweede kwartaal 

van volgend jaar plaatsvinden.

Tewaterlatingen

United G lory
Ferus Smit heeft op 16 oktober het tank

schip United Glory, bouwnummer 322, 

te water gelaten. Het is een zusterschip

M N Colibri
Op 22 oktober is bij Scheepswerf De 

Merwede het roro/containerschip MN 
Colibri, bouwnummer 682, van de helling 

gegleden. Het schip wordt gebouwd 

voor de Compagnie Nationale de Naviga- 

tion in Parijs. Het zal gaan varen onder 

de vlag van de dochterrederij Compag

nie Morbihannaise et Nantaise te Nantes, 

in charter voor de Europese ruimtevaart

organisatie Arianespace.

van de United Grace, die enkele dagen 

eerder was opgeleverd, als hieronder bij 

'Opleveringen' gemeld.

De MN Colibri is in principe een zuster

schip van de MN Toucan, die De Merwe

de in 1995 voor dezelfde rederij bouwde 

(zie SWZ 11-95, blz. 63 e.v.).
Enkele verschillen zijn:

-  Detail wijzigingen in de indeling, 

waardoor o.a. de tankcapaciteiten 

iets zijn veranderd.

-  De passage over het bovendek tus

sen het dekhuis op het voorschip en 
de toegang naar de machinekamer

H ein Senior Z-575
Bij Van der Werff & Visser is op 16 okto

ber de kotter Hein Senior Z-575, bouw

nummer 314, te water gegaan. Het 

schip is een Eurokotter, met een lengte 

van 23,00 m en een hoofdmotor van

is vervallen; het is nu mogelijk geheel 

binnendoor, via het ro-ro/hoofddek 

of via de tanktop naar achter te ko

men.
-  Door fabrieksupgrading is het vermo

gen van de beide MaK 6M32 moto

ren van 2640 op 2880 kW per mo

tor gebracht; het toerental is 

onveranderd 600 tpm.

-  Het vermogen van de boegschroe

ven is zonder mechanische aanpas-

220 kW (300 PK). Het is bestemd voor 

de Belgische rederij De Toekomst en zal 

omstreeks het einde van de volgende 

maand worden opgeleverd.

singen van 350 op 400 kW per 

schroef gebracht.
-  De navigatie- en communicatie-appa- 

ratuur is aangepast aan de ontwikke

lingen van de laatste jaren.
De oplevering van de MN Colibri was ge

pland voor 10 december en zal dus in

middels hebben plaatsgevonden.
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Opleveringen

Constellation
Oceanco heeft enige tijd geleden het 
megajacht Constellation, bouwnummer 

Y 801, opgeleverd, het eerste schip dat 
door Oceanco op de werf in Alblasser- 
dam is afgebouwd.
De afmetingen zijn:
Lengte 80,00 m.

Breedte 13,00 m.
Holte 6,93 m.
Diepgang 4,20 m.

Waterverplaatsing circa 18001 
Het is hiermee het grootste jacht dat tot 
dusver in ons land is gereed gekomen. 

Het casco, met een stalen romp en een

aluminium bovenbouw, is -  als bij Oceanco 

gebruikelijk -  in Zuid Afrika gebouwd.

De Constellation wordt voortgestuwd 
door twee MTU dieselmotoren, type

1163 20V TB73L, van ieder 6500 kW. 
die via Rerntjes tandwielkasten de vijfbla- 

dige Lips schroeven aandniven. Met de

ze installatie wordt een maximum snel
heid van 23,5 kn behaald.

Elektriciteit wordt geleverd door drie ge
neratorsets van elk 300 KW, met MTU 
motoren van het type 8V183TE52.
Het schip is o.a. voorzien van Vosper sta
bilisers, HRP bowthruster en Schottel 
stemthrusters.

In de accommodatie zijn o.a. een bubbel
bad (Jacuzzi), een 'steamroom' en 
sauna ondergebracht, alsmede een vol
ledig ingenchte thmruimte.
Behalve een rescue boot, zijn er twee 
tenders van 7,5 m aan boord en zes jet 
ski's, alsmede uitrusting voor sportdui- 
ken. De Constellation is geregistreerd in 

Nassau, Bahama’s, en is geklasseerd 
door Lloyd's Register met de notatie 
*100 A l, Yacht,+ LMC.UMS.

Sm it Yerwa
Damen Shipyards Gorinchem heeft in 

september de sleepboot Smit Yerwa, 
bouwnummer 7928, opgeleverd aan 
Smit International Panama.
Het is de laatste van vier boten van het 

type ASD Tug 3110, die de werf in op

dracht van Smit bouwde voor werkzaam
heden bij het LNG-terminal in Nigeria. De 
gegevens van de Smit Yerwa zijn gelijk 
aan die van de zusterschepen Smit 
Ahoada en Smit W e , als vermeld in 

SWZ 7/8-99, blz. 19.

Sea-Lily

Op 1 oktober heeft Damen Shipyards 
Bergum het binnen/buiten vrachtschip 

SeaLily, bouwnummer 9984, opgele
verd aan de C.V. m.s. SeaLily te Delfzijl. 
Het schip is van het type Damen Combi 
Coaster 2400, dat is afgeleid van de 

Combi Coaster 2100, waarvan de werf 
er al drie heeft afgeleverd (zie o.a. de Fis- 
ker in SWZ 11-96, blz. 5). Door vergro
ting van de holte zijn ook diepgang, 

draagvermogen en ruiminhoud groter 

geworden.
De gegevens van de SeaLily zijn:

Lengte o.a. 82,45 m.

Lengte 1.1. 79,17 m.

Breedte mal 11,30 m.

Holte 5,40 m.

Diepgang 4,30 m.

Draagvermogen 2440 t

Gross tonnage 1783

United Grace
Ferus Smit heeft op 13 oktober het tank
schip United Grace, bouwnummer 321, 
opgeleverd. Het is het eerste van twee 
6900 tdw olietankers, die de werf voor 
een Zweedse opdrachtgever bouwt.

In een volgend nummer hopen wij een 

beschrijving van het schip te plaatsen. 
Voor enkele voorlopige gegevens en een 
zijaanzicht, zie SWZ 4-98, blz. 5.

Ewald
Scheepswerf De Kaap in Meppel heeft 

op 22 oktober de circa 2300 tdw meten
de kruiplijncoaster Ewald, bouwnummer

230, opgeleverd aan de gelijknamige 
Schiffahrts KG, de heer E, Strack.
Voor enkele gegevens van het schip zij 
verwezen naar SWZ 12-98, blz, 10.

Friesedijk
Tille Scheepsbouw in Kootstertille heeft 
op 23 oktober het containerfeederschip 
Friesedijk, bouwnummer 328, opgele
verd aan Navigia Shippmg te Groningen. 

Het is het eerste schip van het type Con- 
ofeeder 340, een met 8 m verlengde 
versie van de Conofeeder 300, waarvan 
Tille er al vijf heeft gebouwd (zie de 

Usseldijk in SWZ 5-98, blz. 40).
De hoofdafmetingen van de Conofeeder 

340 zijn:

ruim van 51,10 x 9,10 x 7,10 m, totale 
inhoud 3295 m3. Het luikhoofd wordt af
gesloten door pontonluiken die met een 
luikenkraan worden behandeld.

De hoofdmotor is een ABC diesel, type 
DZC, van 1040 kW bij 800 tpm, die een 

vaste schroef met een diameter van 
2000 mm in een wing nozzle aandnjft. 
Op de proeftocht werd bij dit vermogen 
en op een ballastdiepgang van 3,00 m 

een snelheid van 11,5 kn behaald. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd 

door twee Valmet hulpsets van ieder 80 
kVA, 50 Hz, en een Valmet haven/nood- 
setvanöOkVA.
De SeaLily is geklasseerd door Bureau 

Veritas, voor onbeperkte vaart, en vol
doet ook aan SOLAS reg. 5411-2 voor het 

vervoer van gevaarlijke ladingen, behalve 
klassen I en VII.

Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen 

Gross tonnage

100,750 m. 
92,950 m. 
15,850 m. 
6,175 m. 

4,880 m. 
3.820 t. 
2.920

Door de verlenging is de containercapa-

citeit toegenomen tot 344 TEU, inclusief 
70 koel/vriescontainers, waarvan 20 in 
het ruim.
Een verder gevolg van de verlenging is 
dat nu een vri]evalboot installatie moest 
worden geplaatst, wat aanpassingen aan 

het dekhuis vergde.
Een ander verschil met de Usseldijk is 
dat de Friesedijk is gebouwd volgens de 
Fins-Zweedse ijsklasse IA. In verband 
hiermee is de vorm van de bulb aange

past, is het voorschip versterkt en zijn 
tandwielkast, asleiding, schroef en roer 
zwaarder uitgevoerd. Achter het roer is 

een ijsmes aangebracht.
Bij Tille is momenteel het zusterschip 
Dongedijk, bouwnummer 329, in aan

bouw, eveneens bestemd voor Navigia 

Shipping.

Het schip heeft een enkel doosvormig De Friesedijk (foto: Flying Focus).
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Zuiderzee
Werf De Hoop Schiedam heeft op 8 okto

ber het meetvaartuig Zuiderzee, bouw- 

nummer 195, overgedragen aan Rijks

waterstaat, Directie IJselmeergebied. 

Het schip zal op de binnenwateren (zone 

2) en in kustwateren tot 15 mijl uit de 

kust worden ingezet voor bodemonder

zoek en milieumetingen.

De voornaamste gegevens van de Zui

derzee zijn:

Lengte o.a. 34,75 m.

Lengte c.w.i. 32,50 m.

Breedte o.a. 7,00 m.

Breedte mal 6,80 m.

Holte 2,80 m.

Diepgang 1,00 m.

Waterverplaatsing 181 m3.

Draagvermogen 18,74 t.

Diepgang maximaal 1,20 m.

Diepgang voor sterkte 1,50 m.

Kruiplijnhoogte 6,60 m.

De Zuiderzee is een enkeldeksschip, 
zonder dubbele bodem, met de volgen

de waterdichte indeling:

-  Voorpiek, voor waterballast.

-  Boegschroefkamer, met waterbal- 

lasttanks in de zijden.

-  Portaal, met sanitaire ruimten.
-  Bergruim, met daarin o.a. drink- en 

brandstoftanks.
-  Machinekamer, met achterin water- 

ballasttanks in de zijden.
-  Achterpiek/stuurmachinekamer.

In het achterschip heeft de Zuiderzee 
een verlaagd achterdek, met twee hy

draulisch neerklapbare bordessen (zie al

gemeen plan). Dit verlaagde achterdek is 

aangebracht om boorwerkzaamheden te 

vergemakkelijken. Deze vinden plaats via 

de nis die in de spiegel tussen de bor

dessen is uitgespaard. Voorop het ver

laagde dek is opslagruimte voor boorpij- 

pen,

Op het voorschip bevindt zich een dek

huis van twee lagen: bovenin het stuur

huis en onderin een dagverblijf met kook

gelegenheid, toilet, kleedruimte en 

bergplaats dekdienst. De vaste beman

ning bestaat uit drie personen.

Een deel van de voor de metingen beno

digde apparatuur wordt -  naar behoefte

-  in containers aan boord gezet; vandaar 

dat het schip ook als 'multifunctionele 

containerdrager' wordt aangeduid. Voor 

deze meetcontainers zijn de nodige aan- 

sluitpunten op het bovendek voorzien. 

Verdere meetapparatuur en onderzoeks- 

voorzieningen aan boord zijn:

-  Atlas Deso 25 single beam echo

lood.

Algemeen plan meetvaartuig Zuiderzee.

-  LRK/dGPS Sercel.

-  Kefdrill 53RW boormachine.
-  Sondeerapparatuur; hiervoor is op 

spant 26 op hart schip een sondeer- 

pijp aangebracht. Verder zijn er twee 

meetdavits (spant 18 SB en spant 

44 BB, maar ook te gebruiken op 

spant 44 SB en op het voorschip), 

met lieren van 350 kg bij 20 m/min.

-  Een boomkorinstallatie;
-  Voorzieningen voor het slepen van 

meetvissen: een uithouder op het 

voorschip aan BB, in en uit bewogen 

door een hydraulische cilinder en 

voorzien van een op het frame van 

de uithouder gemonteerde Hydrosta 

treklijnlier van 350 kg bij 20 m/min.

-  RIB werkboot, Novurania MX 430.

Voor het behandelen van containers en

van de werkboot is de Zuiderzee uitge

rust met een Promac-Effer knikarm-

kraan, hijsvermogen 3000 kg op 12 m. 

Tijdens het uitvoeren van metingen kan 

het schip op zijn plaats worden gehou

den met twee vierkante spuds, één SB 

voor, de ander BB achter. Bij elke spud- 

paal is een Hydrosta lier beschikbaar, 

6000 kg trekkracht bij 18 m/min.

Verder zijn er twee HHP Pod TW ankers 

van ieder 315 kg, met 2 x 151,25 m 

damketting van 17,5 mm, een en ander 

geleverd door Vlaardingen Oost. De hy
draulisch aangedreven ankerfier is van 

Riddennkhof.

De voortstuwingsinstallabe bestaat uit 

twee Cummins hoofdmotoren, type NTA- 

855M, elk 261 kW bij 1800 tpm, Twin 

Disc hydraulische keerkoppelingen, type 

MG 5114, reductie 3,00:1, en vijfbladige 

Lips schroeven, diameter 900 mm in 

straalbuizen type HR. Hiermee wordt een 

snelheid van 18 km/h behaald.

Elektriciteit wordt geleverd door een 

hulpset met een Cummins motor 
6BT5.9EKN) van 91 kW bij 1500 tpm en 

een Newage Stamford generator van 97 

kVA, 3 x 400 V, 50 Hz.
De havenset bestaat uit een Mitsubishi 

motor, type S4S, 24 kW bij 1500 tpm en 

een Stamford Marine generator van 27 

kVA.
Een Cummins dieselmotor, type LTArlO- 

G3, 224 kW bij 1500 tpm, drijft de hy- 
dropompen aan voor de diverse hydrauli

sche bedieningen en aandrijvingen.

Voor besturing van het schip zijn twee 
Promac-Stuwa visstaartroeren en een hy

draulische stuurmachine van hetzelfde 

fabrikaat geplaatst. In het voorschip is 
een hydraulisch aangedreven Kalkman 

driekanalenboegschroef geïnstalleerd, 

type 'Delta' 3K-123H-590,90 kW bij 960 

tpm.
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Falcon
Damen Shipyards Gorinchem heeft in ok
tober de sleepboot Falcon, bouwnum- 

mer 8803, overgedragen aan Venecia 
Ship Service C.A. in Venezuela. Het is de 
derde boot van het type ASD Tug 2509. 
De eerste boot, de Adulis, is beschreven 
in SWZ 10-95, biz. 27.

De Falcon heeft echter een zwaardere 
machine-installatie: twee Caterpillar
3516 TA/A motoren van ieder 1275 kW 
bij 1600 tpm en Aquamaster US 1401 

roerpropellers met een diameter van

2000 mm. Hiermee werd op de proef
tocht een snelheid van 13,0 kn vooruit 
bereikt en 12,8 kn achteruit; de paaltrek 

was 40,01 vooruit en 37,01 achteruit.
De twee Caterpillar hulpsets leveren ie

der 81 kVA.
Een vijfde Caterpillar motor drijft een Sihi 
brandbluspomp aan: 600 m3/h  bij 10,3 
bar, die twee Aax de Boer monitors van 
elk 300 m3/h voedt.
Het sleepgerei omvat 101 Kraaijeveld lie
ren voor en achter het dekhuis, alsmede 
een Mampaey sleephaak van 4 5 1SWL.

Van Kinsbergen
Op 2 november vonden te Den Helder de 

doop, overdracht en indienststelling 
plaats van de Van Kinsbergen, een nieuw 
instructieschip voor de Koninklijke Mari

ne.

Het ruim 40 m lange schip, dat plaats 
biedt aan 16 cursisten, is gebouwd door 
Damen Shipyards Gorinchem. Een be

schrijving van het schip hopen wij in een 
volgend nummer te publiceren.

Het instructievaartuig Van Kinsbergen van de Koninklijke Marine 

Ifoto: Damen Shipyards)

Smit Missouri
Damen Shipyards in Gorinchem heeft op 
4 november de sleepboot Smit Missouri, 

bouwnummer 7936, opgeleverd aan 
Smit International Curacao. Het is de

vierde van acht boten van het type ASD 

Tug 3111, die Smit bij Damen bestelde. 
Het eerste schip, de Smit Mississippi, is 

beschreven in SWZ 5-99, blz. 27.

Coral Carbonic
Frisian Shipyard Welgelegen in Harlingen 
heeft op 7 december de gastanker Coral 

Carbonic, bouwnummer 512, opgele
verd aan Anthony Veder in Rotterdam.
De Coral Carbonic is het eerste schip in 
de wereld dat specifiek is ontwikkeld en 
gebouwd voor het in vloeibare vorm 
transporteren van het ‘broeikasgas' C02. 

Het 79,40 m lange schip vervoert het 
gas in een tank van 1250 m3 bij een tem
peratuur van - 40°C en een druk van 18 
bar.

De C02 wordt naar bedrijven vervoerd

waar het gas een nuttig hergebruik kan 
krijgen, zoals bijvoorbeeld in de frisdran
kenindustrie en de brandblusmiddelenin- 

dustrie. Daardoor wordt voorkomen dat 
het gas, meestal een afvalproduct van 
de chemische industrie of bij de opwek
king van energie, in de lucht wordt ge

loosd en zo bijdraagt aan het broeikasef

fect.
Een beschrijving van het schip hopen wij 
in een volgend nummer te plaatsen. Voor 

enkele voorlopige gegevens, zie SWZ 

11-98, blz.5.

Rederijnieuws

Coral Rubrum
Anthony Veder in Rotterdam heeft op 5 
oktober de gastanker Coral Rubrum 
overgenomen van de Shanghai Edward 
Shipbuilding Co. in de Volksrepubliek Chi
na. Het schip is bestemd voor het ver
voer van LPG en ethyleen en is daartoe 
voorzien van twee grote tanks; deze zijn 
geschikt voor temperaturen tot -104°C 
en drukken tot 6,5 bar gauge.
De afmetingen van de Coral Rubrum zijn:

Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen

108,00 m. 
100,20 m. 

16,80 m.
9.40 m.
7.40 m. 

6050 t.
Een B&W dieselmotor van 4200 kW bij 

170 tpm geeft het schip een dienstsnel

heid van 15 kn.
Het schip is door Germanischer Lloyd 

geklasseerd.
Een zusterschip, de Coral Rigida, zal vol
gende maand worden opgeleverd.

Najade
Op 14 oktober is het nieuwe, snelle pas
sagiersvaartuig Najade van Rederij Doek- 
sen gedoopt en in dienst gesteld 
De Najade zal op de dienst HarlingervTer- 
schelling/Vlieland worden ingezet wan
neer de Koegelwieck, die deze dienst 

normaliter onderhoudt, voor onderhoud 
uit de vaart is en wanneer in drukke pe
rioden de capaciteit van de Koegelwieck 
aanvulling behoeft. Verder is het schip te 
huur voor extra vaarten naar Terschelling 
en Vlieland of voor dagtochten tussen na

der overeen te komen havens.
De Najade is gebouwd door SBF Ship- 
builders in Western Australia, een bedrijf 

dat al meer dan 20 jaar is gespeciali
seerd in het bouwen van snelle alumini
um vaartuigen, zowel catamarans als 

monohulls.
De Najade is -  in tegenstelling tot de 

Koegelwieck -  een monohull, die bij een 
snelheid van circa 17 kn gaat planeren. 
De trim van het vaartuig kan met behulp 
van hydraulisch verstelbare trimvlakken 
aan de transom worden beïnvloed. De 
dienstsnelheid is 34 kn. De vaartijd Har- 
lingen-Terschelling resp. Harlingen-Vlie- 
land is daarmee 45 minuten, tussen Ter

schelling en Vlieland 30 minuten.
De afmetingen van de Najade zijn:
Lengte o.a., incl. waterjets 31,70 m.

Lengte w.l. 27,00 m.
Breedte o.a. 6,70 m.
Breedte mal 6,50 m.
Holte 1,32 m.
Diepgang 1,00 m.

Waterverplaatsing 55 t.
Grosstonnage 164 ,

Het vaartuig is gebouwd onder klasse 
van Det Norske Veritas, met de notatie: 
*1A1 HSC Passenger R3, en volgens de 
voorschriften van de Scheepvaart In

spectie voor reizen tot 15 mijl uit de 

kust.
De Najade is geheel van zeewaterbe- 
stendig aluminium vervaardigd.
Er is plaats voor 184 passagiers: 35 in 
de business class op het bovendek en 
149 op het hoofddek. De bemanning be
staat uit drie personen: kapitein, WTK en 
steward(ess).
8eide salons en ook het stuurhuis zijn air
conditioned. Op het hoofddek is een klei

ne pantry gelegen, van waaruit de passa
giers van koude en warme dranken en 
snacks kunnen worden voorzien, op de
zelfde manier als aan boord van vliegtui
gen. Op de Koegelwieck is een dergelij
ke service niet beschikbaar. Eveneens 
op het hoofddek zijn vier toiletten onder

gebracht.
De reddingmiddelen van het fabrikaat 
DSB zijn ook op het bovendek geplaatst. 

Zij bestaan uit twee Marine Escape Sys
tems vóór en twee achter, elk bestaande 

uit een 'mini slide’ en een aangekoppeld, 
open, omkeerbaar, opblaasbaar vlot 

voor 50 personen. Verder zijn er twee 
gesloten vlotten (met ‘zanopj) voor elk 

25 personen geplaatst.

De Najade (foto: SBF Shipbuilders).

DECEMBER 1999 -  s c h ip  m  w e r f  dt ZEE 17



Onder het hootddek is de romp in acht 
compartimenten onderverdeeld:
-  voorpiek;
-  Void’ ruimte, met sewagennstallatie,
-  Void’ ruimte, met drinkwatertanks;
-  Void1 ruimte;
-  Void1 ruimte, met brandstoftanks;
-  Void' ruimte;
-  machinekamer;
-  ruimte voor de waterjets.

Voor de voortstuwing zijn drie MTU die
selmotoren geïnstalleerd, type 12V- 
2000 M70, ieder 788 kW bq 2100 tpm. 
Zij drijven via ZF tandwielkasten, type BU 
250, de MJP waterjets Series 450 aan. 
Verder zijn er twee generatorsets van ie
der 40 kW, met Cummins 4BT motoren. 
De brandstofcapaciteit is 6000 liter, die 
voor drinkwater 1000 liter.
De navigatie en communicatie-appara- 
tuur omvat:
-  DGPSLeicaMX412B;

-  girokompas,
Plath Navigat X Mkl Mod 10;

-  autopilot, Robertson AP 9;
-  radar, 2 x, Kelvin Hughes Nucleus 

5000;
-  echolood, JRC FF30;
-  VHF radio, 2 x, Icom ICM59, waarvan 

een met DSC kanaal 70;
-  epirb, Nova RT260M.

Bedrijfsnieuws

Damen Shipyards Group ru
Op 29 oktober is de overname van Mul
der en Rijke te Umuiden door de Damen 
Shipyards Group een feit geworden. 
Damen breidt hiermee haar product
range van stalen en aluminium tenders 
uit met de range van polyester tenders 
van Mulder en Rijke. Tevens doet zij hier
mede intrede in de markt van reddmgma- 
terieel.

nt Mulder en Rijke over
Het marktgebied van Mulder en Rijke kan 
aanzienlijk worden vergroot vanwege de 
mondiale activiteit van Damen op vele 
maritieme markten. Binnen de financieel 
krachtige Damen Groep zal Mulder en 
Rijke de middelen ter beschikking krijgen 
om slagvaardig in de markt te opereren 
en de productontwikkelingen krachtig 

voort te zetten.

Mulder en Rijke zal als zelfstandige werk
maatschappij binnen de Damen Groep 
gaan functioneren, maar zal in nauwe sa
menwerking met de andere groepsmaat
schappijen de voordelen van deze over
name ten volle gaan benutten.

Rectificatie

Lange Wapper
In de beschrijving van de sleephopperzui
ger Lange Wapper in SWZ 9-99, blz. 28, 
is een teken weggevallen in de klasseno- 
tatie (blz. 28, l e kolom, onderaan): daar 
moet worden gelezen:
 Dredging over 15 miles trom shore
withHs < 2,44 m ;....
Bij de golfhoogte was het ‘kleiner dan’-te- 
ken weggevallen.

Onze excuses.
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M il ieu do or C entrum  v oor  O n d erzo ek  en T echnisch  A d v ies

Praktijkproef hergebruik 
straalgrit
In Nederland worden jaarlijks grote oppervlakten gestraald. Het doel van het stralen is het verwijderen van roest, verf, vervui
ling en het creëren van een bepaalde oppervlakteruwheid, om zo een geschikte ondergrond te verkrijgen voor het opbren
gen van een verfsysteem. Toepassing vindt men bij onderhoud van schepen, bruggen, chemische installaties en andere 
staalconstructies. Bij onderhoud wordt als straalmiddel hoofdzakelijk smeltslakgrit gebruikt. Jaarlijks ontstaat er een afval
stroom van gebruikt straalgrit van circa 55.000 ton (cijfers 1997} [1].

I
n de Notitie inzake preventie en herge
bruik van afvalstoffen van VROM [2] is 
voor straalgrit de taakstelling opgenomen 
om in 2000 nog maar 30% te storten; de 
rest moet worden voorkomen door pre
ventie, hergebruik en nuttige toepassing.

Vanaf 1 december 1996 zijn het Stortbesluit 
voor straalgrit en de Ministeriële regeling voor 
niet-reinigbaar straalgrit van kracht. Dit houdt 
in dat gebruikt grit alleen mag worden gestort 
als het niet-reinigbaar is [3]. Stoffractie en ge
haltes zware metalen spelen hierbij een rol.

In de afgelopen jaren is door het COT onder
zoek uitgevoerd naar hergebruik van eenma
lig smeltslakgrit. Er is met laboratoriumonder
zoek aangetoond dat gebruik van gereinigd of 
alleen gedroogd en gezeefd straalgrit een 
reële mogelijkheid is [4-6], Negatieve effecten 
op de corrosiewering zijn niet geconstateerd.

Fig. 1. Een foto van de brug over de Maas bij Hedel genomen vanaf de zuidoever van de rivier in 

december 1997

Tabel 1. Analyseresultaten van het opgewerkte grit gereed voor hergebruik:
I = afkomstig van de brug II = afkomstig van gritreiniger ter vergelijking III = nieuw grit.

Behalve technisch is ook financieel aange
toond dat hergebruik van eenmalig straalgrit 
mogelijk is [6], Echter, naast technische en fi
nanciële redenen, spelen nog andere factoren 
mee bij de beslissing tot hergebruik. Deze 
factoren, zoals normering, verzekering, 
straalreinheid, monopolie gritreiniger, ontbre
ken praktijktests, zijn dermate zwaarwegend 
dat hergebruik in de praktijk niet of nauwelijks 
wordt toegepast. Vooral het ontbreken van 
echte praktijkresultaten lijkt een belangrijke 
factor. Daarom is eind 1997 een praktijkon
derzoek uitgevoerd.
Hierna worden opzet, uitvoering en de eerste 
bevindingen van het praktijkonderzoek gepre
senteerd. Over de duurzaamheid van het verf
systeem zal in de komende jaren worden be
richt.

O P Z E T
Voor het praktijkonderzoek is van de brug 
over de Maas bij Hedel (figuur 1) een gedeelte

Parameter I recycle
Geleidbaarheid (pS/cm) 47 ± 3 
Chloride (mg/kg) 3
Zink (gAg) 0,4
Lood (gAg) 0,3
Chroom (g/Kg) <0,1

Koper (gAg) <0,1
PAK’s (mgAg) 0,3
Organisch materiaal (%) 0,4

als proefvlak aangewend. Het proefviak be
staat uit drie gelijke vakken van de stalen on
derbouw, elk van circa 450 m2. Bij het prak
tijkonderzoek waren naast COT en VROM 
betrokken de brugbeheerder, een straal- en 
schildersbedrijf, een gritreinigingsbedrijf en 
een gritproductiebedrijf.

De drie proefvakken zijn blank gestraald met 
resp. de volgende gritsoorten:
-  nieuw grit (Eurogrit AB)

II recycle III nieuw
50 ± 3 28-36

7 9-13
0,5 0,1
0,5 <0,1

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
0,35 0,0
0,25 0,0

-e e n  mengsel van (grof) nieuw grit en ge
bruikt, gedroogd en gezeefd grit 

-e e n  mengsel van (grof) nieuw grit en fa
brieksmatig gereinigd, gedroogd en ge
zeefd grit.

Alle overige onderhoudswerkzaamheden wa
ren voor de drie proefvakken gelijk en dezelf
de als voor de rest van de brug. Het 4-laags 
epoxy verfsysteem heeft een droge laagdikte 
van 400 pm.

SCHIP en WERF de ZEE -  DECEMBER 1999



Fig. 2. De omkisting om proefvak 1, gestraald met nieuw Eurogrit. Foto genomen november 

1997.

Fig. 3. Gedeelte van het gestraalde oppervlak na stralen met nieuw Eurogrit. Foto genomen 

november 1997

U ITV O E R IN G
De proefvakken zijn in het najaar van 1997 
behandeld. Tijdens de straalwerkzaamheden 
zijn de bevindingen vastgelegd. De gestraalde 
oppervlakken zijn geïnspecteerd conform gel
dende inspectiemethoden. Jaarlijks tot 2003 
zal de toestand van het coatingsysteem van 
de brug worden geïnspecteerd.

Grit
Het grootste deel van de brug, inclusief het 
eerste proefvak (fig. 2), is gestraald met Eu
rogrit AB (korrelgrootte 0,2 -  2,2 mm). Het 
tweede proefvak is gestraald met een grit- 
mengsel, waarin zich voor een deel grit be
vond dat bij het stralen van de rest van de 
brug reeds eerder was gebruikt. Van de partij 
grit die bij de brug is verzameld, was circa 
40% van de deeltjes < 0,2 mm en 90% 
<0,85 mm. Na het drogen is het grit afge
zeefd op 0,2 en 2,5 mm. Van het eenmaal ge
bruikte grit is circa 25% hergebruikt.

De gedroogde en gezeefde fractie is bijge
mengd met grof grit (Eurogrit B3 (0,5 -  2,2 
mm)) in een verhouding van 1: 4,7, om de

korrelgrootteverdeling in overeenstemming 
te brengen met die van Eurogrit AB. In het 
mengsel is 17% gerecycled grit verwerkt.
Het gritmengsel is geanalyseerd op geleid
baarheid, chloride, zware metalen (Zn, Pb, Cr, 
Cu en Sn), PAK's, vocht en organisch materi
aal. De resultaten staan in tabel 1, kolom 1.

Het derde proefvak is gestraald met een grit
mengsel, waarin zich voor een deel gereinigd 
grit bevond afkomstig van het gritreinigings- 
bedrijf. Het gereinigde grit is op dezelfde ma
nier bewerkt als beschreven voor het grit af
komstig van de brug.

Van de partij gereinigd grit was 38% van de 
deeltjes < 0,25 mm en 80% < 1,0 mm. Na 
drogen is dit grit afgezeefd op 0,2 en 2,5 
mm. De gedroogde en gezeefde fractie is bij
gemengd met grof grit (Eurogrit B3) in een 
verhouding van 1:3,3. In het mengsel is 23% 
gereinigd grit verwerkt. Met het bijmengen is 
ernaar gestreefd de korrelgrootteverdelingen 
van de drie gritsoorten zoveel mogelijk gelijk 
te krijgen. Uit figuur 1 blijkt dat dit goed is ge
lukt.

Het gereinigde gritmengsel is op dezelfde 
manier geanalyseerd als het grit afkomstig 
van de brug. De resultaten staan in tabel 1, 
kolom II.

Stralen
Het opgewerkte grit is opgeslagen bij de brug 
in standaard silo’s. De proefvakken zijn eind 
1997 gestraald. Beoordeeld zijn o.a. roest
en reinheidsgraad, vervuiling, straalruwheid 
en atmosferische omstandigheden.

De omgevingscondities tijdens het stralen van 
de verschillende proefvakken waren vergelijk
baar. De luchtvochtigheid was 75-90%, lucht
temperatuur 7-14°C en objecttemperatuur 6- 
9°C.
De verkregen oppervlakteremheid was voor 
de drie gritsoorten Sa 2 of Sa 2+ (fig. 3 en 4). 
De gebruikte staalsoort van de brug maakte 
een precieze beoordeling van de oppervlakte- 
reinheid moeilijk.
De oppervlakteruwheid is met diverse meet
methoden vastgesteld. Voor alle methoden 
geldt dat binnen de meetnauwkeurigheid er 
geen verschillen zijn tussen de gritsoorten.

Uit gesprekken met de stralers kwam naar vo
ren dat het stralen met gerecycled grit geen 
groot verschil geeft te zien in stofontwikkel
ing in vergelijking met nieuw grit. Voor het her
gebruik van beide gritsoorten melden de stra
lers verder dat er geen verstoppingen of 
dergelijke optreden.

Verf
De eerste inspectie van het verfsysteem is be
gin 1998 uitgevoerd. Naast een visuele be
oordeling zijn laagdikten en hechting bepaald. 
Er zijn geen noemenswaardige gebreken ge
constateerd en de hechting van het verfsys
teem is zeer goed (1020 N/mm2), Tussen de 
drie proefvakken zijn geen verschillen gevon
den.

E C O N O M ISC H E  
HAALBAARH EID
In 1997 is een demonstratieproject uitge
voerd op een industriële installatie in IJmur 
den, waarbij de kosten van stralen en conser
veren in kaart zijn gebracht [7], Het bleek dat 
met het ter plaatse reinigen en hergebruiken 
van smeltslakgrit een besparing in de afvoer
kosten van 20% haalbaar is. De geschatte to
tale voorbehandelingskosten bij gebruik van 
smeltslakgrit zijn volgens de studie circa 
ƒ  26/m2 en nauwelijks afhankelijk van herge
bruik.

Het opwerken van gebruikt grit voor herge
bruik is in de onderhavige praktijkproef op 
een te kleine schaal uitgevoerd om daaruit 
een reëel beeld te kunnen krijgen van de wer-
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kelijke kosten. Er is daarom een modelkosten- 
berekening uitgevoerd aan de hand van een 
denkbeeldig proces, waarbij aannamen zijn 
gemaakt over opwerkingsinstallatie en ver- 
werkingsomvang (30.000 ton/jr), percentage 
hergebruik (25%), toevoegen grof grit (80%), 
kosten voor nieuw grit ƒ  100/ton), opwerken 
ƒ  50/ton), afvoer/reinigen /166/ton) en 
transport ƒ  17/ton) en deeltjesfractie <63pm 
(maximaal 20%). Onder deze randvoorwaar
den volgt uit de modelberekening dat de kos
ten voor het stralen met opgewerkt grit nage
noeg gelijk zijn aan die met nieuw grit.

Opwerken tot een minder grof straalgrit zou 
het herbruikbare deel doen stijgen en daar
mee de kosten voor hergebruik doen dalen. 
De kosten dalen ook wanneer het mogelijk is 
om nauwkeuriger op 0,2 mm af te zeven. 
Daarnaast zal zeven op locatie de kosten wel
licht verlagen. Overschrijding van het maxima
le percentage kleine deeltjes (<63 pm) in de 
uitgezeefde fijne fractie zal daarentegen de 
kosten voor hergebruik van straalgrit doen 
stijgen. De ontwikkelingen naar een hogere 
straaldruk en efficiënter gritgebruik zijn in dit 
opzicht ongunstig.

C O N C L U S IE S
De gehaltes verontreinigingen in de gerecy
clede gritsoorten verschillen niet significant. 
De lagere concentraties voor de meeste ver
ontreinigingen in nieuw grit zijn volgens ver
wachting. Alle gehaltes liggen ruim onder de 
grenswaarden die het NOVEM-rapport [6] stelt 
voor hergebruik van smeitslakgrit m.b.t. de 
corrosiebestandheid.

De korrelgrootteverdelingen van de drie grit
soorten verschillen niet significant. Dit stemt 
overeen met de verkregen ruwheid van de ge
straalde oppervlakken, die ook gelijk zijn. Het
zelfde geldt voor de oppervlaktereinheid en 
het chloridegehatte.

Uit dit praktijkonderzoek worden de volgende 
conclusies getrokken:
-  Stralen met gedroogd en gezeefd gerecy

cled grit, al of niet gereinigd en aangevuld 
met grof grit om de korrelgrootteverdeling 
weer op het uitgangsniveau te brengen 
heeft t.o.v, stralen met nieuw grit geen ef
fect op de te behalen oppervlakteruwheid 
en oppervlaktereinheid noch op de snelheid 
waarmee deze worden bereikt.

-  Of de duurzaamheid van het verfsysteem af
hankelijk is van de gebruikte gritsoort, zul
len de inspecties aan de brug de komende 
jaren moeten uitwijzen. Echter, op grond 
van alle meetgegevens in deze praktijk
proef en de bevindingen in laboratoriumon
derzoek, valt te verwachten dat hergebruik 
van straalgrit geen negatieve effecten zal

hebben op de duurzaamheid van het verf
systeem.

-  Onder aannamen over opwerkingsinstalla
tie, aanbod, korrelgrootteverdeling en ver
ontreiniging van gebruikt grit en prijzen 
voor transport, gritaanschaf en gritafvoer, 
volgt uit modelberekeningen dat de kosten 
voor het stralen met opgewerkt grit nage
noeg gelijk zijn aan die voor stralen met 
nieuw grit.

Het complete onderzoeksrapport zal binnen 
enkele maanden bij het Ministerie van VROM, 
Afdeling Beleidsuitvoering Afvalstoffen, ver
krijgbaar zijn.

Straal- en schildersbedrijven die 
straalgrit hergebruiken, hebben 
minder afval en sparen dus het milieu. 
Stralen met hergebruikt grit geeft 
dezelfde oppervlaktereinheid, opper
vlakteruwheid, stofontwikkeling en 
werksnelheid in vergelijking met 
nieuw grit. Ook de kosten zijn gelijk.
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VUYK ENGINEERING CENTER

Vuyk Engineering Center is onderdeel 
van de Central Industry' Group. CIG is 
een internationaal conglomeraat van 
bedrijven die vooral werkzaam zijn op 
het gebied van product- en dienstverle
ning aan de scheepsbouwindustrie.

Vuyk Engineering Center is gevestigd 
op twee locaties, nl. Groningen en 
Capelle aan den IJssel.

Vuyk Engineering Groningen B. V. kent 
vier afdelingen waar totaal ca. 40 men
sen werkzaam zijn.
- Scheepsbouw, het engineeren van 
scheepsconstructies.

Werktuigbouw, het enginee ren 
van machinekamer installaties en 
scheepspijpleidingen.
- Rekenafdeling, het berekenen van 
zowel scheeps- als constructief ont
werp.
- Productie Informatie, het ver zor
gen van CAMgegevens.

Vuyk Engineering Rotterdam B. V.
Hier zijn ca. 30 mensen werkzaam met 
scheepsbouw, werktuigbouw en bag- 
gerbouw projecten.
De activiteiten bestaan uit:
- haalbaarheidsstudies,
- ontwerpen,
- kostprijs begrotingen,
- sterkte berekeningen,
De engineering van:
- scheepsconstructies,
- motorkamer installaties,
- pijpleiding systemen,
- bagger installaties.

Vuyk Engineering Center werkt met de 
modernste scheepsbouw CAD/CAM 
systemen, zoalsNUPAS-CADMATIC.

Naval Architects 
Marine Engineers 
Consultants

VUYK ENGINEERING GRONINGEN B.V. is op zoek naar :

Ontwerper/Constructeur M/V

Gezocht wordt een gemotiveerde ontwerper/constructeur met een gedegen theoretische achtergrond. 
Binnen een projectteam of zelfstandig voert hij/zij voorkomende reken/ ontwerp werkzaamheden uit 
voor scheepsbouw/baggerbouw projecten met als resultaat een verantwoorde en optimale constructie. 
Binnen deze taken valt tevens het opzetten van hoofdconstructie tekeningen en het eventueel assisteren 
bij het uitwerken van de constructies.
Functie eisen:

HTS (of TU) Scheepsbouw/Werktuigbouw.
Ervaring met Eindige Elementen Methode.
Ervaring met scheepsontwerp en kostenbegrotingen.
Belangstelling op het gebied van constructieve zijde van de scheepsbouw en de bereid 

heid om zich hierin verder te verdiepen.
Bereidheid tot het verrichten van tekenwerk.

Scheepsbouwkundige constructeurs MA'

De constructeur op de scheepsbouwafdeling zal worden ingezet voor de engineering van scheepscon
structies middels ons NUPAS-CADMATIC CAD/CAM systeem, het doorberekenen van constructies 
en stabiliteitsberekeningen.
Geschikte kandidaten kunnen doorgroeien naarde functie van projectleider.
Functie eisen:

HTS Scheepsbouw o f gelijkwaardig.
Belangstelling op het gebied van scheepsconstructies en de bereidheid om zich hierin 

verder te verdiepen.
Kennis van de Engelse en Duitse taal.

Projectleiders Scheepsbouw - W erktuigbouw M/V

De projectleider op de afdeling scheepsbouw heeft/krijgt kennis van het NUPAS-CADMATIC sys
teem. Hij is verantwoordelijk voor een groep constructeurs, is tevens belast met de coördinatie en or
ganisatie van de werkzaamheden, zowel tussen de verschillende afdelingen, als de werf en zijn toele
veranciers. De projectleider fungeert zowel voor de werf als voor VEC als de trekker van het 
engineeringstraject. Project-management rechtstreeks voor de werf behoort tot de mogelijkheden. 
Functie eisen:

TU Scheepsbouw of HTS; aangevuld met enige jaren ervaring.
TU Werktuigbouw o f HTS; aangevuld met enige jaren ervaring.
Kennis van de Engelse en Duitse taal.
Management kwaliteiten.

Voor alle functies gelden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
CIG kent een Management Development Programma.

Nadere informatie betreffende de functies is te verkrijgen bij de heer M. van der Valk, bereikbaar on
der telefoonnummer 050 - 542 24 31.
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan :
Vuyk Engineering 
Groningen B.V. 
t.a.v. de heer C.A. 
van der Kruijt 
Postbus 204 
9700 AE Groningen

Voor meer informatie betreffende het Management Development Programma, o f andere vacatures 
binnen CIG, kunt u zich rechtstreeks wenden tot mevrouw I. Munneke, 
bereikbaar onder telefoonnummer 050-541 16 88.



D a t a  s h e e t

Alcedo
Breko Nieuwbouw in Papendrecht heeft 
op 10 september de chemicaliëntanker 

Alcedo, bouwnummer 9802, opgeleverd 

aan Van Ommeren Coastal Shipping in 

Antwerpen. Het casco werd gebouwd 

door Scheepswerf Slob in Papendrecht, 
waar het op 25 juni te water ging.

Een zusterschip, de Ardea, bouwnum

mer 9803, is nog in aanbouw en zal naar 

verwachting begin volgend jaar worden 

opgeleverd.

Met een relatief geringe diepgang en een 

lage kruiplijnhoogte is de Alcedo niet al

leen geschikt voor het vervoer van olie
producten en chemicaliën langs de Euro

pese kusten, van Scandinavië tot in de 

Middellandse Zee, maar ook om de ladin

gen via rivieren en kanalen rechtstreeks 

tot ver in het binnenland af te leveren.

Het schip heeft een halfhoge bak, een 

dekhuis van één laag op het achterschip 

en daar ook een over 2,60 m in hoogte 

verstelbaar stuurhuis.
De langsscheepse indeling is:

-  Voorpiek, voor waterballast tot aan 

het tussendek (op 4,30 m boven ba

sis); op het tussendek de verfberg- 

plaats.
-  Dwarsschroefcompartiment, met 

kettingbakken en in de zijden/dubbe

le bodem L-vormige waterballast- 

tanks, doorlopend tot aan het bak- 

dek.
-  Kofferdam.

-  Ladinggedeelte.
-  KofferdanVballastpompkamer.

-  Machinekamer, met in de zijden 

brandstofbunkers tot aan het tussen

dek.
-  Achterpiek, met tot het tussendek 

tanks voor drinkwater (SB en BB); op 

dat dek de stuurmachinekamer en in 

de zijden de AC-ruimte aan SB en 

een werkplaats aan BB.

Het ladinggedeelte heeft een dubbele bo

dem en een dubbele huid, met 5 x 2 

L-vormige waterballasttanks.
De hoogte van de dubbele bodem va

rieert van 1,06 m ter plaatse van de 
langsschotten tot 0,90 m op 0,5 m uit 

hart schip, om het legen van de lading- 

tanks te bevorderen.
In de dubbele bodem onder de machine

kamer bevinden zich o.a. tanks voor 

thermische olie, schuim, vuile olie en se- 

wage.
Bovenin de SB brandstofbunker is aan 

de voorzijde de brandstofdagtank inge

bouwd; vóór de BB bunker, die iets kor
ter is, bevinden zich onder het tussendek 

twee smeerolietanks.

Algemene gegevens
Hoofdafmetingen:

Lengte o.a. 90,00 m.

Lengte l.l. 87,07 m.

Breedte o.a. 12,03 m.

Breedte mal 12,00 m,

Holte 6,30 m.

Strijklijn boven basis 9,80 m.

Diepgang mal 4,265 m.

Waterverplaatsing 3.840 t.

Draagvermogen circa 2.810 L

Gross tonnage 1.810

Snelheid:

Proeftochtsnelheid 11 kn op 3,70 m 

diepgang en bij 100% m.c.r.

Klasse:

Bureau Veritas: I 3/3 E Oiltanker/che- 
mical tanker, ESP, Deep Sea, AUT- 

MS, MACH, Boilers, SBT, BRG, Ice 

Class ID.

Verdere regels:
IMO type 2.

ADNR, type C 2,2-50 kPa, Closed 

sampling, T4IIC.

Tankinhouden:

Gasohe 

Smeerolie 
Thermische olie 

Vuile olie 
Drinkwater 

Sewage 

Waterballast 

Schuim 

Glycol

Ladingsystemen 

Ladingtanks: geheel roestvast staal Du

plex 1.4462; tankhoofden, ladders enz. 

r.v.s. 316LN. Tanks zijn geheel glad: 

langsschot en dwarsschotten in de tanks 
zijn vouwschotten, verstijvingen boven

dek aan bovenzijde dek.

Er zijn 5 x 2  tanks; in de tanks 1 zijn on

derdeks tegen de kofferdam twee slop-

tanks ingebouwd. 

Lengte

tanks 1 13,80 m.

tanks 2 10,80 m.

tanks 3 10,80 m.

tanks 4 10,80 m.

tanks 5 9,60 m.

Breedte 5,00 m.

Inhoud

tanks 1 2x339 m3.

sloptanks 2 x2 5 m3.

tanks 2 2x294 m3.

tanks 3 2x294 m3.

tanks 4 2x294 m3.

tanks 5 2x269 m3.

totaal 3030 m3.

Niveaumeting ladingtanks door Eco

nosto radar systeem.

Ladingpompen: 

elektrisch aangedreven deepwell

pompen, 10 x Marflex, 100 m3A  60 

m opvoerhoogte, max. s.g. 1,86; 
verder:

1 x Marflex draagbare noodpomp, 

70 m3/h , 50 m.

1 x Bornemann sloppomp, hydrau

lisch aangedreven schroefpomp, 

30 m3A  90 m.
1 x Houttuin hydraulisch aangedreven 

‘Poland'pomp, 295 m3/h, 60 m; 

(dit is een pomp voor het laden uit 

wagons of auto's in Polen).

Ladingleidingen: 

materiaal: r.v.s. 316L; per deepwell- 

pomp een leiding naar het manifold en 

een crossover bij het manifold; bela

den via dropleiding buiten de pomp 

om.

Ladingafsluiters:

Econosto handbediende vlinderklep- 

pen.

Ladingverwarming: 

heet water, maximum temperatuur 

75°C, door r.v.s. spiralen op tankbo- 

dem, ook in sloptanks.

1 x Bertrams Konus oliegestookte 

thermische olie ketel, 1500 kW.
1 x Allweiler thermische olie circulatie- 

pomp, 60 m3A  5,2 bar.
1 x Bertrams Konus warmtewisselaar 

(th.olie > water), 1000 kW.

1 x Grundfoss heetwatercirculatie- 

pomp, 29 m3/h, 3,5 bar. 

Apparaten opgesteld in machineka

mer.

De Alcedo (foto: Flying Focus).

154,9 m3.

4.5 m3.
3.0 m3.

3.6 m3. 

44,0 m3.
4.0 m3. 

1527,0 m3.

3.0 m3. 

3,8 m3.
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Inertgasinstallatie:
Flessen met N2 beschikbaar voor iner 

ten ladingtanks.

Tankventilatie:

12 Pres-Vac P/V-kleppen (ook op 

sloptanks); openen bij 5000 mm wk 
c.q.-350mmwk.

1 x Rotodyne ventilator, 7000 m3/h, 

450 kPa, voor gasvrij maken c.q, 

drogen van de ladingtanks; opge

steld midscheeps achter mani- 

fold.

Tankwasinstallatie:

geschikt voor wassen met koud of 

heet zoetwater of zeewater, al dan 

niet met injectie van chemicaliën (de- 

tergentia, oplosmiddelen e.d.). 

2xScart-Jet vaste tankwasmachine 

per tank (niet in sloptanks).

1 x Kuyl & Rottinghuis tankwaspomp, 
23 m3/h, 9 bar (noodbluspomp 

dient als reservepomp).

1 x Bertrams Konus warmtewisselaar 
(th.olie > water), 1400 kW.

(Pomp en warmtewisselaar opgesteld 
in ballastpompkamer).

M achinekamersystemen
Installatie door Breko; elektrische instal

latie door Alewijnse Binnenvaart.

Hoofdmotor:

ABC, type 6MDZC, 1324 kW, 1000 

tpm,

Koppeling:

Stromag, type GEF.
Tandwielkast:

Flender/Lohmann & Stolterfoht, type 

GRR475B.

Schroef:
Van Voorden, vaste spoed, vier bla

den, diameter 2400 mm, 241 tpm.

Generatorsets:

2 x Cummins dieselmotor, type NT- 

855G6IM), 269 kW, 1500 tpm, 

met Ansaldo generator, 280 kVA, 

3 x 380 V, 50 Hz.

Havep/noodset;
1 x Cummins dieselmotor, type 6BT- 

S.9-G2, 81 kW, 1500 tpm, met 

Ansaldo generator, 100 kVA, 3 x 

380 V, 50 Hz.

Diverse pompen en werktuigen 

(niet volledig)
1 x K&R brandstoftransferpomp,

5 m 3/h, 2 bar.
1 x K&R smeerolietransferpomp,

2 m3/h, 2 bar.
1 x K&R sludgepomp, 3 mVh, 3 bar.

1 x K&R vuil water/vuile olie pomp, 

1 m3/h, 2 bar.

1 x Houttuin hydraulisch aangedreven 

ballastpomp, 230 m3/h, 1,0 bar.

1 x Facet lenswaterseparator,

1 m3/h.
1 x K&R hydrofoorset, 300 liter.

1 x Atlas Copco startluchtcompres- 

sor, lOmVh, 30 bar.
1 x Atlas Copco werkluchtcompres- 

sor, 2,4 m3/h , 8 bar.

Uitrusting
Stuurgerei:

Roer: Breko vrijhangend visstaart- 

roer, 2 x 60° maximaal.

Stuurmachine: Breko, tweerams. 

Dwarsschroef: JVS, type BU 40F, vier 

vaste bladen, diameter 990 mm, 550 

tpm, stuwkracht circa 3 t, aangedre

ven door Emod elektromotor, 240 

kW, 1500 tpm.

Anker- en meergerei:

Voorschip: 2 x 1080 kg HHP anker 

met 2 x 192,5 m ketting, diameter 30

mm; een Kraaijeveld elektrisch aange
dreven gecombineerde anker/meer- 

lier met twee nestenschijven, twee 

trommels, trekkracht 70 kN bij 9 
m/min., houdkracht 240 kN, en twee 

verhaalkoppen.

Achterschip: 1 x 1080 kg hekanker 

met 80 m ankerdraad; een Kraaij

eveld elektrisch aangedreven gecom

bineerde anker/meerlier met een 

trommel, trekkracht 50 kN bij 10 

m/min., en een verhaalkop.

Brandbestrijding:

Thorn brand- en rookdetectiesysteem 

in machinekamer, stuurmachineka- 

mer, achterste kofferdam (pompka- 

mer), kombuis en gangen accommo

datie; sensoren: ionisatie type.

Ajax de Boer C02-installatie voor ma

chinekamer.

Schuimblusinstallatie op bovendek bo

ven ladinggedeelte; 5 monitoren.

1 x K&R brandblus/schuim

pomp, 75 m3/h , 10 bar.

1 x K&R noodbluspomp, 25

m3/h, 5 bar.

Reddingmiddelen:

1 x Greben vrijevalbootinstallatie, 10 

personen.

1 x Greben rescue boot.
2 x Oceana opblaasbaar vlot, elk 12

personen.
1 x Greben davit voor rescue boot en 

BB vlot.

Navigatiemiddelen: 

geleverd door Kelvin Hughes:

-  magnetisch kompas, 

Sestrel/Observator;

-  gyrokompas, Tokimec TG 3000;

-  sea/river pilot, RZ/RHM Atlantic Sea 

combi;

-  radar, Furuno FR 2110;

-  nvierradar, Furuno RHRS 2002R; 

-echolood, Furuno FE-606;
-  navtex.

Communicabe-apparatuur: 

GMDSS-gebied A3:
-  SSB installatie, SP Radio Com- 

pact2100;

-  MH/HF dsc ontvanger, SP Radio 

RM 2150;

-  dsc/telex modem, SP Radio RM 
2151;

-  Inmarsat C, SP Radio H-2095B;
-  marifoon (2x), SP Radio RT- 

2048GV;

-  GMDSS portofoon (3x), SP Radio 

3110.

Accommodatie
Bemanning: zeven man.

Op bovendek (achter het hefbare stuur

huis): aan SB de kombuis, kast voor vei- 

ligheidsuitrusting en noodgeneratorka- 

mer; aan BB: dagverblijven voor 

bemanning resp. officieren en daartus

sen een toilet en een wasplaats.
Op tussendek boven machinekamer: aan 

SB hutten voor kapitein, een officier en 

drie matrozen; aan BB hutten voor HWTK 

en een matroos, alsmede reserve 

hut/hospitaal, douche voor algemeen 
gebruik en proviandkamer; achterin op 

hart schip toilet voor algemeen gebruik 

en nog een proviandkamer.

Ale officiershutten en het hospitaal heb

ben een eigen toilet unit.

;
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v a n  F ilm - en  T ele v is ie m a k e r s

P r o d u c e n t  v a n :

VOORLICHT! NGS-, 
TRAININGS- EN 

EDUCATIEVE 

PROGRAMMA'S,
R/TV COMMERCIALS, 

DOCUMENTAIRES EN 

BEDRIJFSPRESENTATIES.

JW® BERG
makes your propeller work

WE ARE SPECIALIZED IN BERG CPP-PROPELLERS 
SERVICE AND PARTS TO COMPETTnVE PRICES 
WHEREVER AND WHENEVER YOU NEED US! 

PHONE: +46-31976975 FAX:+46-31969300 
HOME PAGE: w w w .jw b e rg .s e
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De D irectie  M ateriee l van de Kon ink lijke  M arine in Den Haag is verantw o ordelijk  voor het varend en vliegend  

m ateriee l van de m arine. B innen deze d irectie  zorgt de afdeling M aritiem e Techniek voor het voorzien  in en in- 

standhouden van d it m aterieel. De sectie  H ydrom ech an ica  van het bureau M ilita ire  M aritiem e Techniek houdt 

zich bezig m et het ontwikkelen en im plem enteren van technologie voor het hydrom echanisch ontwerp van m arine

sch epen . Het vakgebied om vat hydrom echan ische vorm geving, w eerstand  en voortstuw ing, gedrag in zeegang  

en m anoeuvreren en om gevingsbelasting. De sectie  in itieert en begeleidt extern uitgevoerd m iddellange term ijn  

o nderzo ek en ond erzo ek  ten behoeve van de m ateriee lp ro jecten . Zij vertaa lt deze resu ltaten  naar het ontwerp  

en het op eratio n ee l gebruik. B innen deze sectie  ligt een u itdaging voor een  TU 'er (v/m) in de functie  van

Beleidsmedewerker hydrodynamica

>
T a k e n  Als bele idsmedewerker hydrodynam ica levert u een bijdrage aan het beleid m et be trekk ing to t onderzoek en

techno log ieon tw ikke ling  op het vakgebied hydromechanica, voo r w a t be tre ft de deelgebieden concep ton tw ik

keling, gedrag in zeegang, belasting en dynamische stab ilite it. U de fin ieert onderzoeken op deze deelgebieden 

en vertaa lt resultaten daarvan in praktisch bruikbare kennis en gereedschappen. O ok voert u zelfstandig onder

zoek u it voo r concep ton tw ikke ling  en norm ste lling. Daarnaast verleent u specialistische ondersteun ing aan de 

m ateriee lpro jecten door het on tw ikke len  van specificaties en het u itvoeren van studies. In d it  kader begeleidt 

u onderzoek bij externe institu ten . Tevens coörd ineert u m etingen aan boord van varende eenheden. In in te r

nationaal verband o n tw ikke lt en fo rm u lee rt u norm en, standaarden en on tw e rp rich tlijnen  en beoordeelt u de 

m ogelijkheden voo r toepassing van civiele normen.

, , W n
V e re is t  U hebt een TU -diplom a, rich ting  m aritiem e techniek. Dat com bineert u bij voo rkeur met enige ervaring op het

vakgebied hydromechanica en a ff in ite it m et onderzoek en on tw ikke ling . Verder beschikt u over goede u itd ruk 

kingsvaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel m ondeling als schrifte lijk . U kun t goed in team verband 

werken en u hebt een flexibele instelling. Ook als u net bent afgestudeerd, zien w ij uw  sollicitatie graag tegemoet.

G e b o d e n  W ij bieden een boeiende en afw isselende functie  waarin u zowel zelfstandig als In team verband een bijdrage

levert aan het realiseren van technisch hoogwaardige materieelprojecten. A fhankelijk van uw  kennis en ervaring 

bedraagt he t b ru to  jaarsalaris m axim aal circa f  10 0 .00 0 ,- (schaal 11 BBAD), inc lus ie f 8 % vakantie toeslag 

Verder mag u rekenen op m inim aal 23 vakantiedagen plus 12 A D V-dagen per jaar. Om uw  kennis op peil te 

houden en u it te breiden, kun t u gebruikm aken van een aantrekke lijk  pakket s tud ie fac ilite iten.

R e a c t ie s  M eer gedetailleerde in fo rm atie  over de functie  en de organisatie kun t u inw innen bij het hoofd bureau M ilita ire

M aritiem e Techniek, de heer ir. P.J. Keuning, (070) 316 27 44, o f het ho o fd  van de sectie Hydrom echanica, 

de heer ir. E.M. Krikke, (070) 316 27 40. Bij de personeelsconsulent, m evrouw  B.J. P latenburg, kun t u terecht 

m et vragen over de sollic itatieprocedure, (070) 316 33 12. In het kader van het em ancipatiebe le id streeft de 

K onink lijke  M arine naar het in d ienst nemen van meer vrouw en. O ok  geïnteresseerden die behoren to t  een 

etnische m inderheid en gehandicapten w orden nadrukke lijk  u itgenod igd  te solliciteren

Uw schrifte lijke  so llic ita tie  m et c.v. kun t u b innen 14 dagen na verschijn ing van deze advertentie  sturen naar: 

D irectie  M a te riee l K o n in k lijke  M arine , t.a .v. het hoofd van de S ta fa fde ling  Burgerpersoneel A d m ira lite it, 

postbus 20702, 2500 ES Den Haag.
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Koninklijke Boskalis W estm inster nv is een wereldwijd opererende 

baggermaatschappij. De kernactiviteiten richten zich op het 

aanleggen en onderhouden van havens en waterwegen, het creëren  

van land in w ater en het beschermen van kusten en oevers.

Voortdurende optimalisering van het productieproces en een 

internationale aanpak hebben ertoe bijgedragen dat het bedrijf 

thans m arktleider is op de wereldbaggerm arkt. Boskalis heeft een 

netwerk van vestigingen in m eer dan 35  landen en een grote,
k »* *. ■

PU mveelzijdige vloot. Onze ruim 3000 m edewerkers zijn op dit moment 

betrokken bij circa 300  projecten in binnen- en buitenland.

Onze baggervloot, die tot ’s werelds grootste 

behoort, wordt ondersteund door diverse 

stafafdelingen. Binnen de Centrale Technische 

Dienst houdt de afdeling Materieeiontwikkeling zich 

bezig met het ontwikkelen van nieuw en het 

modificeren van bestaand baggermaterieel.

Deze afdeling bestaat op dit moment uit 19 

medewerkers. Wij willen deze afdeling versterken
I d
en zijn daarom op zoek naar:

/
Project Engineers<,«»11

De werkzaamheden:
• Als projectleider leiding geven aan projectteams
• Het ontwerpen en optimaliseren van baggermaterieel
• Het begroten en maken van bestekken voor nieuwbouw en 

modificaties aan baggermaterieel
• Het samenstellen van tenderdocumenten
• Het als teamlid begeleiden van nieuwbouw- en 

ombouwprojecten
• Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden op het 

gebied van aandrijfsystemen, hydrauliek, pompen en 
tandwielkasten, zoals bestelspecificaties, troubleshouting e.d.

Opleiding, ervaring:
• TU/HTS, richting Werktuigbouwkunde of Maritieme Techniek
• Ongeveer 5 jaar relevante ervaring
• Ruime ervaring met CAD-toepassingen
• Korte buitenlandse reizen zijn geen probleem voor u
• U beschikt overeen flexibele instelling en bent in staat om 

verschillende projecten gelijktijdig te begeleiden
c.q. uit te voeren

CAD-Ontwerpers / 
Constructeurs
De werkzaamheden:
• Het tekenen en berekenen van constructies t.b.v. 

baggerwerktuigen, sleephopperzuigers, klein 
baggermaterieel e.d.

• Het tekenen van verbouwingsvoorstellen
• Het bestelgereed maken van bovenvermelde 

voorstellen
• Het uitvoeren van andere voorkomende taken binnen 

de Centrale Technische Dienst

Opleiding, ervaring:
• HTS/MTS, richting Werktuigbouwkunde of 

Scheepsbouw
• Minimaal 4 jaar ervaring bij aanverwante bedrijven of 

scheepswerven
• Ruime ervaring met AutoCAD (14)
• U bent bereid om incidenteel in het 

buitenland te werken

Voor alle functies geldt dat u beschikt over goede communicatieve eigenschappen en dat u goed in 
teamverband kunt werken, zowel binnen de Centrale Technische Dienst als in breder verband. Een 
goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift is gewenst.

CD Koninklijke
Boskalis Westminster nv We move the earth to a better place



Binnen de Centrale Technische Dienst verleent de 

afdeling Elektro & Instrumentatie service en 

ondersteuning op het brede en sterk evoluerende 

gebied van elektrotechniek, regeltechniek, elektronica, 

communicatie, computertechniek, instrumentatie, 

survey en hydrografische apparatuur van 

baggermaterïeel.

Voor deze afdeling die momenteel bestaat uit 18 

medewerkers, zijn wij op zoek naar:

CAD-Beheerder/ 
Constructeur
De werkzaamheden:
• Het gestructureerd opzetten en beheren van het 

CAD-systeem op de afdeling materieelontwikkeling 
(circa 8 AutoCAD 14 stations)

• Het via e-mail verzenden van technische 
documentatie voor de afdeling 
materieelontwikkeling

• Het verzorgen van CAD-tekeningen 
t.b.v. tenders, P.R. etc.

• Het verrichten van taken op het constructieve vlak 
t.b.v. ombouwprojecten

• Het uitvoeren van andere voorkomende taken 
binnen de Centale Technische Dienst

Opleiding, ervaring:
• MTS, richting Werktuigbouwkunde of Scheepsbouw
• Ongeveer 5 jaar relevante ervaring
• Ruime ervaring met bredle CAD-toepassingen, 

incl. 3D

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
Koninklijke Boskalis Westminster nv 
Afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. Mw. Th.F. Buirma 
Postbus 43, 3350 AA Papendrecht 
E-mail: royal@boskalis.nl

Algemene informatie over cns bedrijf vindt u op Internet: 
www.boskalis.com

Electronic 
Service Engineers
De werkzaamheden:
• Het opzetten en onderhouden van hydrografische survey 

sites, incl. beheer en reparatie van de daarvoor benodigde 
apparatuur, zoals plaatsbepaling, survey computers en 
meetapparatuur

• Het in bedrijf stellen van en service verlenen aan een breed 
spectrum van instrumentatie-, regel- en aandrijfsystemen, 
die uiteenlopende baggerwerktuigen besturen

• Configuratie van computersystemen en software, die 
toegepast worden op de bovenvermelde systemen

• Het verlenen van service op elektronische en 
besturingssystemen van offshore equipment en 
onderwaterapparatuur

Opleiding, ervaring:
• MTS/HTS, richting Elektronica
• Kennis van computertechniek en informatica
• Affiniteit met besturingssystemen, PLC besturingen, 

hydrografisch survey equipment en het besturen van 
elektrische en hydraulische aandrijvingen

• Zelfstandig kunnen werken
• Brede vaktechnische interesse en servicegerichtheid zijn 

essentieel
• Bereidheid tot reizen naar alle werelddelen en flexibele 

instelling i.v.m. onregelmatige werktijden
• Ervaring van 3 tot 5 jaar gewenst in een vergelijkbare functie

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteid.

mailto:royal@boskalis.nl
http://www.boskalis.com


B edrijfsorganisatie Logic Vision

Van eilandautom atisering naar 
een  geïn tegreerde op lossing.

YVC begon eind 1997 met de zoektocht naar een nieuw softwarepakket. De voornaamste reden was het millenniumpro
bleem. Daarnaast werd het ingegeven door de software zelf. Het model waarmee werd gewerkt was uit de jaren ’70 en hier
mee te beperkt om het nieuwe millennium mee in te gaan. Vanaf januari 1999 werkt de groep met een volledig geïntegreerd 
pakket.

V
olgend op de overname van de 
voormalige Wilton Fljenoord 
scheepswerf wordt momenteel 
ook bij Rotterdam United Ship- 
yard B.V. de geïntegreerde op
lossing geïnstalleerd. In dit arti
kel een interview met de heer Ger Stout, 

Controller van YVC. Ook Machinefabriek Bo- 
lier B.V. was op zoek naar een geïntegreerd 
pakket. Tijdens de zoektocht keek Bolier mee 
over de schouders van YVC. De bevindingen 
van Bolier worden verwoord door de heer 
Cees Drogendijk, Algemeen Directeur van Ma
chinefabriek Bolier B.V..

Ki hui clati to mat i ser i ng
Voordat de keuze werd gemaakt voor een 
geïntegreerd pakket, overheerste binnen YVC 
de eilandautomatisering. Binnen de organisa
tie werd gewerkt met diverse pakketleveran- 
ciers. Op zich werkte het allemaal wel, maar 
het leverde ook duidelijke nadelen op. Ger 
Stout: "Doordat er geen integraal systeem 
voor handen was, moest veel werk dubbel 
worden gedaan. Daarnaast liet de koppeling 
tussen de diverse disciplines en de financiële 
administratie te wensen over." Ook het niet 
consistent zijn van diverse gegevens maakte 
het voor YVC onmogelijk om verder te gaan 
op de huidige voet. Ook bij Machinefabriek 
Bolier B.V. was er sprake van eilandautomati
sering, Beperkingen werden vooral gevoeld 
op het gebied van integratie, consistentie van 
gegevens en financiële rapportage. Daar
naast speelde bij beide organisatie het millen
nium probleem.

Selectieproces
In de organisatie werd een stuurgroep aange
steld welke samen met Ernst & Young en later 
Jansen Ml Consultancy op zoek ging naar een 
geschikt ERP (Enterprise Resource Planning)- 
pakket voor de YVC. Diverse pakketten pas
seerden de revue, de meeste pakketten bleken 
echter te groot, te zwaar en te star voor YVC. 
“Daarnaast vormden deze pakketten niet echt

een oplossing voor onze problematiek, we 
zochten naar flexibiliteit en deze pakketten 
waren niet of nauwelijks in staat ons dat te bie
den” aldus Ger Stout.
De uiteindelijke keuze viel op het Deense ERP- 
softwarepakket Navision. De Navision Soft
ware is een Windows applicatie en wordt volle
dig ondersteund door bijvoorbeeld Microsoft 
Word en Excel. Wat het meeste aansprak in 
het pakket was de hoge mate van flexibiliteit. 
Daarnaast viel het investeringsbedrag binnen 
het budget. Dit vormde voor YVC aanleiding 
om te kiezen voor de Navision Software.

Bij Machinefabriek Bolier B.V. startte het se
lectieproces op het moment van aantreden 
van C. Drogendijk als Algemeen Directeur. 
Met zijn aantreden werd de gehele organisa
tie onder de loep genomen.
Cees Drogendijk vertelt: “Met het onder de 
loep nemen van de organisatie hebben we al
le hoofd- en deelprocessen in kaart gebracht, 
kritisch onderzocht en knelpunten geanaly
seerd. Dit vormde een uitstekend uitgangs
punt voor het IT-Traject bij ons.”
Belangrijk bij de keuze was een stabiele data

base en het hebben van een service manager 
module. Gedurende de zoektocht heeft Bolier 
veel contact gehad met collega-bedrijven om 
te weten te komen hoe zij het aangepakt had
den. Zo kwam Bolier terecht bij YVC en mocht 
over de schouder meekijken. De gesprekken 
met YVC en de mogelijkheden van Navision 
Software spraken direct aan.
"We hebben een aantal andere pakketten be
keken maar deze bleken te zwaar te zijn voor 
onze organisatie, wat we nodig hadden was 
flexibiliteit. De keuze voor Navision Software 
was dus snel gemaakt. Het pakket schittert in 
zijn eenvoud en flexibiliteit. Je zit er eigenlijk 
nooit naast, bijna alles is mogelijk", aldus 
Cees Drogendijk.

Implementatie
De implementatie van de Navision Software 
bij YVC is verricht door Logic Vision B.V. Logic 
Vision is een geautoriseerd Navision Solution 
Center uit Reeuwijk en is gespecialiseerd in 
de Maritieme sector. Momenteel draagt Logic 
Vision ook zorg voor de implementatie van 
Navision bij Rotterdam United Shipyards B.V. 
De presentatie en de uiteenzetting van de mo
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Fig.2. Hal machinefabriek Rotterdam United Shipyard B.V.

gelijkheden door Logic Vision sprak tot de ver
beelding bij YVC. Er werd namelijk niet alleen 
gezocht naar een functioneel goed pakket, 
maar zeker ook naar een implementatiepart- 
ner welke in staat zou zijn om goede service 
en support te leveren. Al snel bleek dat Logic 
Vision in staat was om zich snel eigen te ma
ken in de materie van de scheepsreparatie -en 
nieuwbouw. Er was snel sprake van kennis 
van zaken.
Ger Stout: "De vervolggesprekken waren di
rect op een hoog niveau en dat is het resut 
taat zeker ten goede gekomen."

Vanaf het moment van meekijken over de 
schouders bij WC sprak de werkwijze van Lo
gic Vision ook Machinefabriek Boller B.V. aan. 
Cees Drogendijk: ‘Wat wij zochten in een leve
rancier was helderheid. Deze moet in staat 
zijn om niet alleen de problemen op te lossen, 
maar zich ook daadwerkelijk in kunnen leven 
in de organisatie. Dus niet alleen in zijn eigen 
IT-wereld leven.”

Projectaanpak
Per 1 september 1998 is het project gestart 
bij WC met als doel het live’ gaan van een 
aantal disciplines op 1 januari 1999. In de be
ginfase zijn diverse gesprekken gevoerd om 
uit te kunnen komen op het juiste resultaat. 
De werkwijze vroeg om een flexibele begelei
ding. De projectgroep bij WC bestond uit 
Jaap Bakker, Ger Stout en Dick van Linden. 
De intern projectleider (Dick van Linden) hield 
zich gedurende het project bezig met de da
gelijkse begeleiding van de implementatie. 
“Ook intern moesten de schouders er onder 
gezet worden” aldus Ger Stout. Het voordeel 
was dat er tegelijk een goed inzicht in de or
ganisatie werd verkregen. De goede samen
werking met de leverancier heeft er toe geleid 
dat de doelstelling, per 1 januari 1999 ‘ live’ 
gaan van een aantal disciplines, werd gereali-

Fig.3. Projectgroep Machinefabriek Bolier 

B.V. V.l.n.r. J. Kreuze, M. Speet (extern pro

jectleider) en W. van Dijl

seerd. De overige disciplines volgden de 
maanden daarna. Daarna volgde de optimali
satie. Achteraf bleek het meer werk te zijn ge
weest dan vooraf was gedacht, maar het re
sultaat mag er wel zijn.
Ger Stout: "Hoewel het qua tijd en inspanning 
toch wel tegen viel, zou ik het weer over 
doen."

De werkwijze bij Machinefabriek Bolier B.V. 
verschilde niet veel met die van WC. Eerst 
werd alles met de leverancier doorgesproken 
en vervolgens werden er interne werkgroe
pen samengesteld. Elke discipline had haar ei
gen werkgroep. Hiermee werd de invulling en 
acceptatie intern gedragen. Daarnaast werd 
een projectteam samengesteld met Cees 
Drogendijk, Wout van Dijl (controller) en Jan 
Kreuze (bedrijfsleider).
Cees Drogendijk: "Het is belangrijk dat de im
plementatie gedragen wordt op zowel direc
tieniveau als op eindgebruikersniveau.” De op
leidingen werden verzorgd door de 
leverancier en dit is binnen de organisatie als 
heel positief ervaren. Cees Drogendijk: “Het

enthousiasme bij de eindgebruikers is door 
de trainingen toegenomen”

Belangrijke oplossingen.
De WC groep zocht naar geschikte oplossin
gen voor bijvoorbeeld relatiebeheer, voorcat- 
culatie (begroting), nacalculatie, werkuitgifte, 
offerteverwerking, meerwerk begroting en 
facturatie. In samenwerking met de leveran
cier zijn binnen de Navision Software de op
lossingen voor deze bedrtjfsaspecten ge
bouwd.

Jan Kreuze vertelt: “Het implementeren heeft 
redelijk veel tijd gekost, dat komt vooral om
dat de Navision software zich ervoor leent dat 
het bedrijf zelf veel kan doen. Zo hebben we 
zelf onze eigen eisen en wensen makkelijk in 
kunnen vullen. De afhankelijkheid ten opzichte 
van de leverancier/ontwikkelaar is hiermee 
beperkt. Dit kost uiteraard tijd."
Bij Bolier is gekozen voor een geleidelijke uit
bouw van het eerste concept. Gedurende het 
proces is samen met Logic Vision een nor- 
menbank ontwikkeld welke de processen nog 
beter op elkaar aan doet sluiten.

Voorcalculatie/ begroting
“Het is belangrijk om snel een offerte uit te 
kunnen brengen. Dat lukt alleen als we snel en 
nauwkeurig inzicht hebben in de kosten die 
hierbij voor kunnen komen. De oplossing die 
we nu voorhanden hebben kenmerkt zich 
door een zeer sterke calculatietool. Dit is 
weer op een flexibele wijze gebouwd in de Na
vision Software” , aldus Ger Stout. Zo is het nu 
onder meer mogelijk om te werken met stan
daardteksten, variabele uurtarieven, tarieven 
o.b.v. afmetingen schip en calculatie per deel- 
order/item.

Offerte
Vanuit de opgemaakte begroting kan vervol
gens de offerte opgemaakt worden. Ook hier
bij is flexibiliteit weer het uitgangspunt. De ge
gevens hoeven dus niet meer dubbel 
ingebracht te worden. Daarnaast is er vanuit 
het offertescherm een rechtstreekse koppe
ling met Microsoft Word tot stand gebracht. 
Op het moment dat er extra tekst toege
voegd moet worden aan een hoofdactiviteit, 
kan deze heel eenvoudig ingevoerd worden. 
Deze informatie wordt vervolgens weer mee 
genomen naar Navision. Ook hier kunnen 
weer standaard teksten vastgelegd worden. 
Daarnaast is het mogelijk om historische ge 
gevens over te nemen.

Werk voorbereid i ng.
Ook hier komt weer het voordeel van een 
geïntegreerd pakket naar voren. Op basis van 
de (voor)calculatie en de uitgebrachte offerte
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Fig.4 Begrotingsmatrix voorcalculatie

Fig.5. Voorbeeld- 

scherm nacalcula

tie

kan de werkvoorbereider (of projectleider) de 
(voor)calculatie omzetten in een begroting en 
aanvullen met relevante gegevens. Ook is het 
mogelijk om zonder (voor)calculatie en offerte 
een order te starten. In de werkvoorbereiding 
kan gewerkt worden met de systeemnum- 
mers van VNSI. Daarnaast is het ook mogelijk 
om automatische inkoopvoorstellen voor 
werk derden te genereren. Nadat werkvoor
bereiding de order heeft aangevuld met rele
vante gegevens, kunnen de werklijsten/staten 
worden afgedrukt. “Ook hier blijft flexibiliteit 
het uitgangspunt” , vertelt Ger Stout.

M eerwerkbegroting
Na uitgifte van de order komt het in de praktijk 
nogal eens voor dat extra werkzaamheden 
(meerwerk) moeten worden uitgevoerd. Door 
middel van een flexibele meerwerkbegroting 
kan op zeer eenvoudige wijze een aanvullen
de calculatie worden gemaakt. Dit resulteert 
in een meerwerk order. Deze order moet ver
volgens weer geaccordeerd worden door de 
inspecteur. Hierna kan de projectleider van 
deze begroting een 'Tender' maken. Deze 
Tender’ wordt vervolgens weer automatisch 
gekoppeld aan de reeds aanwezige order.

Nacalculatie.
Om snel te kunnen zien hoe een project is af
gehandeld is een goede nacalculatie absoluut 
noodzakelijk. Ger Stout wijst op een goedwer- 
kende nacalculatie. “We zijn in staat om de ge
registreerde uren, materialen uit voorraad, in
kopen, werk derden en overige kosten te 
verantwoorden per order en deelorder/item." 
Binnen de nacalculatie zijn de diverse rubrie
ken afzonderlijk op te vragen. Op alle mogelij
ke niveau's is inzicht te verkrijgen in de kos
ten. Tevens is er ook inzicht in nog niet 
doorgeboekte uren en materialen; hiermee 
wordt voorkomen dat een eindfactuur de deur 
uitgaat tegen een te laag bedrag.

N ormenbank
Bij Bolier ontstond de behoefte om alle eigen
schappen en componenten van motoren vast

te leggen. Deze normenbank fungeert vervol
gens als basis voor de verdere verwerking 
van de offerte, order en de daarop volgende 
werkvoorbereiding.
Jan Kreuze: “Zo hebben wij in deze module de 
beschikking over activiteiten per motortype, 
prijzen per activiteit, teksten met taalcode, 
componenten per motortype en meetgege
vens per motortype, en we hebben de be
schikking over de historie van uitgevoerde ac
tiviteiten." Vanuit de normenbank kan de 
offerte gestart worden. Indien geaccepteerd, 
ontstaat de werkvoorbereiding en vervolgens 
is projectbewaking mogelijk en kan (deeljfac- 
turatie plaats vinden op het project.

Toegevoegde waarde Navision
Navision heeft zich in de praktijk inmiddels be
wezen. Vooral het geïntegreerde blijkt een 
groot voordeel.
Ger Stout:” We hebben een eind kunnen ma
ken aan de eilandautomatisering, waardoor 
we veel tijd weten te besparen. De gegevens 
hoeven maar één keer ingevuld te worden. Dit 
komt de consistentie ten goede. Daarnaast 
zijn nu uiteraard al de disciplines onderling 
verbonden met de financiële administratie". 
Ook de informatievoorziening is sterk verbe
terd, wat zich indirect weer laat vertalen in fi
nanciële voordelen. Dit alles resulteert in een 
betere beheersing van het logistieke proces. 
Hierdoor is het mogelijk om snel een uiterst 
nauwkeurige factuur naar de klant te sturen. 
Het vermogensbeslag neemt hierdoor af. 
Daarnaast is er het voordeel dat met Navision 
slechts op één platform gewerkt hoeft te wor
den. Dit platform is eenvoudig qua toeganke
lijkheid en beheersing. Hiermee gaan de be
heerskosten omlaag.
“Voor de eindgebruiker is het ook allemaal 
eenvoudiger geworden. Navision kan namelijk 
zo ingericht worden dat elke gebruiker de in
formatie voor handen heeft die relevant is. Ie

dereen kan op tijd beschikken over de juiste 
informatie." aldus Ger Stout.
Het voordeel voor Bolier is dat het gehele tra
ject van offerte tot aan de uiteindelijke factuur 
vereenvoudigd is. Daarnaast zijn alle gege
vens consistent en behoort het vele malen in
voeren van gegevens to t verleden tijd. Cees 
Drogendijk: “Ook het feit dat bijna alle pakket
ten gekoppeld kunnen worden aan Navision is 
zeer prettig." Vooral het feit dat Bolier nu de 
beschikking heeft over uitgebreide financiële 
rapportageschema’s wordt als belangrijk er
varen. In hoeverre er kosten bespaard wor
den, is voor Bolier moeilijk aan te geven, om
dat vanaf 1 oktober het pakket live' gegaan 
is.

Toekomst
Naar de toekomst toe is vooral de interne be
wustwording van de mogelijkheden belang
rijk. Het omslagpunt is slechts een kwestie 
van tijd. Op het moment wordt er hard aan ge
werkt om het systeem zoals dat er ligt bij YVC 
Bolnes toepasbaar te maken voor Rotterdam 
United Shipyards B.V. De oplossing zoals die 
er nu is, wordt nu verder uitgebreid met een 
tijdregistratiesysteem en er worden enkele 
koppelingen gebouwd met o.a. Lloyd’s.
Ger Stout: “Hierin ligt weer de kracht van het 
pakket, alles is in een systeem te plaatsen 
zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de 
flexibiliteit.”

Ook voor Bolier geldt dat vanaf nu steeds kri
tisch naar de organisatie gekeken zal worden. 
De software zal steeds geoptimaliseerd moe
ten worden.

Cees Drogendijk: “Het pakket is enkel en al
leen flexibiliteit. De Navision Software kan on
ze bedrijfsprocessen eenvoudig volgen en dat 
is bijzonder prettig werken.”
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O pleveringen Kok

Com m odore C lipper
Van der Giessen-de Noord heeft op 17 september de ro-ro/passagiersveerboot Commodore Clipper, bouwnummer 975, op
geleverd aan Commodore Shipping Company. Dochteronderneming Condor Ferries zet het schip in op de dienst tussen de 
Zuid-Engelse haven Portsmouth en de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey. De Commodore Clipper is op de Bahama's gere
gistreerd.

De Commodore Clipper (foto: Flying Focus).

De Commodore Clipper vertoont veel over
eenkomst met de ferry Ben-MyChree die va  
rig jaar door Van der Giessende Noord werd 
opgeleverd en die in SWZ 10-98, blz. 17 e.v. 
staat beschreven. In dit artikel beperken wij 
ons daarom tot het bespreken van de voor
naamste verschillen tussen beide schepen.
De lengte IJ. van de Commodore Clipper is 
2,475 m (drie spantafstanden) groter dan die 
van de BervMy-Chree en door een wat andere 
constructie van het hek is de lengte o.a. 3,94 
groter. Dit leidde tot de volgende hoofdafme
tingen:
Lengte o.a. 129,14 m.
Lengte 1.1. 117,58 m.
Breedte o.a. (romp) 24,00 m.
Breedte o.a. (stuurhuis) 28,20 m.
Breedte mal 23,40 m.
Holte dek 3 8,60 m.
Holte dek 5 14,30/14,70 m.
Ontwerpdiepgang mal 5,00 m.
Draagvermogen 2.750 t.
Diepgang 5,60 m.
Draagvermogen 4.050 t.
Diepgang max. 5,80 m.
Draagvermogen 4.500 t.
Gross tonnage 14.000

Het schip is gebouwd onder klasse van Det 
Norske Veritas, met als klassenotatie: *  1A1, 
General cargo Carrier, RoRo, Passenger 
Ship, EO.

Verdere verschillen betreffen vooral de ac
commodatie: de bovenbouw is circa 10 m 
langer dan op het vorige schip en telt een laag 
meer.

ACC O M M O DATIE
De accommodatie is ingericht voor maximaal 
500 passagiers, voornamelijk in dagverblij
ven, en voor een bemanning van 37 persa 
nen.

Op dek 10 ligt het stuurhuis, erachter een 
keukentje en een toilet (SB) en een ruimte met 
elektronische/elektrische apparatuur ('EER', 
aan BB), alsmede verder naar achter de nood- 
generatorkamer.

Op dek 9 bevindt zich de accommodatie voor 
de bemanning: in het front de suite van de ka
pitein aan SB, die van de HWTK aan BB en 
daartussen drie officiershutten; vervolgens 
aan weerskanten nog drie officiershutten, vijf

eenpersoons en vier tweepersoons hutten 
voor de overige bemanningsleden; op hart 
schip zijn er een kantoor, wasserij en trappen
huis, AC-ruimte, de machinekamer voor de 
beide liften en nog een trappenhuis,

De dekken 8 en 7 zijn grotendeels voor pas
sagiers bestemd, met diverse salons en in ta  
taal 40 vierpersoons hutten.
De hutten zijn van wegklapbare bovenkooien 
voorzien, zodat zij eventueel als tweeper
soons hut kunnen worden gebruikt.
De helft van de hutten wordt als 'convertible' 
aangeduid, wat inhoudt dat zij als dagverblijf 
voor zes personen per hut kunnen dienen.

Op dek 8 liggen in het front negen van zulke 
convertible hutten. Daarachter liggen aan SB 
vijf hutten, op hart schip nog eens vijf (dit zijn 
dus binnenhutten) en aan BB 10 stuks, waar
van de achterste twee (met een gemeen
schappelijke toilet unit) zijn ingericht voor ge
handicapte passagiers. Achter de hutten aan 
SB/op hart schip zijn de mess en het dagver
blijf voor de bemanning gesitueerd. De mess 
is door een voedsellift met de eronder gele
gen kombuis verbonden.

DECEMBER 1999 -  SCHIP en w e r f  &  ZEE 33



Vervolgens liggen op dit dek een hal met twee 
liften, aan SB twee voorraadkamers: die voor 
de duty free shop (tevens bonded store) en 
de zogenaamde 'keg store’. Deze laatste is 
een ruimte voor de distributie van bier en fris
dranken naar de diverse tappunten aan 
boord. Aan BB bevinden zich verder toilet
groepen voor dames en heren, alsmede een 
bar. Deze laatste bedient de Veranda, een sa
lon met aan BB diverse zitjes (63 zitplaatsen) 
en aan SB een gedeelte dat als de VlP-loun- 
ge’ wordt aangeduid, met 35 luxe fauteuils.

Dek 7 heeft in het front een salon met 72 're- 
clining seats’ en aan SB een trappenhuis dat 
naar de autodekken voert. Hierachter ligt de 
grootste salon aan boord: de bar-lounge en 
restaurant, met 250 zitplaatsen. Aan de voor
kant hiervan bevindt zich op hart schip een 
blok met toiletten, inclusief een gehandicap
tentoilet en een ruimte voor babyverzorging, 
de nursery. Aan de achterkant van de salon 
is er een self service counter met aparte ge
deelten voor maaltijden/snacks en voor dran
ken. Aan SB zijn vervolgens de kombuis en de 
koel- en vrieskamers voor proviand gelegen. 
Aan BB bevindt zich de Arcade Lounge (20 zit
plaatsen). Tussen deze lounge en de kombuis 
liggen de duty free shop en een hal met de lif
ten. Geheel achterop dek 7 bevinden zich elf 
'convertible' hutten, zes aan SB en vijf aan 
BB. Twee van de hutten aan elke kant zijn bin
nenhutten.

Het totaal aantal zitplaatsen aan boord is 
560, waarvan 107 reclining seats' en 120 in 
'convertible’ hutten. Verder zijn er nog 50 zit
plaatsen op de buitendekken, waar tegen de 
zijden van de accommodatie kunststof ban
ken zijn gemonteerd.

Voor de passagiers die zich van/naar de auto
dekken begeven, zijn er twee trappenhuizen: 
een in de centrale schacht en een aan SB aan 
de voorkant van de accommodatie, beide van 
dek 3 t/m  dek 7; verder zijn er twee liften be
schikbaar, van dek 3 naar dek 8.

Ook passagiers die te voet aan boord komen, 
maken van deze trappen en liften gebruik: zij 
betreden het schip via de hekdeur en het on
derste autodek.

V E R D E R E  V E R SC H IL L E N
Ook buiten de accommodatie zijn diverse ver
schillen aan te wijzen.

Wat het roro gedeelte betreft, is door de ver
lenging van het schip de opstellengte iets toe
genomen. Voor trailers geldt: 
op dek 3 645 m;
op dek 5 620 m;
totaal 1265 m.

De Veranda, achterop dek 8 aan BB (foto: Van der Giessen-de Noord).

De grootste salon is de Bar-lounge met restaurant op dek 7 

(foto: Van der Giessen-de Noord).

De Salon met ‘reclining seats' op dek 7 in het front (foto. Van der Giessen-de Noord).
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Algemeen plan accomodatie
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Onder dek 3 is voor spant 74 een strook vrij
gehouden van kabels en pijpleidingen, zodat 
daar in de toekomst desgewenst een afrit 
naar het onderruim (nu een lege ruimte) kan 
worden gemaakt.
De hekdeur verschilt in vorm en afmetingen 
van die op de Ben-My-Chree: hij heeft een 
lengte van 8,8 m (inclusief flappen) en een 
vrije breedte van 10,5 m.
Het aantal aansluitingen voor koelcontai
ners/koelwagens is verdubbeld tot 30 op dek 
3 en 10 op dek 5.

De indeling onder dek 3 is in principe gelijk 
aan die op het vorige schip.
De waterballastcapciteit is echter vergroot 
door voorin (spant 107-119) een extra tank in 
te bouwen tussen tanktop en dek 2, doordat 
de ballasttanks in de dubbele bodem achter 
spant 83 door de verlenging eveneens met 
drie spantafstanden zijn verlengd en verder 
door enkele tanks die op de Ben-My-Chree 
droog waren, als ballasttank in te richten: de 
voorpiek, dubbelebodemtank spant 86-95 en 
de zijtanks spant 3-14.

Wat de machine-installatie betreft, is vooral 
het elektrisch vermogen aanzienlijk vergroot: 
de asgeneratoren leveren nu ieder 1700 kW 
(was 1160 kW) en de drie hulpsets leveren ie
der 800 kW (was 515 kW). De hulpmotoren 
zijn nu Caterpillars van het type 3808B DI-TA, 
elk 800 kW bij 1500 tpm.

In plaats van spaderoeren heeft de Commod
ore Clipper twee Becker flaproeren. De twee 
dwarsschroeven in het voorschip hebben nu 
een vermogen van ieder 1300 kW (was 2 x 
900 kW).

Zijaanzicht

Lijst van toeleveranciers van de Comm andore Clipper 
(niet volledig)

ABB Consilius, Zweden branddetectiesysteem
Alfa-Laval, Maarssen separatoren, platenkoelers
Alphatron, Rotterdam navigatie- en communicatie-apparatuur
Alstohm/Leroy Somer, Soesterberg generatoren, elektromotoren
AMW Marine, H.l. Ambacht tandwielkasten en flexibele koppelingen
Aquamar, Duitsland vacuüm sewage-installatie
Croon Elektrotechniek, Rotterdam elektrische installatie
CSI, Vlaardingen machinekamer bewakings- en alarmsysteem
Econosto, Capelle a/d Ussel diverse appendages
Fincantieri, Italië stabilisatoren
Geveke Motoren, Papendrecht hulpmotoren en noodset
Hamworthy, Rotterdam centrifugaalpompen
Heinen & Hopman, Spakenburg AC- en ventilatiesystemen
Hi-safe Systems, H.l. Ambacht sprinklerinstallatie
Jenssen, Denemarken ramen
Jotun, Spijkenisse verf
C. Kranendonk b.v. timmerwerk
Konus Kessel, 't Harde ketel
Lagersmit, Kinderdijk schroefasafdichtingen en -lagers
MacGregor, Rotterdam ro-ro uitrusting
MaK, Dordrecht hoofdmotoren
Mercurex, Rotterdam geluiddempers
RFD, Engeland vlotten
Schat-Harding, Utrecht redding- en rescueboten, davits
Sperre, Ridderkerk start- en werkluchtcompressoren, luchtvaten
Thysserhde Reus, Krimpen a/d Ussel liften
T.B. Uittenbogaart, Rotterdam dekwerktuigen
Ulstein Rekab, Groningen stuurmachines
Unitor, Rotterdam C02-systeem
Winel, Assen waterdichte deuren
Wortelboer, Rotterdam ankers en kettingen
Wouter Witzel, Enschede vlinderkleppen
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Marine
H am w orthy KSE offers  

shipbuilders and m arine  

consultants a unique source of 

quality m arine solutions backed by 

excellent service support 

w orldw ide. W e 've  learn t a g rea t 

deal in 80 years and can serve up a 

great deal fo r  you too .

Call fo r a  free  

brochure on 

+31 10 462 47 77

Reputation fo r quality 
Worldwide spares & 
service
Broad product portfolio 
Single supplier sourcing 
Lifetime service 
commitment
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O pleveringen F.M. D e lw e l en E . Z w itser

“A rie V isser”
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft op 16 oktober de reddingboot “Arie Visser” in dienst ge
steld. De "Arie Visser” is de grootste rigid inflatable- reddingboot ter wereld (18,80 m). De boot werd gebouwd bij AJuboot in 
Hindeloopen en is gestationeerd op West-Terschelling. De KNRM heeft nog twee soortgelijke reddingboten op stapel staan 
voor de reddingstations Breskens en Burghsluis. De inmiddels in gebruik genomen "Koning Willem I” wordt gestationeerd op 
Schiermonnikoog.

De jaren '90 werden bij de Redding Maat
schappij gekenmerkt door een ingrijpende 
vlootvernieuwing. De conventionele, stalen 
reddingboottypes “Carlot” , “Koningin Juliana” , 
de stalen IJsselmeervletten, de aluminium 
Waddenvletten en de houten motorstrandred- 
dingboten maakten in het voorbije decennium 
plaats voor de geheel nieuwe types "Johan- 
nes Frederik” en "Valentijn". Deze nieuwe bo
ten kunnen door hun combinatie van zeewaar
digheid, manoeuvreerbaarheid en snelheid 
nog beter inspelen op de steeds groter wor
dende vraag om reddingboothulp. Met de in- 
dienststelling van het type "Arie Visser” bouwt 
de KNRM verder op het uit Engeland afkomsti
ge idee van de 'deep-V rigid inflatable redding
boot1.

De hoofdgegevens zijn:

Lengte over alles 
Lengte aluminium romp 
Breedte over alles 
Breedte aluminium romp 
Diepgang 
Gewicht 
Max. snelheid 
Actieradius (volle kracht)

Rigid inllatables
Rubberboten hebben belangrijke voordelen 
ten opzichte van conventionele (reddingbo
ten. Ze zijn licht en daardoor handelbaar en 
makkelijk te vervoeren, ze zijn snel bij een re
latief gering motorvermogen en ze hebben 
een grote stabiliteit en een groot drijfvermo- 
gen.
Deze voordelen brachten de Royal National 
Lifeboat Institution (RNLI), de Britse redding- 
maatschappij, ertoe om rubber-reddingboten 
te ontwikkelen van een groter formaat. Het 
startte in 1972, met de ingebruikname van de 
"Atlantic 21” , een 6,5 meter lange rubberboot 
met vaste bodem. Dit reddingboottype bleek 
een succes, maar had ook duidelijke beper
kingen: een kort vaarbereik, een geringe op
namecapaciteit, nauwelijks plaatsingsmoge
lijkheid voor navigatie- en radioapparatuur en 
geen beschutting voor de bemanning.

En dus ontwikkelde de RNLI, in samenwerking 
met haar Nederlandse collega's, een groter 
type, “de Medina". De “Medina” was geen 
rubberboot1 meer, maar een houten boot 

met een opblaasbare rubberen luchtband (de 
tube). De “Medina” was de aanzet tot de ont
wikkeling van nog grotere RIB’s, waarvan de 
"Arie Visser” nu de grootste is.

Reden van aanschaf
In de ruim tien jaar dat de Redding Maat
schappij ervaring heeft opgedaan met de gro
tere RIB's, is van tijd tot tijd gebleken dat de 
actieradius van de “Johannes Frederik”-klasse 
te beperkt is (zes uur, volle kracht). Teneinde 
de brandstofvoorraad te doen toenemen, 
moest er een grotere variant van de “Johan
nes Frederik” worden gebouwd. De “Arie Vis

ser”  heeft een totale tankinhoud van 6100 li
ter, wat de boot een actieradius geeft van 
zestien uur, volle kracht. De brandstof is ver
deeld over vier tanks. Een aparte dagtank 
(144 liter) bevindt zich in de berging, voor de 
machinekamers.

Indeling
De “Arie Visser" heeft zes waterdichte com
partimenten:
de voorpiek, opbergruimte voor anker(tros), 
touwwerk en losse inventaris; een bergruim
te, opbergruimte voor brancards en losse in
ventaris, plaats voor de dagtank (144 liter); 
twee machinekamers, met elk een MAN 
S2842 LE408 dieselmotor (735kW/1000 pk 
bij 2100 rpm.); de jetruimte, met twee water- 
jets, type Hamilton 521 B; het stuurhuis, met

18,80 meter 
18,00 meter 

6,10 meter 
5,04 meter 
1,03 meter 

28 ton 
35 knopen 

16 uur
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V k n r m  **

I  175 )
\ }*a*A  O fficiële Jubileum viering

11 November was de dag van de 175e verjaardag van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Op 
10 en 11 november werd daarom een officiële viering gehouden met een delegatie van buitenlandse reddingmaat- 
schappijen, beroepspersoneel en de eigen vrijwilligers.

Op 10 november vond een kranslegging plaats in zee. De kranslegging gebeurde vanaf het marinefregat Hr.Ms. “Van Galen" ter hoogte van 
Huisduinen. Tijdens de plechtigheid werd de scheepsramp met “De Vreede" herdacht. Deze scheepsramp was de directe aanleiding tot het op 
zetten van het georganiseerd reddingwezen langs de Nederlandse kust. Eerder op de ochtend werd voor de gasten een demonstratie gege 
ven met diverse reddingboten, helikopters en andere hulpverleners te water, 's Middags was er een kranslegging bij het Nationaal Reddingmo 
nument in Den Helder ter nagedachtenis aan alle omgekomen redders gevolgd door een ontvangst in het Nationaal Reddmgmuseum “Dorus 
Rijkers”. Het Nationaal Reddingmonument is pas gerestaureerd en op de dag van de herdenking weer geheel in goede staat.

Op 11 november werd de KNRM ontvangen in de Ridderzaal. De bijeenkomst was op uitnodiging van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
en werd bijgewoond door Hare Majesteit de Koningin. Tijdens deze bijeenkomst werd door Hare Majesteit de tweede reddingboot van het type 
“Arie Visser" gedoopt; het kreeg de naam “Koning Willem 1” . Koning Willem I was de drijvende kracht achter de oprichting van de eerste red 
dingsmaatschappij. De doop was een zogenaamde teledoop: via wederzijdse straalverbinding stonden de aanwezigen in de Ridderzaal in con
tact met de haven van IJmuiden, waar de boot lag om gedoopt te worden. De “Koning Willem I” wordt gestationeerd op Schiermonnikoog. De
ze tweede reddingboot is een jubileumgeschenk van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Op beide dagen werd 's avonds een bijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers. Dit als blijk van waardering voor hun inzet. Eén bijeen
komst voor alle vrijwilligers was niet mogelijk, aangezien de reddingstations permanent inzetbaar moeten blijven. Alle Redders aan de Wal’ (de 
contribuanten van de Reddingsmaatschappij) ontvingen op deze dag het jubileumboek “Redders" van de Redding Maatschappij (i.p.v. het blad 
De Reddingboot), met daarin veel niet eerder gepubliceerde foto’s en verhalen.

saddleseats voor zes bemanningsleden, twee 
gereddenbanken en twee ophangplaatsen 
voor brancards.

Tube
De romp is vervaardigd u t aluminium profie
len (AIMgSil (6082T6) en -platen (AIMg4,5Mn 
(5083-0/H111) van diverse diktes. De bo- 
dembeplating is 8 ,1 0  en 12 mm dik, de spie- 
gelbeplatng 6 en 10 mm. Om de “Arie Visser” 
extra drijfvermogen en stabiliteit te geven, is 
rondom de aluminium romp een tube (merk 
Float) bevestigd met een diameter van 1000 
mm, naar voren toe verjongd tot 900 mm.

De tube is opgebouwd uit een buitentube en 
een achttal binnentubes. De buitentube be
staat uit 2 x 4 centimeter gesloten-cellen- 
schuim en een buitenrand, die is opgevuld 
met lucht. De gesloten cellen zorgen ervoor 
dat bij een lek alleen de lek gestoten cellen vol 
lopen met water, en niet de hele tube. De bin
nentubes hebben dezelfde functie. Wanneer 
één binnentube lek raakt, behoudt de tube zijn 
vorm en functie.
Op het achterdek wordt de tube onderbroken 
door een zogenaamd drenkelingenplatform. 
Met dit platform worden (onderkoelde) dren
kelingen aan boord genomen. De kantelklep, 
zoals het drenkelingenplatform ook wel wordt 
genoemd, werkt hydraulisch en wordt be
diend met een schakelaar op het achterdek.

Fig. 3. Eén van de beide machinekamers (Fo

to: KNRM).

Stuurhuis
Bij de “Arie Visser” is het stuurhuis de enige 
leefruimte voor de bemanning en de gered
den (de machinekamers zijn wel -  vanuit het 
stuurhuis -  te bereiken, maar worden niet be
mand). Voor de geredden zijn er in het stuur
huis twee zit/ligbanken (2000 mm) gesitu
eerd, met daarbij beugels voor de bevestiging 
van brancards. De zeskoppige bemanning zit 
op een verhoogd gedeelte, op saddleseats. In 
de eerste grote rigid inflatable in Nederland,

de "Koningin Beatrix", zaten nog stoelen, 
maar voor de overige koos de Redding Maat
schappij voor seats. De seats hebben als 
voordeel dat de bemanning niet zit, maar ei
genlijk staat, rondom een bok, waardoor de 
klappen die het schip maakt niet alleen door 
de onderrug (wat het geval is bij stoelen), 
maar ook door de enkels, de knieën en de 
heupen worden opgevangen. De seats zijn 
licht verend om de ergste klappen op te van
gen. De bemanning zit in veiligheidsgordels 
en draagt speciale kleding.

Interne communicatie
Door een headset zijn de bemanningsleden in 
staat met elkaar te communiceren. Elk be
manningslid hoort door zijn headset tevens al
le binnenkomende berichten. Een audioscan- 
ner geeft door middel van lampjes in het 
dashboard aan via welke apparatuur (mari
foon, mobilofoon, GSM telefoon, etc.) het ge
hoorde bericht binnenkomt. Het intercomsys- 
teem heeft extra aansluitingen bij de 
gereddenbanken (voor communicatie met 
arts en patiënt), in de machinekamers en in de 
bergruimte. De bemanning kan in deze ruim
tes inpluggen op het systeem. Op het voor- en 
achterdek en op de ffying bridge', de open 
stuurstand op het dak van het stuurhuis, werkt 
een tweede intercomsysteem. Deze is draad
loos. De arts en de patiënt hebben ook een 
subsysteem voor onderlinge communicatie.
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Navigatie en com municatie
Aan navigatie- en communicatiennidddelen be
schikt de “Arie Visser” over de volgende appa
ratuur:

Radar, Furuno FR 8051;
VHF DSC, Sailor RM 2042;
2x VHF, Sailor 2048;
PC Navigis, Getac 50XX, 15057 
(plotter, digitale zeekaart);
27 MC set;
Mobilofoon/RB set, Motorola GM 950;
2x digitale dieptemeter;
Dieptemeter, Furuno FCV 512;
MF set, Furuno FS 1552;
GPS, Furuno GP 80;
Peiler, Tayo TD-L 1620 (121.5 en 
121.65 MHz);
DGPS, Philips PBR 1000 
PA systeem AF 12 Mk2 Hapé;
MF DSC, Furuno DSC 6A;
Epirb, Jotron Tron 40 S;
Sart, Jotron, Tron Sart;
Luchtvaart transceiver, Jotron TR 6102; 
Elektronisch kompas Radio Zeeland, 
type RZ 209;
Navtex, Furuno NX 500;
GSM telefoon;
vloeistof kompas (op flying bridge). 

Dashlxoard
De meeste apparatuur is verwerkt in een 
dashboard van aluminium en is zo bevestigd 
dat het ook onder de zwaarste weersomstan
digheden kan blijven functioneren. In het dash
board zijn twee panelen geplaatst; één aan 
bakboord- en één aan stuurboordzijde. De pa
nelen zijn van aluminium en hebben een dicht 
front. Aan bakboord zitten de schakelaars 
voor de kantelklep (aan en uit), bilgepompen, 
navigatieverfichting, sleeplichten, loopdekver- 
lichting, ventilatie, raamverwarming en naviga- 
tiecontroleverlichting. Aan stuurboord bevindt 
zich (de bediening van) de elektronica, ruiten
wissers, luchthoorn, scheepsalarmsysteem, 
brandalarmsysteem, elektrisch bediende 
zoeklichten, handzoeklichten, hydraulieksys- 
teem, temperatuurmeter uitlaatgas, kantef 
stopsysteem hoofdmotoren, tankbemeting, 
brandstofpompensysteem, magnetron, inter- 
comsysteen en verwarming buitenspiegels.

Ramen
Het stuurhuis heeft rondom negentien ramen, 
van diverse afmetingen. De drie grote frontra- 
men hebben aluminium geanodiseerde ZWK 
800 profielen, voorzien van gehard, helder, 
gelaagd, verwarmd glas, waarvan 15mm buk 
tenruit, 1,52 mm tussenfolie met verwarming 
(24V -  6W per dm2) en 6 mm binnenruit. De 
frontramen zijn verwarmd om ook 's winters 
bij een alarm direct uit te kunnen varen.
De zijramen zijn van dubbel lexaan. Dit in ver

Fig.4. Het stuur

huis, met goed 

zichtbaar de 

saddleseats, de

dashboard (Foto: 

KNRM).

band met uitstekende delen van een in nood 
verkerend schip, waarbij de reddingboot 
langszij moet. De achterste zijramen zijn lager 
dan de voorramen om de schipper in staat te 
stellen bij het langszij gaan goed zicht te heb
ben op het ‘raakpunt van zijn achterschip.

Flying bridge
Is het zicht door omstandigheden toch onvol
doende, dan kan de schipper gebruik maken 
van de flying bridge. Van daaruit heeft hij een 
volledig overzicht over voor- en achterdek.
Het fenomeen 'flying bridge’ stamt uit de ja- 
ren '70. De Redding Maatschappij had toen 
ruim tien jaar ervaring met reddingboten met 
een gesloten stuurhuis (de Carlot, bouwjaar 
1960, station Terschelling, was de eerste). 
De generaties daarvoor (Prins Hendrik, Dorus

stuurstand te opereren. De flying bridge op 
de rigid inflatables wordt met name gebruikt 
bij het werken met het drenkelingenplatform. 
De flying bridge van de "Arie Visser” is uitge
rust met een stuurwiel, gashendels, bucketbe- 
diening en een vloeistof kompas.

Zelfrichtend
De brede tube geeft de "Arie Visser” extra sta
biliteit. Toch kan het zijn dat de reddingboot 
onder extreme weersomstandigheden kap
seist. Het zelfrichtend vermogen van de boot 
zorgt ervoor dat de reddingboot in zo’n geval 
weer overeind komt.
De oude, conventionele reddingboten van het 
type Carlot waren 'actief zelfrichtend’, dankzij 
een grote watertank, aan stuurboord onder
dek. Deze zogenaamde kieptank liep vol wa-

Rijkers, Brandaris, etc.) hadden een open 
stuurstand. Hierdoor stond de bemanning 
bloot aan de elementen, maar had tevens een 
optimaal (over)zicht.
Het gesloten stuurhuis van de Carlot en de la
ter gebouwde reddingboten, maakte het va
ren iets gerieflijker, maar de schippers klaag
den over het soms slechte zicht en de 
beperkte communicatiemogelijkheden met 
de bemanning aan dek. Om dat op te lossen -  
het laatste argument is door het draadloze in- 
tercomsysteem van de “Arie Visser" achter
haald -  werden de reddingboten van het type 
Carlot verbouwd. Het gesloten stuurhuis 
bleef, maar de flying bridge gaf de schipper 
tevens de mogelijkheid vanuit een open

F/g.5. De “Arie Visser" 

voor de kust van Ter

schelling. Bovenop het 

stuurhuis, aan de ach

terzijde, de flying 

bridge (Foto: KNRM).

ter zodra de vulpijpen aan dek onder water 
kwamen. Het gewicht van de volgelopen tank 
gaf de boot in omgekeerde toestand een hel
ling. De verzwaarde kiel en de luchtbel in het 
stuurhuis deden de boot vervolgens weer 
overeind komen.
De “Arie Visser” is zelfrichtend door het volu
me van haar stuurhuis. Bij kapseizen vormt 
zich een grote luchtbel onder en een relatief 
overgewicht (motoren) boven de waterspie
gel. Deze twee factoren zullen de boot 'als 
vanzelf weer rechtop zetten. Dit systeem 
werkt alleen bij een afgesloten stuurhuis.

Bij een slagzij van meer dan 90 graden zorgt 
de combinatie van een kwikschakeiaar en een
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motorstopschakelaar ervoor dat de motoren 
automatisch afslaan. Eenmaal weer rechtop, 
kunnen de motoren direct weer worden ge
start.

Brandblus
De brandblusinstallatie voor de machineka
mers bestaat uit twee handbediende Dluscilin- 
ders (één voor elke machinekamer), met elk 
een inhoud van 20 kilogram blusgas (FM- 
200). De bediening van de blusgascontainers 
gebeurt in de bergruimte. De blusstof ont
laadt via een flexibele hoge-drukslang, die is 
gekoppeld aan een RVSIeidingsysteem. In de 
machinekamer wordt de leiding voorzien van 
twee nozzles per machinekamer. De nozzles 
worden zo hoog mogelijk bevestigd en wor
den in hoofdzaak op de motoren gericht.
De "Arie Visser" beschikt tevens over een pre- 
wettingsysteem, om de opbouw en de tube 
nat te houden bij het langszij gaan van een 
brandend schip. Het systeem heeft rondom 
het schip twintig nozzles. Het preAvettingsys
teem kan indien nodig worden vervangen 
door een deflector, die het schip van voren in 
een deken van water hult. Desgewenst kan 
aan het bluswater schuim worden toege
voegd. In het stuurhuis, de bergruimte en de 
machinekamers hangen in totaal zes portable 
sproeischuim- en poederblussers. De red
dingboot heeft een eigen verplaatsbare mo- 
tor-brandbluspomp (Honda).

Inventaris
Reddingboten als de “Arie Visser” moeten on
der alle denkbare weersomstandigheden blij
ven functioneren en worden voor zeer uiteen
lopende taken ingezet: het redden van in 
nood verkerende scheepsbemanningen, het 
binnenbrengen van in nood verkerende vaar
tuigen, het aan land brengen van gewonden, 
het assisteren bij bergings- en brandblusactivk 
teiten, het vervoeren van stoffelijke overschot
ten, etc. Vandaar ook dat reddingboten be
schikken over een breed assortiment aan 
inventaris. Een selectie uit de inventarislijst 
van de “Arie Visser": 2 zaklantaarns, werp- 
ring, zeekaarten, 2 verrekijkers, nachtkijker,

Fig.6. Kantel- Schipbreukelingen worden overgenomen
proeven met de door langszij te gaan en de mensen te laten
“Arie Visser” in overstappen of -springen, of door ze in een
de haven van brancard aan boord te nemen. Drenkelingen
Hindeloopen, worden opgepikt door middel van het drenke-
om de zelfrich- lingenplatform in het achterdek, klimnetten
tendheidte tes- aan stuurboord en bakboord, drenkelingen
ten iFoto: trappen, de rescueramp, en de ouderwetse
KNRM), middelen als pikhaak en werpring. Voor on

derkoelde geredden heeft de “Arie Visser” 
twee speciale onderkoelingsbrancards en -de
kens. Bij slecht weer kunnen (sommige van) 
de geredden de beschikking krijgen over een 
reddingvest, of zelfs over een overlevingspak. 
Voor het verlenen van eerste hulp beschikt de 
“Arie Visser” over een uitgebreide EHBOkist 
en een zuurstofset. De bemanning is onder
legd in EHBO en reanimatie.

Fig.7. Eén van de gereddenbanken, met daar

bij de EHBO-kist en de zuurstofset. Door een 

luik in de achterwand van het stuurhuis kan 

een brancard naar binnen worden geschoven 

(Foto: KNRM).

set parachutefakkels (8 witte en 2 rode), dom- 
pelpomp (24V), 2 lijkzakken, 5 paar rubber 
handschoenen, 4 stankmaskers, SOS-ge- 
reedschap, pikhaak, pistool met schietlijnen, 
EHBO-kist, zuurstofset, 2 klimnetten, 2 onder
koelingsbrancards, Trelleborg brancard, 
handkompas, bergingspomp, 2 stopzakken, 
5 drenkelingenvesten, 3 overlevingspakken 
(voor geredden), rescueramp (soort ‘glijbaan’ 
om drenkelingen mee aan boord te nemen), 2 
duikmessen, bijl, stagenschaar, looplamp 
(220V), stopzak voor jachten, 4 jerrycans, 2 
drenkelingentrappen en een zespersoons red- 
dingvlot (Plastimo, type Coastline).

Bemanning
De bemanning van de “Arie Visser” bestaat uit 
ongeveer vijftien man, van wie alleen de schip
per beroepsmatig aan de KNRM is verbon
den. Bij een alarm varen zes man mee uit. 
Opleidingen behoren tot de belangrijkste vei
ligheidsvoorzieningen die de KNRM haar be
manningen kan bieden. De praktische instruc
tie aan boord van de reddingboten wordt 
door de eigen instructeurs gegeven, Theoreti
sche opleidingen worden extern verzorgd, 
waarbij de KNRM de kosten voor haar reke
ning neemt. Tot het scala aan opleidingen be
horen: Vaarbewijs 1 en 2, Marcom A en B, Ra- 
darwaarnemingcertificaat, EHBO, Reanimatie, 
Kustnavigatie, Motorenonderhoud en Trauma
verwerking.
De praktische opleiding voor de bemanningen 
van de snelle boten wordt afgesloten met een 
cursus in het Schotse Stonehaven, bij het 
“Maritime Rescue International" opleidingsin
stituut.

F.M. Delwel is hoofd technische dienst van de 

KNRM en E. Zwitser is medewerker publiciteit- 

van de KNRM,

Gereddencapaciteit
De “Arie Visser” heeft een gereddencapaciteit 
van 120 personen. Daarbij is uitgegaan van 
de totale opnamemogelijkheid, dus ook rond
om aan dek. In het stuurhuis is ruimte voor 
een aantal gewonden en enkele tientallen éva
cuées.

Fig.8. De “Arie Visser" op de werf bij Aluboot in Hindeloopen, 

met rechts de (doorsnede van de) tube, in het midden (blauw) 

het drenkelingenplatform en boven de flying bridge (Foto: 

KNRM).
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B U R E A U
V E R I T A S

B u r e a u  V e r i t a s  (sinds 1828)  is 
een toonaangevende organisatie 
die van meet af aan al haar activi
teiten heeft gericht op het u itslui
ten van risico’s bij bedrijfsmatige 
processen. Innovatieve maatre
gelen maken een wezenlijk deel 
uit van de bedrijfsvoering. Mede 
hierdoor weten w ij onze leidende 
positie op talloze markten te 
handhaven of uit te bouwen.
Het internationale hoofdkantoor 
is gevestigd in Parijs. Bureau 
Veritas, met 10.000 medewerkers 
wereldwijd verspreid over 540 
kantoren, realiseert een omzet 
van 1,5 miljard 
gulden.

H e t  w e r k 

t e r r e in

strekt zich uit 
over alle secto
ren van handel en 
industrie. Bureau 
Veritas wordt inge
schakeld ter verbete
ring van veiligheid, kwa
liteit en milieu, hetgeen 
veelal resulteert in een 
meer efficiënte bedrijfs
voering van onze opdracht
gevers.

De d ie n s t v e r l e n in g  binnen 
bovengenoemde gebieden be 
staat uit auditing, advisering, 
ontwikkeling van zorgsystemen, 
opleiding, technische begelei
ding en certificatie. Wij bedienen 
onze relaties via de divisies 
Ma r in e , BV Q I, I n s p e c t io n , 

In ter n a t io n a l  T r a d e , Co n s u m e r - 

g o o d s , A e r o , B o u w  en In s t a l- 

l a t io n s . Bureau Veritas wordt 
sinds jaar en dag erkend door 
de overheden van niet minder 
dan 140 landen.

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

I n Ne d e r l a n d  werken ruim 250 
medewerkers, verdeeld over de 
vestigingen Geleen, Goes, 
Groningen, Hengelo, Hoofddorp 
en het hoofdkantoor in 
Rotterdam. (Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld)

De M a r in e  D iv is io n  v o r m t  de b a s is  w a a r u i t  s in d s  1 8 2 8  a l l e
ANDERE ACTIV ITEITEN  VAN BUREAU V ER ITA S  ZIJN VOORTGEKOM EN. 
Z l) IS  ONTSTAAN NA ENKELE RAM PIAREN IN HET TW EEDE DECENNIUM 
VAN DE VORIGE EEU W , TOEN DUIZENDEN ZEELIED EN  HET LEVEN
l i e t e n . Da a r m e e  o n t s t o n d  m e e r  da n  o o it  d e  a c u t e  b e h o e f t e

TO T DE V E R H O G IN G  VAN DE V E IL IG H E ID . H E TG E EN  L EID D E TOT DE 
O P R IC H TIN G  VAN EEN O N A F H A N K EL IIK  IN S T IT U U T  DAT R EC EN TE EN 
O B IE C T IE V E  IN FO R M A TIE G E E F T  O VER  DE C O N D IT IE  VAN S C H E P E N .
Da a r n a  w e r d e n  d e  z g n .  R u l e s  g e f o r m u l e e r d , e e n  s t e l s e l  v a n

R E K E N R E G E L S , M A TER IA A L E IS E N , R IC H TLIJN EN  EN W E TTELIJK E 
1 E ISEN  W AARAAN EEN S C H IP  M INIM AAL M O ET VO LD O EN  OM M ET 

l EEN A A N VA A R D BA A R  R IS IC O  VO O R  M E N S, M A TER IA A L EN O M G E - 
k V IN G  DE ELEM EN TEN  TE TR O TSE R EN .

VOOR ONZE VESTIGING IN ROTTERDAM ZIJN Wij OP 
KORTE TERMIJN OP ZOEK NAAR

SCHEEPSBO UW KUNDIGE/  
SCHEEPSW ERKTUiGKUNDIGE

Experts
DIE EEN PARTNER WILLEN ZI|N VOOR ONZE 
KLANTEN OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID

Wij zoeken goed opgeleide specialisten 
VO OR ZOW EL OE BIN N EN - ALS VOOR DE

b u i t e n d i e n s t . Voor de buitendienst zoe
ken w ij ervaren kwalite itsbeoordelaars 

die in staat z ijnom  ‘on the spot'ze lfs tand ig  
de conditie en de bouw van schepen te 

controleren en te evalueren en a lle  bevindin
gen in een schrifte lijke , heldere rapportage 

kunnen vastleggen.
Daarnaast zoeken w ij specialisten met autorite it, 

die al tijdens de ontwerpfase tekeningen kunnen 
doorgronden, zelfstandig werktekeningen en be
rekeningen kunnen controleren en onze opdracht
gevers in a lle  fases professioneel kunnen begeleiden. 
FEM ervaring is een pré.

Kortom, functies waarbij deskundigheid, verantwoor
delijkheidsgevoel, zelfstandigheid en betrokkenheid onont
beerlijk zijn.

Wa t  w o r d t  e r  van  u v e r w a c h t ?
Wanneer u w ilt solliciteren naar de functie van Expert In de 
bu itendienst is het van belang dat u over een voltooide 
HTS-opleiding Scheepsbouwkunde/Scheepswerktulgkunde 
C beschikt en dat u ervaring hebt in de scheepsbouwsector. 

Voor Experts in de binnendienst is een HTS- o f TU-opleidlng 
Scheepsbouw vereist.

Daarnaast gelden voor deze functies: goede communicatieve 
eigenschappen, een uitstekende beheersing van de Neder

landse en Engelse taal, zowel mondeling 
als schrifte lijk , bekendheid met de regelge

ving in de maritieme sector en de bereidheid 
om in de nabije omgeving van Rotterdam te 

komen wonen.

Hebt u nu het idee dat we het over (1 hebben? 
Stuurt u dan een bondige, gemotiveerde so llic ita 

tieb rie f met uw CV naar Bureau Veritas, t.a.v. mevrouw 
Th. Moree, Manager Human Resources, W estblaak 7,
3012 KC ROTTERDAM (em ail:hrmnld@ nl.bureauveritas.com). 

Een psychologisch onderzoek kan overigens deel uitmaken 
van de selectieprocedure.

W ilt u meer in fo rm atie  over de functie? Neemt u dan even 
contact met ons op via telefoonnum m er (010) 282 26 66.

mailto:hrmnld@nl.bureauveritas.com


N avigatie  D ip l. Ing. H a n s-D ieter  H allbauer

The first Fiber-Optic 
Gyr ocompas s
This new gyrocompass based on fiber optic technology was financed by both C. PLATH and Germany’s Federal Ministry of Re
search and Technology under the umbrella of the Integrated Bridge project. Germanischer Lloyd has administered the state’s 
involvement and development took less than two years with the first presentation at the SMM '96 in Hamburg.

T
he new concept has no moving 
parts and, in addition to head
ing, provides roll, pitch and rate 
of turn about all three axes. The 
compass requires no mainte
nance, has high dynamic accur
acy and a very short settling time.

O p e r a t in g  p r in c ip le

While the operating principle of a mechanical 
gyrocompass is based on the moment of in
ertia of a rapidly spinning wheel, the fiber-op
tic gyrocompass uses the Sagnac effect. This 
effect was discovered in 1913 by the French 
physicist Sagnac. The Sagnac effect may be 
explained as follows (Fig.2):

In a circular light path with the radius R, a light 
wave enters the ring at P.
Here, the light wave is split into two waves 
which travel in opposite directions, clockwise 
and counterclockwise, through the ring. Since 
the light path is assumed as being ideal, it is 
therefore identical for both light waves travel 
ling in opposite directions. Consequently both 
light waves will arrive back at the point of ent
ry P simultaneously. Here the waves rejoin 
and leave the ring.

Fig.2 en fig. 3

The transit time of each wave through the ring 
can be measured with a very sensitive detec
tor. What happens when the light path rotates 
when the light waves are travelling through 
the ring? Assume that the light path rotates 
clockwise. The entry and exit point P will m o 
ve towards the wave travelling counterclock
wise and away from the clockwise wave. One

wave will travel over a longer distance to 
reach the exit point P, the other wave over a 
shorter distance. The light path with a radius 
of R has a circumference of L = 2 n  R. The 
transit time T for the path length L is 

T = L/c
where c is the speed of light. During the tran
sit time T the light path rotates at a rate of 
£2 and through an angle ip = co T. The shorte
ning of one light path (fig. 3) can be calculated 
with I = R (p as:
L = L-1
The increase in the other light path is:

L+ = L+ I
The total difference in path length is:
AL = L,-L= 21= 2 R<p
If the difference is divided by the wave length 
of the light wave, the difference in units of wa
ve length is obtained. Considering that a wave 
length k  is equivalent to a phase angle of 2 ji, 
the path difference can be expressed as a 
phase shift between the two light waves:
(ps = 2 j: a L/Y
This phase shift is also called Sagnac phase. 
To sum up: the rotation of two light waves tra
velling in opposite directions results in a pha
se shift. If the aforementioned relationships 
are combined, they result in the following 
equation for the link between Sagnac phase 
and rotation rate:

4 jiRL cp =  CO

The factor in front of the rotation rate w is cal
led scale factor. It specifies with which sensiti
vity the interferometer converts rate of rota
tion into phase shift. The equation also shows 
that this sensitivity is dependent on the geo
metric data of the fiber coil. Sensitivity increa
ses with the coil diameter and the length of 
the optical fiber.
The Sagnac interferometer, as described, 
has a cosine function which results in low in

fig. 1 The Fiber-Optic Gyrocompass

tensity at small rotation rates and cannot de
tect the direction of rotation. To remedy this a 
phase shifter is installed in the fiber loop 
which produces a fixed shift of +n/2  or -n/2 

which is simultaneously modulated with a fre
quency equivalent to the transit time of the 
light wave. The arrangement with a phase 
sensitive rectifier provides a signal amplitude 
proportional to the rotation rate. For high line
arity and a measuring range which can also 
process phase angle > re, the closed loop me
thod is used. A compensation signal is added 
to the phase modulator which has the same 
value but the opposite sign to the Sagnac 
phase. With ideal compensation the detector 
measures zero amplitude. The compensation 
voltage is directly proportional to the Sagnag 
phase.
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THE FIBER-OPTIC  
G YR O SCO PE

The components (fig.4) of the fiber-optic gyro
scope and the major features are described 
below.

Light Source
A super luminescent diode (SLD,) a modified 
form of semiconductor laser, is used as a 
light source. In contrast to a laser, the SLD 
has no optical resonator. Typical specifica
tions are a wave length of 830 nanometres, a 
coherence length of 50 micrometers and an 
intensity of 100 to 1000 microwatts.

Optical Fiber
The ideal circular light path is in fact a coil of 
optical fiber. Core and cladding of the optical 
fiber are manufactured mainly from quartz 
glass, and are surrounded by a plastic 
coating. The light guiding characteristics are 
based on total reflection of light by materials 
with varying angles of incidence. To ensure 
that the light path is of the same length in both 
directions, so-called monomode or single-mo
de fibres have to be used. The diameter of 
the core of the optic fiber is within the range 
of the wavelength of the laser light. In order to 
maintain the same light paths, the optical fiber 
must be of the polarization-maintaining type, 
or alternatively all interference effects must 
be removed by double refraction. In actual 
fact this was achieved by a total depolariza
tion at one end of the light paths. This achieve
ment was a major development step. Stan
dard dimensions for monomode fibres are:
-  core diameter 4 -  6 pm;
-  cladding diameter 80 -1 2 5  pm;
-  coating diameter 65 -  250 p.

Fiber Coil
As already mentioned, the sensitivity of the in
terferometer increases with the length of the 
fiber and the diameter of the coil. For gyro
compass application the coil of optical fiber is 
500 meters in length and has a diameter of 8 
cm.
The beam splitter is an integrated optical 
component. A monomode waveguide is inte
grated in a lithium niobate crystal (LiNb03 and 
the arrangement on the substrate is Y-sha

ped; one input and two outputs. The manufac
turing process is called annealed proton 
exchange’. The beam splitter also functions 
as a polarizer because the wave guides pro
duced by proton exchange can only polarize 
in one direction.
The integrated beam splitter and polarization 
element can also be fitted with a phase modu
lator. Here, the electro-optical characteristics 
of the LiNb03 crystal are used where the re
fraction index can be chanced by the effect of 
an electrical field. Attached to the wave guide 
are electrodes (10 mm p in length at 10 -  20 
pm intervals. With a low voltage a phase shift 
of 2  k  can be achieved.
The light returning from the interferometer is 
coupled out of the coil between the light sour

Fig.4 The components of the fiber-optic gyroscope

ce and the beam splitter and passed to a light- 
sensitive detector. The coupler comprises 
two fibres fused together so that half the light 
from one fiber passes over to the other fiber. 
The light removed through the coupler is con
verted into electrical current by a light-sensiti
ve semiconductor diode (photodetector) and 
used in the closed loop function.
The electrical signal from the photodetector is 
preamplified and converted into a digital sign
al in an analogue/digital converter. This infor
mation can now be processed in digital com
puters (signal processing). In closed loop 
operation, signal processing has to be carried 
out in the same period of time the light requi
res to travel through the fiber coil. With a fiber 
coil length of 500 meters, this period is less 
than 2 microseconds, and within this time the 
signal processor must carry out all required 
instructions.

TH E G YRO CO M PA SS  
FU N C TIO N  

Space Orientated Plane
The basis of all nonmagnetic compasses is 
the realization of a plane, which to begin with, 
is positioned permanently in space. The prin

Fig.5 NAVIGAT 2200 -  Fiber Optic Gyrocompass and Attitude Reference Sensor Unit

Fig. 6 The Control and Display Unit

Navigation pro

cessor and po

wer supply

Fiber-optic gyro

scope fz-axis)

Fiber-optic gyro

scope lx-axis)

Electric level 

sensors

Fiber-optic gyro

scope (y-axis)

D E C 0 K R 1999 -  s c h ip  m w e r f  it  ZEE



ciple of search for north is to derive signals 
from the rotation of the earth relative to this 
plane which can be used to bring the plane in
to a horizontal position and a reference line on 
the plane aligned earth-fixed with geographi
cal north. Rate of turn sensors are required 
for the measurement of the speed of rotation 
of the earth, and level sensors are necessary 
for horizontal positioning.
In the fiber-optic gyro compass the space 
orientated plane is not defined mechanically. 
The only existing plane is the ship-fixed plane 
on which the fiber-optic gyrocompass is 
mounted (strapdown technology). Because 
from a certain point in time onwards angular 
rates of the shipfixed plane about all axes 
(x,y,z)) are measured and the associated ang
les of rotation summated, a virtual plane is 
created, the position of which, relative to the 
starting point, is stored as a directional cosine 
in the process computer. This virtual plane is 
space orientated and does not exist in a me
chanical form of any kind. Known and conti
nuously present are only the Eulerian angles 
about which the ship-fixed plane has to be tur
ned to attain the virtual plane.

H orizontal levelling
To enable the fiber-optic gyrocompass to 
seek north, the initial space orientated plane 
must also be levelled horizontally. Because a

level sensor cannot be attached to the plane, 
this is not directly possible. However, the sig
nals from the level sensor on the ship-fixed 
plane are known (when still and horizontal, sig
nals are zero). With the aid of the Eulerian ang
les these signals can be transformed mathe
matically to the space orientated plane. This 
results in the same signals as when meas
ured directly. With the help of these transfor
med signals, the Eulerian angles are altered 
so as to level horizontally the space oriented 
plane.

North Seek ing Function
Here, as with the gyrocompass, the initial 
space orientated plane also turns in relation 
to the earth. This is not a mechanical turn, but 
is expressed in a change in Eulerian angles in 
the directional cosine matrix.
The north direction of the space orientated 
plane rises or falls as long as the plane is not 
aligned with north. These rise and fall move
ments are registered by the transformed level 
sector signals. The resulting deviation from 
the horizontal is used to change the Eulerian 
angles and the virtual plane is aligned with 
north.

O utput Signals
The above mentioned horizontal level and 
north seeking procedures, which run conti

nuously and simultaneously result in output 
signals in the form of Eulerian angles. These 
are not direct measured angles but angles 
summated from the speed of rotation. They 
indicate the angle between the ship and a ma
thematical plane horizontal levelled and alig
ned with north.
From this information the angle of a vessel re  
lative to the horizon and geographical north 
(roll, pitch and heading) can be determined.

A Com plete System  
In addition to the inertial measuring unit, the 
system comprises a control and display unit, 
and an interface and power supply unit. Analo
gue and digital display units and other peri
pheral units equipment are supplied with out
put data through serial interfaces. It is also 
possible to add to the system a second gyro 
compass and a transmitting magnetic com
pass system (fluxgate).

Sum mary
The new fiber-optic gyrocompass, NAVIGAT 
2100, is the first fully electronic solid-state 
marine gyrocompass system in strapdown 
technology with high dynamic accuracy and a 
very short settling time for application on inte
grated bridges and high-speed vessels. 
NAVIGAT 2100 supplies heading information, 
roll and pitch angles and rate of turn about all 
three axes.

Vind de weg in de haven
met de bekende havengidsen van WYT Uitgeefgroep

Al jaren zijn de engetstalige havengidsen van WYT Uitgeefgroep een begrip in de grootste havens van Nederland.

Rotterdam
Voor het gebied van Hoek van Holland tot aan Moerdiik is er de 
Dirkzwager’s Guide. Naast de vertrouwde Guide niet nautisch 
technische en oort-entry informatie bestaat het pakket uit de 
handige pocketguide, een tarievenboekje en een CD ROM 
waarop u de bedrijven en hun plaats iri de haven makkelijk kunt 
terugvinden. Kortom, het meest overzichtelijke en uitgebreide 
informatiepakket voor het Rotterdamse havengebied.

U kunt deze gidsen bestellen door on
derstaande bon in te vullen en aan ons 
terug te faxen of terug te sturen. Voor 
slechts ƒ  47 ,50 (incl. BTW, excl. porto) 
per gids vindt u altijd de weg in de ha
vens van Rotterdam en/of Amster- 
danVNoordzeekanaal.

Amsterdam/Noordzeekanaal

De KVSA Guide bestrijkt het havengebied van UmuidetyVelzen tot aan 
Amsterdam. In drie overzichtelijke delen, port-entry, port tariffs en de 
business directory, heeft u alle informatie over dit havengebied over
zichtelijk bij elkaar.

-  I I i r

□  Hierbij bestel ik ,.. exemplaren van de Dirkzwagers Guide 2000, de havengids voor het Rotterdamse haven
gebied, van Hoek van Holland tot 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 Noordzeekanaalge- 
bied. è ƒ  47,50 per exemplaar (incl. BTW, excl. porto)

Bedrijf-------------------------------------------- ----------- — ___________________________________________

Naam----------------------------------------   —__________________________________________

Adres---------------------------------------------- ------ ---------------------------------------------------------------------------

Postcode/plaats- — ................................................. —— _____________________________________

Handtekening---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WVT Uitgeefgroep, Postbus 6438, 3002 AK Rotterdam, tel. 0 J 04255944, fax 0104780904
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K N V T S -  
“Schip van het Jaar” — prijs

D
e Koninklijke Nederlandse Ver
eniging van Technici op 
Scheepvaartgebied (KNVTS) 
vierde in mei 1998 het feit dat 
ze 100 jaar geleden werd op
gericht.

Ter gelegenheid daarvan werd op 14 mei 
1998 voor de eerste maal de "KNVTS -  Schip 
van het Jaar” prijs uitgereikt. Deze prijs wordt 
nu gegeven aan het beste in dat jaar in Neder
land ontworpen en in 1999 gebouwde schip 
met innovatieve aspecten. De prijs bestaat uit 
een in zilver uitgevoerd model van een oud 
fluitschip, dat in de 17e eeuw als modern en 
innovatief werd beschouwd.

De KNVTS nodigt dan ook wederom het Ne 
derlandse maritieme bedrijfsleven uit voor
drachten voor een door hen ontworpen en ge 
bouwd schip in te zenden. Het schip moet na 
een succesvolle proefvaart zijn overgedragen 
aan de eigenaar.
Het schip dient te behoren tot de categorieën 
zee of binnenvaart, jachtbouw, visserij of spe 
ciale vaartuigen zoals off-shore, baggervaar- 
tuigen, overheidsvaartuigen, etc.

De inzendingen zullen worden beoordeeld 
door een commissie aan de hand van dezelf
de criteria die vorige keer werden gehan
teerd, zoals innovatie, milieuaspecten, veilig
heid, economie, baanbrekend ontwerp en

vormgeving onderwaterschip.
Voordrachten kunnen worden ingezonden tot 
1 maart 1999. Door de commissie zal een 
kleiner aantal inzendingen worden genomi
neerd, waaruit de winnaar zal worden geko
zen. De prijs wordt dan op zaterdag 20 mei 
1999 uitgereikt Tijdens de Algemene Leden
vergadering van de KNVTS in Hotel "Zuider- 
duin" te Egmond aan Zee.

Samenstelling Beoordelingscommissie 
“KNVTS -  Schip van het Jaar" -  prijs.

Prof. ir. A. Aalbers, Hoogleraar Maritieme 
Techniek Hoofd Afdeling Ontwerpen TU- 
Delft.

N.W.G. Buis, Voorzitter Hoofddirectie Smit In
ternationale Rotterdam, Vice-admiraal b.d.

W.A. Dekker, Directeur Rijkswerf Den Helder 
Kapitein ter Zee T

Ir. H.G.H. ten Hoopen, Directeur Scheepvaart
inspectie, Voorzitter

Ir. A. Jonk MARIN, Wageningen

Drs. A.P. de Ridder, Hoofd Shipping and 
Transport ING Bank, Amsterdam

Ir. J.R. Smit, Group Chief Executive Bureau 
Veritas

G.C.W. Speld, OudDirecteur Pattje Shipyards

Ing. J.J.P. Boot, Expert H. van Duyvendijk & 
Zoon

Drs. E. Vuursteen, Directeur Wagenborg Ship
ping Delfzijl

Ir, M.J. van der Wal, Managing Director Verot- 
me Botlek, Voorzitter KNVTS.

J.M. Veltman, Hoofdredacteur “Schip en Werf 
de Zee" Commandeur T b.d.

Secretaris J.P. Burger, Algemeen secretaris 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Tech
nici op Scheepvaartgebied
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L i t e r a t u u r
SWZ 99-12-01
The WR-21 advanced cycle gastur- 

bine: balancing the needs of the 

cruise industry and the environment

Lloyd, G.

Cruise + Ferry Conference (070681), 
199905/33, pg-1, nrpg-11, gr-5, dr-5, 
ph-1, ENG
The WR-21 is the most advanced gas tur
bine in the world and development work 
will be finalized in 1999. Offering specific 
fuel consumption figures to that of a die
sel engine, the WR-21 also meets emer
ging environmental legislation which, in 
turn, will have a significant impact on the 
future availability of residual fuels. Market 
forces, both maritime and inland, will pro
ve crucial in decision making processes 
within the oil industry. The resultant ba
lance between production of low sulphur 
residual fuel oils and distillates will dicta
te future prime mover selection. Recent 
studies undertaken on the use of inter
cooled, recuperated (ICR) gas turbines 
have shown that redesigning the propul
sion layout of a cruise ship can offer sig
nificant revenue earning potential for a 
Panamax sized vessel and outweigh cur
rent fuel cost advantages of diesel engi
nes. 0160130; 0111403

SWZ 99-12-02
Efficient development of innovative 

offshore structures

Birk, L ; C/auss, F.

Offshore Technology Conference, OTC 
(076450), 199905, 2/1, pg-243, nrpg- 
11, gr-5, ta-3, dr-9, ENG 

Hydrodynamic shape optimisation is one 
of the key tools for the development of 
new system concepts in offshore engi
neering. This paper presents a fully auto
mated numerical procedure for optimum 
adjustment of shapes to environmental 
conditions. Nonlinear programming algo
rithms vary the design parameters to 
find a minimum of the objective function 
within a few iterations. The paper pre
sents the optimization of a mono-tower, 
a buoy, a semi-submersible and a TLP, 
The resulting hull shapes are characteri
zed by minimized: wave loads and mo
tions. 0630219

SWZ 99-12-03
The inevitable step for the next ge

neration; a presentation of Incat's 

prototypes

Clifford, R.

Cruise + Ferry Conference (070681), 
199905/30, pg-1, nrpg-9, gr-4, dr-3, ph-

5, ENG
During 1997-1998 Incat made signifi
cant technological gains leading to hig
her speeds, larger and more diversified 
payloads, greater efficiency and the op
portunity for wider employment of fast 
ferry technology. These developments 
have led to strong demand in the first 
half of 1999. In this paper the author de
scribes more fully where the industry is 
placed today, where he sees the future 
demand coming from and the type of 
craft that will fulfil these requirements. 
0112102

SWZ 99-12-04
Structural performance of passen

ger ro-ro ferries

Payer, H.

Cruise + Ferry Conference (070681), 
199905/29, pg-1, nrpg-9, dr-3, ph-3, 

ENG
What is the industry's actual experience 
of structural dynamics and noise with 
passenger ships and ferries and how 
does this influence the design? Vibrations 
and noise are becoming increasingly im
portant factors for the success of a ves
sel, particularly so with faster and faster 
ferry designs. After a brief overview of 
present day structural design and analy
sis the paper looks at particular aspects 
of structural dynamics and their impact 
on the design regarding vibration and 

noise avoidance. 0140400; 0140500; 
0111410

SWZ 99-12-05
Planning and managing shiprepair 

and conversion

Bruce, G H ills , BMcDowall, A.

RINA conference (076875), 199904/2, 
pg-1, nrpg-5, ENG
Shiprepair is a volatile business, in which 
planning is inhibited by the inevitable, 
short-term changes in work scope as 
contracts are carried out. The paper out
lines the main characteristics of shipre
pair, and the planning and management 
requirements of the business. Two re
cent developments which have created a 
situation where effective contract plan
ning and management is more feasible 
are described. First, management infor
mation systems (MIS) to improve the col
lection of management information and 
its distribution around a shiprepair com
pany have been developed. Second, the 

enhanced capabilities of information 
technology, and new industry awareness 
of these, are now being exploited to en

hance both initial planning of contracts 
and maintaining control dunng their exe

cution. 0320200;0320240

SWZ 99-12-06
Ever larger in the light-craft fast fer

ry field

Tinsley, D.

Naval Architect (002150), 199909/8, 

pg-11, nrpg-5, dr-2, ph-4, ENG 
Speed has once again risen to the top 
the agenda in both ocean and short-sea 
passenger and freight trades. The aut
hor examines some of the latest ro-ro 
ferry designs, mainly in the light-craft 
sector, which are rapidly increasing in si

ze to well above 100m length in some 
cases. 0112100

M aritiem  lnform atie- 
cen ti*u m /B T U  D

Kopieën van de hier vermelde artike
len zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

Maritiem Informatie Centrum 
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
Tel: 015.2786663 
Fax: 015.2786855 
E-mail: mic@library.tudelft.nl

Bij bestelling van artikelen dient u het 

SWZ-nummer van het abstract op te 
geven.

De bibliotheek van het Maritiem Infor

matie Centrurn/BTUD is geopend op 
werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

SWZ 99-12-07
News standards, guidelines for fiber 

ropes

Foster, G.P.

Seatrade Review (002930), 199907, 
40/7, pg-17, nrpg-5, ta-3, ph-1, ENG 
As the worid approaches the millennium, 
one of civilization's oldest tools' (fiber ca
ble, cordage, and rope) will have made 
unprecedented advances in providing 
new levels for strength members. New fi
bers, new construction, and manufactu
ring capabilities and experienced techni
cal teamwork from Cordage Institute 
members have combined to support this 
advance with expedited action for stan
dards and technical information. Motiva

tion was also provided by the National In
stitute of Standards and Technology 
(NIST), under the National Technology

Transfer and Advancement Act (NTTAA), 
which establishes that federal agencies 
should use voluntary, consensus com
mercial standards wherever possible to 
replace government specifications. 

0161050

SWZ 99-12-08
Using the Miller process for marine 

diesel engines
Codan, £.; Fiedler, H.; Meier-Peter, H. 

Institute of Marine Engineers Conference 
(072025), 199903,111/36, pg-1, nrpg- 
8, gr-11, ta-1, dr-1, ENG 
All techniques applied to diesel engines 
in order to reduce the NO, emissions 
aim to lower the process temperatures 
and to shorten the time spell available for 
NO, formation. One alternative is the Mil 
ler principle. This is a charging technique 

easily applicable to four stroke engines. 
The only precondition is that the turbo
charger must have a high efficiency i.e. 
greater 70 % and a high compression ra
tio of at least about 4 or better. The char
ge air pressure at the turbo charger out
let then can be higher than necessary for 
an ordinary engine operation. By chan
ging the timing of the inlet valve towards 
an earlier closing the air expands into the 

cylinder, hence the starting temperature 
of the compression stroke is considera
bly reduced. This leads to an overall re
duction in process temperature and NO, 
formation. 0161460

SWZ 9912-09
Applications and installation of com

plete and integrated diesel waterjet 

propulsion systems

Tmeman, G.

High-Speed Vessels Conference 
(071348), 199905/16, pg-1, nrpg-8, gr- 
1, dr-6, ph-2, ENG
This paper presents different application 

problems and solutions in the installation 
of complete water jet propulsion sys
tems for vessels between 6-20m, in the 
speed range from 0 60  knots and in the 
power range from 200 hp to 1000 hp. 
This is an area where APS Advanced Pro
pulsion System, a joint venture between 

Volvo Penta and Kamewa, are speciali
sing in. The interaction between the boat 
and the propulsion system is discussed 
as well as the design consideration for 
each vital part of the complete and inte
grated system. 0160145; 0160100; 
0160120

(Zie vervolg pagina 53)
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r o tl u  c  t  i n f  o

Gluecon 1300, Een nieuw  
ty p e  v u u rv a s te  l i jm

Gluecon 1300 is een vuurvaste lijm, ver

vaardigd uit diverse hoogwaardige 
grondstoffen. Gluecon 1300 is uitste

kend te gebruiken voor het verlijmen van 
iedere thermisclvisolerende vezeldeken 

en/of board.
Daarnaast is Gluecon 1300 uitstekend 
geschikt voor de verlijming van pakkin

gen, textiel, vuurvaste isolatiestenen, te

gels en vele andere keramische en ' niet- 

keramische’ producten.
Gluecon 1300 is hittebestendig tot 1300 

°C, uitstekend bestand tegen thermische 

schokken, goed verwerkbaar en heeft 

een uitstekende kleefkracht. Daarnaast 
is er geen labelvoorschrift en zijn er geen 

speciale voorzorgen noodzakelijk bij de 

verwerking en/of verpakking.

Gluecon 1300 is standaard verkrijgbaar 

in emmers van 5 en 20 kg.

Contact:

Insulcon B.V.,

Postbus 134,4650 AC Steenbergen.

Tel. 0167.565750, fax. 0167.566263

Jabsco neemt Flojet Corporation over

Flojet, met haar hoofdkantoor in Califor

nie VS en een Europees verkoopkantoor 
in Milton Keynes, Engeland, heeft overal 

ter wereld een goede reputatie als toon

aangevende pompfabrikant. Zij produ

ceert een breed assortiment gespeciali
seerde pompapparatuur, waaronder een 

complete serie voor gebruik aan boord 

van schepen. De onderneming werd in 

1975 opgericht en heeft op het ogenblik 

een jaaromzet van ongeveer $50 mil
joen.

De overname volgt op de aankoop van 

Rule Industries vorig jaar en wordt ge
acht aanzienlijk groeipotentieel te heb

ben in gespecialiseerde markten rond de 
wereld.

Mike Gill, President van Jabsco Worldwi
de, gaf het volgende commentaar op de 
nieuwe regeling:

“Deze jongste acquisitie stelt Jabsco in 

staat om haar positie als toonaangeven

de oplosser van pompproblemen voor

Enige Jabsco. Rule en Flojet producten

de scheepvaart wereldwijd nog verder 
uit te breiden. Flojet heeft vele producten 
die een aanvulling vormen op ons huidig 

assortiment. Tevens vormt zij een ge
waardeerde inbreng in R&D en fabrica
getechnieken.”

Flojet blijft zaken doen onder haar be

staande merknaam via bestaande we-

derverkopers en fabricagefaciliteiten.

Contact: Geoff Sheddtck bij Jabsco, 

Bingley Road, Hoddesdon, 

Hertfordshire, EN11 OBU,

Engeland.

Tel: +44.1992.450145, 

fax: +44.1992.467132

Zuinige en wendbare R 70-20 compact bij STILL

STILL heeft in haar R 70-serie ver- 

brandingsheftrucks een nieuwe, 

compacte 2-tons R 70-20 uitge
bracht. De truck is korter, smaller en 

wendbaarder dan zijn voorganger. 

Met zijn smalle wielbasis en extreem 

korte draaicirkel van 2038 mm kan 

hij in de kleinste ruimten terecht: 

3617 mm gangpadbreedte volstaat. 
De truck zelf weegt nog maar 3,09 

ton. Dat is gunstig voor de prestaties 

en de exploitatiekosten: rij- en hef- 
snelheid zijn 10 procent hoger dan 

voorheen en het verbruik van 
slechts 2,1 liter diesel/uur is 

in de praktijk goed voor een 

goederenomslag van ca. 180 

ton. Tegelijkertijd biedt de ma
chine optimaal werkcomfort.

Fluisterstil
De R 70-20 Compact is fluis

terstil. De geluidsbelasting komt niet 

boven de 76 d8(A), Ook de nieuwe la- 

mellenrem op de vooras werkt zon
der storende bijgeluiden en is boven

dien slijtage- en onderhoudsvrij.

Lamellenremmen zijn in deze klasse 

nog altijd uniek.

Rijden gaat licht en veilig. De digitale 

rijregeling laat zich voorprogramme
ren naar inzet, kwetsbare goederen, 

wegdek en rijstijl. Door stuurbekrach

tiging vergt het rijden nauwelijks licha

melijke inspanning. Stoel en stuurko- 
lom zijn verstelbaar voor de beste 

zithouding en de meeste beenruimte. 

De verend opgehangen bestuurders- 
cabine gaat storende trillingen tegen.

Disknet als eerste beveiligingspakket 
ITSEC gecertificeerd!

STÏLL R-70-20 Compact

Contact:

Anita Derks,

doorkiesnummer 078.6845220.

Reflex Disknet Data Security Suite voor 

Windows NT 1.7 heeft als eerste virusbe
veiligingsproduct het ITSEC E2 certifi

caat verkregen. [TSEC is een Europese 

standaard voor het testen van verschil
lende beveiligingskenmerken van iï  sys

temen en producten. CopyMaster Inter

national uit Almere is exclusief 
distributeur van dit pakket in Nederland. 

Disknet biedt de i ï  manager een unieke 

combinatie van virusblokkering en geor

dend netwerkbeheer. Met dit pakket kan 

men heel gemakkelijk het gedrag van ie

dere gebruiker bepalen en binnen de per

ken houden Want het gebruikersgedrag 

is en blijft de grootste oorzaak van virus
sen en ander vuil op een netwerk. Een vi

russcanner biedt bij lange na niet vol
doende garantie voor een virusvrij 

netwerk. Virusscanners toetsen immers 

bestanden aan een bepaalde database. 

Nieuwe virussen komen hier niet in voor, 

waardoor geen bescherming tegen alle 
virussen geboden kan worden. Disknet 

biedt die bescherming wel, door simpel

weg bepaalde mogelijkheden af te scher
men en door op een andere manier te

toetsen.

CopyMaster International B.V. is sinds de 

oprichting in 1981 marktleider in data 

management oplossingen. Onder deze 

noemer valt een breed assortiment aan 

producten en diensten, zoals data dupli

catie, conversie en verwerking op o.a. 
diskette, tape, CD en DVD. Hierbij wordt 

ook het futfilment traject verzorgd. Ver

der ontwikkelt en levert CopyMaster 

maatwerk software, Document Imaging 

systemen en beveiligingssoftware. Van

uit haar expertise levert CopyMaster ook 

geavanceerde hardware, zoals diskette- 

en CD duplicabe-en printapparatuur. Bin

nen CopyMaster International werken in 

totaal ca. 50 medewerkers. Tot haar re

laties behoren uitgeverijen, softwarehui

zen, reclamebureaus, overheidsinstan
ties, banken en verzekeringsmaatschap
pijen.

Contact:

Darius Lankhorst, Account Manager.
Tel: 036.5360304, 

fax: 036.5360084 

E-mail: dala@copymaster.nl
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Elektronisch volgsysteem voor lasnaden van stalen buizen

F, Hoffmann B.V. te Zwijndrecht brengt 

een elektronisch volgsysteem voor las

naden van stalen buizen op de markt. 

Het nieuwe systeem, een product van 

het Duitse bedrijf Roland Electronic 

GmbH, met de benaming SNV 30 reali

seert zowel de positionering van ultraso

ne meetkoppen_aan weerszijden van de 

lasnaad als de positionering van de las- 

kop zelf.

Het systeem komt daarmee tegemoet 

aan het probleem dat bij de productie 

van gelaste buizen de lasnaad of de las- 

spleet naar links of rechts uitwijkt. Dit is 

meestal een gevolg van spanningen in 

het bandmateriaal. Continue controle is 

daarom vereist voor verschillende func

ties, zoals geleiding van de ultrasone 

meetkop, positionering van de lasinrich- 

ting zelf, controle van de verwarmings- 

spoelen voor behandeling van de las

naad en geleiding van de in- en 

uitwendige schaafapparatuur voor het

verwijderen van de lasbramen.

Het Roland systeem type SNV 30 be

staat uit twee componenten:

* Een draaHnrichting met een sensor 

voor de exacte positiebestemming 

van de lasnaad 

‘  een controleapparaat voor de meet- 

koppen of andere apparatuur.

De draai-inrichting oscilleert met de sen

sor voortdurend 45° naar links en 45° 

naar rechts boven de buis. De sensor 

produceert in het hoek-codeerorgaan po 

sitiesignalen en wel steeds als dit de las

naad passeert. Dit positiesignaal wordt 

doorgeleid naar een tractor, zoals bij

voorbeeld een elektrische lineaire aan

drijving om de positie van de meetkop- 
pen indien nodig te corrigeren. De 

oplossing van de sensoren bedraagt 

0,1° en de positienauwkeurigheid van de 

nasporing 0,5°.

In de analyse-appara- 
tuur kunnen parameter- 

indicaties voor 30 ver

schillende typen buis 

worden opgeslagen en 

via de PLC worden op
geroepen,

Contact:
F. Hoffman B.V. 

Postbus 1050,

3330 CB, Zwijndrecht. 
Tel: 078.6102388, 

fax: 078.6103255.

Volgsysteem voor lasnaden van stalen buizen SNV 30

ZOJUIST VERSCHENEN

W Y T
I U i t g e e f g r o e p

Maritiem Journaal 
1999
Het jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk 
op maritiem gebied voor Nederland.
Een onmisbaar boek voor een ieder met interesse voor ma
ritieme zaken, zowel de professional als de leek.
De ontwikkelingen in alle geledingen van de maritieme 
sector worden behandeld van maritieme politiek tot mari
tieme historie, van scheepsbouw tot zeemacht.

Bestel nu uw exemplaar van dit prachtige jaarboek, of 
zorg ervoor dat u het ieder jaar bij verschijnen automa
tisch toegestuurd krijgt.

Maritiem journaal is een uitgave van 
WYT Uitgeefgroep, 010 -  425 5944
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V e r e n i g  i n g  s n ie u wd

Koninklijke Nederlandse 

Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

Mededelingen

Vooraankondiging Algemene Leden

vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergade

ring in 2000 zal worden gehouden op 
zaterdag 20 Mei.

Tijdens die dag zal Minister Netelenbos 
wederom de “KNVTS Schip van het Jaar" 

prijs uitreiken.

De organisatie van deze dag is in handen 
van de Afdeling Amsterdam, waarom
trent uitgebreide informatie in een later 
stadium volgt.

Plaats van handeling is het Hotel Zui- 

derduin, Zeeweg 52 te Egmond aan 

Zee.

Voorlopige agenda voor de vergadering:

1. Opening en vaststellen agenda.

2. Notulen van de Algemene Ledenver

gadering van 8 mei 1999 a/b ms. 
SeastarteVlissingen.

3. Overzicht van het afgelopen 102e ver- 
enigingsjaar.

4. Bespreking jaarstukken 1999; be
stemming saldo over 1999.

5. Decharge van het Hoofdbestuur.
6. Aanstellen nieuw gekozen leden van 

het Hoofdbestuur.

7. Aanwijzen accountants voor 2000.

8. Aanvullende begroting voor 2000 en 
ontwerpbegroting 2001.

9. Contribubevaststeiling met ingang van 
het boekjaar 2000.

10. Uit te reiken prijzen in 2000.

11. Ballotagereglement.

12. Huishoudelijk reglement.
13. Stichting SWZ.

14. Rondvraag en sluiting.

Ballotage
Voorgesteld en gepasseerd 

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

B.van Cann 
Student TUDelft
Oudraatweg 17, 2612 SL DELFT. 

Voorgesteld door J.Pinkster 
Afdeling Rotterdam

M.S.C.van der Giessen 

Student Maritiem officier Hogeschool 
van Amsterdam 

Prinsengracht 687,
1017 JV AMSTERDAM.

Voorgesteld door W.G.Splinter 

Afdeling Amsterdam

R.G.Hekkenberg

Student Scheepsbouwkunde TUDELFT 
Van Hasseltlaan 188,2625 HL DELFT. 

Voorgesteld door B.Boon 
Afdeling Rotterdam

M.R.van den Hoven 

Student Maritieme Techniek TU-Delft 

Derde Werelddreef 36, 2622 HG DELFT. 
Voorgesteld door H.van Alphen 

Afdeling Rotterdam

V.Koster

Student Scheepsbouwkunde TUDELFT 
Willem Alexanderplein 190,

2991 NJ BARENDRECHT.

Voorgesteld door A.Aalbers 
Afdeling Rotterdam

M.W.Paap
Student Scheepsbouwkunde TUDELFT 

Gaagweg 8, 2636 AG SCHIPLUIDEN. 
Voorgesteld door B.Boon 
Afdeling Rotterdam

P.Wesselman

Student Maritiem officier Hogeschool 
van Amsterdam 

Veenderdijk 11,

2375 AX RUPWETERING.
Voorgesteld door J.Splinter 

Afdeling Amsterdam

H.J.van Zutphen
Student Scheepsbouwkunde TUDELFT 

Balthasar v.d.Polweg 346,

2628 AZ DELFT.

Voorgesteld door B.Boon 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP.

R.Baljeu

Directeur/Eigenaar BalTec-Safety 
Rotterdam

Maaskade 139 A-2,3071 NM 
ROTTERDAM.

Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam.

B.J.M.Brandt
Directeur Bramar Caribbean Curaçao 

BrakkeputAgao 74, CURACAO. 
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

Oswin F.EIeonora

Technisch consultant Esconac Curaçao 
Kaya Rakelion 20, CURAQAO 
Voorgesteld door R.J.Schoester 

Afdeling Worid

H.J.J.van Heel

Fleet Technical Manager P&O Nedlloyd 
BV Rotterdam

Zuidlaan 26,4841 BL PRINSENBEEK. 

Voorgesteld door F.M.Vispoel 
Afdeling Rotterdam

L.W.van Ingen

Account Manager Tille Shipyards 
Kootstertille

Skoalleane 12,9247 CS URETERP. 

Voorgesteld door A.A,v.d.Bles 
Afdeling Noord

H.B.Koeks
Shipmanager Curacao Drydock Curaçao 

CasGrandiZ14, CURACAO.
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

A.M.Kooren
Directeur Kotug Int.B.V. Rotterdam 

Haringvliet 90, 3011 TG ROTTERDAM. 
Voorgesteld door E.Kok 
Afdeling Rotterdam

J.M.Kooijman 
Kapitein GHV (SI)

v.Leeuwenhoekstraat 32, CURACAO. 
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

A.M.A.Kouters

Tekenaar Stolk Manmecs B.V.

Marknesse
Schaarweg 12,
8326 AK ST-JANSKLOOSTER. 

Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Noord

M A.van Leest

Service Manager Machine Support 
Ridderkerk

Akkerwinde 2,2231 WE RUNSBURG, 
Voorgesteld door A.van Leest 
Afdeling Rotterdam

K.van Leeuwen
Hoofdbedrijfsbureau C.D.M. Curaçao 

Sanfuegoweg 11, CURACAO. 
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

FAG.Linnariz

Surveyor Det Norske Veritas Curaçao 
Kaya Panaeltis Kav.5 (NST11) 

CURACAO
Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

R.Monster
Field engineer PGS Exploration AS 
LYSACKER (Noorwegen)

Chr.Schous Vei 7,0588 OSLO 

(NOORWEGEN)
Voorgesteld: Was reeds eerder lid. 

Afdeling World

U.R.W.M.Muiser
Engineer IHC Delta Shipyard Sliedrecht 

Prinses Mariannelaan 180,
2275 BM VOORBURG.

Voorgesteld door D.Vullmgs 
Afdeling Rotterdam

M.van Neck

Sales Representative Large Marine 

Engines
Yanmar Europe B.V. -  Almere 

Groenhof 45,1352 AD ALMERE. 

Voorgesteld door P.M.Brender a Brandis 
Afdeling Amsterdam

C.D.Okker

Bedrijfsleiding DECAM B.V. Rozenburg 

Getjjmolen 2,3146 CA MAASSLUIS. 

Voorgesteld door H.Pasteuning 
Afdeling Rotterdam
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N.Panhuijsen
Maritiem Officier P&S Nedlloyd 

Rotterdam

Nertspad 20,1338 BH ALMERE. 

Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Amsterdam

S.F.Rojer

Jr.Project Manager C.D.M, Curaçao 
Medenapark 7, CURACAO. 

Voorgesteld door R.J.Schoester 
Afdeling World

K.van Rijswijk

Hoofdopleidingen WTB AOT/VO

Hogeschool
van Amsterdam
Turfschip 57,1186 XB AMSTELVEEN. 

Voorgesteld door J.P.Stuifbergen 
Afdeling Amsterdam

F.J.Sevenhuijsen

Ship Manager Curacaose Dok Mij. 

Curaçao

Daou Resort, Santa Rosa 1 P Curaçao 

Voorgesteld door R.J.Schoester

Afdeling World 

E.RTigelaar
Sales Engineer Yanmar Europe -  Almere 

Akkerstraat 9.9717 KG GRONINGEN. 

Voorgesteld door P.M. Brender i  

Brandis
Afdeling Amsterdam 

R.H.Tuil
Walkapitein Afd.Relatiebeheer 

Wagenborg Shipping Delfzijl 

Delf 21, 9932 HNDELFZUL.

Voorgesteld door A.M.Salomons 

Afdeling Noord

M.R.Uitermarkt

Proiectleider Bayards Alu.Const. 
NieuwLekkerland 

Da Costastraat 62,2951 
XB ALBLASSERDAM.

Voorgesteld door W.Stout 

Afdeling Rotterdam

J.Vellenga 

MAROFF Jo-Tankers 

Zaagmuldersweg 542,

9713 LZ GRONINGEN.
Voorgesteld door J.M.Veltman

Afdeling Noord 
J.J.van der Zee

Junior Superintendent Wi|nne & Barends 

Delfzijl

Zuidwende 4,9791 JC TEN BOER. 

Voorgesteld door A.Eggens 

Afdeling Noord 

A.Zwiers
Directeur Bruinhof B.V.

Boterdiep 37, 3077 AW ROTTERDAM. 

Voorgesteld door AJ.Hansen 

Afdeling Rotterdam

Voorgestefd en gepasseerd 

voor het BELANGSTELLEND 

LIDMAATSCHAP.

Y.E.H.Kars

Manager P&O Hoofd Inkoop 
NT NetWork Partners B.V. Rotterdam 

Leeweg 32,

2651 CJ BERKEL & RODENRUS. 

Voorgesteld door C.van Osnabrugge 

Afdeling Rotterdam

In M em oriam

J. Verhek

Op 27 September 1999 is te Roden overleden 

ing. J. Verhek, oud-Principal Surveyor Bureau Veritas te 

Groningen. De heer Verhek was 73 jaar 

en ruim 43 jaar lid van onze vereniging.

Boek bespreking

90 jaar scheepsbouw in Heusden
door H. van der Velden en T. Huizenga. 

Formaat.' 28 x 22 cm, 184 bladzijden, 

bijna 200 foto's waarvan een aantal in 

kleur, genaaid gebonden in geplastifi

ceerde harde kaft.

Uitgeverij Europese Bibliotheek, Zalt 

bommel, 1999.

ISBN 90 2881 430 2; prijs f. 49,90.

'Een eigenzinnige Brabantse nieuwbouw- 

werf aan de Maas met een merkwaardig 

instinct voor overleven', luidt de onderti

tel van dit boek, dat de geschiedenis be

schrijft van de werf die vooral als Verol- 

me Scheepswerf Heusden faam verwierf 

met de bouw van vele gespecialiseerde 
schepen.

Het bedrijf ging als ‘De Haan en Alta' in 

1909 van start. In 1911 werd de naam 

al ‘De Haan en Oerlemans'. De productie 

omvatte binnenschepen en later ook klei

nere zeeschepen.

Dat veranderde toen Comelis Verolme 

de werf in 1954 overnam. Er werd flink 

in de werf geïnvesteerd en in de jaren die 

volgden werden grote vrachtschepen, 

tankers van zo’n 20.000 ton, vele sup-

pliers en een grote verscheidenheid van 

andere schepen in Heusden gebouwd. 

Speciale vermelding verdienen de visfa- 

brieksschepen voor Korea, de doksche- 

pen Doek Express 10,11,12 en 20, de 

zeeslepers Smit New York en Smit Hous- 

ton, de veerboten Prinses Beatrix, Mo

tengat en Schulpengat, diverse chemica- 

liëntankers voor Broere en een viertal 

open containerschepen. Ook wist VSH 

een vooraanstaande plaats in de markt 
voor baggerschepen te verwerven, cul

minerend in de bouw van de W.D. Fair- 

way en de Queen of the Netherlands. 

Voor deze laatste op stapel werden ge

zet was er echter veel gebeurd. Op de 

deconfiture van RSV, volgde een periode 

dat de werf, nog steeds als VSH, als zelf

standige werf opereerde. Later werd de 

werf opgenomen in WiltoivFijenoord Hol
ding.

De bouw van de twee mega zuigers le

verde een dermate groot verlies op dat 

VSH eind 1998 failliet werd verklaard. 

Doordat De Hoop Lobith de werf kort 

daarop overnam, kon een doorstart wor-

Binnenvaart, wat vaart waar
door Marie Louise en Rob de Koter. 

Formaat M , 96 bladzijden, circa 170 

zwart/wit foto’s, genaaid gebonden in 

geplastificeerde harde kaft.

Uitgeverij De Alk, 1999.

ISBN 90 6013 044 8; prijs f. 49,90.

De auteurs geven in dit boek een be

knopt overzicht van de vele scheepsty- 

pen die de Europese waterwegen beva

ren. De revue passeren o.a de Spits, de 
Kempenaar, de Dortmunder, het Rijn- 

Hernekanaalschip en het Europaschip.

den gemaakt en als De Hoop Heusden 

gaat de werf nu hopelijk weer een goede 

toekomst tegemoet.
De auteurs, de een ouck>ednjfsleider bij 

VSH, de ander historicus, vertellen op 

boeiende wijze over de lotgevallen van 

de werf en over de daar gebouwde sche
pen. Bouwlijsten - apart voor binnensche

pen en zeeschepen - completeren het 

boek,
K.

Verder zijn er o.a. hoofdstukken over de 

containervaart, de tankvaart en de duw- 
vaart/koppelverbanden. De passagiers

schepen, waarvan er de laatste jaren et

telijke op Nederlandse werven zijn - en 

nog worden - gebouwd, zijn echter niet in 

het boek opgenomen.

Er worden niet veel technische details 

vermeld, buiten hoofdafmetingen en 

laadvermogen. Een overzichtstabel met 
deze gegevens voor de verschillende 

scheepstypen zou een nuttige aanvulling 

zijn geweest. Datzelfde geldt voor een 
kaart van de besproken waterwegen.

Een enkele keer slaan de auteurs de 

plank flink mis, zoals op blz. 71 bij de be

schrijving van dubbelwandige tankers: 

Tussen de scheepshuid en de lading zijn 

tachtig tot honderd centimeter brede 

staten nbben aangebracht die als kreu- 

kelzone fungeren'.

Voor lezers die ook maar enigszins met 

de binnenvaart bekend zijn, biedt het 

boek niets nieuws. De vete foto’s maken 
het toch tot een aantrekkelijk boek.

K.
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A g e n d a

Nationaal

Januari 2000

20 januari Wageninger
Symposium Richtlijn Drukappara-

tuur

In het programma wordt niet alleen uitleg 
gegeven over de Richtlijn Drukappara- 

tuur. Uiteraard wordt ingegaan op de 
werkingssfeer van de richtlijn: welke ap
paratuur valt onder de richtlijn en welke 

is uitgezonderd. Ook wordt op prakti
sche wijze stilgestaan bij de fundamente
le eisen, de indeling in categorieën en 

modulen, de zogenoemde toegestane 
procedures voor overeenstemmingsbe- 
oordeling, keuringen en certificeringen 

en bij de relatie met andere wet- en regel
geving.
Maar daarnaast heeft u als fabrikant, in

koper of gebruiker ook te maken met 
verschillen in uitwerking van deze richtlijn 
binnen de EUfanden. Ook kunt u te ma

ken krijgen met buitenlandse ' notified bo- 
dies’. Dit en meer wordt in het middagge- 

deelte toegelicht,
Het Symposium Richtlijn Drukapparatuur 

is bedoeld voor (technische) functionaris
sen zoals hoofden technische dienst, in

stallateurs, constructeurs, engineers, 
technisch directeuren, maintenance ma

nagers en inspecteurs uit de proces- en 
levensmiddelenindustrie, (petro)chemie, 

farmacie, apparatenbouwers, impor
teurs, contractors en adviesbureaus. 

Kosten voor deelname aan het Symposi
um Richtlijn Drukapparatuur zijn ƒ  950,- 
exdusief BTW per persoon en inclusief 

documentatie, koffie/thee en lunch. 
Contact: Technotrans BV -  Institute for 
Technology Transfer,

Koningin Wïlhelminahaven NZ6,
3134KE Vlaardingen, 

tel: 010.2341082, 
fax: 010.2341172, 
e-mail: technotrans@per.nl.

April 2000

15 april 2000 Den Helder 

Reünie Hogere Zeevaartschool

Op zaterdag 15 april 2000 houdt de 
Reünistenvereniging HZVS Den Helder 

haar Reünie 2000 waarbij het 35-jarig 
bestaan van onze vereniging gevierd 

wordt. De Reünie 2000 wordt gehouden 
in Motel Den Helder aan de Marsdiep
straat te Den Helder.

Een flink aantal oud-leerlingen is reeds lid 

van de vereniging, maar we missen nog 
een groot aantal oud-studenten die ooit 

in Den Helder hun zeevaartopleiding ge
noten hebben. Bent U wel oucHeerling 

maar geen lid van onze Reünistenvereni
ging en zou U graag deelnemen aan de
ze Reünie? Dat kan door U op te geven 
als nieuw lid bij de secretaris. Voor ver

dere inlichtingen en bijzonderheden kunt 
U bellen naar:

P.P. van der Jagt, tel: 0223.612572 
K. Pompert, tel: 0223.616198 
Een briefje kan ook naar het 

secretariaat:
Postbus 276,1780 AG Den Helder 

International

January 2000

24 London, UK

Fundamentals of Contract and 

Change Management for Ship Con

struction, Repair and Design

Contact: RINA, Nicola Brotherton.

Fax: +44.207.2595912, 
email: nbrotherton@rina.org.uk

13-15 Berlin, Germany 

Fruit Logistica 2000.

Contact: Wolfgang Rogall, Messe Berlin. 

Tel: +49.30.30382218, 
fax: +40.30.30382287, 

E-mail:presseteam01@messet>erlin.de, 
Internet: www.fruitlogistica.de

18-21 Singapore, Malaysia
VTS 20000 Symposium -The Global

Solution.

Contact:

The Event Company, Rabiah Kadir.
Tel: +65.4290715, 
fax: +65.3240107,
Email: eventco@singnet.com.sg

24-26 Houston, USA
Ul 2000 Underwater Intervention

2000, 8th Annual Event.

Contact: Underwater Intervention Com

mittee, Howie Doyle.
Tel: +1.281.4400278, 
fax:+1.281.4404867,
Email: ui2000@iname.com

31 Jan -  4 Feb Launceston, Tasmania, 

Australia
STAB 2000, stability of ships and 

ocean vehicles, international confe

rence.

Contact: STAB conference secretariat, 
Martin Renilson,

Tel: +61.3.63354885, 
fax: +61.3.63266261

(Vervolg Literatuur)

SWZ 99-12-10
Evacuation systems on high-speed 

vessels

Alban, R.

High-Speed Vessels Conference 
(071348), 199905/10, pg-1, nrpg-7, dr- 
5, ENG

The choice of evacuation systems for a 

high speed vessel is often overlooked as 
an area where the builder and the vessel 

operator can both save money and im
prove the vessel’s operating characteris
tics. This paper looks at some of the re

gulatory issues facing high speed

vessels and the selection criteria that 
operators and builders should consider 
when choosing an evacuation system, 

and finally analyzes the various types of 
systems that are available for the diffe
rent types of high speed vessels. 
0160900:0211432; 0112100

SWZ 99-12-11
Fast freight ship construction

Thurlow, S.

RINA conference (076875), 
199812/12, pg-1, nrpg-9, dr-6, ENG 
Incat is currently producing two types of 

high-speed ferries, both of which are tail
ored to suit customer and route require

ments. The first is the record holding wa
ve piercing catamaran, a ship designed 

to operate in all sea conditions, especial
ly rough and unpredictable water. The 

second type is the K Class catamaran, 

designed for service speeds around 50 

knots on more sheltered routes. Incat 
high-speed ferries can be delivered with 
a combination of passenger, vehicle (in
cluding coach and truck) and freight ca
pacity. This presentation highlights the 

range of ships currently being built and 
those likely to be built in the future. 

0112102

February 2000

1-3 Sydney, Australia
Sea Australia 2000 congress

Contact: ICMS Pty Ltd.
Tel: +61.2.92903366, 
fax: +61.2.929024444,

E-mail: seaaust2000@icms.com.au

14 Sydney, Australia 

Pacific 2000.

Contact: Pacific 2000 International Mari 
time Exhibition.

Tel: +61.500.558882, 
fax:+61.500.885777,

Email expo@pacific2000.com.au

8-10 Nice, France
16th Fast Ferry International confe

rence and exhibition.

Contact: Fast Ferry International Ltd, 
Conference manager.

Tel: +44.1580.766960, 
fax: +44.1580.766961,
Email: info@fastferry.co.uk

8-10 Genoa, Italy 
Protective Coatings Europe.

Contact: tel: +1.412.4318300, 

fax:+1.412.4315428,
E-mail: afolmer@protectivecoatings.com

SWZ 99-12-12
The GPS/DGPS revolution

Evans, P.

Seaways (002937), 199908/8, pg-3, 
nrpg-5, dr-7, ENG The advent of GPS, 

and more specifically differential GPS, 
now offers the navigator both worldwide 
positioning capability with a single recei

ver as well as reliable and precise posi
tioning accuracy. 0210511
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Maritin
Informati 
Schip en
Schip en Werf de Z
scheepvaart. Dit mari 
'beslissers' in de sche 
gebied -NVTS.

De nieuwe rubriek Ma 
te informeren. Maritir 
woorden. Zo maakt u

Maritime Search bie
Graag ontvangen wij i 
bestaande rubrieken.

Ondergetekende

Firma

ne Search
erubriek in J1 
Werf de Zee tfuui jj„ „ JftfcuBfiaaaBiBnh j

ïe is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals in de 
:ieme vakblad bereikt iedere maand meer dan 5000 betalende abonnees, waaronder vele 
epvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaart-

ritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of specialisme 
ne Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder door u zelf gekozen tref- 
voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf een stuk eenvoudiger!

;dt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf de Zee. 
iw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de

Adres : Postcode

Plaats

Contactpersoon

Telefoon

Fax

E-mail

Verzoekt te plaatsenper: ......... / ......... /2 0 0 0 ,

maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.

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

Onder de rubrieken:

1  _________________________

2.

3.

Datum

Handtekening

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

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

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-42395 83
Fax 038-423 89 98
Producent van traimngs-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering 
(Navision software)

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

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

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

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

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

■  Conditionering van kleppen en 
zittingen

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

■  Dekwerktuigen en 
startluclrtcompressoren

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

■  Dieselmotoren ondertiouds en 
reparatie apparatuur

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

■  Ingenieursbureau

rNTKRNATIONM. NAVAL ENÛWCER1NÛCONSISTANTS 3 V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal 
Tel. 010-5012215 
Fax 010-5012501 
E-mail: lnec@Wordonline.nl

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

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

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

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

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

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

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

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-4209155 
Fax 010-4560242 
vanderlaanmediscore@wxs.nl

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

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

■  Ontzitting t.b.v. Drinkwater
BRIMAS0 
Hartelstein 5 
2352 JT Leiderdorp 
Tel. 071-5411618 
Fax 071-5416104

■  Polyester Reparatie

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

■  Schadebeperkingen 
Reconditionering

Tal'eon Marine 
Bisschopsmolenstraat 175 
4876 AL Ettenleur 
Tel. 076-5011009 
Fax 076-5011858 
Email: taleon_marine@wxs.nl

■  Scheepsreparatie
Navttrex Marine Services BV 
Puntweg 12, 3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 
Fax 0181612731

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-6180877 
Fax 078-6183034

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

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

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGtessendam
TeL 0184-676262
Fax. 0184-676267
Email: info@nozztes.nl
www.nozzles.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

EVO, Ondernemersorganisatie voor Lo
gistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expedibe en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398
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FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 010-4771188 
Fax 010-4773846 
Telegramadres: Zeecentra

HME.
s r w w

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

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

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

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

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

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

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

NVKK, Nederlandse Vereniging van Ka
piteins ter Koopvaardij 
Delftse straat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-24005%

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

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

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

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

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

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

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

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

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

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

<)e ZEE

Colofon
'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 KM en de Fede
ratie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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O r g a n is a t ie

De Bluewater Group is een internationale organisatie 

die gespecialiseerd is in ontwerp, constructie, verkoop, 

operations en leasing van Floating Production Storage and 

Offloading Systems (FPSO) en van Single Point Mooring  

Systems (SPM). Voor Bluewater Engineering in Hoofddorp 

zoeken wij een Senior Designer Naval Architecture (ervaren 

tekenaar/constructeur).

W e r k z a a m h e d e n  

Als Senior Designer Naval Architecture verricht u onder 

meer de volgende werkzaamheden:

• nieuwbouw FPSO projecten: assistentie in conceptueel 

ontwerp, beoordelen van tekeningen, coördinatie van 

overall plannen (general arrangements, safety plans), ont

wikkelen van gedetailleerde lay-outs en constructief ont

werp van offloading arrangements;

• support operationele vloot: ontwerpen en uitwerken van 

kleine modificaties en reparaties, bijhouden van as-built 

files, beoordelen van uitbesteed engineering werk en 

informeren van de operationele staf;

• support SPM projecten: integreren van mooring systems in 

tanker constructies;

• standaard ontwerp protocollen: doorvoeren van project- en 

operationele ervaring in Bluewater procedures.

P r o fiel

U beschikt over een afgeronde opleiding MTS/HTS 

Scheepsbouwkunde of W erktuigbouwkunde m et daar

naast minimaal 5 j aar relevante werkervaring in de 

scheepsbouw en /o f offshore, bij voorkeur op een werf. Bo

vendien schrijft en spreekt u vloeiend Engels en kunt u zo

wel in team verband als zelfstandig werken en voelt u zich 

thuis in een internationale omgeving. U heeft de am bitie  

om uit te groeien to t een vakspecialist in de offshore.

R e a c t ie

Voor inform atie kunt u contact opnemen met en uw  

sollicitatie sturen naar:

Brunei M arine Technology 

t.a.v. de heer ing. P.F. Everaardt 

Jupiterstraat 218,2132  HJ Hoofddorp 

tel. 023-5617180, fax 023- 5662450, 

e-mail: p.everaardt@brunel.nl

O ffs h o r e  S pecia list

Brunei M arine Technology is specialist in werving 8< selec

tie  en detachering voor hoog opgeleide m aritiem e technici 

in de scheepsbouw en offshore.

brïïnel
Marine Technology

De SpecialistenSpecialist
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the capability 
to understand  
and analyse

Our reputationi Our reputation in 
shipbuilding is 
based on 
straightforward 
principles. 
Readiness to listen 
to the customer. 
Capability to 
understand and 
analyse his 
requirements. 
Expertise in 
technology, 
planning and 
organization.

PO Box 1
2920 AA Krimpen aan den IJssel 
The Netherlands 
telephone +31(0)180 591200 
telefax +31(0)180 518180

van der Giessen-de Noord 
shipbuilding division


