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Lowland International is een projectbureau en 
specialist in personeels- en crewmanagement 

voor o.a scheepvaart en off-shore.

Personeel

Lowland International heeft 
voor korte en lange periodes 
plaatsingsmogelijkheden voor:

Opdrachtgevers

Wanneer u denkt aan 
flexibele arbeidsrelaties of 
tijdelijke alternatieven zoals:

Stuurlieden
S I ,  S 2 ,  S 3 ,  S K  +  A

Machinisten/SWTK’s
C, B, A, MM

Maritiem officieren

Personeel
voor alle soorten schepen 
en overige maritieme projecten

dan bent u bij 
Lowland International 
aan het juiste adres.

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

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

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

Lowland International 
Amsterdam-Schiphol Office, 

Parklaan 85  te Hoofddorp

Internet: http://www.lowland.com 
email: info@lowland.com
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The inspiration for the design of the new clip
per “Stad Amsterdam” is the clipper frigate 
"Amsterdam”, a near sister ship of the “Cali
fornia”.

The dimensions of the "Stad Amsterdam" re
present the relatively small and yacht like clip
pers from the middle of the last century.
The location for outfitting the vessel De Clip
per “Stad Amsterdam" is alongside het 

“Scheepvaartmuseum Amsterdam". The de
velopment of the preliminary design is descri
bed by Gerard Dijkstra.
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ï eu  ws
Opleidingsplan
ingenieursbureau HMC in Almere

Grace Marine Technology

Grace Marine Technology zal per 1 no
vember aanstaande haar naam wijzigen 

in Brunei Marine Technology, Op deze 

manier worden professionaliteit, continuï

teit en efficiency nog beter gewaar

borgd. Brunei Marine Technology speelt 

in op de vraag naar gespecialiseerde in

genieurs binnen de scheepsbouwindus- 

trie.

Als specialist in scheepsbouw en offsho

re zet Brunei Marine Technology ingeni

eurs in bij haar opdrachtgevers op basis

Syncrolift, Inc. was awarded a contract 

to study the feasibility of using its paten

ted Syncrolift technology to assist in mo

ving ships through the Panama Canal. 

The study, from the Panama Canal Com

mission, will look at using a Syncrolift 

system to transfer ocean-going ships be

tween Lake Gatun, at an elevation of 85 

feet, and the Pacific and Atlantic Oceans 
on either side of the Canal.

The proposed Syncrolift system will ope

rate 30 percent faster than the existing 

locks and may save up to 52 million gal

lons (nearly 2 0 0 ,0 0 0  tons) of fresh water 

per ship.

The traditional Syncrolift platform, which 

lifts ships from the water to dry land for 

inspection and repair, would be replaced 

by a watertight chamber with gates at 

either end. With the forward gate closed, 

the vessel sails into the chamber; the aft

van detachering of via werving en selec

tie. Opdrachtgevers van Brunei Marine 
Technology bevinden zich in de scheeps

bouw, jachtbouw, baggerij, offshore en 

maritieme toeleveranciers.

Brunei Marine Technology is gevestigd in 

Rotterdam en Hoofddorp en is onderdeel 

van Brunei International N.V.

Voor meer informatie:

Brunei Marine Technology 
Ing. K. Buizer, tel: 010.4255554.

Ing. P, Everaardt, tel: 023.5617180.

gate then closes behind the ship, sealing 

the chamber. The Syncrolift, using elec

tromechanical hoists rather than water, 

lifts or lowers the entire chamber to 

transfer vessels from one level to anot

her.

The proposed system will not replace 

the existing locks, but will provide addi

tional canal capacity to transit the smal

ler size ships. In a canal system that de

pends on fresh water for its operations, 

a lifting device which conserves water 

while adding capacity, along with its as

sociated economic benefits, is a winning 

program for everyone involved.

The study will determine the feasibility of 

installing a Syncrolift system, the extent 

of the economic and environmental be

nefits the system offers, and the associa

ted construction costs.

Het maritieme ingenieursbureau HMC in 

Almere is een opleidingsplan gestart 

waardoor mensen vanurt de provincie 

Flevoland beter in staat gesteld worden 

op functies ingezet te worden waar hun 

vooropleiding in principe niet toereikend 

voor is.

HMC is een ingenieursbureau in de mari
tieme sector dat het Onderwijsplan voor 

HM groep medewerkers is gestart. HMC 

houdt zich bezig met ontwikkelen en pro

duceren van scheepsspecifieke software 
op hoogwaardig technologisch niveau. 

Er is grote vraag vanuit reders en 

scheepswerven naar deze software. Te

vens houdt HMC zich bezig met het be

geleiden van zware lading transporten, 

waarvoor de eigen software wordt inge

zet. Voor HMC is het geven van goede 

opleidingsmogelijkheden een belangrijke 

arbeidsvoorwaarde om personeel goede 

kansen te bieden binnen het bedrijf, ze te 

motiveren en voor lange tijd aan het be

drijf te kunnen binden. Derhalve financiert 

HMC dit opleidingsplan momenteel zelf

standig.

Sedert geruime tijd tracht HMC mensen 

uit de regio te interesseren voor een 

baan bij HMC. Het wonen en werken 

dicht bij elkaar wordt als zeer belangrijk 

door het bedrijf ervaren. Over het alge

meen wonen hoog opgeleide automati

seerders en scheepsbouwkundig ingeni

eurs niet in de provincie Flevoland, maar 

rond Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. 

Gezien het maritieme karakter van het 

bednjf is het voor mensen uit de regio 

moeilijk te beoordelen of ze de combina

tie maritieme industrie en automatise- 
ringsbranche wel vinden aansluiten bij 

hun interessen en opleiding. Het doel van 

het project is om ervoor zorg te dragen 

dat mensen uit de provincie in staat ge

steld worden zich op een dusdanige wij

ze te ontwikkelen dat ze hun kansen op 

de arbeidsmarkt vergroten. Met behulp 

van het ESF en Arbeidsvoorziening Flevo

land, waar een verzoek om subsidie is in

gediend, hoopt HMC medewerkers kwali

tatief goede opleidingen te kunnen 

bieden, waardoor ervanng met kennis 

kan worden geboden.

Het opleidingsplan zal zo veel mogelijk in 

huis van HMC worden uitgevoerd. Zo 

worden reistijden voorkomen en kunnen 

werknemers zich in bekende omgeving 

laten bijscholen. De implementatie van

Syncrolift signs contract with Panama 
Canal commission

het plan is reeds van start gegaan en zal 

duren tot emd 2 0 0 0 .

Het project is tot stand gekomen naar 

aanleiding van het lagere opleidingsni

veau van medewerkers vanuit de provin
cie die de laatste twee jaar zijn aangeno

men en nog worden geworven. Gezien 

het specifieke karakter van de werk

zaamheden, leek het een goede zaak 

medewerkers elkaar te laten opleiden. 

Deze formule bleek succesvol en inmid

dels zijn er diverse werknemers ten tijde 

van het dienstverband gegroeid in func

tioneren. Deze medewerkers hebben 

hierdoor meer kansen gekregen op de 

arbeidsmarkt Inmiddels is de noodzaak 

ontstaan, gezien de snel groeiende auto- 

matiseringsbranche opleidingsinstituten 

te benaderen voor professionele training 

die in huis van HMC gegeven kan wor

den. Voor dit project is een bijdrage van 

het Regionale Bestuur voor de Arbeids

voorziening Flevoland uit het Europees 

Sociaal Fonds aangevraagd en een bij

drage van Arbeidsvoorziening Flevoland 

uit eigen middelen.

ASRY launches first 
newbuilding

ASRY has recently launched the 

Yard’s first newbuilding, following its 

planned diversification into the small 

craft newbuilding sector, and can 

now offer owners a cost-effective 

service to satisfy their requirements 

in the Arabian Gulf region.

With well equipped workshops, a 

highly skilled workforce and the sup

port of one of the largest ship repair 

organisations in the Arabian Guff, 

ASRY can build competitively priced 
harbour tugs, work boats, pilot laun

ches, oil pollution containment ves

sels, fire fighting vessels, landing 

craft and other small service craft 
designed and built to operate in the 

area.
ASRY's first newbuilding project was 

a versatile 12.5 metre LOA service- 

and moonng boat built for the Yard's 

internal use to a Neue Jadewerft de

sign.

Artist Impression of the Bargelift Project at the Panama Canal
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Nederlandse maritieme 
cluster
Het eerste exemplaar van de “Dutch Ma- 

ritime Network Catalogue" werd op de 
vakbeurs Europort in de Amsterdamse 
RAI op dinsdag 16 november jl. ten doop 

gehouden. Prof.dr.ir. N. Wijnolst, voorzit
ter van Stichting Nederland Maritiem 

Land, overhandigde het eerste exem
plaar aan G.C.W. Speld, voorzitter van 

de brancheorganisatie Holland Marine 
Equipment.

Het stimuleren van de export voor de Ne

derlandse maritieme cluster is een van 
de beleidsdoelstellingen van Stichting 

Nederland Maritiem Land. De Stichting 

heeft in overleg met de brancheorganisa
ties gezocht naar een uitgever voor een 

Engelstalige catalogus waarin alle Neder

landse bedrijven, organisaties, instanties 
en verenigingen op maritiem gebied ver
meid staan. Het uitgeversbedrijf, ten Ha

gen & Stam, onderdeel van het Wolters 

Kluwer-concem, heeft deze taak op zich

genomen. Binnenkort is deze informatie 
ook op internet te zien (www.dmric.nl). 

Deze website biedt bedrijven doorkoppe- 

lingsmogeli|kheden naar eigen web sites. 
De Stichting zal de “Dutch Maritime 
Network Catalogue" in het buitenland via 

handelsmissies, ambassades, consula
ten en beurzen distribueren. Ook zal de 

Stichting, om de web site bekend te ma
ken, advertenties in buitenlandse vakbla
den plaatsen.

Wijnolst “De Nederlandse maritieme 
cluster is uniek in de wereld. Nergens 

vindt men zo'n hoeveelheid en verschei
denheid aan maritieme bedrijven en in

stellingen en zoveel kwaliteit en innovatie
ve kracht. Deze catalogus en website 
zullen in belangrijke mate bijdragen deze 

boodschap uit te dragen."

Informatie: Drs. ir. H.P.L.M. Janssens 
Directeur Stichting Nederland Maritiem 

Land.
Tel.: 010.2052720, fax: 010.2055307.

Radiography Test System cuts Site Disruption

Radiography te<tt <iy<iteni

Testing the integrity of welds and fabrica
tions during installation work or corro

sion monitoring operations can be car
ried out without the need to evacuate 

personnel, using an advanced radiograp
hic system developed by a British com

pany.
By exposing to radiation only the area un

der examination and eliminating surplus 

'unwanted' radiation, the SafeRad sys
tem from a company of the same name 

allows safety barriers to be sited only 
2 m away from test areas, reducing dis

ruption to construction, maintenance 
and process operations. The smaller 

test area also makes it easier for radio

graphers to control, and they do not ha

ve to enter the area for windout/retrac- 
tion.
An accurately controlled radiation beam 

is produced by the system’s compact 
and lightweight radioactive isotope con

tainer, which can be used in directional, 
projection and panoramic modes so that 

just one container is required for all appli

cations. The container has a range of 
safety features meeting the latest ISO 

3999 requirements.
Radiation-controlled areas can be redu

ced to as little as 1 m from the container 
with GammaBlok, a plasticsbased shiel

ding material that can be rolled, folded,

Smit win* towage contract fo r Benelux tunnel elements

Smit International Group companies 
are to play a role in the construction 

of the second Benelux Tunnel, 
crossing Rotterdam’s New Water
way.

HC8 , the consortium of contractors 
responsible for the project, have 
awarded a contract to Smit Maritime 

Contractors and Takmanne for the 
towage of the six elements for this 
new submerged tube tunnel.

These units are huge, with a length of 
140 m, width of 45 m and height of 9 
m. The weight (dry) of each unit is 

around 56,700 tonnes. They are to 
be towed - at a rate of one per week - 
from the HCB casting basin at Baren- 

drecht to the installation site on the 
New Waterway. The voyage of 15 mi
les will take around 12  hours.

The existing Benelux Tunnel opened 
in 1967. It connects the Rotterdam 
ring route on the south bank to the 
main motorway links to Gouda and 
Hook of Holland, on the northern side 
of the New Waterway. Heavy peak 

traffic flows result in severe conges
tion and the second tunnel, alongside 
the first, will ease pressure and also 
take a new subway link across the 
New Waterway. The second Benelux 

Tunnel is due to open in 2002.
The towage contract will commence 
November 6 , 1999. Peter Korte- 

kaas, Smit Maritime Contractors' 
Project Manager, says: “This is a 
challenging assignment. The tunnel 

elements are unusually wide, in order 
to accommodate the subway. With a

width of 42 m, it will take a considera
ble pull force to get it moving and to 
keep it moving.
In  addition, we have very little clearan

ce at the Spijkemsser Bridge and the 
Botlek Bridge, on the way to the instal

lation site. Due to the width of the ele
ments, it is not possible to tow 
through the centre sections of the 
Botlek Bridge. Navigation under the 

side spans will be challenging. During 
this operation, we may use a win
ching tug' to obtain closer control for 

passage underneath."
The elements will be rigged and equip
ped with navigation systems for the 
tow. Each element will leave the cas
ting basin with five tugs in attendance, 
one at each comer and the fifth, a pus

her tug, available to assist manoeu
vring, When the Spijkenisser Bridge is 
reached, three additional pusher tugs 

will join the flotilla, for accurate positio
ning during passage under the 
bridges. Upon arrival, at the immer
sion location, each element will be fi- 
neposrtioned within the mooring sys

tem, in readiness for submergence. 
Smit Maritime Contractors has been 

involved in a series of contracts asso
ciated with submerged tube tunnel 
schemes. In The Netherlands, the 
company provided a full range of mari
ne services for the installation of the 
Piet Hein and Wijker Tunnels.

Contact: Ellen Lastdrager, Smit Inter

nationale
Tel: 010.4549911.

bent and cut to shape, or used as a wrap 
to suit any configuration.

The material is selfextinguishing, com

pletely inert, contains no toxic material 
and is resistant to most chemicals. It has 
a high tear strength and a non-stick wipe- 

clean surface that can be sterilised. In 
addition to a range of standard shapes 
and thicknesses, GammaBlok can be 

moulded to users' requirements. After 
use it can be returned to the company 

for recycling.
SafeRad uses a Selenium 75 radioactive 
isotope that is said to emit 'softer' radia

tion than Iridium 192 and produces ra

diographs of almost X-ray quality. Sour

ce change out frequency is reduced by 

the 120-day halffife of Se75.

British Company seeks Dutch 
Agent/Distributor

Contact: SafeRad Ltd, 6  Stockley Grove, 

Brancepeth, Durham, United Kingdom 

DH7 8 DU.
Mr Malcolm Wass, 

tel: +44.191.3782130; 
fax: +44.191.3782130,
E-mail: m.wass@saferad.onyxnet.co.uk
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Totaaloplossingen in 
aandrijven en besturen
Aandrijf- en besturingstechniek is het kloppend hart van elke machi

ne of installatie. Dynamisch, intelligent, maar ook kwetsbaar. Bij 

Hydraudyne Hydrauliek B.V. staat een team van specialisten klaar. 

Met verstand van uw branche, uw product, Hydraudyne Hydrauliek 

ontwerpt en bouwt complete systemen en aggregaten, maar kan 

ook duizenden componenten uit voorraad leveren (exclusieve 

Nederlandse vertegenwoordiger van Mannesmann Rexroth). 

Hydraudyne Hydrauliek: een deskundige partner, die op eik aan

drijf- en besturingsvraagstuk een passend antwoord heeft.

Hydraudyne Hydrauliek B.V.
Postbus 32, 5280 AA Boxtel 
tel.: +31 (0)411 65 19 51 
fax:+31 (0)411 65 14 83

Postbus 9236, 3007 At Rotterdam 
Hydraudyne is een onderdeel van tel.: +31 (0)10 292 63 00
het Mannesmann Rexroth Concern fax: +31 (0)10 292 63 70

■mn engineering

'nmannesmann■ Rexroth

Hoppettirig* Amsterdam. Schoepswert De Merwtlo

M A R I T I E M
T R A I N I N G S C E N T R U M  B.V.
Het tra in ingsinstituu t voor veiligheid aan  boord van schepen en 

ojfshore-installaties.

Gecertificeerde cursussen volgens Offshore & STCW95 
richtlijnen (o.a.):

Basic Safety

Proficiency in:

• Survival craft

• Fast R escue craft

(b asic  & advanced) Fire F ighting  

(b asic  & advanced) First Aid 

M edical C are on  Board 

Crow d- & C risis M an ag em en t 

T ailor m ade courses o n  req u est

Beerweg 101 / 3199 LM Maasvlakte

Netherlands

harbour no. 7033

phone + + 3 1  (0 )18 1-36 239 4

fa x + +  31 (0)181-36 298 1

e-mail mtcsurvival@)zeelandnet.nl

J W ® B E R G

m a k e s  y o u r  p r o p e l l e r  w o r k

WE ARE SPECIALIZED IN BERG CPP-PROPELLERS 
SERVICE AND PARTS TO COMPETITIVE PRICES 

WHEREVER AND WHENEVER YOU NEED US! 
PHONE: +46-31976975 FAX:+ 46-31969300  

HOME PAGE: www.jwberg.se
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Z.K.H. Prins Willem Alexander voelde zich helemaal thuis op de brug van de Jowi, waar hij 
een geanimeerd gesprek voerde met Daniël, Henk en Alexander Wanders (foto Schievink).

De Jow i
Nog maar 1 l/2jaar geleden werd de 

binnenvaart verrast met de komst van 

het eerste, speciaal voor containerver
voer uitgeruste, binnenvaartschip dat 

met een lengte van 135 bij 17 meter 

breed meteen het grootste binnenvaart

schip ter wereld was. Goed voor 400 

containers (TEU), grofweg vergelijkbaar 
met 7 goed gevulde lange treinen. 

Wanders is helemaal niet tegen de 

komst van de Betuwelijn, hij is er stellig 

van overtuigd dat containervervoer over 

rail, weg en water in een goede balans 

uiteindelijk de beste methode zal zijn. 

“Jammer dat de binnenvaart nooit goed 

is gehoord en de commissie Hermans 
heeft de binnenvaart gewoon wegge- 

drukt"; meer wil Henk Wanders niet over 

de huidige discussie over de Betuwelijn 

zeggen. Veel belangrijker vindt Henk 

Wanders het dat het zijn opzet met de 

Jowi zowel technisch als commercieel 

bijzonder goed geslaagd is. Het schip is 

na het verlaten van de werf daar uitslui

tend terug geweest voor de normale ser

vice. De Jowi vaart continu op de route 

Antwerpen, Rotterdam, Karlsruhe, visa 
versa, met een energieverbruik dat gelijk 

is aan dat van de conventionele schepen 

die de helft van het laadvermogen heb

ben. Onderweg worden de overslag

plaatsen Emmerich, Duisburg, Bonn, Ko- 

blenz, Wörth en Ludwigshafen aange

daan. De Jowi is als eerste binnenvaart

schip uitgerust met containergeleiders, 

hetgeen grote tijdwinst bij het laden en 

lossen oplevert en dit is voor de mensen 

aan boord en voor het schip zelf de 

meest ideale constructie. De exclusieve 

samenwerking met verlader CCS is van

af het begin een succes geweest. Vooral 

de mensen van de logistieke afdeling 

hebben in het begin moeten improvise

ren omdat men in de havens en bij de 

overslagplaatsen nog niet op zo’n groot

schip was ingesteld.

Maar dat is snel een suc
ces geworden.

Innovatie en creativiteit.

Dat waren de belangrijk

ste ingrediënten voor de 

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied 

on de werf Breko met de 

Jowi de prijs "Schip van 

het Jaar” toe te kennen.
Minister Tineke Netelen

bos reikte deze eervolle 

prijs in de vorm van een 

miniatuur in zilver van 

een Fluitschip op 8  mei 

uit aan Rein Breijer van de werf BREKO 

en Henk Wanders. Dat de Jowi een suc

ces is, mag worden afgeleid uit het feit 
dat half april van dit jaar het zusterschip 

de Amistade in de vaart gekomen is. 

Daarop varen de gebroeders Middel

koop wekelijks ongeveer dezelfde route. 
Wanders: “We wisten al ver van tevoren 

dat de infrastructuur in de havens en op 

de overslagplaatsen in het binnenland 

nog niet afgestemd was op de komst 

van deze grote schepen en we hoopten 
(eigenlijk gokten we een beetje) dat die 

achterstand snel ingelopen zou worden. 
Men zag ons overal graag binnenlopen 

en het leek wel of we een voorkeursbe
handeling kregen. Waar het om gaat is 

dat het laden en lossen zo snel mogelijk 

gebeurt, want daar ligt natuurlijk een 

groot deel van de winst. Ik hoop ook dat 
de verladers erin slagen de onderlinge 

samenwerking verder uit te bouwen, 

want dat kan de afhandeling in de havens 

en bij de overslagplaatsen versnellen het 

leidt tot een optimale benutting van de 

ruimte. De binnenvaart kan zich verheu

gen in veel sympathie, bij het publiek als

mede bij de politici in Den Haag. Minister

Netelenbos wees onlangs tijdens de jaar

vergadering van het Centraal Bureau 

voor Rijn- en Binnenvaart (CBRB) nog op 

het belang van die samenwerking. Zij leg

de een verband tussen de logistiek en de 
mogelijkheden van de gehele sector. Het 

gaat allemaal zo snel, dus ook de logis
tiek zal wel aangepast worden. Kijk maar 

hoe het ons verging. De eerste Jowi iri 

'79 was 90 x 9.50 meter met een laad

vermogen van 60 Teu. In ‘81 kwam de 
volgende Jowi met 95 meter lengte en 

een laadvermogen van 100 Teu, in ‘85 

volgde een 110 x 1 1 40er met een laad

vermogen van 208 Teu en in '98 kwam 

deze Jowi met 400 Teu, nog dit jaar ge

volgd door de Amistade met dezelfde 

specificaties.

Over het bedrijfsresultaat is Henk Wan

ders beslist positief. "Het is voor elke on

derneming moeilijk om het eerste jaar 

meteen winst te maken. Wij hebben te 

maken met een voor de binnenvaart on

gewoon hoge investering en in de ha

vens heeft men best wel aan ons moeten 

wennen. Onze grote winst zit natuurlijk in 

het relatief lage brandstofverbruik, het

geen meteen een winstpunt is voor het

milieu. Ik geloof niet dat we uurtjes moe
ten rekenen, want dan blijf je nergens in 

de binnenvaart. Wij hebben twee prachti

ge woningen aan boord en we werken in 

een grote en luxe uitgevoerde stuurhut 

met steeds wisselend droomuitzicht. Je 

kunt dit niet vergelijken met een baan op 

de wal. We varen rivier opwaarts gemid

deld met zo’n 80% en terug zitten we 

meestal bijna vol. Bij extreem hoog- en 

laag water moeten we de lading natuur
lijk aanpassen".

De Jowi heeft veel losgemaakt in de bin

nenvaart. Wekelijks komt hij op zondag

middag de Waal en Merwede af, waar 

veel mensen gericht op afkomen. Jowi- 

spotters zou je hen kunnen noemen. Het 
is elke keer weer een attractie om dat 

geweldige schip voorbij te zien komen. 
Ook in de politiek is de gang van de Jowi 

niet onopgemerkt gebleven. Minister pre

sident Wim Kok bracht een werkbezoek 

en toonde zich aangenaam verrast over 

wat hij zag en hoorde. Last but not least 
bracht Z.K.H. Prins Willem Alexander een 

werkbezoek aan de Jowi, waarbij bleek 

dat hij zeer onder de indruk was van dit 

prachtige schip.

Scheepswerf Grave zet alle zeilen bij met Unigraphics
De implementatie van de Unigraphics 

CAD/CAM software bij Scheepswerf Grave 

ging anderhalf jaar geleden van start. Het 

eerste schip gebouwd op basis van Uni- 
graphics-ontwerpen zal in maart 2000  te 

water gelaten worden.

De scheepsbouw is een vrij behoudende 

sector, waar ontwerpen nog vaak op de te

kenplank tot stand komen. Toch dwingen 

ook hier factoren als time-tomarkef en als

maar strenger wordende eisen van de 

klant in steeds grotere mate tot productivi

teitsverhoging en tijdwinst via automatise

ring.

“Als scheepsbouwer heb je dan twee op

ties. Ofwel kies je voor een conventioneel 

systeem dat in het verleden zijn kunnen 

heeft bewezen, maar loop je binnen de 

kortste keren tegen een aantal beperkin

gen aan en moet je op vrij korte termijn

weer nieuwe keuzes maken. Ofwel ga je 

meteen op zoek naar een stateof-the-art 

oplossing die in staat is om mee te groeien 

met de specifieke behoeften en wensen 

van je bedrijf, aldus Rob Van Kessel, be

drijfsdirecteur Scheepswerf Grave, die zon

der aarzelen voor de tweede optie heeft 

gekozen.

“Met Unigraphics CAD/CAM software, dat 

een algemeen pakket is, dus niet specifiek

afgestemd op de scheepsbouw, leken wij 

een gewaagde keuze gemaakt te hebben. 

Maar wij verkozen een algemeen pakket 

met de nodige groecapaciteit boven een 

specifiek scheepsbouwpakket dat vanwe

ge het missen van schaalgrootte op ter
mijn mogelijk niet meer aan onze behoef

ten zou voldoen’ , vervolgt Rob Van Kessel.

Scheepswerf Grave ging niet over één
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nacht ijs. Pas na een selectieprocedure 

van een jaar hakte het bedrijf de knoop 

door. Een belangrijk argument in het voor

deel van Unigraphics was, naast uiteraard 

de 3D-functionalrtert, de flexibiliteit van het 

pakket. Rob Van Kessel: “Omdat elk van 

onze schepen uniek is en wij telkens weer 

op een andere manier te werk gaan, waar

bij we bepaalde facetten nu eens uitbeste
den en dan weer zelf uitvoeren, wilden wij 

niet gebonden zijn aan een vaste proces

doorloop. Unigraphics laat zeer brede pro

cesvariaties toe, waardoor wij onze onaf

hankelijkheid kunnen behouden." Andere 

specifieke voordelen van Unigraphics 

noemt Scheepswerf Grave de mogelijkheid 

tot het snel en algemeen doorvoeren van 

wijzigingen; de geïntegreerde koppeling 

naar het CAM; de communicatiemogelijk

heden; de accurate voorstelling van de ont

werpen, waardoor problemen op de werk

vloer voorkomen worden; hergebruik van 

bestaande gegevens en de betere presen

tatiemogelijkheden, die door de verkoopaf

deling op prijs gesteld worden.

Unigraphics wordt momenteel gebruikt 

door 4 constructeurs; binnenkort worden 

dat er 5. De tevredenheid bij de gebruikers 

is groot: ook de oudere constructeurs, dte 

voorheen nooit met een computer gewerkt 

hadden en de nodige inleertjjd nodig gehad 

hebben, willen onder geen enkele voor

waarde nog terug naar de tekenplank. Rob 

Van Kessel: “Voor een definitieve balans is 

het nog te vroeg. Wij realiseren ons terde

ge dat we op dit ogenblik nog maar een 

klein gedeelte van de mogelijkheden van 

Unigraphics benutten. Toch plukken we nu 

al de vruchten van onze inspanning. Omwil

le van de uitgebreide functionaliteit van het 

pakket en de wetenschap dat het een op

lossing biedt voor al onze problemen, zijn 

onze verwachtingen voor de toekomst 

hooggespannen.”

Over Scheepswerf Grave
Scheepswerf Grave, gevestigd in het Ne

derlandse Grave, werd opgericht in 1957 

en startte als een klein reparatiebedrijf. De 

afgelopen 42 jaar is de onderneming uitge

groeid tot een complete scheepswerf, die 

zich bezighoud met het ontwerp, het detail

leren, de engmeenng, de productie en de 

volledige afbouw van in hoofdzaak sche

pen voor de binnenscheepvaart. Scheeps

werf Grave vervaardigt 3 a 4 schepen per 
jaar, van onderzoekingsvaartuigen voor 

het Rijk en toeristische rondvaartboten tot 

cruiseschepen die het hele Rijn- en Donau- 

gebied afvaren. De onderneming realiseert 

met 72 vaste medewerkers een jaaromzet 

van 20 miljoen NLG (20% reparatie, 80% 

nieuwbouw).

Over Unigraphics Solutions
Unigraphics Solutions Inc. is een wereldwij

de leverancier van CAD/CAM/CAE/PDM- 

oplossingen.

Tot het productengamma behoren onder 

meer Unigraphics, Solid Edge, MAN en Pa- 

rasolid.

Alle producten uit het portfolio concentre

ren zich op werktuigbouwkundige toepass

ingen.

Unigraphics richt zich op het highend

marktsegment en proces complexe pro
ducten. Sofid Edge wordt onder Windows, 

toegepast in het rmdrange marktsegment 
voor geometrisch complexe producten. 

Daarnaast beheert IMAN (Product Data Ma

nagement) de gegevensstroom. Tenslotte 

is er het wereldvermaarde Parasolid als 

modelleerkem van zowel Unigraphics als 

Sokd Edge.

Alle producten en diensten van Unigraphics 

Solutions kunnen worden gebundeld naar

gelang de wensen, eisen en budgetten van 

de klant.

Meer informatie over Unigraphics Solutions 

vindt u op het Internet: 

http./Avww.ugsoluti ons.com

Voor meer informatie:

Martien Merks, Unigraphics Solutions

Postbus 70005
5201 DE 's-Hertogenbosch.

Tel: 073.6802500, fax: 073.6802525.

VRIPACK YACHTING INTERNATIONAL
naval architects bv

Vripack Yachting is een gerenommeerd architecten bureau voor jacht en scheepsbouw gespecialiseerd in het ontwerpen van kwalitatief hoogwaardige jachten voor nationale en 
internationale opdrachtgevers. Elk ontwerp is uniek en bestemd voor veeleisende werven en particulieren. De ontwerpen variëren van 6 tot 80 meter welke met gezamenlijke in
spanning wordon opgezet door onze afdelingen Styling, Naval Architecture, Mechanical Engineering en Interior. Tevens fungeert het bedrijf als teken- en rekentechnisch centrum 
voor veel bekende werven en architecten in het binnen- en buitenland. Een onophoudelijke explosieve groei van de afgelopen jaren heeft geresulteerd in de bouw van ons nieuwe 
kantoor aan de Houkesloot te Sneek met volledige implementatie van CAD/CAM/CAE computer systeem. Vripack Yachting kenmerkt zich door een zeer dynamisch team van 30 
specialisten waarbij een hoge mate van zelfstandigheid en eigen inbreng wordt nagestreefd.

In verband met de positieve korte en lange termijn verwachtingen in de jacht- en scheeparchitectuur is Vripack Yachting op zoek naar enthou
siaste, innovatieve en kundige medewerkers (leeftijd tot 30 jaar) voor versterking van onze afdeling Constructie. Wij komen graag in contact met

HTS - Scheepsbouwkundige ingenieur{s)
Functie profiel
In teamverband zult u betrokken zijn bij alle interne werkzaamheden die zich uitspreiden over het totale traject van voorontwerp, produktie te
kenwerk en afbouw van toonaangevende jachtontwerpen met als taak de scheepsbouwtechnische problemen tijdens de engineeringfase op 
te lossen en de productie te begeleiden.
U zult gebruik maken van specialistische programma's voor het uitvoeren van alle voorkomende scheepsbouwkundige berekeningen welke te 
maken hebben met de prestaties van de jachtontwerpen als ook met de constructieve aspecten daarvan. Hiernaast wordt u geacht om te kun
nen gaan met de programma's van MS-Office en AutoCAD 14. U wordt geacht op de hoogte te zijn (of de weg hierin weten te vinden) met de internationale regelgeving van zowel 
klassebureau’s (LRS, ABS) alsook MCA en gerelateerde regelgeving.

Functie-eisen
De elementaire kennis voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn primair gebaseerd op een afgesloten HTS-Scheepsbouwkunde opleiding en worden aangevuld met een ge
degen interne "on-the-job-opleiding".
Door het internationale gebied waarin Vripack Yachting opereert is het beheersen van de engelse taal in woord en geschrift en goede communicatieve vaardigheden een vereiste. 
Kandidaten met ervaring in soortgelijke functies genieten voorkeur.

Geboden wordt een baan met uitstekende toekomst perspectieven in een motiverende werksfeer en passende salariëring conform CAO voor architectenbureaus. Indien u boven
staande beschouwt als een uitdaging dan vragen wij u vriendelijk uw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae binnen 15 dagen na verschijning van deze advertentie te zenden aan: 
Vripack Yachting International Naval Architects BV, ta  v, de heer C. Poorte. Postbus 334,8600 AH Sneek 
Voor verdere informatie kijk op: www.vripack.com

•Naval Architecture 
•Ship & Yacht Design 
•CAD/CAM/CAE 
•CNC Engineering 
•Mechanical Engineering 
•Production Data Control 
•Interior Designers & Stylists 
•Building Supervision 
•Class Society Consultants

One team of 30 Computer 
Aided Specialists since 1961
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M A R IT IE M E  SPECIALISTEN GEZOCHT

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  

&  In 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

Brunei Marine 
Technology

Brunei M arine 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 Marine Technology 

ondersteunt u opdrachtgevers 

w ereldw ijd bij hun activ ite iten op 

engineeringgebied en /o f project

management.

Door gebruik te maken van de 

capaciteit en kennis van specialisten 

van Brunei M arine Technology, op 

die m om enten 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

m idde lt Brunei M arine Technology 

op managementniveau.

De organisatie kenmerkt zich door 

gespecialiseerde accountmanagers 

m et een scheepsbouwkundige ach

tergrond. Vanuit hun a ffin ite it 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 in fo rm atie : 
w w w .brune l-m arine .n l

M arconistraat 16 
Postbus 6316 
3002 AH Rotterdam  

te l. 010 425 5544 
fax  0104764445

bmnel
Marine Technology

De SpeciaHstenSpecialist

http://www.brunel-marine.nl


Maritieme Marktfi^MMenso de Jong

Jeugd heeft macht
Bedrijven moeten vechten om nieuwe, jeugdi
ge medewerkers aan te trekken. Wie verliest, 
kan zijn bedrijf wel opdoeken. Daarom "heeft 
de jeugd de macht aan hun kant", aldus voor
zitter M.A. Busker van de VNSI op de leden
vergadering in november. Die had dan ook als 
thema "Jong leren in de scheepsbouw". Bo
vendien, de werven moeten ook jongleren om 
overeind te blijven bij de huidige, moordende 
concurrentie.

De reders zitten met hetzelfde jeugdpro
bleem; daardoor dreigt mogelijke vlootgroei 
in het water te vallen. Vandaar de jeugdcam- 
pagne met de eveneens dubbelzinnige naam 
"Je toekomst ligt in het water". Het project 
Strategisch Personeelsbeleid, dat onder an
dere beoogt hoogwaardige en aantrekkelijke 
functies aan boord te scheppen, moet ook de 
uitstroom naar walbanen vertragen.

Zowel de scheepsbouw als de scheepvaart 
steekt de hand dus in eigen boezem om een 
beter werkklimaat voor de kritische jeugd te 
scheppen. Ook is er veel contact met de op
leidingen om die te verbeteren. Maar met de 
gortdroge persberichten van VNSI en KVNR 
over hun vergaderingen bereik je uiteraard 
niet de kranten, laat staan de televisie, om zo 
meer bekendheid aan de bedrijfstak te geven. 
Het zal de pers worst zijn dat het “tekort aan 
Nederlandse officieren een onderwerp van 
aanhoudende zorg is voor de Nederlandse 
overheid”. Minister Netelenbos bracht even
min vuurwerk; iedereen doet kennelijk zijn 
best het zorgvuldig opgebouwde en vruchtba
re overleg tussen bedrijfsleven en overheid 
niet te doorkruisen door al dan niet gefundeer
de kritiek op elkaar.

De Tweede Kamer is niet direct betrokken bij 
dat overleg, zodat drs. W.J. Bos van de PvdA- 
fractie, wel wat interessants had te vertellen 
aan de VNSMeden. Toch stond daar geen 
woord over in het persbericht. Evenmin werd 
het leuke gesprek genoemd met schrijfster 
en gymnasiaste Anna Woltz die, met een glim
lach, de schooldekanen een veeg uit de pan 
gaf. Wel kwam de uitreiking ter sprake van de 
Ter Haif prijzen aan twee niet genoemde jon
gelui - wat juist aardig nieuws kon zijn voor 
een lokale krant - maar wie zou die onmogelij
ke naam Ter Hart Scheepsbouwopleidingssti- 
muleringsfonds' hebben bedacht?

Geen draagvlak voor scheeps- 
bouwsteun
Volgens Bos is er in de Tweede Kamer geen 
draagvlak meer voor generieke scheeps- 
bouwsteun; de werven moeten hun eigen 
boontjes doppen met hooguit nog eenmaal 
een extra impuls. Alleen als de EU besluit de 
steun door te zetten vanaf 2001, gaat Neder
land misschien ook iets doen. Hij had zijn 
woorden nog nauwelijks uitgesproken of 
Duitsland kwam met een antwoord; de Duitse 
werven krijgen gedurende 2001, 2002 en 
2003 DM 240 mln per jaar aan ordersteun. 
Dat is wel minder dan de huidige 7,5%, maar 
toch....
Topman C. de Ruiter van IHC Caland voorziet 
reeds een scenario waarbij het bedrijf de 
scheepsbouw moet verlaten. Zonder EU- sub
sidies als tegenwicht tegen de Koreaanse 
marktdruk verwacht hij dat andere Europese 
werven zullen trachten nichemarkten als de 
baggerbouw binnen te dringen, waardoor 
daar niets meer te verdienen vatt voor (HC. 
Aan te nemen is, dat IHC dan wel geld kan ver
dienen door licenties te verstrekken aan bui
tenlandse werven voor haar geavanceerde 
baggertechnologie.
Overigens noemde Bos reeds 
als alternatieve steun- 
mogelijkheid een bete
re aansluiting van on
derzoek naar 
realisatie in inno
vatieve produc
ten en diensten.
Ook Busker 
zou graag zo’n 
investerings
subsidie voor 
innovaties 
zien. Verder 
bepleitte 
Busker we
derom een 
flexibeler toe
passing van 
de matching- 
steun. Daar kan 
je nog aan toe
voegen steun 
voor orders uit 
ontwikkelingslan
den. In andere 
ElHanden komen ze

daarmee tot 22,5% steun, aldus Busker. In 
Frankrijk zelfs tot 34% volgens Lloyd’s List. 
Bos dacht dat de reeds lang gevraagde or
dersteun voor grote verbouwingen er eindelijk 
zal komen nu alle omringende landen die toe
passen.

Al zullen de reders het niet toejuichen, steun is 
ook mogelijk door rederssteun te koppelen 
aan bouw op een EU-werf. Zo'n mogelijkheid 
zag Bos bij de financiering via de thans door 
Vermeend verguisde commanditaire vennoot
schap (CV). De FVdA- fractie zou wat zien in 
voortzetting van de CV-constructie in de 
scheepvaart, maar dan alleen voor in Neder
land te bouwen schepen. Dat kan natuurlijk 
niet, maar de scheepsbouwers zullen onge
twijfeld al blij zijn indien de beperking zal gel
den voor in de EU te bouwen schepen. Met 
hun efficiënte en productieve werven hebben 
de scheepsbouwers weinig te vrezen van Eu
ropese concurrenten, mits het verschil in sub
sidies niet te gTOOt wordt en de Koreaanse 
concurrentie enigermate beteugeld kan wor
den. Helaas ziet het ernaar uit dat de EU voor
lopig weinig kan en wil doen om Korea tot een 
koerswij-

“Jeugd heeft de macht"
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“Korte vaart. Er is meer geld nodig voor het maken van meer studies

ziging te dwingen. Ook de Japanse werven 
gaan gebukt onder het Koreaanse geweld, 
getuige het besluit van Mitsubishi het aantal 
scheepsbouwers met 11% te verminderen. 
Officieel is de onzekere marktsituatie ook de 
reden voor het afblazen van de Groninger sa
menwerking bij de assemblagewerf in Eems- 
haven. Traditiegetrouw kan ook een reden zijn 
dat de werven er wederom niet uitkwamen 
hoe zij kunnen samenwerken op zo’n geza
menlijke werf.

Ondanks de sombere vooruitzichten, blijft 
Busker optimistisch; de scheepsbouw ziet 
2000 met vertrouwen tegemoet. De produc
tie is opnieuw toegenomen; van 429.000 egt 
in 1997 naar 521.000 egt in 1998 en circa 
540.000 egt in het afgelopen jaar. Hoewel 
het orderboek in de eerste negen maanden 
van 1999 met 14% afnam tot 670.000 egt, 
druppelen er toch nog regelmatig nieuwe or
ders binnen. De winstmarges zullen niet hoog 
zijn, maar er zijn maar weinig werven die met 
verlies werken. De kleine scheepsbouw blijft 
het bovendien uitstekend doen, terwijl de re
paratie het herstel van 1998 vorig jaar heeft 
kunnen vasthouden.

Korte vaart
Drs. A. Korteland, voorzitter van de KVNR, 
sprak in zijn toespraak voor de ledenvergade
ring in november de hoop uit dat de overheid 
voldoende geld beschikbaar zal stellen 
om een goed transportnet
werk binnen Euro
pa te 
hel-

pen opzetten met een 
belangrijk aandeel voor 
shortsea shipping. Het 
tijdschrift Fairplay ziet 
evenwel geld niet zozeer 
als het probleem, maar 
het gebrek aan daad
kracht. Gedurende 15 
jaar zijn er al honderden 
studies gemaakt over de 
korte vaart, maar een 
EU-vertegenwoordiger 
kon op de vraag van Fair
play wat er nu ging ge
beuren na alle brainstor
ming, alleen antwoor
den: “Now we need to 
identify what the pro- 
blems are”. De docu

mentatie levert bij voorbeeld problemen op, 
maar niemand zou nog weten welke docu
menten dat precies zijn. Bovendien: “We don't 
have a recognised definition for efficiency in 
ports". Helaas, de antwoorden zijn duidelijk: 
er is meer geld nodig, niet voor het oplossen 
van knelpunten, maar voor het maken van 
nog meer studies. Knelpunten als de afwijken
de douanebehandeling van zeevervoer binnen 
de EU ten opzichte van wegvervoer en de 
vaak hoge havenkosten voor de korte vaart, 
met name voor RoRo-schepen, zijn bovendien 
op te lossen zonder dat het regeringen geld 
kost. Gent geeft reeds kortingen tot 60% voor 
de korte vaart.

Het zo gespaarde geld kunnen we misschien 
gebruiken voor de doortrekking van het Rijn- 
Schelde kanaal naar Parijs, al zal niet de korte 
vaart, maar wel de binnenvaart daarmee ge 
baat zijn. Gedachtig aan de eindeloze discus
sies over de Betuwelijn, de IJzeren Rijn en de 
Maasvlakte, moet je er niet aan denken hoe 
het met zo'n kanaal zal gaan. Dit te meer om
dat het de concurrentiepositie van de Franse 
havens en de Franse spoorwegen kan aantas
ten. Maar je kan ook redeneren dat Antwer
pen en Rotterdam het slachtoffer zullen zijn, 
want Le Havre krijgt door zo'n kanaal toegang 
tot het Ruhrgebied.

Ondertussen blijft de korte vaart innovatieve 
geesten boeien. Zo heeft Navtec Consult in 
Emden een Swath-schip ontworpen voor het 
vervoer van binnenvaartschepen, reeds bela
den met containers. De containers kunnen 
dan langs de Rijn in duwbakken per bestem
ming geladen worden, waarna de bakken in 
Rotterdam in enkele uren worden overgeno
men in het schip dat een of meer havens aan
loopt in bijv. the UK of Spanje/Portugal. Geen 
overslagkosten en geen wachttijden meer bij 
ECT! Bij gunstig weer zou het Swath-schip 
zelfs op zee de bakken kunnen overnemen; 
dus ook geen havenkosten in Rotterdam.

Kosten moeten omlaag
Al is het idee van Navtec Consult in de praktijk 
misschien niet uitvoerbaar, het bureau is in ie 
der geval op de goede weg door het accent 
te leggen op kostenverlaging. Na alle euforie 
bij de fusie van Nedlloyd's en P&O's container
vervoer, zal bijna iedereen gedacht hebben 
dat P&O Nedlloyd (PON) nu wel de kosten on
der controle zal hebben. In november kwam 
MRC Business Information evenwel met ont
hutsende cijfers. Van de 20 grootste contar 
nerrederijen heeft PON de laagste container- 
benutting, gemeten door het vervoer te delen 
door het beschikbare bestand aan contai
ners. Maersk-Sealand beschikt bijv. over 34% 
meer containers dan PON, maar vervoert er 
174% meer en doet dat met nog niet het dub
bele aantal werknemers. Wat inkomsten per 
werknemer betreft, komen alleen Hapag- 
Lloyd en Hamburg-Süd op lagere cijfers dan 
PON; ook deze twee rederijen maakten een 
klein verlies in de eerste negen maanden van 
1999.
Nu zijn het wel vaak geschatte cijfers die MRC 
geeft, waarnaast niet duidelijk is of steeds de
zelfde periodes met elkaar zijn vergeleken. 
Bovendien besteedt de ene rederij meer uit 
dan de andere of huurt meer containers in op 
tijdelijke basis dan de concurrent. Maar als je 
bij bijna elk criterium tot de slechtste behoort, 
geeft dat wel te denken. Maersk-Sealand 
maakten in de eerste negen maanden 
US$150 mln winst, PON een verlies van 
US$2 mln. Maar, vanaf eind 2000 verwacht 
PON alsnog de kosten met US$100 mln op 

jaarbasis te kunnen drukken. Laten we 
het hopen.

Swath ship voor duwbakken
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Van der Giessen-de Noord bouwt jumbo zuiger HAM 318
HAM, bagger- en waterbouwkundige De afmetingen worden:

werken beeft bij IHC Holland een sleep
hopperzuiger besteld met een hopper 

inhoud van 23.700 m3. Het schip zal de 

naam HAM 318 krijgen. In verband met 

de afmetingen, in het biizonder de breed

te, zal het schip door Van der Giessende 

Noord worden gebouwd in plaats van in 

Kinderdijk of Sliedrecht.

Lengte o.a. circa 

Lengte l.l. 

Breedte mal 

Holte 
Diepgang 

Draagvermogen

170.00 m.

159.00 m.

32.00 m. 

13,25 m.

12.00 m. 
36.450 L

Hiermee wordt het de grootste zuiger 

die ooit in ons land is gebouwd.

Het schip wordt uitgerust met twee zuig- 

buizen van 12 0 0  mm, voor een zuigdiep- 

te van maximaal llO m .

Het voortstuwingsvermogen zal 2 x 
12.600 kW bedragen, waarmee een 

snelheid van 17 kn wordt behaald. Het 
boegschroefvermogen wordt 2200 kW, 

het zandpompvermogen 2 x 5500 kW en 

het jetvermogen 2 x 2150 kW. Het totaal

Opdrachten

geinstaleerd vermogen is 28.500 kW.

De oplevering van de HAM 318, bouw- 

nummer 979 bij GN, resp. 1226 bij IHC, 
is voorzien in het naiaar van 2001. Met 

de bouw is een bedrag van ruim f. 2 00  

miljoen gemoeid.

Voor de bouw van een zusterschip is een 

optie verleend.

Veel orders voor Volharding-
De Volharding groep heeft vijf schepen in 

het orderboek kunnen bijschrijven.

Pattje Shipyards gaat voor verschillende 

Duitse opdrachtgevers in totaal vier 
kruiplijncoasters van het nieuwe 'River 

Carrier' type bouwen: twee van 1800 

tdw en twee van 2700 tdw.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 80,90 8 8 ,00  m.

Lengte l.l. 77,15 84,70 m.

Breedte mal 11,42 11,41 m.
Holte 4,75 5,40 m.
Diepgang 3,00 4,05 m.
Draagvermogen 1800 2700 t.
Strijklijn boven basis 7,50 9,25 m.

■groep
De casco’s worden in Roemenië ge

bouwd, waarna de schepen in Waterhui

zen worden afgebouwd.

De River Carners 1800, bouwnummers 

438 en 439, moeten in het derde kwar

taal van dit jaar worden opgeleverd.

De River Carriers 2700, bouwnummers 

364 en 365, krijgen een enkel ruim van 

61,20 x 9,00 x 6,90 m, een inhoud van 

3798 m3 (134,150 cu.ft.) en verplaats

bare dwarsschotten.

Een dieselmotor van 1100 kW levert een 

snelheid van 11  kn.

Beide schepen moeten in het vierde 

kwartaal van dit jaar worden opgeleverd.

Eveneens voor een Duitse opdrachtge

ver gaat Pattje verder, onder bouwnum- 

mer 411, een zusterschip bouwen van 

de Thor, waarvan hieronder over de te

waterlating wordt bericht. De oplevering 

van dit schip moet omstreeks het einde van 

het eerste kwartaal 2000  plaatsvinden.

Maaskant houwt TX-36
Opnieuw heeft Maaskant Shipyards in 

Stellendam van een Texelse rederij op

dracht gekregen voor de bouw van een 

kotter van het Concorde type. De op

drachtgever is Vis-Vis BV.

Het schip, bouwnummer 556, krijgt vis- 

senjnummer TX-36, wordt voorzien van 

een Deutz motor en moet komend na

jaar worden opgeleverd.

Meer orders voor IHC
Naast de opdracht voor de HAM 318 

ontving IHC nog orders voor een grote 

snijkopzuiger en voor ben standaard snij- 

kopzuigers van het type Beaver. Deze 

zullen alle in Sliedrecht worden ge

bouwd.

De Nabonal Marine Dredging Co. in Abu 

Dhabi bestelde een zusterschip van de

10.500 kW snijkopzuiger Al Mirfa, die 

het komend najaar zal worden opgele
verd. Het zusterschip, bouwnummer 

2354, moet een jaar later gereed ko
men.

Verder gaf NMDC nog opdracht voor 
een Beaver 3800, bouwnummer 2340, 

die in het derde kwartaal van dit jaar 
wordt opgeleverd.

De overige nieuwe opdrachten betreffen:

• een Beaver 300 voor Joegoslavië;

•  een Beaver 600 en een Beaver 

1200 voor India;

• twee Beavers 1200 voor Vietnam;

• een Beaver 1200 voor Myanmar;

•  een Beaver 600 en twee Beavers 

1200 voor China.

In India, Vietnam en China zullen de 

Beavers o.a. worden ingezet voor bestrij

ding van de gevolgen van recente over

stromingen.

In Myanmar, waar levering plaats vindt 

aan het Directorate of Water Resources 

(Ministry of Transport), zal de Beaver 

12 0 0  worden gebruikt om een aantal 
steeds terugkerende zandbanken in de 

benedenstroom van enkele grote rivie

ren en de delta op te mimen. De zand

banken maken in het droge seizoen bij 

laag water de vaart ook voor zeer ondiep 

stekende scheepjes onmogelijk, waar

door o.a. de boeren niet in staat zijn hun 

producten naar de markten in de omrin

gende dorpen en steden te vervoeren. 

Door het inzetten van de Beaver wordt 

dit probleem verminderd.
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Tille boekt vier schepen van
Voor Navigia Shipping te Groningen en 

voor JR Shipping te Harlingen gaat Tille 

Scheepsbouw in Kootstertille elk twee 

schepen bouwen van het nieuwe type 

Tille Trader 3300.

Het ontwerp is gebaseerd op de romp- 

vorm van de Conofeeder 200. De sche

pen zijn echter niet in de eerste plaats 

voor het vervoer van containers bedoeld, 
maar van ladingen als staal, hout, graan 

en gevaariijke goederen.
De hoofdafmetingen zijn:

een nieuw type
Lengte o.a.

Lengte 1.1.
Breedte mal 

Holte 
Diepgang 

Draagvermogen

91,25 m. 

84,95 m, 

13,75 m. 
6,25 m. 

4,92 m. 

circa 33301.
Het schip krijgt een enkel ruim van 

61,875 x 10,80 m, met een inhoud van 

circa 4870 m3 (183.500 cu.ft.L 

De schepen worden uitgerust met een 
Wartsila dieselmotor, type 6L26A van 

1950 kW bij 1000 tpm, waarmee een

snelheid van circa 13 kn zal worden be
reikt.

De schepen voor Navigia krijgen de na
men Lingedijk lbouwnummer 334) en 

Hunzedijk lbouwnummer 335) en moe

ten worden opgeleverd omstreeks het 

einde van het derde kwartaal van dit jaar, 
resp. ongeveer dne maanden later.

De schepen voor JR Shipping, bouwnum- 

mers 333 en 336, moeten dan steeds 
weer drie maanden later gereed komen. 

Tille boekte reeds eerder een wat kleine

re Tille Trader 2800 (ze SWZ 7/8-99, 

blz. 15).

Zijaanzicht van de Tille Trader 3300.

Ardea
Bi) Scheepswerf Slob te Papendrecht is 
op 19 november de voor Van Ommeren 

bestemde chemicaliëntanker Ardea te 
water gegaan. Het is een zusterschip 

van de Alcedo, beschreven in SWZ 12- 

99, blz.24, en wordt evenals haar zuster 
door Breko in Papendrecht afgebouwd. 
De oplevering is voor deze maand ge
pland.

Tewaterlatingen

Thor
Pattje Shipyards in Waterhuizen heeft op 
27 november het multipurpose vracht
schip Thor, bouwnummer 410, te water 
gelaten. Het schip wordt voor Duitse re

kening gebouwd.

De Thor is gebouwd op basis van het 
succesvolle 4200 tdw ontwerp van Bo- 
dewes Volharding, waarvan er inmiddels 

al zo'n 25 zijn gebouwd. Door het aan
brengen van een raised quarter deck 

kon de diepgang worden vergroot en is 
het draagvermogen toegenomen tot 

49501.

De oplevering van de Thor wordt deze 
maand verwacht.

Mississippiborg
Op 30 november heeft de multipurpose 

container carrier Mississippiborg, bouw
nummer 515, het bouwdok van Frisian 

Shipyard Welgelegen verlaten. Het schip, 

bestemd voor Wagenborg Shipping in 

Delfzijl, is van het type Bijlsma Trader 
9000, waarvan Scheepswerf Bijlsma 

Lemmer er al negen heeft gebouwd. 
Voor een beschrijving van het eerste 

schip, de Markborg, zie SWZ 3-97, blz. 

40.
De oplevering van de Mississippiborg is 

voor deze maand gepland.

AID bestelt patrouillevaartuig bij Damen Twee dieselmotoren van ieder 1750 kW

Damen Shipyards Gorinchem heeft van Lengte o.a. 61,50 m. geven het schip een snelheid van 17 kn.

de Algemene Inspectie Dienst (AID) op Lengte 1.1. 53,50 m. De accommodatie zal plaats bieden aan

dracht gekregen voor de bouw van een Breedte mal 10,30 m. 20  personen, bemanning en opstap

patrouillevaartuig. Holte 5,80 m. pers. Het schip moet medio 2001 in de

De afmetingen worden: Diepgang 3,80 m. vaart komen.

Zijaanzicht van het AID patrouillevaartuig.

Opdracht uit de Malediven voor Visser Den Helder
Scheepswerf Visser in Den Helder heeft 

uit de Malediven opdracht gekregen voor 

de bouw van twee fish collecting ves

sels’ van hetzelfde type als waarvan de 

werf er in 1994 al vier bouwde (zie SWZ 

11-94, blz. 603 e.v.). Om de vervoersca

paciteit te vergroten worden de nieuwe

schepen echter ongeveer twee meter 

langer: circa 22 m. De machineirv 
stallatie en de RSW-installatie blijven on

gewijzigd.
De schepen hebben de bouwnummers 

158 en 159 en moeten eind van dit jaar 

worden opgeleverd.

Vervolgopdracht voor De Hoop
De Hoop Lobith/Heusden heeft van de 

Amerikaanse touroperator Grand Circle 

opdracht gekregen voor een tweedeks 

passagiersschip, dat onder bouwnum

mer 379 zal worden gebouwd. De ople

vering is gepland voor maart 2 0 0 1 .

Het wordt een zusterschip van de 
Debussy (bouwnummer 377) die het 
komend voorjaar gereed moet komen. 

Beide schepen zijn bestemd voor toch

ten op de Franse binnenwateren, zoals 

de Rhône en de Saône.

Scheepswerf Grave bouwt veerpont voor Gorinchem
Voor de verbinding tussen Gorinchem en 

Woudrichem gaat Scheepswerf Grave 
een nieuwe veerpont bouwen, met een 

capaciteit voor 250 passagiers.

De afmetingen worden: L o.a. x B o.a. x

H = 35,00 x 9,00 x 2,10 m, diepgang 

circa 1,2 0  m.
Het schip, bouwnummer 234, moet om

streeks het eintde van het tweede kwar

taal van dit jaar worden opgeleverd.
Zijaanzicht van de veerpont voor Gorinchem.
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Avro Warrior
Scheepswerf Metz op Urk heeft op 4 de

cember de trawler Avro Warrior, bouw- 
nummer 114, te water gelaten. Het 

schip wordt in samenwerking met Machi

nefabriek Hoekman, eveneens op Urk, 
gebouwd voor de Ierse reder Brendan 

McGrath.

Het ongeveer 40 m lange schip moet 

omstreeks het einde van het eerste 

kwartaal worden opgeleverd.

Voor enkele voorlopige gegevens en een 

zijaanzicht, zie SWZ 9-99, blz. 8 .

Tewaterlatingen (vervolg)

Polar Sun
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 

17 december het vrachtschip Polar Sun, 

bouwnummer 455, te water gelaten. Het 

schip is bestemd voor de C.V. Scheep- 
vaartondernemmg Polar Sun, met Ama- 

sus in Delfzijl als managers.

De Polar Sun is het vijfde schip van het 

type Polar Combi Porter 200, waarvan 

de werf er nog vijf in opdracht heeft. Het 

eerste schip was de Lumare, zie SWZ 8 - 

98, blz. 6 . De oplevering van de Polar 

Sun is voor deze maand gepland.

Blue Star 1
Bij Van der Giesservde Noord is op 18 
december het passagiers/ro-ro schip 

Blue Star 1, bouwnummer 976, van sta

pel gelopen. Het is het eerste van twee 

snelle ferries die worden gebouwd voor 

Strintzis Lines Shipping S.A. in Athene.

De oplevering van de Blue Star 1 zal naar 

verwachting komend voorjaar plaatsvin

den.

Voor enkele voorlopige gegevens en een 
zijaanzicht, zie SWZ 9-98, blz. 5.

De tewaterlating van de Blue Star 1 werd verricht door minister Netelenbos (foto: GN).

Dongedijk
Tille Scheepsbouw in Kootstertille heeft 

op 23 december het containerfeeder- 
schip Dongedijk, bouwnummer 329, te 

water gelaten. De doopplechtigheid 

werd vemcht door minister Netelenbos. 

Het schip is bestemd voor Navigia Ship

ping te Groningen en is een zusterschip 

van de Friesedijk, waarvan de voornaam

ste gegevens en een foto in SWZ 12-99, 

blz.15. zijn gepubliceerd. De oplevering 

van de Dongedijk moet in het eerste 

kwartaal plaatsvinden.

River Concerto
Bij De Hoop Heusden vond op 23 de

cember de tewaterlating plaats van het 

rivierpassagiersschip River Concerto, 

bouwnummer 451. Het is een zuster

schip van de River Rhapsody die vorige 
zomer bij De Hoop Lobith gereed kwam, 

zie SWZ 8-99, blz. 18. Het nieuwe schip 

wordt echter gebouwd in opdracht van 

de Amerikaanse touroperator Grand Cir- 

cle. De oplevenng is gepland voor maart 

van ditjaar.

Dutch Aquaniarine
Bij Scheepswerf Bijlsma Lemmer is op 

28 december de Dutch Aquamarine, 

bouwnummer 6 8 6 , uit het bouwdok ge

sleept. Het is de eerste van drie circa 

6500 tdw metende chemicaliëntankers 
die de werf voor Broere Shipping bouwt.

Voor enkele voorlopige gegevens, zie 

SWZ 6-98, blz. 7.

De oplevering van de Dutch Aquamarine 

wordt omstreeks het eind van de volgen

de maand verwacht.

Tigre d’Or
Scheepswerf Amels in Makkum heeft op 

13 november het luxe motorjacht Tigre 

cfOr, bouwnummer 434, aan de eige

naar opgeleverd.

De afmetingen zijn:

Opleveringen
Lengte o.a. 

Lengte w.l. 

Breedte mal 

Holte

52,00 m. 

46,50 m. 

9,00 m. 

4,90 m.
Het schip wordt voortgestuwd door twee 

Cummins dieselmotoren, type KTA38- 

M2, van ieder 8 8 6  kW bij 1800 tpm.

Alana
Damen Shipyards Hoogezand heeft op 

17 november het multipurpose vracht

schip Alana, bouwnummer 733, opgele

verd aan de Consailor Bereederungs 

GmbH & Co. KG MS'Alana'.

De Alana is van het type Combi Freighter 

5000 en is, behoudens enkele verschil 

len, een zusterschip van de Marie-Jean- 

ne, beschreven in SWZ 6-99, blz. 7/8.

De verschillen betreffen voornamelijk de 

machineHnstallatie. De hoofdmotor is nu 

een Deutz MWM TB0645L6 dieselmo

tor, 2200 kW bij 600 tpm. De asgenera

tor ontwikkelt 450 kW, de beide hulpsets 
ieder 140 kW.

Het vermogen van de boegschroef is 
300 kW geworden.

De accommodatie is ingericht voor ne
gen personen.

Jytte Bres
Damen Shipyards Hoogezand heeft op 

27 november het multipurpose vracht

schip Jytte Bres, bouwnummer 736, op

geleverd aan de Deense Rederiet Niel- 

sen & Bresling A/S. Het schip, van het 

type Combi Freighter 4700, is het eerste 

van twee voor deze opdrachtgever.

De hoofdafmetingen zijn:

Lengte o.a. 89,00 m.
Lengte f.l. 84,99 m.

Breedte mal 13,17 m.

Holte 7,15 m.

Diepgang 6,28 m.

Draagvermogen 4748 t.

Gross tonnage 2876 .
Het schip is over een groot deel van de 

lengte van een raised quarterdek voor

zien. Het is door Lloyd's Register geklas

seerd, met o.a. notaties voor Ice Class 

IA, voor zware ladingen tot 18 t/m 2 en 

voor gevaarlijke ladingen, behalve klasse 
I en VII.

Het enkele ruim meet 62,48 x 11,00 m 

en heeft een inhoud van 5717 m3 

(201.900 cu.ft.1. Het is voorzien van

twee graanschotten, die op 12  posities 

kunnen worden geplaatst Het ruim 

wordt afgedekt met 10  geheel gesloten 

pontonluiken, berekend op een gelijkma

tige belasting van 1,60 t/m 2 en op lijnbe

lastingen van 2 0 1 voor TEU, resp. 3 0 1 
voor FEU.

De containercapaciteit is 117 TEU in de 

ruimen en 96 TEU aan dek, totaal 213 

TEU.
De hoofdmotor is een MaK 8M25 diesel 

motor van 2400 kW, die een Lips 

schroef van 3200 mm aandrijft, 206 

tpm. Deze installatie geeft bij volle diep

gang en 10 0 % mcr een dienstsnelheid 

van 12,5 kn.

Elektriciteit wordt geleverd door een as

generator van 450 kVA, twee hulpsets 

van elk 140 kVA en een noodset van 

77,5 kVA

De dwarsschroef in het voorschip heeft 
een vermogen van 300 kW.

De CO?-installatie voor ruimen en machl 

nekamer is in de bak ondergebracht.

De accommodatie is ingericht voor 10 

personen.

De Jytte Bres (foto: Flying Focus).
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Cap Rosa
Damen Shipyards in Gorinchem heeft in 
november de Mufti Cat 1005 Cap Rosa, 

bouwnummer 515501, opgeleverd aan 
Hydrodragage in Algerije.
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 10,62 m.
Breedte mal 4,90 m.
Holte 1,80 m.
Diepgang achter 1,55 m.
Waterverplaatsing 34 t

Het vaartuig is behalve voor slepen en

duwen bestemd voor ondersteuning van 

baggerwerkzaamheden, waaronder het 

leveren van brandstof. In verband met 
transport over de weg is de romp over
langs deelbaar in een SB stuk van 1,40 

m breedte en een BB stuk van 3,50 m. 
De indeling is:
-  voorpiek;

-  void space (SB) en bergplaats (BB);

-  brandstofladingtanks (9,0 m3);
-  machinekamer, waarin brandstof 

tank voor scheepsgebruik (3 m3).

De utrustng omvat een krusbotder op 

het achterschip voor sleepwerk, twee 
duwstevens, een Effer dekkraan van 

1,25 t op 5,75 m, met daarop gemon
teerd een aparte lier van 1,1 t, en een 
Kraaijeveld kaapstander, 5,5 t bij 15 
rVmin. Verder is een Sihi brandstofover- 

slagpomp geplaatst met een capaciteit 
van 24 m3/h.
De hoofdmotor is een Caterpillar 3306 

B-T/B van 164 kW bij 2000 tpm. Deze 
drijft via een Twin Disc tandwielkast, re-

ducbe 3,38:1, een vaste schroef aan, 
diameter 1000 mm. Hiermee is een snel
heid van 6 ,8  kn behaald en een paaltrek
van 2 ,61.

Elektriciteit wordt geleverd door twee 
accubatterijen, 24 V, 200 Ah.

Bureau Veritas klasseerde het vaartuig, 
met de notatie: 13/3 (E) *  Pontoon, Shel

tered waters, «MACH.

Dek- en zijaanzicht van de Cap Rosa.

Pgnt^Pmdg^

Kaptan Qebi
Damen Shipyards in Gorinchem heeft in 

november de Stan Tug 2207 Kaptan Ce- 

bi, bouwnummer 6552, opgeieverd aan 
Martas Marmara Ereglisi Liman Tesisleri
A.S., Turkije. De boot verschilt weinig 

van de eerder in 1999 opgeleverde bo

ten van dit type.
Ook nu zijn Caterpillar motoren van het 

type 3512 DITA/B geïnstalleerd, goed 

voor een snelheid van 12,3 kn en een 
paaltrek van 37,21.

De uitrusting omvat o.a. een Mampaey 
sleephaak van 450 kN en een blusmoni- 
tor van 300 m3/h.

MN O Zeezand
Barkmeijer Stroobos heeft op 23 decem
ber de zandzuiger MNO Zeezand opgele

verd aan de V.o.F. MNO Zeezand in Rot
terdam, waarin participeren: MNO Vervat 

in Rotterdam en Spaansen in Den Hel

der, elk voor 50%.
Het schip, bouwnummer 292, was op 

27 november gedoopt en te water gela
ten door mevrouw Jorritsma, de minister 

van Economische Zaken.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 82,00 m.

Lengte LI. 77,30 m.
Breedte mal 11,50 m.
Holte 5,10 m.

Diepgang zomermerk 4,24 m.

Draagvermogen 2160 t.
Diepgang baggermerk 4,68 m.

Draagvermogen 2520 t.
De zuiger kan wereldwijd worden ingezet

Fenlander
Damen Shipyards in Gorinchem heeft in no

vember de Stan Tug 1405 Fenlander, 
bouwnummer 5222, overgedragen aan de 
Fenland District Council in het Verenigd Ko
ninkrijk.

In de boot zijn twee Cummins dieselmoto

ren, type NT 855M/CR, elk 224 kW bij 
1800 tpm. Zij geven de boot een snelheid 
van 9,9 kn en een paaltrek van 7,61 

De uitrusting omvat een Mampaey sleep
haak, SWL 15 t, een enkele duwsteven 

en een 4 m brede baggerploeg, met een 
3 ,51 A-frame en een 3,51 lier.

voor het winnen en vervoeren van zand 

en grind, alsmede voor onderhouds
werkzaamheden.

Het schip heeft twee beunen, met een to
tale inhoud van 1605 m3. Het is uitgerust 
met een 36 m lange zuigbuis, diameter 

650 mm, en wordt beladen met een dub

belwandige baggerpomp in het voor
schip en via een laadgoot naar de beu

nen. De pomp heeft een capaciteit van 
circa 7000 m3/h. Lossen gebeurt met 

een kraan of in gefluïdiseerde toestand 

met de baggerpomp.
Voor de voortstuwing is een Caterpillar 
motor ingebouwd, type 3516 DFTA, van 

1275 kW bij 1600 tpm. Deze drijft via 
een Flender reductiekast de in een straal- 

buis draaiende verstelbare schroef aan. 
De MNO Zeezand is door Bureau Veritas 

geklasseerd.

Bold Endeavour
Van der Giesservde Noord heeft op 1 de
cember de kabellegger Bold Endeavour, 

bouwnummer 977, opgeleverd. Het 

schip is gebouwd voor Global Marine 
Systems Limited, ontstaan na de overna
me van Cable & Wireless Marine (die het 

schip bestelde) door Global Crossing.
Het bijna 130 m lange schip wordt speci
aal uitgerust voor het wereldwijd leggen 

en repareren van glasvezelkabels.
In een volgend nummer zal een beschrij
ving van het schip worden gepubliceerd. 
Voor enkele voorlopige gegevens en een 

zijaanzicht, zie SWZ 12-98, blz. 9.

De MNO Zeezand (foto: Flying Focus).

Gemini
Engelaer Scheepsbouw in Beneden- 
Leeuwen heeft de loodstender Gemini op 

1 december overgedragen aan het Faci
litair Bedrijf Loodswezen. Het is het ne
gende schip uit een serie van tien stuks.

L9528 en L9529
Scheepswerf Visser in Den Helder heeft 

de laatste twee landingsvaartuigen van 
een serie van vijf overgedragen aan de 

Koninklijke Marine. De L9528 werd op 
17 december opgeleverd, de L9529 
drie dagen later. De LCLTs zijn beschre

ven in SWZ 11 -99, blz. 27 e.v.
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Scheepsbouw Gerard I )ijkstra

The design o f the Clipper 
“Stad Amsterdam”
The inspiration for the design of the new clipper “Stad Amsterdam’’ is the clipper frigate “Amsterdam”, a near sister ship of 
the “California”. The “California” was the first iron clipper built in the Netherlands. The "Amsterdam” measured 799 tons (422 
‘lasf) and was built in 1854 by shipyard "De Haan” , owned by van Vlissingen and Dudok van Heel (now "Werkspoor”) in Am
sterdam, by order of the Amsterdam trading company Louis Bienfait & Soon.

ry, tank contents and accommodation, the 
ballast and the freeboard are maintained pro 
rata and as per SOLAS regulations.

Fig.1. California, linos plan and general conclusion

Historical background 1854
The “Amsterdam” was the first iron clipper 
and the second iron vessel in the Dutch capi
tal. The “Amsterdam” sailed at the time the 
clipper boom came to its end and the decline 
of trading under sail started. The clippers and 
the later windjammers were the last merchant 
sailing vessels.
The “Amsterdam" was known as fast to wind
ward, less so in running. Her sailing life was 
rather short, she was reported missing on her 
seventh journey in 1866, she got lost during a 
hurricane North of St. Helena, probably be
cause the cargo of rice shifted.

Linesplan 1850-1860
The linesplan of the new "Stad Amsterdam" 
does not follow the exact lines of the "Amster
dam", but reflects the spirit of the faster, ex
treme clippers of the Fifties and Sixties and is 
intended to be an honour to the designers 
and builders of the nineteenth century. The 
length and beam were increased to accom
modate the passenger requirements of the 
owner and also, to satisfy the SOLAS dama
ged stability regulations without having to res
ort to numerous watertight bulkheads.

The dimensions of the “Stad Amsterdam" re
present the relatively small and yacht like clip
pers from the middle of the last century. They 
were, taking into consideration their waterline 
length, the fastest clippers ever built. The sha
pe of the underwater body had been optimi
zed according to the experience of the fas
test and famous clippers known in these 
days. These shapes were and are so good 
that changes would be superfluous. The V- 
shaped main frame with considerable deadri- 
se was already common 
in the Baltimore schoon
ers preceding the clipper 
era.

The freeboard equals that 
of a clipper sailing with ty
pical light cargo, such as 
tea. Ballast was added 
then and is added now in 
order to maintain suffi
cient stability. For the 
“Stad Amsterdam” the 
cargo has been replaced 
by the weight of machine-

It is possible to design a square-rigged ship 
which is faster than the early clippers using 
metaphorical ratios and less displacement. 
This has not been done, the “Stad Amster
dam” will be a real clipper with sailing qualities 
that will better the sailing performance of the 
"Amsterdam” or will equal, for instance, the 
well known “Cutty Sark”, and will give those 
on board the feeling what is was like to sail on 
a clipper one and a half century ago.

Moreover, a faster ship with a smaller dis
placement would not provide sufficient room 
for the accommodation required.

The clippers are, in absolute sense, not fast 
sailing vessels, but taking into consideration 
the amount of cargo they carry they are very 
good and fast sailing vessels and far superior 
to any ship which sailed before their time or 
had to carry cargo under sail since.

Sailplan 1860-1875
The sailplan shows a lofty, three masted full rig
ged ship according to the best traditions of the 
clipper era. The place and rake of the masts are

Fig.2. California, bodyplan and main section
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Fig.3. Stad Amsterdam, lines plan

original. The fore- and main topsails mast are di
vided in a lower - and upper topsail, this is not 
shown in the remaining pictures of the “Califor
nia”, but is an adjustment which could have been 
done on board the “Amsterdam” had she been 
still operational into the Seventies. After the 
great clipper days were over, around 1870, the 
crews were reduced in number and the single 
topsails were divided in two to make them ligh
ter and more manageable for the smaller crew. 
The "Stad Amsterdam” is in conformity with this 
rigging trend. There are no provisions for mo
dern sail furling systems, since this would de
stroy the classic look of the clipper, the stowing 
of the sails will be "Swedish steam' (with a little 
help from the powered capstans and manual 
winches).

There are less reefs then there used to be. Only 
the forecourse and the mizzen topsail are fitted 
with a reef. The stronger sail cloth, stronger run
ning rigging and better steering characteristics 
would indicate that the fine tuning with too many 
reefs is not needed. If future experience dictates 
different, reefs can be retrofitted to the fore- and 
main upper topsails.

Stunsails will only be set on the fore mast. This 
can be extended to stunsails on the main mast 
at later date, for instance for tradewind sailing. 
Again, as experience gained will dictate.

Special attention has been given to the planform 
of the staysails and the jibs. The shapes have 
been optimised by careful study of historical da
ta and published data from windtunnel tests.

The standing rigging is in small details of a la
ter date than 1854, the deadeyes and lan

yards are kept, but the lanyards are made out 
of Dynamix. Dynamix is a blend of Dyneema 
and Kevlar. Extensive testing had to be perfor
med to satisfy lloyd's that the deadeyes could 
replace the rigging screws onboard sailing 
passenger vessels. The running rigging is ori
ginal, however the lines, looking traditional, 
are laid up out of manmade fiber.

The lower masts and topmasts are stepped in
line and not in the style of the Sixties. As soon as 
metal spars were introduced the length of the 
spars was not longer limited and the need for 
subdivision became redundant. This trend which 
first appeared in the Seventies is, arbitrarily, in
corporated in the sail plan. Using the reasoning 
that, if the “Amsterdam" had continued sailing in
to the Seventies she would have been re-rigged 
that way during a refit.

Deck plan 1850-1880
The deck plan is according to that of the in 
1854 built “Amsterdam” and “California". 
There are however a few ‘modernization’s’. 
The traditional stock anchors, carried from 
the catheads on deck, have been replaced by 
Speck anchors stowed in hawse pipes, a no
velty appearing around 1890. The Speck an 
chors are a development from the clipper an 
chors, originally used in 1890.

Less visible will be the powered drives instal
led in a number of the winches and capstans. 
Winches and capstans can be operated ma
nually as well.

The steering equipment is by hand like it used 
to be. However, the helm is hydraulic power 
reinforced without loosing the feel' on the

helm. A steering station close to the charthou- 
se for day to day use is fitted and a traditional 
position on the poop near the stern is fore
seen. The manual steering will be used under 
sail and when racing. There is also the possi
bility to steer with hydraulicpower controlled 
by a joystick; this is intended for manoeuvring 
under engine.

All around, the deck looks original. The liferaft 
containers are hidden under canvas covers 
along the rail. The lifeboats also sen/e as 
manover-board boats and as tenders for ge
neral use. The SOLAS requirements for life
boats are hidden by a traditional look and can
vas covers over the prescribed orange 
lifeboat superstructures, only the propeller 
was not there in 1854. And, unfortunately but 
unavoidable, the davit arrangement is some
what of a break in the deck styling.

The traditional pigscot and henhouse are re
placed by deep-freeze lockers down below.

Steel fittings are enhanced with, for instance, 
bronze plates or -bars to upgrade the stan
dard look to the spirit of tradition look sought.

The deck is kept spacious like is was custo
mary in the last century, this also provides 
plenty of room for receptions in the harbour.

Deckhouses
The clippers used to be beautifully finished 
and well decorated with teak, much different 
in this aspect from the letter windjammers 
which sailed in a more sparse economic cli
mate. Special attention was given to the sky
lights with benches on the poop deck and to
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Fig.4. Stad Amsterdam, sail plan

the rails. The same attention has been given 
to the design of the “Stad Amsterdam”, wit
hout any compromise, although the teak is 
replaced by iroco and the deck carpentry is hi
ding steel bulkheads.

For instance the entrance to the passenger ac
commodation on the main deck nowadays has 
to be made of steel deckhousing and water
tight doors with a sill height of 600 mm. The en
trance is finished with iroco and looks like a 
wooden deckhouse dating from 1854. 
Wooden deckhouses at that time were still 
common on the iron clippers. They stood on 
deck as crew accommodation or as a galley. 
The deck used to continue under the deck- 
structures, so the watertightness of these 
deckhouses was of no influence to the safety of 
the ship (but so much for the already poor living 
conditions of the crew).

Deck planking is made of iroco laid on (glued 
to) a steel deck. The chosen construction looks 
like a deck dating from 1860, although at that 
time the steel underground was missing and 
the deck was timber bolted on to iron beams,

Construction
The “Amsterdam" was one of the first iron, rive
ted built clippers. Therefore the construction 
still showed typical wood constructions which 
were copied in steel. The construction of the 
“Stad Amsterdam" does not reproduce this, 
she is made of welded steel. The demands ma
de by modem times, like machinery and equip
ment, security systems and damaged stability 
regulations are reflected in the construction. 
But the steel work ‘in sight1 on deck has been 
specified with traditional iron styling in mind and 
does not reflect the optimum in nowadays eco
nomics or in welded construction. There will be 
no filler on the hull plating, so this has put high 
demands on the shipbuilders who will weld the 
hull.

Joggled seams replace the rivetted seams. 
This is for the starkes above the waterline only.

Interior plan
The general arrangement plan shows a (car
go) clipper with passenger accommodation. 
The clipper can accommodate 68 passen
gers for long international voyages, 125 pas
sengers for daytrips and short international 
travelling or 68 trainees for Sail Training Asso
ciation type of races. During sailing a crew of 
25 will be on board.

The poop deck is completely designed as a 
reception and longroom. The passenger ca
bins are each designed to accommodate four 
passengers, they are positioned in the mid
ship section on the tweendeck and the lower 
deck. There are 
available a hospi
tal, a reception 
with 'ship's shop' 
and an office 
with communica
tion equipment.
Furthermore the 
ship houses all 
the spaces the 
crew needs to IF 
ve onboard for 
extended pe
riods and to sail 
and to maintain 
the clipper. The 
galley, dry store, 
freezer and frid
ge spaces are directly under the poop and 
connected with the poop through a fairly wide 
staircase, food lifts and a store hatch giving 
access from the poop deck to the galley and 
dry store.

In the fodc’stle a bosun's locker, sail locker 
and mooring line locker are the main feature.

Also a firefighting station, a dnnks locker, the 
emergency generator room and the garbage 
locker find a place in the for'c’stfe. The extre
me forward part houses the anchor windlass 
and a separate paint store.

The poop deck is tong in relation to the overall 
deck length, but not in the extreme. There are 
clippers known, like the “California”, with in ra
tio an even longer poop deck which was then 
necessary, besides the cargo holds, to ac
commodate the passengers.

The clipper is classified by 'Scheepvaartin
spectie' as a seagoing passenger vessel abo
ve 500 GT, and for more than 36 passengers 
and matches the most severe SOLAS (safety 
and security) demands. The clipper is the first 
seagoing passenger ship built for decades in 
the Netherlands.

Longroom
The longroom was traditionally the housing un
der the poop deck were passengers and offi
cers not only ate their meals but also spent their 
free time. It was common practice to decorate 
the longroom with beautiful woodworks, in our 
eyes of a fairly extreme baroque styling. The 
longroom of the “Stad Amsterdam" is designed 
in a less overwhelming style but nevertheless in 
the spirit of the original style.

An important aspect in the longroom is the lar
ge, central skylight, optically increasing the 
height. The longroom will offer a restaurant for 
up to 80 guests, and can be used as a conferen
ce room, instruction or meeting room. There

are wide possibilities for exhibitions during com
mercial promotion trips. In short the longroom 
will be a stylish and multipurpose space. For 
conference purposes state of the art multi me
dia equipment is provided.

The Longroom is fitted with a bar and two ser
ving counters for buffets. The aft end of the
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Fig.6. Heeled waterlines
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ched yielded the drawings of 
the Dutch iron clipper Cali
fornia, as described earlier 
in this article, and on the 
overall dimensions of this 
clipper a first proposal was 
sketched.

At that stage our office was 
asked to become part of the 
workgroup and to detail the 
first sketches into a prelimi
nary design of a real clipper.
The exact purpose of the 
ship was not yet known and 
the planned use of the ves
sel would slowly grow along with the develop
ment of the design. Always a difficult situation 
for an architect, but often unavoidable when 
new grounds are thread. This is definitely 
what was done since the last real clipper de
signed and build was over a century ago.

The development of the preliminary design 
(Clipper ‘Amsterdam 1854) was also assisted 
by the TH Haarlem which put students for
ward to prepare a graduation paper on the 
stability of the clipper ships, followed by a gra
duation paper on the sailing performance. 
These papers allowed us to do more legwork 
on historic technical aspects then would have 
been possible otherwise. Though the clippers 
are well documented and many drawings are 
available, the rationale behind the design as
pects were not well known. This problem was 
solved by recalculating a number of selected 
ships of the Sixties and Seventies, this provi
ded an insight in the 'why' of clipper design. 
The selection made can be seen in the ‘sail 
area /  length /  displacement ratio’s diagram.

search. The sailing capability would be deter
mined by the physical boundaries of technolo
gy and budget anyway and educated guesses 
could be made as to what to expect by com
paring the classic design ratio's of the Stad 
Amsterdam with those of the researched ves
sels. Nevertheless we were curious as to 
what to expect. The Seaway program of the 
TU Delft provided insight in the ships beha
viour in a seaway and the CAD Dawson soft
ware showed the wave pattern and flow 
around the hull. The VPP of the Wolfson Unit 
allows the calculation module to be used with 
user defined hydrodynamic and aerodynamic 
input. Hull resistance, lift and induced drag po
lynômes were defined using data from stee
ring behaviour tests with tankers with similar 
IVB/D ratio's as the hull of the clipper. The pu
blished aerodynamic lift and - drag coeffi
cients from the Japanese sail training vessel 
"Nippon Maru” were adjusted for aspect ratio 
and effective height of the rig and applied in 
the VPP. Prof. Gerritsma was of invaluable 
help during this process.

longroom is shaped as a comfortable seating 
area and is placed on a raised sole.

Reception
The entrance from the main deck to the long
room and the passenger cabins is spacious 
and designed in the same style as the long
room. The double swinging doors both on 
port and starboard give entrance to the long
room. The entrance to the cabins on the 
tweendeck goes through the reception stair
case housing.

Guest cabins and guest passage
ways
The interior design of all guest cabins is 
equal. The tweendeck cabins have portholes. 
The cabins on the lower deck don’t, but are 
more spacious and have three permanent 
bunks instead of two. All cabins offer quarters 
for two persons, using two Pullman beds (or 
one Pullman in the lower deck cabins); this 
can be extended to four. Two pair of cabins 
on the tween-deck can be used as suites, one 
cabin of every pair can be easily modified into 
a small saloon. Each cabin has separate toi
let- and shower facilities.

The style of the guest - and officers cabins in 
the midst of last century was less luxurious 
than the longroom. Lathed walls, painted whi
te and dark mahogany furniture was customa
ry. Now and again semi cardanic bunks could 
be found. This style of interior design is hard 
to copy in fire proof material, demanded by 
SOLAS. To keep the costs within the budget, 
the interior style of the cabins is a proposal 
based on the style of the big sailing yachts of 
the Twenties copied in fireproof material as 
much as is practical.

Crew accommodation
Crew cabins and passageways are standard, 
good merchant marine standard. Crew num
bers 20 in addition to the 5 officers.

Systems
The systems are quality commercial stan
dard. In the ensuing paragraph ‘Main Particu
lars’ the systems onboard are summarized. 
The emphasize is on reliability, access, low 
maintenance and low maintenance costs du
ring the planned, intensive use of the vessel.

THE DESIGN

Developing the design
The first steps towards the design where set 
by ir. H.Wimmers and prof.ir. J.Gerritsma and 
other members of the workgroup which star
ted the preparations for the clipper project, 
initiated by the council of the city of Amster
dam, in the summer of 1996. Historic resear

At that the time the Rardstad Group joined the 
City of Amsterdam and the parameters for 
the clipper where re-assessed, which resulted 
in a larger vessel to accommodate conferen
ce and exhibition requirements. The length 
over deck grew, in steps, from 50 m for the 
“California" to 52 m for the 'Stad Amsterdam 
1854' to 60.5 m in August 1997 (contract de
sign). Beam went from 9.6 to 10.0 during the 
same period and finally to 10.50 in December 
1997.

The VPP (Velocity Performance Prediction un
der sail) calculations posed a problem since 
the clipper’s rig and hull shape is not compati
ble with the standard hydrodynamic - and sail 
coefficients which are part of the available VP- 
Ps. Tank testing and windtunnel research 
was not considered due to lack of time and 
lack of budget but primarily since the design 
did not call for an extreme vessel and much 
was already known from the historic re

The design of the rig and the sail plan is a 
(very interesting) story on its own and will be 
dealt with in a future article by Marijke de 
Jong, the project’s rig engineer.

The major hydrodynamic particulars, such as 
Cp and LCB which we found in the historic re
search (of the selected extreme clippers) 
where not different from those used in mo
dern, fast displacement sailing yachts. We did 
not see any reason to change this, the only 
choice open would be to favour the light weat
her or the heavy weather characteristics by 
adjusting the particulars. Even the extreme 
deadrise of the “Stad Amsterdam” can be 
found in the literature. Table I shows the main 
coefficients.

During the first half of 1997 the preliminary 
design was developed into a contract design 
and the technical committee was strengthe
ned by the rig group’, advising the owners
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and the architect on practical aspects of the 
design. The policy of involving seamen with 
practical experience not only served to better 
the design, but also gave the clipper a 
broader base in the professional Dutch sailing 
community.

By the end of August 1997 the contract de
sign was completed and an agreement be
tween the owners and Damen Shipyard was 
reached. The contract design was to the 
maximum dimensions possible for building 
the vessel at the museum yard "Het Krom- 
hout”, draft and breadth (10.0 m) where res
tricted due to the bridge across the “Nieuwe 
Vaart” and the depth of the canal.

A detailed operational analysis for the future 
use of the ship identified the need to be able 
to carry 68 passengers (16 cabins with 4 and 
two cabins with 2 passengers) and not the ori
ginally planned 36 passengers (2 per cabin). 
This requirement put the ship into one of the 
heaviest Class categories and exemptions 
on, for instance, staircase width, did not lon
ger apply. Also the damaged stability Class 
went up from one compartment to a two com
partment ship. In short, as a small cruise liner 
the clipper had to fulfil the regulations inten 
ded for much bigger vessels.

The two compartment option is not valid for a 
vessel the size of the clipper, the accommo
dation would then consist for an unacceptable 
amount of space out of watertight bulkheads, 
enclosed staircases and escape routes. The 
probabilistic damaged stability calculation cir
cumnavigates this problem and, with careful 
positioning of the watertight compartments a 
one compartment vessel can be shown, sta
tistically, to be sufficiently safe to survive the 
required collision scenario’s.

The specification for systems, inventory en in
terior ‘joinery’ was completed by the yard at 
the same time the owners had decided on the 
final passenger carrying capacity. The combi
nation of the increased number of passen
gers and the added weight consequences of 
the final ‘as to be build’ specification caused 
the vessel to fail the damaged stability regula
tions by an inconsequential (from the safety 
point of view) small margin. The widening of 
staircases and such also caused the passen
ger cabins to become too narrow in the for
ward part of the ship.

There were several options open to bring the 
ship back into Class: such as a lighter interior 
as part of a general weight exercise, reposi
tioning the watertight bulkheads or increasing 
the beam. The last had become possible sin
ce the location for outfitting the vessel was

Fig.8. Length/beam ratio

Fig.9. Sailarea/length/displacement ratio's

not longer “Het Kromhout” , but alongside het 
“Scheepvaartmuseum Amsterdam”. A num
ber of options were calculated and the big 
ship experience of Damen Shipyards in the 
person of Ir. Carel Meijers, combined with the 
yacht experience of our office, resulted in a 
proposal towards the owner with an optimi
sed design considering: budget, passenger 
capacity and comfort, styling, sailing perfor
mance and adherence to Class.

The added volume and better layout for the 
passenger cabins decided in favour of wide
ning the vessel, also, a weight exercise and 
lighter interior would have been too costly.

With this the final design could be completed. 
The building started in earnest early 1998. 
The sailing trials are planned for spring 2000.

ENCLOSURES

Main particulars of vessel

1. Particulars:
Name
Flag
Homeport
Owner

Type

Purpose

“Stad Amsterdam”
The Netherlands 
Amsterdam
Rederij Clipper “Stad Amster
dam"
Three mast ship (full rigged th
ree mast clipper).
Luxury cruises (coastal & pas
sage), PR-activities, STA 
races, sail training, harbour

•> parties, museum/historic acti
vities.

Builder Damen Oranjewerf Amster
dam

Architect Gerard Dijkstra & Partners 
Construction Gerard Dijkstra & Partners /  
drwgs. Damen Oranjewerf Amster

dam
Engineering ME Consulting BV 
Interior styling Pieter Beeldsnijder Design 
Project- Adriaan van Korlaer 
manager

2. Main dimensions (approximate only):
Length between PP 55.84 m
Length over deck 
Length over spars 
Beam max 
Depth
Moulded draught 
Draught aft 
Draught forward 
Air draught 
Air draught

Displacement

Tonnage 
Cruising speed 
engine power
Hull speed (under sail)l 7.5 knots

3. Construction:
Material Steel, welded
Ballast 200 ton

60.50 m 
78.00 m
10.50 m
6.45 m fr. 36 
4.20 m
4.80 m
4.80 m

46.50 m todwl 
39.40m todwl,top 
masts housed 
1038 ton full load, to 
dwl
698 GT 

11 knots
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Dimensions
Length over deck 62.00 m
Length waterline 55.45 m
Beam moulded 10.48 m
Beam waterline 10.40 m
Volume LWL 981 m.cub.
Displacement 1006 MT
Baseline draft 4.12 m

Coefficients
Prismatic 0.586
Block 0.361
Midship 0.615
Waterplane 0.671
Deadrise 25 dgrs
Half entry angle 15 dgrs
LCB 0 %

Ratio’s
LWL/BWL 5,3
Displ/length 164
Beam/depth 2.2
MT/cm 3.967

Table 1. Hull data with appendages

4. Tankage:
Fresh water 380001
Fuel 482001
Fuel daytank 28001
Fuel overflow 8001
Fuel emerg. genset 10001
Sewage/waste treatment tank 42501 
Lube oil 15001
Waste lube oil 18001
Hydraulic 7501
Fire fighting pressure water 30001

5. Systems:
Main engine Diesel, 4 stroke, Caterpillar 

3508B DI-TA, V8, 749 kW (ap- 
pr. 1000 HP), 1800 RPM, MCR, 
Reintjes LAF 541,4.45:1.

Propeller Berg 4 blade adjustable pitch & 
sailing mode, diam. 1.65 m, 
material Cunial, left handed.
Fuel systems Pressure Filling, 
50 mm pipe, appr. 40 
m.cub./hr, fuel separator.

Exhaust systems
Engine and generators dry ex
haust exits under counter, clo
sed with butterfly valves, exten
sive silencer system fitted. 
Galley vent exhaust through 
mizzen mast. Sewage tank 
vents through mast.
Bilges vent through masts. 
Fresh water tanks vent on deck. 
Oil & fuel tanks vent through 
mast.

Air conditioning 
Air chilled by water, central unit, air hand
lers per WT-compartment, individual fan 
coils, 35°C/80% to 25°/50%C and forced 
additional ventilation 3 changes/hour.

Heating
Air warmed by water (see above para
graph) in Longroom - 5°C to 20°C, air-war
med water in cabins to 18°C, CV enginer- 
oom to 5°C, CV stores to 5°C. SBS (Heinen 
& Hopman) combiheaters.

Watermaker 21000 l/day unit.

Generators 
2 x Cat. 3306B Dl-T, 156 kW, 1500 RPM.

Emergency generator 
1 x Cat, 3304B Dl-T, 95 kW, 1500 RPM.

Electrical system 
400 Vac 3 phase, 230 Vac, 50 Hz, 24 Vdc, 
parallel system.

Steering
Hand hydraulic powered (Orbitrol) under 
sail, hydraulic under engine power, two se
parate steering pedestals and two joystick 
positions. Auto pilot fitted.
Bow thruster Veth, 300 kW, hydraulic tun 
nel thruster, tunnel closed with bolt-on 
doors during racing.

Anchor system 
2x clipper anchors (Speck anchor) in haw
se pipe, double single gipsy anchor winch 
in for’c'stle.

Mooring system 
5x traditional styled capstans, hydraulic 
operated with manual backup.

Sewage and grey water 
Vacuum Jets toilet system, sewage treat
ment plant Hamann.

Laundry
Dedicated laundry room with 2 x 10 kg 
washers and 2 x 7.5 kg dryers, presses, 
ironing. Capacity two complete changes of 
all linen per week on long passages. To
wels etc. changed on a daily basis.

Freezer 8 m.cub.

Cold store 10 m cub.

Galley
Full Gastronorm top cruise ship standard, 
capacity for 80 diners.

Bars
Longroom bar, deckhouse bar.

Serving counters buffet 
Two 4 m long in longroom /  reception 
area.

6. Rig:

Sail area to windward 
1900 m.sq., incl. staysails, excl. stun sails 
and excl. cro'jack.

Maximum sail area reaching 
2060 m.sq., incl. staysails, incl. stun sails 
(one side only) and excl. cro’jack.

Maximum sail area running 
2200m.sq., incl. one pair off stunsails and 
excl. mizzen.

Lower masts, bowsprit 
steel tube.

Jib boom 
Alustar aluminium.

Other masts 
Alustar aluminium.

Yards,
boom, gaff Alustar aluminium.
Stunsail yards, swinging boom 
Laminated wood.

Sails 
Dacron, soft finish.

Standing rigging 
Galvanised wire rope, deadeyes and lany
ards. Stays with sails hanked on: Stainless 
steel wire rope.

Running rigging 
Spunflex, 3-strand, man-made fibre (Manilla 
look).

Winches
Mooring line capstans (5x), small manual 
winches and hydraulic/manual Jarvis win
ches for main- and foremast.

Sail handling
‘ Conventional, no roller furling.

7. Regulations:

Classification 
Lloyd’s Register, +100 A l, sailing passen
ger vessel, +LMC, UMS.

SOLAS, NSI, Passenger vessel, long interna
tional >36 pax, >500GT.
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engines and shipboard equipment, every second 
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Engelaer Scheepsbouw B.V.

Engelaer Scheepsbouw bouw t sinds 36 jaar met 40 collega’s hoogwaardige zeil- en motorjachten in staal en aluminium to t  35 meter
voo r particulier en bedrijfsleven

mede door onze goed gevulde orderportefeuille zijn w ij op zoek naar een

Ervaren Projektleider

(HTS- scheepsbouw o f W TB). Draagt zorg voo r ‘vertaling’ van klanteneisen naar technische bruikbare bedrijfsinfo; financiële en be
drijfsmatige planning van het project van bestek to t  realisatie.

Ervaren Productieleider

m et relevante werkervaring (MTS/W TB o f gelijkwaardig), die leiding geeft aan ca 30 medewerkers.

In- en afbouwmonteurs

Met LTS/MTS op gelijkwaardige werkervaring; voor inbouw van lens sanitair brandstof- en hydraulische systemen en voortstuwingslijn

Solliciteren?

Stuur uw sollicitatiebrief (m et curriculum vitae) dan aan

Engelaer Scheepsbouw B.V. 
te r attentie van de heer A. Schneider 

W aterstraat 17 
6658 A A  Beneden-Leeuwen

DEliO COMPRESSORS HOLLAND

•  Rotary vane compressors 
•Aftercoolers, airstartmotors,

airfilters, air receivers
•  Atmospheric air dryers

•  DENO starting 
air compressors

•  DENO starting air 
modules

•  DENO screw 
compressors

•  DENO heavy duty 
piston type service 
air compressors

•  DENO breathing 
air compressors

•  DENO air dryers

ANYTIME YO U ’RE IN NEED OF AIR 
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE...
VAN DUIJVENDIJK EN VAN OVERBEEK B.V.
TEL. +31 10 429 39 55, FAX +31 10 429 87 35 
OPHEMERTSTRAAT 98. 3089 JE ROTTERDAM 
HARBOUR NO. 2517 HOLLAND 
E-MAIL: denocomp@wxs.nl

since 11927

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

“ HAM 317" - NMF Dekkranen
- JetsSewage/Vacuumsysteem
- Winel waterdichte schuifdeuren, deuren 

en tank ont- en beluchters
- Kluizen/Vertiaalrollen

TŒSUt#T e c h n i s c h  B u r e a u  S einhuisw achter 1 - 3 0 3 4  KH R otterdam  
. - ~ - m  Tel.: OIO - 4 1 1 46  14  - Fax: 010 - 414  10 04 

U I T T E I M B O G A A R T  E-maifc TBUObv-tbu.defmjn.nl

“ AlSadr”  - Bröhl Bagger-en Ankerlieren
- Winel Musketeerdeuren en tank ont- en 

beluchters

“ Boid Endeavor” - Jets Sewage/Vacuumsysteem
- Bröhl Lieren
- Kluizen
- Winel waterdichte schuifdeuren en tank 

ont- en beluchters

"Sea Spider" - Winel waterdichte schuifdeuren en tank 
ont-en beluchters

mailto:denocomp@wxs.nl


Scheepvaart ir.A.J. Goudriaan

De Nederlandse vlag, een goedkope vlag
De Nederlandse vlag behoort tot één 
van de goedkoopste vlaggen in het ge
bruik van de wereld.
Wanneer onze vlag een tijdlang, ge
dwongen op zee, onder erosie van de 
wind gewapperd heeft, is hij nog 
steeds te onderscheiden.

F ig .1

De lengte van de vlag, L, wordt in de tijd be
kort door het uitrafelen van het doek door de 
wind. Dan Is het korter worden van de lengte 
een functie, F, van het wapperen in de tijd, t.

Fig.2
Dit voordeel hebben wij te danken aan onze 
zeevarende voorouders, die een waar inzicht 
en koopmansgeest bezaten.
De Fransen, hier als voorbeeld genoemd, zijn 
van oorsprong landrotten, die zich konden 
veroorloven om rechtstandig door het leven 
te gaan. Maar de Franse Revolutie blijkt nu 
een kostbare.

Conclusie:
Een toekomstige natie zou zich goed moeten 
beseffen dat horizontale banen in haar lands- 
vlag, vooral gevoerd op zee, duurzamer zijn 
dan verticale.

L »  F(t -  0)

Dc driekleur zojuist aangeschaft.

L - F ( t - O )

Hier als voorbeeld een Franse 
vlag

Na een tijdsduur is de driekleur 
nog steeds te herkennen.

L - F ( t » n

Na een langdurige tijd van 
wapperen is dc Franse vlug 
stoatsloos of onherkenbaar 
geworden.

geVAARIf f
LAD1Nc

Dit tijdschrift is
het enige Nederlandstalige vakblad
dat bericht over de ontwikkelingen en achtergronden van het transport 
van gevaarlijke stoffen. Zesmaal per jaar informeert Gevaarlijke lading 
over onder meer de ontwikkelingen rond de Veiligheidsadviseur, het 
bestrijden en voorkomen van calamiteiten, het transport, op- en over
slag van gevaarlijke stoffen, produlden & diensten en afvalverwerking 
en verwerking van reststoffen. Alle modaliteiten komen aan de orde!

Nieuwsgierig ?
Bestel nu een proefexemplaar.

U kunt onderstaande bon sturen aan:
WYT Uitgeefgroep, Antwoordnummer 20173, 
3020 VB Rotterdam (een postzegel is niet nodig). 
Faxen mag ook: 010-4780904.

Gevaarlijke Lading is een uitgave van 
WYT Uitgeefgroep,
Pieter de Hoochweg 111,3024 BG Rotterdam.

Ik ben Nieuwsgierig en wil graag ter kennismaking 
een exemplaar van Gevaarlijke Lading ontvangen

Bedrijf:................................................................... ....

Naam:.............. ........................................................

Functie:........................................ ..............................

Adres: ................... ...................................................

Postc./Plaats: ......... ...................................................

Telefoon: ................ ..................................................
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Opleveringen do o r F. Kok

United Grace
Scheepswerf Ferus Smrt in Westerbroek heeft op 13 oktober de productentanker United Grace, bouwnummer 321, opgele
verd aan de Zweedse rederij Erik Thun AB. Het schip gaat onder een meerjarige charterovereenkomst varen voor United 
Tankers, een dochteronderneming van Broström Van Ommeren Shipping (Brovo), en heeft Delfzijl als thuishaven. 
Ferus Smit heeft nog een zusterschip, de United Glory, bouwnummer 322, in aanbouw voor dezelfde opdrachtgever.

Fig. 1. De United Grace (foto: Flying Focus).

NO SMOKING

De United Grace is ontworpen voor het ver
voer van olie en olieproducten en heeft de vol
gende afmetingen:
Lengte o.a. 103,80 m.
Lengte l.l. 98,30 m.
Breedte mal 15,00 m.
Holte 9,30 m.
Diepgang 6,75 m.
Draagvermogen 6400 t.
Gross tonnage 3600 .
Proeftochtsnelheid 13 kn.

Het schip is door Bureau Veritas geklasseerd, 
met de notatie: 13/3 E Oiltanker, Deep Sea, 
*  MACH, *  AUT-MS, SBT, FinnislySwedish Ice 
Class 1B, en voldoet tevens aan de voor
schriften van de Scheepvaart Inspectie.

INDELING
De United Grace heeft een korte bak en een 
halfhoge kampanje, met daarop een dekhuis 
van drie lagen.

De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:

-  Voorpiek, voor waterballast.
-  Dwarsschroefruimte.
-  Ladingtankgedeelte.
-  Machinekamer.
-  Achterpiek, voor waterballast.

Het ladingtankgedeelte heeft negen tanks: 
tank 1 dwarsover en vervolgens 4 x 2  tanks 
(nrs. 2 t/m 5 SB en BB). De ladingtanks zijn 
omgeven door een dubbele huid, met de 
langsschotten op 6,35 m uit hart schip en een 
dubbelebodemhoogte van 1,10 m. De resul
terende dubbelebodem- en zijtanks zijn in de 
lengte in zes compartimenten onderverdeeld, 
die alle voor waterballast zijn ingericht.
Tank 1 is U-vormig en omvat tevens de koffer- 
dam aan de voorkant van ladingtank 1. In de 
kofferdam zijn de kettingbakken onderge
bracht. De overige 5 x 2  tanks zijn L-vormig.

In de machinekamer is een tussendek aange
bracht. Aan de voorkant ligt op het tussendek 
op hart schip een bunkertank voor zware olie, 
met daarin ingebouwd de settlingtank (SB) en 
de dagtank (BB); in de zijden liggen SB en BB 
nog twee bunkertanks die doorlopen tot op 
de top van de dubbele bodem. Verdere tanks 
op het tussendek zijn bestemd: aan SB voor 
hydraulische olie en sewage (beide tanks van 
de huid gescheiden door een kofferdam, om
dat de hydraulische olie niet door b.v. con
dens mag worden verontreinigd) en verder 
voor lenswater en een droge tank; aan BB 
twee tanks voor gasolie en een grote tank 
voor smeerolie, met daarin ingebouwd vier 
kleinere tanks eveneens voor smeerolie. Aan 
BB bevinden zich op het tussendek voorts de 
separatorkamer, de drie hulpsets en aan de 
achterkant in een nis op hart schip boven de 
achterpiek een ruimte voor de start- en werk- 
luchtcompresoren, met daarnaast de drink- 
watertanks (SB en BB).
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Onder het tussendek bevinden zich de al ge
noemde bunkertanks, daarachter tanks voor 
gasolie (SB) en sludge (BB) en vervolgens dro
ge tanks aan SB en BB.
In de dubbele bodem onder de machineka
mer zijn tanks ondergebracht voor vuile olie, 
grijs water, lekolie en afloop koelwater.

De taakinhouden (100%) zijn:
Zware olie 248 m3.
Gasolie 60 m3.
Smeerolie 37 m3.
Vuile olie 7 m3.
Drinkwater 51 m3.
Grijs water 7 m3.
Sewage 15 m3.
Lenswater 8 m3.
Waterballast 2906 m3.

In de bak zijn de hydraulische installaties voor 
het verstellen van de dwarsschroef en voor 
aandrijving van de lieren op het voorschip on
dergebracht.

Accommodat ie
Op het brugdek: het stuurhuis, met aan de 
achterzijde een toilet.

Op het sloependek: de suites van kapitein 
(SB) en HWTK (BB), met daartussen een re- 
servehut.

Op het kampanjedek bevinden zich aan SB de 
hutten van de l e en 2e stuurman, de noodge- 
neratorkamer en de C02-kamer; aan BB de 
hut van de 7? WTK en twee eenpersoons be- 
manningshutten.

Op het accommodatiedek (verlaagde boven
dek) liggen aan SB een deel van de machine
kamer met de hydraulische installatie, de was
serij, drie eenpersoons bemanningshutten en 
een werkplaats; aan BB de controlekamer/ 
schakelbordruimte, twee messrooms, de 
kombuis en de proviandbergplaats; op hart 
schip zijn geplaatst de AC-ruimte (tussen was
serij en voorste messroom), daarachter op 
de gang een algemeen toilet en geheel ach
terin de stuurmachinekamer.

LADINGSYSTEMEN 
In de ladmgtanks zijn het middellangsschot en 
de dwarsschotten tussen de tanks als vouw- 
schotten uitgevoerd. De tanks zijn van een 
epoxy coating voorzien.

De tankinhouden (100%) zijn:
Tank 1 886 m3.
Tanks 2 1431 m3.
Tanks 3 1595 m3.
Tanks 4 1595 m3.
Tanks 5 1528 m3.
Totaal 7035 m3.
Tank 5 BB is tevens sloptank.

Het maximaal toegestane soortelijk gewicht 
van de lading is 1,0251/m3.

Het niveau in de tanks (ook in de ballasttanks) 
wordt bewaakt door middel van druksensoren 
op twee niveaus, met uittezing op monitors in 
het stuurhuis en in de controlekamer.
In de ladingtanks meten de sensoren boven
dien de temperatuur van de lading, om daar
mee het juiste soortelijk gewicht van de lading 
te kunnen bepalen.
Boven het hoogste ladingniveau wordt boven
dien de luchtdruk in de ladingtanks gemeten. 
De installatie is geleverd door Tanksystems 
Norway.

Elk van de negen ladingtanks is voorzien van 
een Frame deepwell centrifugaalpomp, met

een capaciteit van 300 m3/h  bij 120 m op 
voerhoogte (s.g. = 0,8, viscositeit 1 cSt).
De pompen zijn vervaardigd van roestvrijstaal 
AISI 316L, worden hydraulisch aangedreven 
en zijn voorzien van een strippingsysteem.
Zij worden, evenals de ballastpompen, van 
het stuurhuis uit gestart, (traploos) geregeld 
en gestopt.

De persleidingen hebben een diameter van 
150 mm. Voor de tanks 2 t/m 5 zijn zij per 
twee tanks (SB + BB) aangesloten op een ge
meenschappelijke dekleiding voor laden en 
lossen, diameter 200 mm, met cross-over lei
dingen op het manifold van 200 mm (2 x) 
resp. 250 mm (2 x).
Voor tank 1 heeft de dekleiding een diameter 
van 150 mm, de cross-over van 200 mm.
De cross-overleidingen op het manifold kun
nen op elkaar worden aangesloten via een 
verbindingsleiding van 200 mm.
Voor alle tanks is van de dekleiding af een 
aparte dropleiding, diameter 125 mm, aange
bracht voor het beladen van de tanks; het is 
tevens mogelijk over de pomp te laden.
Alle ladingleidingen zijn vervaardigd van roest
vrijstaal AISI 316L.

De dekleidingen, alsmede de ballastleidingen, 
zijn voorzien van op afstand, van het stuurhuis 
uit, bediende vlinderkleppen. De cross-overs, 
de verbindingsleiding daartussen en de drop 
leidingen hebben handbediende afsluiters.

Achter het manifold is een Acta slangenkraan 
opgesteld, SWL 1,5 top 12 m.

Het schip is uitgerust met een dampretour- 
systeem, met twee cross-overs op het mani
fold.

Voor beluchting/ontluchting van de tanks is 
per tank een Pres-vac P/V-klep aangebracht; 
de kleppen openen bij 1400 mm wk resp. 
-350 mm wk.

Voor het reinigen van de tanks zijn twee Tofte- 
jorg draagbare tankwasmachines beschik
baar. Het waswater wordt geleverd door een 
Azcue tankwaspomp (tevens brandblus- 
pomp), met een capaciteit van 135 m3/h  bij 
10 bar, en wordt verwarmd door een Alfa 
Laval warmtewisselaar met een capaciteit van 
844 kW. Pomp en warmtewisselaar zijn in de 
machinekamer opgesteld.

Voor het gasvrij maken en het drogen van la
dingtanks en ballasttanks is boven het mani
fold een ventilator van Zweeds fabnkaat geïn
stalleerd. met een capaciteit van 15.000 
mVh; de lucht wordt eventueel verwarmd 
door een Flexcoü warmtewisselaar met een 
capaciteit van 250 kW. De aansluitingen op 
de tanks worden door middel van slangen tot 
stand gebracht.

MACHiNE-INSTALLATIE 
De United Grace wordt voortgestuwd door 
een Wartsila Vasa dieselmotor, type 
6R32LNE, van 2430 kW bij 720 tpm. Via een 
Renk Tacke tandwielkast, type HUW 630.D, 
reductie 3,917:1, drijft de motor een Berg 
verstelbare schroef aan met vier bladen, een 
diameter van 3500 mm en een toerental van 
183,8 tpm.

Via een PTO drijft de motor tevens een Leroy 
Somer asgenerator aan, 450 kVA, 440 V, 60 
Hz.
Op de verlengde as van de asgenerator is een 
Frame hydropomp gemonteerd, waarmee in 
noodgevallen via PTO en tandwielkast de 
schroef kan worden aangedreven. De pomp
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heeft een vermogen van circa 350 kW bij 1000 elektromotor van
tpm. Er kan op deze manier een snelheid van 260 kW en levert
4 kn worden bereikt. een stuwkracht van
Om in deze situatie de hoofdmotor los te koppe- circa 3 ,5 1.
len van de tandwielkast is tussen beide een 
Renk handbediende boogtandkoppeling aange
bracht. Een dergelijke koppeling is aangebracht 
tussen hydromotor en asgenerator om in nor
maal bedrijf de hydromotor te ontkoppelen.

Verdere elektrische energie wordt geleverd 
door drie hulpsets, elk bestaande uit een 
Volvo dieselmotor, type TAMD 122 A, en een 
Stamford generator van 327,5 kVA.
De noodset bestaat uit een Valmet dieselmo
tor, type 420 DSG, en een Stamford genera
tor van 54 kVA.

Alle aan boord benodigde warmte wordt met 
Alfa Laval warmtewisselaars onttrokken aan 
de koelwatersystemen van hoofd- en hulpmo- 
toren.

De twee Framp ballastpompen, ieder 300 
m3/h  bij 1,5 bar, zijn ondergebracht in de nrs 
5 ballastzijtanks.

VERDERE UITRUSTING 

Stuurgerei
Het vrijhangende Barkemeijer flaproer wordt 
bewogen door een tweerams stuurmachine 
van hetzelfde fabrikaat.
In het voorschip is een Berg dwarsschroef 
geïnstalleerd, met vier verstelbare bladen en 
een diameter van 1100 mm. De schroef 
maakt 478 tpm, wordt aangedreven door een

Wij zoeken:

SHEEPSBOUWKUNDIGE ONTWERPERS 

KIJK OP

WWW. CONOSHIP. COM

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

Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn. 
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.RIJDAM BV

Anker- en 
meergerei
Op de bak staan 
twee gecombineer
de anker/meerlie- 
ren, elk met een 
nestenschijf, een 
trommel en een ver- Fig. 3. De United Grace (foto: Flying Focus).
haalkop. De trek
kracht op de trommels is 5 1 bij 19,5 m/min. 
Voorop het hoofddek staat een meerlier met 
twee trommels, trekkracht 5 1 bij 10 m/min. 
Een zelfde lier bevindt zich aan de voorkant 
van het kampanjedek.
Achterop het kampanjedek staan twee meer- 
lieren, elk met een trommel en een verhaal 
kop, trekkracht eveneens 5 1 bij 10 m/min. 
Alle lieren zijn van het fabrikaat Hägglunds en 
worden hydraulisch aangedreven.

Brandbestrijding
Een detectiesysteem bestrijkt de machineka
mer en de gangen in de accommodatie (rook- 
detectoren), alsmede de kombuis en de pro- 
viandruimte (hittedetectoren).
Voor de machinekamer is een C02 blussys
teem aangebracht.

Aan dek zijn vijf blusmonitoren opgesteld: 
twee voorop de kampanje en drie over de 
lengte van de loopbrug. Zij worden gevoed 
door de eerder genoemde tankwaspomp. In

het bluswater kan alcohol resistant schuim 
worden bijgemengd.
Verder zijn in de machinekamer nog twee 
Azcue brandblus/dekwaspompen geplaatst, 
ieder 45 m3/h bij 4 bar, en in de dwars- 
schroefruimte nog eenzelfde pomp.

Reddingmiddelen
Het schip is uitgerust met een Hatecke vrije 
val boot installatie, met een boot voor 12 per
sonen.
Verder zijn er twee Viking opblaasbare vlotten 
voor elk 12 personen en een rescue boot van 
hetzelfde fabrikaat.
Voor het behandelen van de rescue boot en 
het SB vlot is een Acta davit geplaatst, 1050 
kg op 3 m.

Navigatie- en communicatie-ap- 
paratuur
Deze apparatuur is geleverd door Radio Hol
land en is als gebruikelijk op een schip van dit 
type en deze grootte.
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Scheepswerktuigkunde door E. van den Pol

Dieselmotoren 
bij de Koninklijke Marine
Dit artikel [1] beoogt een schets te geven van de toepassing van de dieselmotor bij de Koninklijke Marine, een schets omdat 
geen aanspraak gemaakt kan worden op volledigheid. Deels omdat vele bijzonderheden alsmede ervaringen niet meer te 
achterhalen zijn, deels omdat het verhaal wellicht te langdradig zou worden.

Hr.Ms. “O 19" vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Voortstuwing door middel van twee stuks 7 cilinder Sulzer QD H2/50, maximale bovenwatersnef- 
heid bijna 20 knopen (Wilton Fijenoord). Let op de aanwezigheid van de snuiverinstallatie!

D
e aanschaf van dieselmotoren 
voor de Marine maakt overi
gens deel uit van het totale ma- 
terieelsgebeuren ten behoeve 
van de krijgsmacht en dit mag 
een korte, nadere toelichting. 
Alhoewel immers verondersteld mag worden 

dat de militaire specialisten het beste kunnen 
beoordelen wat operationeel gewenst en tech
nisch verantwoord lijkt, heeft dit de laatste de
cennia niet altijd vanzelfsprekend tot de aan
schaf van het meest geschikte product geleid. 
Hiertoe moet de lezer begrijpen dat op het Mi
nisterie van Defensie de dienst in deze in feite 
wordt uitgemaakt door de civiele top. Deze wil 
in voorkomende gevallen de keuze van een 
aanschaffing wel eens aanpassen aan de te 
verwachten “politieke haalbaarheid” bijvoor
beeld met betrekking tot de Tweede Kamer. 
Voor de Tweede Wereldoorlog vond de diesel
motor bij de Koninklijke Marine slechts aan 
boord van Hr.Ms. onderzeeboten een volwaar
dige toepassing. Om die reden, alsmede het 
feit dat de eerste dieselmotor die de Marine in 
gebruik nam, te vinden was aan boord van haar

eerste onderzeeboot, zijn voldoende om met 
de onderzeese vaartuigen te beginnen.

Onderzeeboten
De eerste boot van de Koninklijke Marine, de 
“Luctor et Emergo" later “O 1”, zie afb. 1, had 
aanvankelijk een 4-cilinder Otto-motor, doch de
ze werd na enige tijd door een 4cilinder niet 
omkeerbare 2-takt MAN motor van ca. 160 
epk vervangen. De boten “O 2 t/m 0 7" waren 
uitgerust met vrijwel dezelfde machines doch 
waren wel omkeerbaar en bezaten zes cilin
ders, totaal vermogen 300-375 epk. Hoewel 
voor hun tijd ((1914/1915) modern, vertoon
den deze motoren veelvuldig defecten zoals 
scheuren in de zuigerkoppen en de koelmarv 
tels van de cilinders. Ook de boten “K 2-3£” 
waren met dit type machine uitgerust.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog bleek het 
zeer lastig zo niet onmogelijk om MAN-motoren 
alsmede reservedelen uit Duitsland te betrek
ken en is men terecht gekomen bij Sulzer te 
Winterthur/Zwitserland. Zo werden de “0 9” 
t/m “011" voorzien van de 6 Q 28 van 450 epk

elk, “012 ” t/m “0 1 5" kregen de 6 Q 35 van ie
der 900 epk, allemaal 2-takt motoren. De K-bo- 
ten “K 4" t/m “K 7” de Sulzer 2-takt 6 Q 32 van 
600 epk, terwijl de “K 9” en “K 10" over de 2- 
takt 6 Q 34 van 775 epk beschikten. Hier wa
ren het de grote speling en/of warmlopen van 
de kruispenlagers die parten speelden. De Ko
ninklijke Marine was dus een goede klant van 
Sulzer, hetgeen nog eens geaccentueerd zou 
worden met de boten "O 19" t/m “O 27". Curi
eus is dat na WO II deze relatie met Sulzer nim
mer is hersteld.

Na einde van WO I werd - gezien de grote suc
cessen van de Duitse U-boten met hun MAN 
motoren - toch weer teruggekeerd naar deze 
fabrikant. Zo kregen de “K 11-12-13” ieder 
twee direct omkeerbare zes cilinder 4-takt 
MAN S6V45/42 motoren van 1200 epk, zie 
afb. 2, terwijl de boten “K 14 t/m 18” en “0 16" 
de acht cilinder versie van 1600 epk ontvingen.

De aan de diesels gebouwde compressoren, 
nodig voor de toen In zwang zijnde brandstofin- 
spuiting door middel van gecomprimeerd lucht
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Afb. 1 De eerste onderzeeboot van de KM (Instituut voor Maritieme Historie).

(40 a 70 bar), gaven veel problemen en vroe
gen zeer minitieus onderhoud. Eén en ander 
was des te meer het geval bij de latere uitvoe
ringen waarbij de dieselcompressor ook het 
HOluchtnet van de boot oppompte (180 a 280 
bar). Alhoewel de dieselmotor - algemeen ge
sproken - zich langzaam ontwikkelde en het ci- 
lindervermogen toenam, was hij bij lange na 
niet storingvrij vooral vaak door het gebruik van 
minder geschikte materialen. In dat licht bezien 
moeten de reizen naar de Oost van de "K XIII” in

1926 en de “K XVII" in 1934/1935 met groot 
respect gewaardeerd worden. Een innovatie 
dient zich (1935) aan als besloten wordt de 
nieuwe onderzeeboot-mijnenleggers “K XIX” en 
“K XX”, de latere “0 19" en “ 0 20", uit te rus
ten met elk twee stuks 7 cilinder Sulzer 2-takt 7 
QD 42/50, zie afb. 3.

Met deze motor maakte de KM voor het eerst 
kennis met het fenomeen drukverstuiving. De
ze diesels leverden ieder een vermogen van 

ca. 2500 epk en waren in 
die tijd een grote stap 
voorwaarts. Goed gereali
seerd moet worden dat 
compacte dieselmotoren 
met drukvulling, geschikt 
voor een eventuele onder- 
zeeboottoepassing, nog 
niet bestonden. Dat soort 
motoren zou pas eind der
tiger jaren ten behoeve 
van tractiedoeleinden ver
schijnen. Derhalve was het 
zeer logisch dat de KM 
voor de nieuwe onderzee
boten naar de twee-takt 
keek, gezien het gewens
te vermogen en de be
perkte ruimte. Dat deze 
diesel - wegens het grote 
luchtverbruik - minder ge
schikt zou blijken voor het 
nieuwe, innovatieve “ge
trimd dieselsysteem” (= 
snuiversysteem) zou ei
genlijk bij de eerste snuk 
verproeven blijken. In die 
tijd echter was voor een 
onderzeeboot een grote 
bovenwatersnelheid een 
eerste vereiste. Mede 
doordat men op grond

van de ervaringen van “O 19" en “O 20” vol
doende ideeën dacht te hebben om het snui
versysteem te verbeteren, werd voor de vol
gende serie “O 21 ' t/m  “O 27” wederom de 
Sulzer 7QD 42/50 uitverkoren.

In zijn jonge jaren heeft de auteur het genoe
gen mogen smaken om met een touw om 
één der enkels - voor het geval dat hij er op ei
gen kracht niet meer uit kon komen - liggend 
in de afvoergassenbuis de zuigerveren op hun 
beweeglijkheid in de sponningen te controle
ren. Dit geschiedde met behulp van een 
schroevendraaier door de spoelpoorten.

Alhoewel deze motor tijdens WO II zijn waarde 
heeft getoond, had de machine ook zijn zwak
ke kanten. Spoelpompproblemen, gescheur
de cilinderdeksels, lekke voeringen, leeglo
pen kruispenmetalen etcetera waren niet 
geheel onbekend. Voeg daarbij de loodzware 
cilinderdeksels alsmede het feit dat het trek
ken van een zuiger niet alleen met ingenieus 
en omvangrijk takelwerk diende te geschie
den doch, gezien de zeer beperkte hijshoogte 
boven de motor, kon alleen op grond van er
varing een tijdrovend gehannes voorkomen 
worden. Men moet in die tijd toch wel met ja
loerse blikken naar de Amerikaanse onder
zeeboten met hun handzame GM motoren ge
keken hebben. In de loop van de oorlog 
verkreeg de KM onder anderen twee Engelse 
onderzeeboten van de zogenaamde ‘T-klas- 
se” (de "Zwaardvis” en “Tijgerhaai”), terwijl na 
de oorlog nog twee stuks gedurende enige ja
ren in bruikleen werd ontvangen (de “Zee
hond” en “Dolfijn”). De boten bezaten ieder 
twee stuks zelf-aanzuigende 6 cilinder 4-takt 
Vickers diesels. Dit waren enigszins archaïsch 
aandoende motoren voorzien van enkele cu
riositeiten, zoals het “common rail” brandstof 
inspuitsysteem. Bij vermindering van het toe
rental moest men uitkijken voor overbelasting 
van de motor als men verzuimde het aantal 
krukgraden, waarover de verstuiver open
stond, niet tijdig te reduceren. De brandstof- 
toevoer naar de cilinders werd namelijk gere
geld door twee handels, één in relatie met de 
brandstofpompen, de andere met de verstui
vers. Problemen werden aanvankelijk onder
vonden met de krukpenlagers. Deze lagers 
werden door de Onderzeedienst zelf ingego
ten, waarbij - naar later bleek - een verkeerde 
temperatuur werd gehanteerd. Nadat dit eu
vel was ondervangen, bleken deze motoren 
redelijk betrouwbaar, ook met betrekking tot 
het snurverbedrijf. Begin vijftiger jaren werd - 
in het kader van het zogenaamde “Mutual De- 
fense Assistance Program" - onder anderen 
twee Amerikaanse diesefelektrische “fleet-ty- 
pe” onderzeeboten van de “Balao”-klasse, na 
een zogenaamde “Guppy” conversie, verkre
gen. Deze boten, de “Walrus” en de “Zee

Afb. 2 De 4-t MAN S6V 45/42, m Nederlandse lectuur wel aange
duid met F6V 45/42 (Historisch Archief MAN B&W Diesel Ag).

Afb. 3 De Sulzer 7 QD 42 /50  m et dubbelwerkende tandemspoel- 
pompen (Archief Koninklijke Schelde Groep Vlissingen).
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leeuw", waren uitgerust met ieder vier stuks 
General Motors 16-278 AS 16 cilinder 2-takt 
diesels met 100 epk/cil. De noodzakelijke 
spoeling geschiedde door een zogenaamde 
“Roots” blower, die ongewild een klein beetje 
drukvulling leverde. Deze motor, waarvan de 
cilinderconfigurate standaard was voor de 
duizenden diesels, die voor de USN zijn ge
bouwd, had zijn origine in het Amerikaanse 
tractie-gebeuren. Uitmuntende handboeken, 
alsmede de onovertroffen logistiek onder
steunden deze uitgekiende diesels die de KM 
in de 278A uitvoering verkreeg aan boord van 
onder anderen de fregatten van de “Van An> 
stel"-klasse. Deze machines zijn - tot nu toe - 
de meest betrouwbare dieselmotoren ge 
weest, die de KM ooit in gebruik heeft gehad.

Voor wat betreft de naoorlogse onderzee 
boot-nieuwbouw was daar het driecilinder ont
werp 1949 van ir. Gunning, dat voorzag in 
vier 4-takt MAN V6V 22/30 motoren met af- 
voergasservdrukvulling, zie afb. 4.

Doordat in die tijd dergelijke drukvulgroepen 
met betrekking tot het snuiverbedrijf nog niet 
zo sterk “in hun schoenen" stonden, werd de 
compressor door een in serie geschakelde, 
elektrisch aangedreven hulpcompressor 
voorafgegaan. Dit kostte wel ampères doch 
werd ruimschoots goedgemaakt door de ex
tra vermogenswinst van de diesel, hetgeen 
juist bij het snuiveren gunstig was. Bovendien

werd, door de verbeterde luchtovermaat, de 
cilindertemperatuur enigszins gedrukt. Eén en 
ander werd aan boord niet altijd begrepen, 
waardoor men de hulpcompressor vaak met 
gebruikte, terwijl één van de euvels was dat - 
bij langdurig snuiverbedrijf - de motoren juist 
erg warm werden met alle gevolgen van dien. 
Door de zogenaamde "bestedingsbeperking" 
van de overheid in de jaren vijftig werd het on- 
derzeeboot-ontwerp veranderd waardoor uit- 
emdelijk twee diesels geschrapt werden.
Het driecilinder type voorzag voor het eerst, 
voor wat betreft een Nederlands ontwerp, in 
een dieselelektrische voortstuwing. Dit zou 
voortaan voor in Nederland ontworpen en ge
bouwde onderzeeboten zo blijven.
Dat men ook nu weer voor MAN koos, leek 
natuurlijk vrij logisch. Dit was per slot van re
kening dè leverancier van onderzeebootmoto- 
ren tijdens twee wereldoorlogen bij uitstek ge
weest. Doorslaggevend echter voor de 
ontwikkeling van deze MAN 22/30 motor in 
het algemeen, doch vooral met betrekking tot 
de V-uitvoering, was de wens van de Koninklij
ke Marine een lichte, snelloper in de orde van 
1400-1500 EPK aan te schaffen.
De motor zou in “stalen” uitvoering toegepast 
kunnen worden op de nieuwe driecilinderon- 
derzeeboten, terwijl een “amagnetische” ont
wikkeling inbouw op de nieuwe mijnenvegers 
mogelijk zou maken.
Hierbij speelde de werf Wiltomfijenoord als li
centiehouder van MAN een grote rol. MAN 

zou de prototypen bou
wen, terwijl Wilton de se- 
rie-productie ter hand zou 
nemen. Het aanschaffen 
van een dieselmotor, die 
grotendeels nog ontwik
keld moet worden en 
waarbij men derhalve niet 
bij andere gebruikers naar 
hun ervaringen kan infor
meren, is niet zo verstan
dig. Vooral als het om een 
onderzeeboottoepassing 
gaat.
De motoren hebben de 
operationele inzetbaarheid 
van de driecilinder onder
zeeboten dan ook veelvul
dig en op naargeestige wij
ze ernstig afbreuk 
gedaan. Het gaat te ver 
om alle defecten en tekort
komingen hier te schet
sen. Laten we volstaan 
met te constateren dat de 
variatie van onderdelen, 
die scheurden, afbraken, 
wegsloegen, in- of uitsloe
gen verbazingwekkend 
was. Wie had bovendien

ooit gehoord van - laat staan ervaring met - 
het fenomeen cavitabeerosie in hoofdlagers? 
Eén en ander resulteerde uiteindelijk in vervan
ging door de 12cilinder Pielstick PA4-200 
VG, zie afb. 5, voor de twee jongste driecilin
der boten: de “Tonijn" en de “Potvis".

Deze motoren bezaten een door de krukas 
aangedreven Hispano-Suiza compressor ten 
behoeve van de drukvulling. Het voordeel hier
van is dat zolang de fluctuaties in tegendruk 
tijdens het snuiveren binnen de drukverhou- 
ding van de compressor blijven de dieselmo
tor vrijwel ongevoelig is voor tegendruk. De 
compressor is meestal zodanig gedimensio
neerd dat de luchtovermaat factor - bij ver
laagde druk aan de inlaat - adequaat blijft, zo
dat het aantal o/m van de diesel niet afneemt. 
Bij de zogenaamde zelfaanzuigende motoren 
alsmede de eerste diesels met een door af- 
voergassen gedreven drukvulgroep was dit 
niet zo vanzelfsprekend. Bij de GM 16-278 AS 
bijvoorbeeld lagen de lijnen van constante be
lasting bij snuiveren ca. 10% lager ten opzich
te van de overeenkomstige bij bovenwater- 
vaart, zie afb. 6.

Het onderzeebootontwerp 1963 - leidend tot 
de "Zwaardvis” en “Tijgerhaai” - was welis
waar gebaseerd op het Amerikaanse conven
tionele “Barbel"-ontwerp, doch door ons be
doeld als “stepping stone” naar een nucleair 
voortgestuwde boot. Dat verklaart enigszins 
de afmetingen alsmede de indeling. Ten be
hoeve van de energieopwekking waren drie 
12 cilinder 4-takt Werkspoor V-motoren type 
RUB 215 beschikbaar. Deze motor was 
reeds bekend, zij het in gedeeltelijk a-magneti- 
sche vorm, doordat de veertien mijnenvegers 
van de “Wildervank"-klasse hiermee uitgerust 
waren.
Op de onderzeeboten bleken de RUB's rede
lijk betrouwbaar, wat zwak voor wat betreft de 
drijfstang, doch hadden in ernstige mate last 
van cavitatie-erosie aan de koelwaterzijde van 
de cllindervoeringen, Deze werden dan ook 
veelvuldig afgekeurd op grond van de buiten
diameter! Daar tegenover stond dat het snui
veren met de door afvoergassen gedreven 
drukvulgroepen geen noemenswaardige pro
blemen gaf, zelfs niet met drie diesels bij. Al
hoewel in het recente verleden over de “Waf 
rus”-klasse onderzeeboten in meer dan 
voldoende mate geschreven is, kan er hier 
niet aan ontkomen worden om, in relatie met 
de diesels, bij één en ander stil te staan.
In principe had de Koninklijke Marine voor de 
ze boten het oog laten vallen op de 12 cilinder 
Pielstick PA4200 VG, voorzien van een door 
de krukas aangedreven Hispano Suiza com
pressor. De firma Stork Werkspoor Diesel 
echter, trachtte nu enigszins verrassend - ge
zien hun attitude met betrekking tot de moto-

Afb. 4 De 4-t MAN V6V 22 /30 (Historisch Archief MAN B&W Die
sel AG).

Afb. 5 De 4-t 12 cilinder Pielstick PA-4-200-VG (SEMT Pielstick).
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Afb. 6 Belastinggrafiek van de 2 -t General 
Motors 16-278 AS (auteur).

ren voor de zogenaamde ‘Tripartite” mijnen- 
bestrijdingsvaartuigen, lees verderop - de 
door de firma Brons in licentie gebouwde RUB 
motoren alsnog naar voren te schuiven.
Om aan de pittige snuivereisen te voldoen wil
de SWD nog "effe" een door de krukas aan te 
drijven hulpcompressor aan de motor toevoe
gen. Dat hiervoor nog een tandwielkast als
mede een vloeistofkoppeling ontworpen èn 
beproefd moest worden in relatie met de 
RUB, motiveerde de Koninklijke Marine nu de 
knoop door te hakken en de beproefde Pief 
stick te bestellen.

Desalniettemin ontstond enige tijd later met 
betrekking tot de derde en vierde boot van de 
“Walrus"-klasse voor wat betreft de motoren 
weer een hoog oplopende discussie. De firma 
Brons te Appingedam was er namelijk in ge
slaagd RUB motoren te leveren voor de twee 
bij Witton-Fijenoord in aanbouw zijnde onder
zeeboten voor Taiwan, zie afb. 7.
Het kunnen voldoen aan de snuivereisen voor 
deze boten had de firma Brons het idee gege
ven dat tevens voldaan zou kunnen worden 
aan de wat zwaardere snuivereisen van de 
“Walrus"-klasse.
De Koninklijke Marine echter, voldoende con
tent met de Pielstick, wilde bij voorkeur de 
vier boten - op dat moment speelde zelfs nog 
even een mogelijke optie voor een vijfde en 
zesde boot - identiek houden. Eén en ander 
leidde zelfs tot inmenging van de politiek en 
zelfs tot benoeming van een speciale com
missie. In de discussie tussen Koninklijke Ma
rine/Directie Materieel en Brons bleek - uiterst 
curieus overigens - de eerste niet altijd het 
snuivergebeuren goed te begrijpen, terwijl de 
laatste één en ander veel te rooskleurig zag 
mede op grond van een proefstand die

slechts beperkte geldigheid van de beproe- 
vingsresultaten verschafte. Tenslotte kon het 
toch zo geleid worden dat de Koninklijke Mark 
ne haar zin kreeg.
De Pielstick motoren aan boord van de onder
zeeboten voldoen goed; wel zijn er startpro
blemen geweest doch deze konden opgelost 
worden door alle cilinders van aanzetlucht- 
kleppen te voorzien. De overige problemen 
hebben vooral te maken met het perifere van 
de motor, zoals aanhangende koelwaterpom- 
pen, ontlastklepjes in het brandstofsysteem 
etcetera.

Wat de toekomst betreft is er momenteel ten 
aanzien van nieuwbouw onderzeeboten geen 
duidelijkheid. Een aantal jaren geleden genoot 
het zogenaamde “Moray”ontwerp (in de 
1800 ton versie) van de Rotterdamse Droog
dok Maatschappij enige aandacht van de Ko
ninklijke Marine. Dit ontwerp voorzag, naast 
de gebruikelijke energie-opwekkers, ook in 
een gesloten dieselkringloop van ca. 400 kW. 
Thans (1999) moet zulk een systeem als een 
"gepasseerd station" beschouwd worden. Als 
het gaat om een buitenlucht onafhankelijke in
stallatie dan is thans het woord aan de brand
stofcel (afgezien van de kernreactor).

D e  bovenwaterschepen 
De eerste door dieselmotoren voortgestuwde 
bovenwaterschepen waren de in 1911/1912 
op stapel gezette zogenaamde pantsersche- 
pen; de “Gruno”, “Brinio" en de “Friso". Zie 
afb. 8.
Deze schepen van 542 ton, machinevermo- 
gen 1200-1500 epk, waren van begin af aan 
probleemgevallen. In "Het Nederlandsche 
Zeewezen”, d.d. 010314, komt daarover het 
volgende voor;

In  ons vorige nummer schreven wij dat de 
Augsburg Nürnberg motoren der pantserbo- 
ten waren afgekeurd. Van zeer geachte zijde 
(voorloper van de Marinevooriichting?)[2] 
maakt men wis de opmerking dat dit niet juist 
is. Deze motoren, aldus onze criticus, bleken 
aanvankelijk na zeer geslaagde beproevingen 
wat te zwaar te worden, welk gebrek nu ver
holpen wordt door de frames in plaats van 
gietijzer van brons te vervaardigen. Er is geen 
enkele reden om aan te nemen dat zij tenslot
te niet succesvol zullen zijn.” Einde citaat. 
Overigens, volgens hetzelfde blad, ging het 
“wat te zwaar" om 18 ton ofwel ±25% van het 
totaal gewicht der installatie. Bovendien werd 
de “Friso” al snel met Werkspoor motoren uit
gerust, de “Gruno” in 1917 met Germania 
motoren en in 1934 met Sulzers. Het waren 
lastig te manoeuvreren schepen, vooral als er 
van vooruit achteruit geslagen moest worden. 
Desalniettemin heeft de “Friso" in de Meida
gen 1940 nog nuttig werk met haar 10,5 cm 
kanons voor Stavoren verricht. Of de motoren 
problemen van de pantserboten er iets mee 
te maken hebben gehad is niet duidelijk, maar 
een feit is het dat bovenwaterschepen met 
dieselvoortstuwing voor WO II bij de Koninklij
ke Marine verder niet voorkwamen. Dit in 
schril contrast met onze oostelijke buren. De 
Koninklijke Marine was in die tijd een “stoom- 
marine” , hetgeen pas na WO II zou verande
ren. Voor de dieselmotor was daarvoor 
slechts een rol weggelegd in het aandrijven 
van een generator. Zo beschikten de kruisers 
“Java” en “Sumatra” naast drie turbogenera- 
toren over één dieselgenerator van 200 kW. 
Deze had een plaats op het pantserdeik en 
was derhalve primair bedoeld om te functio
neren als er geen stoom beschikbaar was. Bij 
de torpedobootjagers van de “Admiralen”-

Afb. 7 De door Brons in licentie gebouwde RUB 215 voor één der Taiwanese onderzeeboten 
(Brons).
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Afb. 8 De zogenaamde pantserboot “Brinm" (Instituut voor Maritieme Historie)

klasse was het idem dito, alhoewel een enkele 
bron verhaalt over twee Kromhoutachtige 
sets voor in de bak. Met de 'Tromp” en de 
“Heemskerk", eind dertiger jaren, wordt het 
enigszins anders. Beide schepen worden uit
gerust met drie zelfaanzuigende 6-cilinder 4- 
takt Stork-Ganz-Jendrassik motoren. Deze 
motoren leverden elk ±85 epk bij 850 
omw/min, hetgeen de aanhangende genera
tor stimuleerde om 60 kW te produceren.

Gedurende WO II en vlak daarna werden van 
de Engelse marine diverse schepen overge
nomen. De in respectievelijk 1945 en 1946 
bij de Koninklijke Marine in dienst gestelde tor- 
pedobootjagers “Kortenaer” en “Evertsen” be
schikten bijvoorbeeld over twee stuks zelfaan
zuigende 5 cilinder 4-takt Paxman Ricardo 5 
RW dieselgeneratoren, die bij 1000 omw/min 
80 epk leverden. Alhoewel niet zo voor de 
hand liggend hadden de eerste “Karei Door
man” en de ex-US “submarine chaser” “Queen 
Wilhelmina” toch wat met elkaar gemeen. Bei
de schepen waren namelijk uitgerust met zo
genaamde “Opposed piston” motoren. Bij zul
ke machines ontbreken de cilinderdeksels - 
toch altijd vrij complexe componenten - en be 
staat de cilinder, populair gesproken, uit een 
pijp door twee zuigers afgesloten. De prijs 
echter, die voor deze vereenvoudiging be
taald moet worden, wordt tot uiting gebracht 
door het mechanisme dat de beweging van 
de bovenste zuigers over moet brengen op 
de krukas. De Fairbanks Morse machines van 
de “Queen" deden dit zeer elegant middels 
een bovervkrukas en conische tandwielen met 
tussenas. De Doxford motoren van de “Door
man” hadden per cilinder een juk met aan 
weerszijden trekstangen met kruishoofden en

drijfstangen. Kortom zeer mechanisch, zoals 
alleen de Engelsen dat in die tijd konden. De 
Fairbanks Morse diesels waren naast de 
reeds bezongen GM motoren dè standaard 
diesels van de Amerikaanse onderzeeboten 
gedurende en na WO II.

In de eerste jaren na beëindiging van WO II be
schikte de Koninklijke Marine over een zeer 
gevarieerd assortiment kleinere schepen. Zo
als: voormalige Engelse houten mijnenvegers 
type “Duiveland" (126 ft) met een relatief vrij 
kolossale 8-cilinder Mirrlees en het type "Ame
land (105 ft) met een 8-cilinder 2-takt 
Crossley met zuigerspoelpomp. Voormalige 
Duitse "Raum” boten met hun fraaie 6-cilinder 
4-takt MWM motoren met afvoergassen druk- 
vulling (“Büchi”) van ±1500 epk. Door het 
door ons door elkaar gebruiken van gemodifi
ceerde onderdelen gaven deze motoren nog
al eens problemen. Ex-US mijnenvegers, 
BYMS type MSC, natuurlijk voorzien van een 
tweetal 2-takt GM motoren met de bekende 
configuratie: spoelpoorten, langspoeling, uit
laatkleppen, rootsblower. Door defecte 
smeerolie-keerringen in de blowers kwam het 
nogal eens voor dat een motor op hol sloeg 
of niet te stoppen leek doordat met de spoel 
lucht smeerolie in de cilinders kwam. Het af
dekken met een deken of kledingstuk van de 
blower-aanzuig kon dan de diesel tot stoppen 
bewegen. (Quelle une paradoxe!)

Wie herinnert zich niet de vele LTs uit de Oost 
inclusief NieuwGuinea? Uitgerust met twee 
stuks zelfaanzuigende 12 cilinder, in V vorm, 4- 
takt Paxman-Ricardo's. Om - grotendeels droog 
liggend op het strand - toch de twee 3 cilinder 
Lister hulpdiesels te kunnen gebruiken liet men

wel vooraf het scheepsvlak gedeeltelijk vollo
pen of men vulde de achterste ballasttanks 
voor dit doel.

Van de ex-US LST “Woendi", uitgerust met twee 
900 epk GM voortstuwings-motoren de volgen
de anekdote. Rustig varende in de Oost, komt 
het wat geagiteerde hoofd machinekamer naar 
beneden, ziet dat één der motoren geen 
smeeroliedruk heeft. “Sergeant, geen smeero- 
lie-druk! Ook geen koelwaterdruk! Doe iets, doe 
wat!” “Rustig meneer, die diesel staat af ”

Het eerste naoorlogse nieuwbouwschip was 
het hydrografische vaartuig de "Snellius”, dat in 
december 1950 van stapel liep, in april 1951 
gevolgd door het zusterschip de “Luymes”. De
ze schepen werden voortgestuwd middels 
twee schroeven met omkeerbare spoed, aan
gedreven ieder door een zelfaanzuigende 6 c l 
linder 4-takt Stork-Hesselman trunkzuiger mo
tor, niettemin een relatief hoge motor. De 
“Snellius” varende in 1952 in de Java-zee op 
weg naar Nieuw-Guinea krijgt in bakboord mo
tor smeerolie-alarm. Veroorzaakt doordat de 
ontJastklep van de door de motor aangedreven 
hoofdsmeeroliepomp wordt gelicht, waardoor 
de smeeroliedruk wegvalt. Nadat de motor 
wordt gestopt, levert nader onderzoek geen re
sultaat op. Vervolgens wordt de hoofdsmeero
liepomp afgeblind, terwijl de elektrisch aange
dreven hulpsmeeroliepomp bijgezet wordt. Bij 
controle blijkt dan overal smeerolie te voor
schijn te komen waar dat hoort. Daarna wordt 
de motor gestart, hetgeen zonder problemen 
geschiedt.
Bij het volgende belasten van de motor bij het 
verstellen van de spoed van de schroef is er 
sprake van rookontwikkeling en een explosie.
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Alb. 9 Korporaal-machinist Th. van Berkum voor één der 
G M 16-278A motoren aan boord Hr.Ms. “Van Amstel", 
11953 J. Rietman).

Niettegenstaande het feit dat de motor uitge
rust is met een ontlastklep op de tandwielkast 
krijgt de OG-HMK door een gedeeltelijk naar 
buiten ombuigen van één der krukkastdeksels 
een steekvlam tegen gezicht, borst en handen. 
De oorzaak van deze krukkastexplosie is nim
mer met enige zekerheid vastgesteld. Bizar de
tail is dat dezelfde officier enige jaren later op 
een B-jager weer een krukkastexplosie mee
maakt. Hier echter bleken totaal geen ontlast- 
kleppen aanwezig te zijn....

In begin vijftiger jaren ontvangt de Koninklijke 
Marine in het kader van het “Mutual Defence As- 
sistance Program" van de Amerikaanse marine 
zes DE's - de “Van Amstef-klasse (diesekelek- 
trisch) en zes kleinere PCE’s - de “Wolf'-klasse. 
Al deze schepen zijn uitgerust met de onvolpre
zen General Motors diesels in V- of in lijnconfi
guratie, zie afb. 9.

In dezelfde tijd werd de Mijnendienst krachtig 
nieuw leven ingeblazen door middel van een 
programma dat voorzag in vijf nieuwe in de 
USA gebouwde Oceaan-mijnenvegers van de 
“Agressive"-klasse1 bij ons de “Onversaagd"- 
klasse, alsmede 14 ook in de USA gebouwde 
kustmijnenvegers (AMS) de “Beemster"-klasse. 
Uiteraard met 2-takt GM motoren. Vervolgens 
zouden er nog 32 kustmijnenvegers in Neder
land gebouwd worden.
Van deze schepen worden er 18 stuks - de 
“Dokkurrï’-klasse - voorzien van elk twee stuks 
4-takt MAN V6V 22/30 met afvoergassendruk- 
vulling (= Biichi) voor de voortstuwing evenzo 
een V3V als “veegdiesel”, terwijl de overige 14 
stuks - de “Wildervank” klasse - de RUB 215

van Werkspoor, ook 4-takt en met af- 
voergassendrukvulling, kregen. Bei
de worden van gedeeltelijk amagne- 
tische materialen vervaardigd. Een 
intrigerende vraag is waarom niet 
één fabrikaat motoren? Zowel voor 
de afoefening van het personeel als 
voor de logistiek het meest voor de 
hand liggend.
De verklaring ligt in het feit dat de 
"Wildervank”-klasse door Nederland 
betaald werd en derhalve het Neder
landse product voorrang kreeg, ter
wijl de “Dokkurrf-klasse door de 
USA gefinancierd werd vanuit het 
"Mutual Defence Assistance Pro
gram". De Amerikanen hadden stra- 
tegisctveconomische redenen om 
de Duitse industrie er weer bovenop 
te helpen. Wat ongetwijfeld - wellicht 
wat onderhuids - heeft meegespeeld 
was dat Wilton-Fijenoord als hoofd
aannemer optrad. De werf had 
reeds enige investeringen gedaan 
om het mogelijk te maken dezelfde 
motor ten behoeve van de drie-cilin- 

der onderzeeboten in licentie te kunnen bou
wen en zal ongetwijfeld hier nog wat meer pro
fijt van gehad willen hebben. Vooral de 
Werkspoor motor heeft zeer grote problemen 
gegeven, zoals het losschieten van een contra
gewicht, drijfstangen die naar buiten kwamen 
etcetera. Alhoewel de MANmotor hier ook wel 
z’n specifieke problemen had, zoals bijvoor
beeld veelvuldig kapotte zuigerveren, had het 
personeel bij voorkeur toch te maken met deze 
motor. Uiteindelijk is de Wildervank’’-klasse 
reeds begin zeventiger jaren afgevoerd.

Tenslotte kreeg de Mijnendienst - begin zesti
ger jaren - nog 16 zogenaamde ondiepwater- 
mijnenvegers - de “Van Straelen”-klasse - tot 
haar beschikking. Deze vaartuigen kregen ie
der de "kleine" RUB 160 van Werkspoor. Deze 
motoren stonden in die tijd onder anderen ook 
in de motorrijtuigen van de “Trans Europa Ex
pres" en zijn later met trein en al naar Canada 
gegaan.

Op de kruisers (4 stuks) en A-jagers (2 stuks) 
kwamen Stork-Jendrassik diesels voor genera- 
tor-aandrijving. De EHagers kregen slechts één 
Stork-genset, omdat de gewichtssituatie van 
het achterschip aldaar geen dieselgenerator, 
zoals oorspronkelijk geplanned, meer toe
stond. Bij de volgende generatie’s nieuwe sche
pen, zoals “Poolster", “Van Speijk” en “GW”-fre- 
gatten blijkt Paxman weer helemaal “in" te zijn, 
curieus omdat over het algemeen de ervarin
gen van de TDofficieren geen aanleiding gaven 
tot enige euforie met betrekking tot dit fabri
kaat. De bouw van de “Zuiderkruis" verstoort 
deze schijnbare trend. Omdat - naar oud mari-

negebruik - men indertijd haast had met de be- 
stekvoorbereiding had men het idee wel de te
keningen van de "Poolster" te kunnen gebrui
ken. Dat zou ook goedkoper zijn. Nu was dit 
laatste schip een (stoom-Jturbineschip, terwijl 
(=1970) de stand van zaken dusdanig was dat 
een dieselschip overtuigend economischer zou 
zijn, niet in de laatste plaats in de exploitatie. Er 
werd gekozen voor twee 16 cilinder TM 410 
medium speed motoren van Stork-Werkspoor, 
op dat moment nog een succes-product van 
SWD. Alles bij alles leek het uitgaan van de 
"Poolster'’ romp bij nader inzien toch niet zo’n 
gelukkige greep. Konden er in de machineka
mer twee van de vier dieselgeneratoren ge
plaatst worden, op het tussendek in het achter
schip was de ruimte beperkt en toch was dit de 
enige mogelijkheid. Er moest derhalve rondge
keken worden naar een dieselmotor niet alleen 
van het gewenste vermogen, doch vooral van 
de juiste afmetingen en dan liefst één, die zijn 
merites reeds elders verworven had.
De enige, die aan één en ander voldeed was de 
Pielstick PA4-200 VG en aldus geschiedde. 
Het gevolg was bovendien dat alle Standaard 
fregatten, alsmede de "Walrus”-klasse onder
zeeboten, ook voorzien werden van PA-4-200 
VG motoren. Het hanteren van de "Poolster” te
keningen had derhalve verstrekkende gevol
gen, edoch uiteindelijk niet ongunstig.

Rond 1970 ontstaat een redelijk ambitieus 
plan als Frankrijk, België en Nederland beslui
ten gezamenlijk een polyester mijnenjager te 
bouwen. Dit zogenaamde ‘Tripartite project’ 
voorziet in 15 schepen voor Frankrijk en Ne
derland elk en 10 voor België, leder deelne
mend land bouwt in principe zelf zijn schepen, 
doch bepaalde systemen zullen door één der 
deelnemers voor alle mijnenjagers geleverd 
worden. Frankrijk staat voor de typische mij- 
nenbestrijdingsapparatuur, België voor be
paalde elektrotechnische sterkstroom com
ponenten, terwijl Nederland in de 
voortstuwingsdiesel met asleiding en stuw- 
blok zal voorzien.
Dat Nederland de voortstuwingsdiesels zal le
veren is voor de Fransen moeilijk te accepte
ren, doch onze eerdere ervaring - lees de 
“Dokkum” en vooral de “Wildervank" klasse - 
met a-magnetische materialen geeft uiteinde
lijk de doorslag. Gerealiseerd moet worden 
dat de Koninklijke Marine daarbij behoorlijk de 
nek uitstak, immers op dat moment werd in 
Nederland geen diesel geproduceerd die qua 
afmetingen, vermogen etcetera in aanmer
king kwam. Laat staan één, die aan de schok- 
eisen en de magnetische signatuur voldeed. 
De Koninklijke Marine echter ging er van uit 
dat voor een order van 40 motoren de firma 
Stork Werkspoor Diesel zeker niet ongene
gen zou zijn om alsnog een productielijn voor 
de RUB 215 motor in gedeeltelijk a-magneti-
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sche vorm te heropenen. Niet in de laatste 
plaats had de Koninklijke Marine het idee met 
één en ander een behoorlijk stuk werkgele
genheid voor Nederland ingebracht te heb
ben.
Edoch, teleurstellend en enigszins irritant was 
dat genoemde firma, die het bovendien inmid
dels in het geheel niet meer voor de wind ging 
door het TM 410 debacle, niet bereid was de 
productie van de RUB motor te hervatten. 
Toen, onder anderen mede door toedoen van 
het Ministerie van Economische Zaken, SWD 
min of meer gedwongen werd zich te confor
meren redde deze firma zich er toch nog ge
deeltelijk uit doordat de firma Brons te 
Appingedam, krachtig bijgestaan door de 
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, er 
wel oren naar had om de motor in licentie te 
gaan bouwen. Hierbij bleef echter SWD de 
hoofdaannemer.
En zo is het geschied, niet nadat de firma 
Brons enige constructieve verbeteringen in 
het ontwerp had aangebracht. Verhogen van 
de koelwaterdruk, verbeteren van de inklem- 
ming van de cilindervoering alsmede het wijzi
gen van het verenpakket van de zuiger elimi
neerde de eerder genoemde cavitatiecrosie 
aan de koelwaterzijde van de cilindervoerin- 
gen. Ofschoon niet alle onderdelen van a- 
magnetische materialen werden gemaakt, 
werd toch aan de gewenste a-magnetische 
signatuur voldaan evenals aan de schokeisen. 
Gedurende operaties ver van huis - Rode Zee - 
hebben deze motoren zich als zeer betrouw
baar leren kennen.

Een interessant schip is het op 21 augustus 
1987 in dienst gestelde torpedowerkschip 
“Mercuur", gebouwd conform koopvaardij- 
voorschriften. Met een waterverplaatsing van 
1400 ton wordt het voortgestuwd door twee 
(vaste spoed) schroeven, aangedreven door 
twee MAN 4 takt diesel, type 6 L 20/27, zie 
afb. 10. Elektriciteit wordt opgewekt door

Afb. 10 De 4-t MAN 6L20/27 (Brons).
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Afb. 10a Een “W -fregat van de K are i Doorman"-klasse. Aandrijving door diesels (kruisvaart) of 
gasturbines (hoofdvaart). (Audiovisuele Dienst Koninklijke Marine).

Afb. 11 Een 12 cilinder 4-t SW 280 in V configuratie (Stork Werkspoor Diesel).

middel van drie 4 takt MAN motoren, type D 
2542 MLE.

Begin negentiger jaren wordt de Koninklijke 
Marine verrijkt met acht fregatten van de “Ka
rei Doorman’’-klasse, voorzien van een hybri
de voortstuwing, zie afb. 10a.

Omdat in de orde van =85% van de tijd met 
vaarten onder de 20 knopen wordt gevaren, 
wordt voor de kruisvaart gebruik gemaakt 
van twee 12-cilinder 4-takt V-motoren van het 
type SW 280 van Stork Werkspoor Diesel van 
4900 epk, voorzien van afvoergassen aange
dreven drukvulgroepen van Brown Boveri, zie 
afb. 11.

Voor de elektriciteitsopwekking zijn van de
zelfde firma vier stuks achtcilinder 4-takt DRO 
215 motoren van elk 750 kW beschikbaar, 
zie afb. 12.

Dit motortype is gebaseerd op een reeds oud 
ontwerp. De kruisvaart van deze fregatten is 
momenteel niet geheel probleemloos, door
dat regelmatig de werkpunten van de com
pressoren te dicht bij de surgefijn liggen. Men 
dient zich te realiseren dat de compressor,

dieselmotor, afvoergassenturbine bij belas- 
tingvariatie, dat wil zeggen verandering in de 
positie van de brandstofregelstang, elkaar di
rect onderling beïnvloeden. Helemaal com
plex wordt één en ander als variatie in last, 
dat wil zeggen wijziging van de spoed van de 
schroef en/of grote roeruitslagen, alsmede 
de “sea-state" ook hun invloed doen gelden. 
Dit is een zeer lastig probleem, temeer omdat 
het geheel automatisch dient te functioneren. 
Een soortgelijk probleem doet zich voor op 
het bevoorradingsschip “Amsterdam” in het 
geval dat op één dieselmotor in de zoge
naamde “transit mode” gevaren wordt. Dit 
schip is uitgerust met één schroef en twee 16 
cilinder 4 takt MAN-BAZAN drukgevulde moto
ren van het type 16 V 40/45, zie afb. 13.

De Koninklijke Marine laat thans een nieuwe 
serie fregatten bouwen; de luchtcommando
fregatten (LOF) van de “ZeverpProvinciën”- 
klasse. In totaal worden vier schepen ge
bouwd. De bouw vindt plaats bij de KSG te 
Vlissingen. De voortstuwing van de fregatten 
zal bestaan uit twee CODOG-systemen. Voor 
de hoofdvaart is gekozen voor twee Rolls 
Royce Spey SM1C gasturbines en voor de 
kruisvaart voor twee Wartsila NSD 16V26ST



Aft). 12 Een 8 cilinder 4 -t DRO 215 van SWD als generatordiesel 
aan boord “M" fregatten (auteur).

dieselmotoren, 6700 epk/diesel of 419 
epk/cil, zieafb. 14.

Het bijzondere aan de keuze van deze diesel
motoren voor de Koninklijke Marine is, dat de 
motoren voorzien zijn van sequentiële turbo- 
charging (ST): uitlaatgassendrukvulling door 
twee parallel geplaatste turbochargers.
Aan een voordracht, gehouden door één der 
medewerkers van de Directie Materieel Ko
ninklijke Marine, is het navolgende ontleend:

"In de voorontwerpfase van het fregat is voor 
de kruisvaartdieselmotor een vereiste koppel 
toerenkarakteristiek opgesteld door de Ko
ninklijke Marine. Deze karakteristiek had als 
belangrijkste verschil ten opzichte van voor
gaande voortstuwingsdieselmotoren dat er 
betere prestaties in deellast vereist werden 
zonder dat dit ten koste mocht gaan van de 
prestaties in vollast. Concreet: een hoger be
schikbaar motorkoppel bij lagere toerentallen. 
Het blijkt dat de luchtopbrengst van de com
pressoren niet altijd voldoende is om bij hoge 
deellasten de benodigde brandstof adequaat 
te verbranden. Dit heeft tot gevolg dat de mo
tor thermisch zo zwaar belast wordt, dat 
schade op kan treden aan cilindervoeringen 
en -koppen. De reden van de te lage op
brengst is dat het samenstel dieselmotor- 
drukvulgroep ontworpen wordt voor optimale 
prestaties in vollast. Het is wel mogelijk de 
compressor zo aan te passen dat de perfor
mance bij deellast verbetert maar dan dalen 
de prestaties bij vollast. Om toch betere pres
taties bij deellast en gelijkblijvende prestaties 
bij vollast te kunnen bereiken, is een oplos
sing het toepassen van twee of meer parallel 
geplaatste bij- en afschakelbare drukvulgroe- 
pen. Dit principe wordt sequentiële turbochar- 
ging genoemd en is door de Koninklijke Mari
ne gekozen om aan de ontwerpeisen te 
voldoen.

Bij een laag koppel en toerental staat één 
drukvulgroep/diesel te werk. Bij een rustige 
zee kunnen de twee motoren dan voor een

vaart van ± 17 knopen zor
gen. Neemt het gevraag
de koppel en/of het ge
vraagde toerental toe 
boven een bepaalde waar
de dan gaat de tweede 
drukvulgroep bij. Het bij
schakelen van een tweede 
drukvulgroep impliceert 
een momentane halvering 
van de uitlaatgassen- 
stroom naar de turbines 
en ook een vermindering 
van de luchtopbrengst van 
de compressor terwijl de 
receiverdruk ongeveer ge

lijk blijft. Door de momentane vermindering 
van de luchtopbrengst en de gelijkblijvende re
ceiverdruk verplaatst het werkpunt van de 
compressoren zich naar het surgegebied. Dit 
is uiteraard ongewenst. Om te voorkomen dat 
het surgegebied betreden wordt, is gebruik 
gemaakt van een bypass-leiding. Door de by- 
pass-klep in de leiding te openen vlak nadat 
de tweede drukvulgroep wordt ingeschakeld, 
stroomt lucht direct na de compressoren 
naar de voorzijde van de turbines. Hierdoor 
neemt de massastroom gas door de turbines 
toe, stijgen de toerentallen en zo ook de tota
le luchtopbrengst van de compressoren. Het 
werkpunt van de compressoren blijft zo uit 
het surgegebied. De energie die door het by- 
passen voor de diesel verloren gaat, wordt 
grotendeels terug verdient door het nu veel 
hogere compressorrendement. In deze mode 
wordt continu ca. 20% van de massastroom 
lucht “gebypassed” ten einde het hoge rende
ment van de compressoren te handhaven. Bij 
een lage "seastate” kan in deze mode een 
snelheid van ca. 20 knopen worden bereikt.” 
Aldus de Directie Materieel Koninklijke Marine.

Het wordt de auteur van dit artikel “Dieselmo
toren bij de KM” hopelijk vergeven als hij met 
betrekking tot het bovenstaande een kritische 
opmerking maakt. Hierbij realiseert hij zich 
dat - als vanouds - de beste "stuurlui" aan wal 
staan, maar toch.
Zijns inziens kan het niet anders dan dat er 
sprake zal zijn van onvolledige verbranding - 
en derhalve (zwarte) rookontwikkeling - tijdens 
het bijschakelen van de tweede drukvulgroep. 
Tenzij brandstofinspuiting kortstondig geredu
ceerd zou worden. Beter komt voor, in plaats 
van een "bypass”, om tijdens de transiente 
overgang van één naar twee drukvulgroepen 
een elektrisch aangedreven hulpcompressor 
bij te schakelen, die direct zijn opbrengst de 
turbines inblaast. Overigens had de Koninklij
ke Marine zelf voor het LCF voorkeur voor de 
firma SEMT-Pielstick omdat de Koninklijke Ma
rine niet alleen bekend was met dieselmoto
ren van dit fabrikaat, maar vooral omdat Piel-

sfick de ontwikkeling van sequentiele drukvut 
ling voor manneschepen reeds enige tijd ach
ter de rug had. Dit in tegenstelling met Wärt
silä NSD (deze firma is een combinatie van de 
Finse dieselfabrikant Wärtsilä en Stork Werk
spoor Diesel). Het Ministerie van Defensie be
sliste uiteindelijk ten faveure voor Wärtsilä 
NSD en derhalve voor een nieuwe ontwikke
ling, waarvan de resultaten in het kader van 
de door de Koninklijke Marine gewenste kop- 
peltoerenkarakteristiek hopelijk positief zullen 
blijken te zijn.

In dit verband is het wellicht aardig te vermei 
den dat de auteur van dit artikel aan het einde 
van de zeventiger jaren de toenmalige Direc
teur Materieel - ten behoeve van het "M’’-fre- 
gat- heeft gewezen op de hoedanigheden van 
de Bolnes-dieselmotoren, zoals onder andere 
het genereuze koppeltoeren gedrag. Immers 
deze indertijd door het maritieme grondver
zet, juist om deze karakteristiek, alom gewil 
de machines hadden in feite allang sequentië
le drukvulling. De als spoelpomp uitgevoerde 
kruiskop verzorgde overtuigend het functione
ren van de diesel bij juist de lagere belastin
gen, terwijl dit op een zeer gelijkmatige en 
met de belasting toenemende wijze aange
vuld werd door een met afvoergassen aange
dreven drukvulgroep. Doordat uiteindelijk een 
maximale kruisvaart van ruim twintig knopen 
voor het "M’’-fregat verlangd werd, kwam één 
en ander buiten de vermogenperiferie van Bol 
nes te liggen op grond waarvan deze firma 
"buiten de boof viel.
Interessant is te vernemen dat voor de gene 
ratoraandrijving gekozen is voor de Paxman

Aft). 13 De 4-t 16 cilinder V 40 /45 van MAN 
(Historisch A rchief B&W Diesel AG).

Afb. 14 De Wärtsilä NSD 16V26ST 4-t diesel
m otor ten behoeve van de luchtcommando
fregatten van de “Zeven Provinciën-klasse 
(Wärtsilä-NSD).
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12 VP 185 met afvoergassendrukvulling in 
twee trappen.

Het voor de Koninklijke Marine innovatieve 
amfibisch transportschip “Rotterdam" wordt 
dieselelektrische voortgestuwd, waarbij 4 
stuks 12 cilinder SW 280 motoren, zie afb. 
11, de aandrijvende componenten vormen. 
Ten aanzien van deze voortstuwingsinstallatie 
is nog heel wat te doen geweest. De stafelsen 
vroegen om de mogelijkheden voor langduri
ge, zeer langzame vaarten alsmede het stillig
gen met vrijwel behoud van positie. Er werd 
aanvankelijk nog teveel vastgehouden aan het 
oude, inmiddels achterhaald idee dat een die
selelektrische systeem duurder zou zijn. Te 
weinig werd gerealiseerd dat geen aparte die
sel generatorsets nodig waren, men vrij was in 
het plaatsen van de SW 280’s en te allen tijde 
de motoren - door het bij of afzetten - een ge
zonde belasting kon geven. Voeg daarbij dat 
de diesels met eventuele asleiding in het ach
terschip alleen maar uitermate lastig zouden 
zijn gezien d!e dokfunctie aldaar. Gelukkig is 
uiteindelijk voor de enig juiste oplossing geko 
zen.

Nawoord
Het mag duidelijk zijn dat alhoewel de diesel
motor al snel z'n intrede deed bij de Koninklij
ke Marine, pas na WO II meer gemeen goed 
werd. Doch pas in een versnelling kwam door 
de introductie van de gasturbine als “prime 
mover”! De dliesel (-generator) moest nu voor
taan de rol overnemen van de turbo (-genera
tor), Economie introduceerde de kruisvaart- 
diesel en werden de relatief duurdere 
draaiuren van de gasturbine gereserveerd 
voor hoofdvaarten. Met totaalrendementen in 
de orde van 42 a 43% - bereikt door gemid
delde effectieve drukken van 22 tot 25 bar 
(vgl. de -5  bar van de 7 QD 42/50 uit 1935)- 
is de voor marineschepen geschikte diesel 
een niet te versmaden “calorische” machine. 
Niettemin blijft de omzetting van een heen en 
weer gaande in een draaiende beweging een 
uiterst merkwaardig en immer trillend feno
meen. Werden in het recente verleden kleine 
re scheepjes, zoals sleepboten, landingsvaar
tuigen zoals LCPR’s, LCA etcetera vaak 
voorzien van motoren zoals Kromhout, Bol 
nes, DAf, thans komt men meer en meer de 
Caterpillar tegen en niet ten onrechte, gezien 
de universele toepassing van dit gerenom
meerde fabrikaat.

In het kader van dit hoofdstuk mag tenslotte 
ook het onderzoek-project “Moderne brand
stoffen KM” genoemd worden dat tussen 
1986 en 1993 uitgevoerd werd. Hiertoe was 
de voormalige mijnenjager “Dokkum” (vroe
ger mijnenveger) grondig verbouwd. Er kon 
over drie motoren beschikt worden namelijk

een 4cilinder 4-t MAN 20/27, een 3-cilinder 
2-t Bolnes en een Gcilnder 4-t RUB 215, een 
voormalige veegdiesel van de “Wildervank’’- 
klasse. Alle motoren waren voorzien van af 
voergassen gedreven drukvulgroepen.
Het doel van het onderzoek was na te gaan in 
hoeverre commerciële scheepsbrandstoffen 
geschikt zouden zijn voor de wat sneller draal 
ende motoren (> 750 o/m), alsmede welke 
noodzakelijke voorzieningen eventueel daar
voor getroffen moeten worden. Hiertoe werd 
een brandstof onder diverse belastingen lang
durig - bijvoorbeeld 1000 draaiuren/motor - in 
verschillende diesels getest. Afb. 15 toont de 
thermodynamische analyse van een dergelij
ke test.

Bij een bepaalde belasting is het gemiddelde 
weergegeven van 32 gemeten opeenvolgen
de drukverlopen, waarbij per drukverloop 
1000 bemonsteringen plaats vonden. De an 
dere in afb. 15 afgebeelde krommen zijn met 
behulp van computerberekeningen afgeleid 
van het gemiddelde drukverloop.
Het resultaat van dit onderzoeksproject was 
dat zelfs licht residuale brandstoffen zonder 
grote problemen gebruikt konden worden 
mits goed voorgewarmd en vooral goed ge-

centnfugeerd. Verbrandingstechnisch waren 
de resultaten ook bruikbaar voor de gastuit»! 
ne doch noodzaakten wel een vervolgonder
zoek met betrekking tot de eventuele erode
rende werking van asdeeltjes.

Een laatste opmerking: Net als koopvaardij
schepen is het te verwachten dat ook marine
schepen wellicht in de nabtje toekomst in toe
nemende mate geconfronteerd gaan worden 
met emissieeisen, door de “International Ma- 
ritime Organisation” uitgevaardigd, wil men 
toestemming krijgen om bepaalde havens te 
mogen bezoeken. Dit kan meer en meer een 
stempel gaan drukken op onze energieop- 
wekkers, althans zolang het verbrandingspro
ces daar een rot in speelt.

Enkele gebruikte afkortingen.

LT = Landing ship tanks
MK = Machinekamer
HMK = Hoofd machinekamer
OGHMK = Ondergeschikt (= rechter

hand) hoofd machinekamer
MSD = Marine Stoomvaartdienst

(heet thans Technische dienst)

stoffen KM". Aantal omwentelingen per minuut 1249, 46.

1. Drukken (bars)
2. Temperatuur (K) u it PV = MRT.
3. Heat release dQ/dA (KJ/(KMOL.RAD)).
4. Drukverandering dP/dA (BARS/RAD). 

Ontsteking na 485 ste interval. 
Ontstekingsuitstel = 0.588813 E - 3 sec.
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TD = Technische dienst
RW = Rijkswerf (te Den Helder)

Appendix
Als afronding van “Dieselmotoren bij de Ko
ninklijke Marine" een drietal anekdotes uit de 
“oude doos” .

I. De LT 106 was een Landingschip Tanks en 
had twee PAXMAN-RICARDO diesels voor de 
2 schroeven. Het waren V-motoren met 12 ci
linders elk. Het MK-personeel telde drie sto
kers, een korporaaknachinist en een adel
borst MSD was HMK. Deze werd kort na het 
vertrek uit Soerabaja in december 1946 uit 
zijn kooi gehaald door de korporaal omdat 
een der koppen erg heet was geworden. Het 
was een kop voor drie cilinders. Elke diesel 
had dus 4 koppen. De diesel werd afgezet en 
de zware reserve kop werd geplaatst. Het 
HMK sleutelde mee en bemerkte dat de af- 
voergassenleiding aan de achterkant van de 
koppen heel moeilijk te monteren was. Enfin 
het was tegen de ochtend toen de diesel 
weer kon worden bijgezet.
De losgenomen kop kreeg kleponderhoud en 
was weer gereed voor reserve. Een oorzaak 
van het heet worden werd niet gevonden. De 
volgende nacht werd het HMK weer uit zijn 
kooi gehaald voor hetzelfde euvel aan dezelf
de diesel. Weer werd de hele nacht doorge
werkt en tegen de ochtend draaide alles weer 
normaal. Maar weer werd de oorzaak niet ge
vonden. De derde dag werd dezelfde kop 
weer bloedheet. Toen gaf het HMK het op en 
liet de diesel doordraaien. Gedurende vele vol
gende reizen in 1947 bleef die ene kop 
steeds bloedheet, maar het personeel wist 
het nu en maakte zich daar geen zorgen 
meer over. Toch werd het raadsel van de ene 
hete kop opgelost. Dat was pas in 1963. 
Toen werden de PAXMAN-RICARDO hulpdie- 
sels voor Hr.Ms. Poolster bij de fabriek in En
geland aan een duurproef onderworpen.Toe- 
vallig werd onze ex-HMK van de LT 106 
daarheen gestuurd om bij de proef aanwezig 
te zijn. Hij zag tot zijn stomme verbazing dat 
de fabriek verschillende diktes van koppakkin- 
gen gebruikte. Voor elke kop werd een eigen 
dikte bepaald en deze werd in de bijbehoren
de cilinder ingeslagen. Je moet maar op het 
idee komen! Hr.Ms. Poolster kreeg inderdaad 
verschillende koppakkingen als reserve mee.

II. Waarom draaide de 2-cylinder V-motor van 
de sloep zo slecht? De motorsloep van Hr.Ms. 
Ternate kwam de dag voor het vertrek uit Den 
Helder aan boord. De sloep ging direct onder 
de takels en bleef daar tot in Nieuw Guinea. 
Daar was de sloep hard nodig, maar de mo
tor wilde niet op zijn 2 poten lopen. Tijd om 
met de motor proef te draaien was er nauwe
lijks. Het routine-onderhoud aan de onwillige

cilinder gaf geen verbetering. Wat had de 
Rijkswerf in hemels naam met de diesel ge
daan? Uiteindelijk werden loodjes genomen 
om de vrijslagen van de twee zuigers op te 
nemen.
Groot was de verrassing, want de onwillige ci
linder had een veel grotere vrijslag dan de 
goede cilinder. Bij verder demontage bleek 
dat de defecte cilinder een extra dikke pak
king tussen de krukkast en de cilinder had ge
kregen op de RW. Deze werd door een dunne
re pakking vervangen. Toen was het euvel 
opgelost en de motor heeft daarna steeds 
goed gedraaid. De moraal van het verhaal: 
laat geen ondeskundigen aan diesels werken 
en zeker niet op een gerenommeerd bedrijf 
als de Rijkswerf.

III. Dit verhaal betreft een donkere bladzijde 
van de Rijkswerf Den Helder in 1952. Hr.Ms. 
Ternate was op de werf in groot onderhoud 
geweest en het vertrek naar Nieuw Guinea 
was vastgesteld begin oktober 1952. Het 
schip was in Australië gebouwd en had 2 tr i 
ple-expansiemachines voor de voortstuwing. 
In de machinekamer stond een 4cylinderhulp- 
diesel van het fabrikaat Southern Cross. Door 
het werfpersoneel werd voortdurend aan de 
krukpenmetalen van de diesel gewerkt. Soms 
werd de diesel even gestart, maar daarna 
weer gestopt voor controle van de metalen. 
Ze waren met de diesel steeds bezig, maar 
draaien, ho maar. Tenslotte werd het schip in 
dienst gesteld, nadat de vlag gehesen was. 
Toen werd de diesel door personeel van het 
schip gestart, waarbij bleek dat deze niet lek
ker draaide. Er was een duidelijke bonk te ho
ren. Het HMK ging dit melden aan de Chef 
Werktuigbouw van de Rijkswerf. Daar werd 
hem de deur gewezen. Het schip was in 
dienst gesteld en viel onder Commandant 
Zeemacht Nederland. Daar kreeg het HMK te 
horen dat er iemand aan boord zou komen. In
derdaad kwam een uiterst vriendelijke oudere 
TD officier naar de diesel luisteren. Het HMK 
werd aangeraden een bekwame olieman bij 
de diesel op post te zetten. Als dat niet zou 
helpen kwam hij gaarne voor verder advies te
rug. Na de proeftocht op de Noordzee meer
de het schip in Rotterdam af voor een week
end. Tijdens dat weekend werd het bonken zo 
erg dat de diesel gestopt moest worden. Om
dat er slechts 1 hulpdiesel aan boord stond, 
werd overgegaan op stoomreebedrijf. Tot 
dan toe had de diesel slechts enkele uren ach
ter elkaar gedraaid. Steeds werd gestopt als 
het bonken te erg werd. Zo kon het schip niet 
naar Nieuw Guinea vertrekken, want daar was 
een goede hulpdiesel onmisbaar. De Rijks
werf, noch Commandant Zeemacht konden 
het HMK helpen. Vergeet even niet dat in 
1952 er geen reservedelen van de Southern 
Cross in Den Helder in voorraad waren. Ver

sleten onderdelen werden steeds weer opge
lapt. Maar daar schoot het HMK allemaal niets 
mee op. Toen besloot hij tot een paardemid- 
del en de diesel werd tijdens een vaartocht op 
de Noordzee aan een duurproef onderwor
pen. Met de uitdrukkelijke order dat de diesel 
niet gestopt mocht worden. Het MK-perso
neel raakte gewend aan het gebonk. Tot ‘s 
nachts omstreeks 3 uur een geweldige klap 
te horen was. De diesel was zijn bonk kwijt en 
draaide daarna rustig door.
Toch werd gestopt om even te kijken. De in
wendige ravage was enorm. Van cilinder 2 
was niet veel meer heel. De afgebroken drijf
stang had zelfs de nokkenas van cilinder 2 
doormidden geslagen. Deze vreemde Austra
lische diesel had een nokkenas in 2 delen die 
van beide buitenkanten elk 2 cilinders bedien
de. Vandaar dat de diesel op 3 poten rustig 
kon doordraaien.
Na binnenkomst in Den Helder werd een em
mertje met de kapotte onderdelen meegeno
men voor de Chef Werktuigbouw van de Rijks
werf. Wel moest het HMK snel zijn kamer 
verlaten, want terwijl het emmertje op het bu
reau werd gezet deed de overste al een 
greep in de emmer met de bedoeling dit naar 
het hoofd van het HMK te gooien. Het HMK 
zou daar wel meer van horen. Daarop kwam 
een der stafleden van de Rijkswerf aan boord 
omdat vermoed werd dat het schip met de 
oliedrukmeter had geknoeid. Sabotage werd 
niet uitgesloten. De meter werd in beslag ge
nomen en zou op de Rijkwerf geijkt worden. 
Het HMK zat er met zijn neus bovenop. Er 
mankeerde niets aan de meter en het schip 
ging vrijuit. De oliedrukmeter had steeds on
geveer 0,5 bar aangegeven en deze aanwij
zing was dus juist geweest.
Hoe liep het af? Op de gebruikelijke wijze wel
ke de Rijkswerf altijd met succes heeft toege
past. Van een ander Australisch korvet wat op 
de RW lag, werd de Southern Cross diesel af
gehaald en op de Ternate geplaatst. Deze die
sel heeft zonder haperen in Nieuw Guinea 
dienst gedaan.

[1] Dit artikel is een wat aangepaste en uitge- 
breidere versie van een bijdrage ten behoeve 
van het gedenkboek, uitgegeven bij het 175 
jarige bestaan van de Technische Dienst der 
Koninklijke Marine in 1999.

[2] Opmerking van auteur.

Prof.dr.ir. E. van den Pol is oud-kapitein ter 
zee van de technische dienst.
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Dintelborg en Dongeborg
De Dintelborg, bouwnummer 1041, is 
de eerste van vier 9000 tons muibpurpo 
se container carriers die Wagenborg 
Shipping bij Scheepswerf Van Diepen in 

Waterhuizen bestelde. De oplevenng 
vond op 16 februari plaats. Het tweede 
schip, de Dongeborg, bouwnummer 

1042, werd op 29 september aan de re
derij overgedragen.

De schepen hebben twee ruimen, met 
daartussen een kort compartiment met 
ruimtoegangen, ventilatiekanalen e.d.

De ruimen hebben zes resp. acht 20- 
voets containerbaaien met vijf rijen en 
vier 8 '6 " lagen. Aan dek staan de contai

ners in zes rijen (maximum container- 
breedte 2.600 mm).

De luiken boven de ruimen zijn zo gedi

mensioneerd en zo gepositioneerd, dat 
het wegnemen van twee luiken voldoen

de is om een 40voets containerbaai toe
gankelijk te maken (block stowage). Tus
sen elk paar luiken is een kort ‘herftfuik’ 

geplaatst, da t bij het laden en lossen van 

containers op zijn plaats kan blijven, 
maar dat bij andere ladingen ook kan 

worden verwijderd,

De dubbele bodem onder de ruimen is 

geheel voor waterballast bestemd. Dat 
geldt ook voor de zijtanks naast de rui
men, met uitzondering van het voorste 

stel tanks, d ie droog zijn, en het achter
ste stel, waarin zware olie wordt geva

ren.
Verdere ballastcapaciteit is beschikbaar 
in de voorpiek, in de daarachter gelegen 

dieptank (tot het tussendek) en in een 

hektank op hart schip rondom de stuur- 
machinekamer.

Op het tussendek in de machinekamer 

liggen aan SB de C02-kamer en de sepa- 
ratorruimte, aan BB de machinekamer- 

bergplaats, de schakelbordruimte, de 
gasoliedagtank, alsmede de twee hulp- 

sets.
Onder het tussendek bevinden zich voor
in de machinekamer tanks voor zware 

olie, met daarin ingebouwd de settfing- 
resp. dagtank (BB resp. SB) en overvloei- 
tanks; daarachter op het tweede tussen

dek aan SB tanks voor lenswater, sludge 
en sm e ero lie  voor de tandwielkast, en 

aan BB tanks voor thermische olie,

smeerolie voor de hulpmotoren en de 

verstelbare schroef installatie en voor se
wage.
In de dubbele bodem onder de machine
kamer bevinden zich de beunkoelers en 
daartussen een koetwateraflooptank 
(SB), een lekolietank (BB) en vervolgens 
de smeerolietank voor de hoofdmotor en 

een vuile olie tank.
De gasolie voorraadtanks zijn in de ach- 
terpiek ondergebracht.
De hektanks aan SB en BB zijn voor 
drinkwater ingericht.

Algemene gegevens

Hoofdafmetingen:

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

(zonder graanschotten).
Gross tonnage

Snelheid:
Proeftochtsnelheid 17,5 kn op 4,10 m 

diepgang en bij 5280 kW, waarvan 
200 kW voor asgenerator.

Klasse:
Bureau Veritas: I S / S E *  Cargo 
Ship/Container Ship, Deep Sea, Heavy 

Cargo, ACA, *  MACH, CNC-1, Ice 
Class IA  Finnish.

De Dintelborg (foto: Aerophoto EefdeJ.

Verdere regels:

Panama, Suez, St. Lawrence Seaway, 
USCG en Dangerous Goods Reg. 54.

Tankmhouden:

Zware olie 553,6 m3.
Gasolie 77,1 m3.
Smeerolie 39,3 m3.
Thermische olie 6,7 m3.
Vuile olie 13,3 m3.
Sludge 15,9 m3.
Drinkwater 55,3 m3.
Lenswater 6,7 m3.
Sewage 20,5 m3.
Waterballast 3.488,8 m3.

Pneumatisch tankniveaumeetsysteem
van Ulstein Rekab.

Ladingsystemen

Laadruimen:

Lengte 
ruim 1 

ruim 2 

Breedte 

Vrije hoogte 
Coaminghoogte 

Inhouden

ruim 1 191.767 cu.ft. = 5.430m3.
ruim 2 256.074 cu.ft. = 7.251 m3.
totaal 447.841 cu.ft. = 12.681 m3.

Graanschot: een stuks, uit twee delen, te 
plaatsen op vijf verschilende posities. 
Ook als tussendek te gebruiken, op een 

hoogte van 5,70 m boven basis; de pa
nelen zijn dan geschikt voor een gelijk

matige belasting van 3,50 t/m2.

133,39 m. 
127,34 m. 

15,85 m. 
9,80 m. 

7,10 m. 
9.000 t.

6.235 .

A

42.00 m.
54.00 m. 
13,20 m. 
10,48 m.

1,75 m.

Containercapaciteit:
Rum 1 104 TEU.

Rum 2 154 TEU.

Totaal m rumen 258 TEU.
Vóór luken rum 1 8  TEU.

Op luiken rum 1 108 TEU.
Op luiken ruim 2 180 TEU.
Achter luiken ruim 2 24 TEU.

Totaal aan dek 320 TEU.
Totaal generaal 578 TEU.

Voor 40voets containers is de capaci
teit 126 stuks in de ruimen (plus 6  

TEU) en 144 stuks op de luiken (plus 
32 TEU voor en achter de luiken).

Er zijn 46 aansluitingen voor koelcon
tainers: 24 bij het dekhuis en 22 bij het 

middenherft.

Tanktop:

Berekend op 18 t/m2 en op stapelge- 
wichten var 96 t (TEU) resp. 122 t 
(FEU).

Luiken:
Stalen, geheel gesloten pontonluiken, 

Rodenstaal, type Stack Pack, bere
kend op 1,75 t/m 2 en lijnbelastingen 

van 261 (TEU) resp. 4 8 1 (FEU). 
Elektrohydraulisch aangedreven 

Coops & Nieborg luikenkraan, tevens 
voor graanschot/tussendekpanelen; 
verder voorzien van twee 1,5 t pro- 

viandkranen.

Ruimventilatie:

Mechanische ventilatie met twee venti
latoren van elk 40,000 m3/h  aan de 

voorkant van ruim 1 resp. aan de ach
terkant van ruim 2 .
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/Wheeling systeem:
Tanks: voorste zijtanks naast ruim 2, 
verbonden door crossover op tanktop 

in compartiment midscheeps. 
Anfrheeling pomp, Frame, 440 m3/h. 

Automatische besturing, fabrikaat 
Frame, maximale slagzij ± 2°.

Mac lünekamer systemen
(geïnstalleerd door Recon; elektrische in

stallatie door Eekels).

Hoofdmotor:

Wartsila NSD, 8L38, mcr 5.280 kW, 

600 tpm.
Koppeling:

Vulkan, type Rato DS 33 Dl. 
Tandwielkast:

Lohmann & Stolterfoht, type GCS 900, 
reductie 4,196:1.

Schroef:
Lips, vier verstelbare bladen, diameter
4.500 mm.

Asgenerator:

Stamford, 500 kWE, 1800 tpm, 3 x 
440 V, 60 Hz.

Generatorsets:
2 x Scania dieselmotor, type DS-1181

m, elk 260 kW bij 1800 tpm en Stam

ford generator, 305 kVA 

Haven/noodset 
1 x Sisu-Valmet dieselmotor, type 420 
DSG, 80 kW bij 1800 tpm en Stamford 

generator, 102 kVA.

Warmtevoorziening:
Thermische olie systeem, met Wïes- 
loch uitlaatgassenketel, 600 kW bij 
85% mcr en Wiesloch oliegestookte 
ketel, 600 kW; 2 x Allweiler circulatie- 

pomp 33,2 m3/h  bij 80 mwk. 
Tankverwarming met thermische olie; 
warmtewisselaars voor zware olie en 
smeerolie separatoren en voor verwar

ming accommodatie met heet water.

Uitrusting

Stuurgerei:
Roer: Bot vrijhangend balansroer. 
Stuurmachine: Ulstein Tenfjord, draak 

vleugel type SR723, 2 x 44°. 
Dwarsschroef: Lips, vier verstelbare 

bladen, diameter 1.550 mm, 430 tpm, 
aangedreven door 500 kW elektromo
tor.

Anker- en meergerei:
Voorschip: 2 x 2.655 kg HHP anker 
met m totaal 522 m ketting van 46 

mm: behandeld door 2 x Kraaijeveld 
elektrohydraulische lier met elk een 
nestenschijf, een gedeelde trommel en 
een verhaalkop; 1 0 1 bij 10  m/min. 
Achterschip: 1 x 1.330 kg hekanker 

met 130 m staaldraad van 30 mm; 2 x 
Kraaijeveld elektrohydraulische lier met 
elk een gedeelde trommel en een ver

haalkop; SB lier met extra trommel 

voor ankerdraad; trekkracht 5 1.

Brandbestrijding:

Thorn Security detectie apparatuur 
voor machinekamer en accommoda

tie; rook- en hittedetectoren.
Ajax C02-systeem voor machinekamer 

en ruimen.
2 x Azcue brandbluspomp, 60 m3/h bi| 

60 mwk, waarvan een in voorschip.

Reddingmiddelen:

1 x Hatecke vrije val reddingboot instal
latie aan BB; boot van met glasvezel 

versterkte kunststof, 16 personen.
1 x Viking rescue boot op sloependek 
SB.

2 x Viking opblaasbaar vlot, elk 16 per
sonen, op sloependek.

1 x Acta/Elceestaal kraan voor rescue 
boot en SB vlot.
1 x Vikmg opblaasbaar vlot, 6  perso

nen, op bakdek.

Navigatie- en communicatieapparatuur: 

als gebruikelijk op drt type schip; gele 
verd door Radio Holland.

Accommodatie
Op brugdek: stuurhuis, met radiohoek 

aan SB en toilet tegen achterschot.
Op kapiteinsdek: suite kapitein (SB) met 
aangrenzend kantoor; suite HWTK (BB). 

Op officierendek: suites le  stuurman 
(SB) en maroff (BB); daartussen kantoor. 
Op sloependek: vier eenpersoons hutten 
voor twee maroffn, kok en gezel.

Op kampanjedek: drie eenpersoons hut
ten voor drie gezellen; SB achter: lading- 
kantoor, met daarnaast zegelkast en 

dektoilet.
Op hoofddek: aan SB mess, kombuis en 
iprowandopslag; aan BB recreatieruimte, 
AC-ruimte en noodgeneratorkamer; in 

het front op hart schip kleedruimte/was
serij, daarachter een openbaar toilet; 

achter op hart schip: toegang stuurma- 
chinekamer.

FR. FA SSM ER  ...veuejcdbord!

Des produits et des méthodes de production innovateurs ainsi que 
des collaborateurs s’engageant et hautement motivés sont la condi
tion sine qua non pour notre chantier naval spécial performant.

Dans le cadre de la livraison d’un bateau de surveillance de pêche 
pour la Mauritanie, nous somme à la recherche d ’un

Ingénieur de garantie (masc./fémm.)
pour une période limitée de 15 mois env.

Vous avez une formation ou des connaissances équi
valentes dans le domaine de la mécanique navale. 

Connaissances de langues: avec l'équipage/notre 
client: français avec le chantier naval Fassmer: al

lemand ou anglais.

Pendant la période de garantie de 12 mois, 
vous accompagnerez l’équipage sur le navire 
dans les eaux territoriales de la Mauritanie et 
vous serez, entre autres, responsable de l’in
struction et de la formation de l’équipage. 
Vous suivrez les travaux à titre de la garantie 
et les réparations en coopération étroite avec 
le chantier de construction.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire par
venir votre dossier de candidature complet

FB. FASSMER & CO
S ch iffs- u n d  B o o ts w e rf t
Irvdustriestraße 2, D 27804 Berne/Motzen 
W . +49 44 06  9 4 2  O, Fax +49 44106 9 42-100  
Em ail: bewerbungftfafwnrf.de 
Web »te: www.fafsmer.de

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

•  DECK MACHINERY
•  COMPRESSORS
•  STEERING GEARS

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

HATLAPA 
Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co.

Industrieweg 30 3133EEVIaardingen
Tel 010-2 48 56 45 • Fax 010-2 48 56 35
STOCKS • SALES & SERVICE
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Veiligheid R. P. Butter

M enselijk gedrag bij incidenten 
en calamiteiten in de maritieme 
context
De laatste jaren is er binnen de maritieme wereld in toenemende mate belangstelling voor ‘het menselijke aspect1. Voortvloei
end uit de aangepaste Standards for Training Certification and Watchkeeping (STCW '95) van de Internationale Maritieme Or
ganisatie (IMO), wordt er steeds meer aandacht besteed aan onderwerpen als menselijk falen, vermoeidheid van bemannin
gen, mens-machine interfaces en situatiebewustzijn.

T
en gevolge van de grootschali
ge tragedies met passagiers
schepen als de Herald of Free 
Enterprise (1987), de Scandina
vian Star (1990) en de Estonia 
(1994), staat het gedrag van 
grote mensenmassa's tijdens noodsituaties 

en het beheersen van massa's ook meer in de 
aandacht.

Preventie van calamiteiten en in
cidenten
We geven een overzicht van de recente situ
atie in Nederland. In de periode 1995-1998 
zijn er in de Nederlandse maritieme sector 
2000 incidenten gerapporteerd, waarvan 
140 ongelukken die onderzocht werden door 
de relevante autoriteiten. Van deze ongeluk
ken kunnen er waarschijnlijk 80% direct of in
direct toegeschreven worden aan menselijk 
falen. Voorbeelden van menselijk falen dat tot 
ongelukken leidde zijn:

•  het niet opvolgen van procedures;
•  onvoldoende bewustzijn van risico’s;
•  miscommunicatie (onder andere door taal

problemen);
•  werklast/vermoeidheid, vaak toe te schrij

ven aan commerciële druk;
•  onvoldoende training;
•  navigatiefouten en
•  het gebruik maken van achterhaalde infor

matie en procedures

Dit soort menselijk falen kan worden voorko
men door:

•  opleiding, training en coaching;
•  het trekken van de lessen uit eerdere onge

lukken of incidenten, in de nabije toekomst 
bijvoorbeeld gebruikmakend van automati
sche gegevensopslag (of maritieme black 
boxes [1));

•  regelmatige oefeningen;
• logische en handhaafbare regels en proce

dures ter beschikking te stellen en
• continu aandacht te besteden aan veilig

heidscultuur in de scheepvaart [2] (ook in 
de walorganisaties)

Op deze wijze kan een open veiligheidscultuur 
ontstaan die ondersteund wordt door een in
tegraal veiligheidsmanagement- en inciden- 
tenresponssysteem dat goed is ingebed in de 
operationele management structuren. Door 
tevens gebruik te maken van een certificatie
systeem met bijbehorende audits (bijvoor
beeld de International Safety Management 
Code [3]) kan tegenwicht worden geboden 
aan risicoverhogende tendensen voortvloei
end uit commerciële druk en deregulatie.

Incidenten- en calamiteitenres- 
pons, cognitief falen en situatie
bewustzijn
Wanneer zich in bijvoorbeeld het Rotterdamse 
havengebied een incident of calamiteit voor
doet moet de respons bestaan uit een ge
coördineerde actie van een aantal publieke 
diensten als het havenbedrijf (als het gaat om 
het reguleren van het scheepvaartverkeer 
door de verkeersbegeleidingsdienst), de 
brandweer, de politie en milieu- en gezond
heidsdiensten. Aangezien deze diensten ieder 
een specifieke eigen taak en expertise bezit
ten, bestaat het risico dat elke betrokken 're- 
sponsorganisatie' haar eigen specifieke per
ceptie van de situatie heeft. Organisaties 
zowel als individuen hebben de neiging om si
tuaties al dan niet bewust te bekijken in ter
men van hun min of meer vaststaande cogni
tieve uitgangspunten of schema’s.

We geven een voorbeeld op het terrein van de 
persoonsperceptie: wanneer iemand een per
soon ziet die gekleed gaat als een zakenman,

neemt hij o f zij aan dat deze persoon ook an
dere eigenschappen heeft die karakteristiek 
voor zakenmensen zijn zoals, veel verdienen, 
hard werken, een mobiele telefoon en een 
snelle auto bezitten.

Binnen de cognitieve psychologie wordt dit 
soort selectieve perceptie als een tweesnij
dend zwaard beschouwd. Wanneer dit me
chanisme zou ontbreken, zou alle informatie
verwerking bewust moeten plaatsvinden en te 
veel tijd in beslag nemen. Anderzijds kan het 
handelen op basis van een cognitief schema 
dat niet bij de actuele situatie past tot foute 
beslissingen leiden. Zo is het denkbaar dat 
een persoon met een brandweerachtergrond 
een incident of een calamiteit vanuit een 
brandweerperspectief beziet, terwijl dit niet 
het meest geschikte referentiekader hoeft te 
zijn.

We geven een aantal voorbeelden van dit 
fenomeen op het gebied van de calamiteiterv 
respons:

Voor de derde of vierde keer achter elkaar 
ging het automatische brandalarm in een win
kelcentrum af. Er was niets te zien, dus gin
gen vier brandweerlieden op onderzoek uit 
zonder adembescherming, waarbij ze ook 
een bloemenzaak binnen gingen. Helaas 
bleek dat de bloemist een zeer gevaarlijke pe
sticide had gebruikt om zijn winkel te ontsmet
ten en vervolgens de deur had gesloten en 
naar huis was gegaan. Als gevolg van de ge  
beurtenissen werden vier brandweerlieden 
blootgesteld aan deze substantie.

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat het han
teren van het impliciete cognitieve schema 
“er is toch geen brand, en adembescherming 
is niet nodig” hier tot een zeer gevaarlijke situ
atie leidde.

SCHIP tn  WERF Ze ZEE -  JANUARI 2000



Het volgende voorbeeld illustreert dat ieder
een, zowel responswerkers’ als burgers, 
vaak gedreven worden door gewoontes, met 
alleen op mentaal gebied, zoals bij cognitieve 
schema's, maar ook in hun manifest gedrag 
tijdens calamiteiten [zie ook 4],

Na een hotelbrand, werden twee slachtoffers 
gevonden in een gang drie meter voorbij de 
nooduitgang die direct toegang gaf tot de 
straat. Uit de analyse bleek later dat de slacht
offers altijd deze gang gebruikten om het 
pand te verlaten.

Cognitief falen kan ook voortkomen uit rolge
drag. Verkeersbegeleiders, zowel op mari
tiem gebied als in de luchtvaart, zijn gewend 
om naar schepen of vliegtuigen te kijken als 
punten op een radarscherm waarmee zij com
municeren over posities, bestemmingen, 
koersen en tijden. Vanuit dit perspectief kan 
het zijn dat zij vergeten om informatie over de 
inhoud van deze punten’, bijvoorbeeld ge
vaarlijke lading of passagiers, door te geven 
aan andere relevante partijen, bijvoorbeeld 
brandweermensen die de brand moeten blus
sen nadat het vliegtuig is neergestort. Wat be
treft het werk van calamiteitenresponsteams 
worden we dus geconfronteerd met een psy
chologisch dilemma. Aan de ene kant, gege
ven dat tijd in een calamiteitensituatie een 
schaars goed is, moeten responsacties op 
een 'automatische wijze’ worden genomen, 
aangezien er geen tijd is voor uitvoerige be
schouwing. Anderzijds moet elke situatie op 
zichzelf worden bekeken op basis van gezond 
verstand. Dit laat duidelijk de noodzaak zien 
van adequate teamcommunicatie en vormt 
een grote uitdaging voor de training van re- 
sponsteams (of brugteams). Simulatortrai- 
ning kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij het 
trainen van zowel brugteams als respons- 
teams in het tot stand brengen van een ge
meenschappelijk en juist beeld van complexe 
calamiteit- of incidentsituaties.

Het beheersen van passagiers- 
massa’s
Op cruiseschepen en veer
boten bevinden zich vaak 
grote massa’s mensen in re
latief kleine en afgebakende 
ruimtes. Wanneer zich aan 
boord van een passagiers
schip een calamiteit of inci
dent voordoet, kan dan ook 
makkelijk een zeer complexe 
en moeilijk beheersbare situ
atie ontstaan. Voor het brug- 
team dat acties moet coördi
neren is er naast het 
bewaren van de juiste balans 
tussen het correct inschat

ten van de situatie en het snel en efficiënt han
delen nog een belangrijke taak, namelijk het 
beheersen van de passagiersmassa’s. Zoals 
wordt beschreven door Poole en Springett [4] 
verschilt deze laatste taak afhankelijk van de 
fase van de calamiteit. Als het gaat om het ge
drag van publieksmassa’s tijdens calamiteiten 
onderscheiden zij vier fases: de waarschu- 
wingsfase, de impactfase, de evacuatiefase 
en de bezinningsfase.

In de waarschuwingsfase ligt de nadruk op 
het waarnemen en interpreteren van de te
kens dat er iets mis is en op het alarm slaan. 
Verschillende psychologische mechanismen 
als het ontkennen van gevaar en de angst om 
voor gek te staan vanwege het ten onrechte 
luiden van de noodklok spelen hierbij een rol. 
In de impactfase realiseren de passagiers 
zich dat zich een calamiteit of incident voor
doet, bijvoorbeeld doordat ze plotseling met 
een rampsituatie worden geconfronteerd. 
Mensen verschillen wat betreft hun emotione
le en gedragsmatige reacties in deze fase. In
dividueel gedrag is uiteraard moeilijk te voor
spellen, maar in het algemeen kan verwacht 
worden dat 60% van de passagiers niks doen 
en afwachten tot anderen initiatief nemen, 
25% handelen rationeel en 15% worden min 
of meer lamgeslagen door de situatie. In de 
evacuatiefase moeten mensen aangespoord 
worden om te stoppen waar ze mee bezig zijn 
en in beweging te komen. Voor de bemanning 
is kennis over de indeling van het schip en 
over de evacuatieprocedures van het groot
ste belang in deze fase. In de bezinningsfase 
wordt duidelijk of er inderdaad een crisis is 
opgetreden en de situatie gestabiliseerd is of 
dat er geen crisis heeft plaatsgevonden.

Elke fase vereist specifieke actie van de be
manning die ook weer is afgestemd op de 
verschillende categorieën passagiers. Wij ver
wijzen hier naar het toenemende aantal oude
ren en daarmee het toenemend aantal passa
giers met problemen op het gebied van 
mobiliteit, waarneming en mentaal functione
ren. Er moet nog veel werk worden verricht

voor deze doelgroep, zoals ergonomische 
ontwerpen voor verbeterde toegankelijkheid 
aan de walkant en aan boord, speciale verza
melplaatsen en evacuatieprocedures, training 
van bemanningen om zich te kunnen inleven in 
gehandicapte personen en identificatie, waar- 
schuwings- en informatiesystemen voor zin
tuiglijk gehandicapte personen [51. Als een 
piinlijk voorbeeld van het werk dat verricht 
moet worden, verwezen wij naar een recent in
cident in een gebouw in New York, waarin een 
bejaarde dame vast zat in de lift ten gevolge 
van een technisch probleem. Ze drukt op de 
alarmknop en werd verbonden met de hulp
dienst die haar vroeg waar ze zich bevond. 
Helaas was deze vrouw hardhorend en kon zij 
deze via de luidspreker in de lift gestelde 
vraag niet verstaan. Hierdoor moest zij meer 
dan twee dagen in de lift verblijven.

Het volgende voorbeeld toont aan dat on
danks een goed ergonomisch ontwerp en 
goede procedures situaties makkelijk uit de 
hand kunnen lopen wanneer er sprake is van 
publieksmassa's.

In een grote concerthal hield een vooraan
staand rockartiest zich niet aan de met het 
zaalmanagement gemaakte afspraak om 
slechts één toegift te geven. Hierdoor ont
stonden twee tegengeste/de publieksstro- 
men: één de zaal uit en de ander de zaal in. 
Dit incident liep goed af, maar toont nog eens 
aan dat het opstellen van procedures en het 
volgen daarvan twee verschillende dingen 
zijn.

Lange tentlijn elïëcten van cala
miteiten op mensen
Ook in de maritieme industrie is er sprake van 
een toenemend besef dat medewerkers ge
confronteerd kunnen worden met emotioneel 
belastende situaties. We verwijzen bijvoor
beeld naar de het gevaar van piraterij dat de 
laatste jaren in sommige delen van de wereld 
toeneemt. Dit is een bedrijfsrisico dat niet al
leen een effect heeft op de betrokken mede
werkers, maar ook op de organisatie als ge
heel,

Een persoon die wordt geconfronteerd met 
een schokkende emotionele gebeurtenis er
vaart:

• een sterk gevoel van hulpeloosheid;
• een acute verstoring van zijn/haar bestaan;
• een sterk gevoel van onbehagen.

De op de gebeurtenis volgende stressreactie 
bestaat [6] uit een aantal fases:

• de alarmreactie, dat wil zeggen de eerste 
reactie na een schokkende gebeurtenis.
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Deze kan bestaan uitverbijstering, verwar
ring of ongeloof, maar ook uit zeer alerte 
en doelgerichte actie;

•  de tweede fase bestaat uit elkaar afwisse
lende fases van vermijdingsgedrag of het 
herbeleven van de gebeurtenis. Voorbeel
den van vermijdingsgedrag zijn: 'verdo
ving', niet reageren op stimuli of ontkennen 
dat er iets gebeurd is;

•  de verwerkingsfase, waarin het incident 
niet echt een dominante rol meer speelt en

• de afrondingsfase, waarin de klachten en 
symptomen niet meer gemeld worden en 
de persoon over de gebeurtenis kan den
ken zonder door emoties bevangen te wor
den.

De wijze waarop een persoon het bovenstaan
de proces doorloopt, is afhankelijk van de 
kenmerken van de gebeurtenis en van de con
text, persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke 
geschiedenis, kenmerken van de sociale om
geving van de persoon en de betekenis die 
door de persoon aan de gebeurtenis wordt 
toegekend. Voor sommige personen moet dit 
proces uitvoerig worden gevolgd om emotio
nele problemen op de lange termijn te voorko
men. Uiteindelijk bestaat het risico van ar
beidsongeschiktheid met negatieve gevolgen 
voor het individu en voor de organisatie.

WAT KAN ER IN DE PRAK
TIJK GEDAAN WORDEN?

Met betrekking tot het beheersen of managen 
van menselijk gedrag bij calamiteiten kan er 
veel worden gedaan in de sfeer van preventie, 
preparatie, nazorg en evaluatie.

Preventie
• Met behulp van geschikte selectie- en tral 
ningsprocedures en een goed loopbaanbeleid 
kan ervoor zorg gedragen worden dat perso
neel dat in staat moet zijn om calamiteiten 
professioneel het hoofd te bieden zo goed 
mogelijk voorbereid is op het voorkomen van 
incidenten en calamiteiten. Als het gaat om 
selectie- of loopbaanbeslissingen kan de as- 
sessment center methode hierbij meerwaar
de bieden [7],

•  In dit opzicht verwijzen we naar het pro
bleem dat een aantal Nederlandse rederijen 
op dit moment hebben met het uitvallen van 
ervaren zeelieden die voor banen aan de wal 
kiezen. Een volwaardig human resource be
leid is hiervoor nodig. [8], Het overhalen van 
ervaren zeelieden om langer te blijven varen 
zal een positief effect hebben op de veilig
heid.

•  Bij het ontwerpen van infrastructuur moet 
op een realistische manier rekening worden

gehouden met het mogelijke ontstaan van in
cidenten en calamiteiten. In dit verband verwij
zen we bijvoorbeeld naar het maken van vei
ligheidsbeoordelingen van veerboten of 
cruiseschepen met behulp van gecomputeri
seerde evacuatiesimulaties. Hierbij zou ook 
expliciet aandacht moeten worden besteed 
aan de maatregelen die gericht zijn op oudere 
en (mentaal en/of fysiek) gehandicapte passa
giers (51.

•  Door hulpmiddelen te ontwikkelen die tot 
een verhoogd situatiebewustzijn van brugoffi- 
cieren en verkeersdienst (VTS) personeel lei
den [9],

• Door adequate werkprocedures op te stel
len en personeel daarop te trainen.

•  Door het stimuleren van een teamcultuur, 
waarin openheid bijvoorbeeld over mogelijke 
verbeteringen of gemaakte fouten, meer 
wordt beloond dan stilzwijgen uit angst voor 
negatieve gevolgen [11],

Preparatie
• Door het opstellen van gedetailleerde pro
cedures en checklijsten voor calamiteiten en 
daarmee te trainen. Belangrijke aspecten 
daarbij zijn het beheersen van massa’s, team- 
communicatie, en situatiebewustzijn van 
teams.

• Door het opbouwen en handhaven van so
lide netwerken van persoonlijke relaties met 
relevante partijen als brandweer, politie, kust
wacht en havenautoriteiten. Hierdoor kan 
makkelijker actie worden ondernomen in een 
vroeg stadium van een incident of calamiteit.

Nazorg en evaluatie
• Door een goede nazorg te bieden aan per
sonen die betrokken zijn bij een incident kan 
emotionele schade op de lange termijn zoveel 
mogelijk worden voorkomen [6].

• Door elk incident en elke calamiteit te ana
lyseren in termen van basis risicofactoren en 
de resultaten van dit onderzoek terug te kop
pelen naar beslissingen over personeel, in
frastructuur, procedures en organisatie kan 
de drempel voor toekomstige incidenten en 
calamiteiten worden verhoogd [10].

Conclusie
Menselijk gedrag is een zeer breed en com
plex onderwerp en individueel gedrag is over 
het algemeen moeilijk te voorspellen. Dit geldt 
in verhoogde mate voor menselijk gedrag bij 
calamiteiten, aangezien hier sprake is van een 
beperkter tijdshorizon en een grotere impact 
dan bij normale situaties. De menselijke ratio
naliteit, voorzover daar al sprake van is, wordt 
daardoor verder onder druk gezet. Zoals 
werd uitgelegd hebben mensen de neiging 
om korte termijn baten te maximaliseren ten 
koste van rationeel gedrag op de lange ter
mijn. Het vasthouden van habitueel gedrag en 
habituele rollen tijdens calamiteiten is een 
voorbeeld van dit verschijnsel. Het is zeer be
langrijk dat men er zich elke keer weer van be
wust is dat elk incident of elke calamiteit op 
zichzelf staat. Dit betekent dat in dergelijke si
tuaties de beschikbare human resources cru
ciaal zijn.

Door een gerichte human resource strategie 
waarin instrumenten als selectie (maximale af
stemming tussen persoon en functie), loop
baanbeleid, training, human factorsonder- 
zoek, ergonomie, kwaliteitsmanagement en 
opvang van medewerkers na incidenten/cala
miteiten in hun onderlinge samenhang worden 
ingezet, kan de effectiviteit van maritiem per
soneel verhoogd worden, kunnen calamitei
ten voor een deel voorkomen worden en kun
nen human en overige resources tijdens 
calamiteiten optimaal worden gemanaged.

Tenslotte merken we op dat het stimuleren 
van een veiligheidscultuur’ in brede zin, niet 
alleen leidt tof voordelen op de lange termijn, 
dat wil zeggen een lagere kans op incidenten 
of calamiteiten, maar ook kan leiden tot voor
delen op de kortere termijn in de sfeer van be- 
nefits, bijvoorbeeld lagere verzekeringspre
mies of voordelen op het gebied van 
financiering.

Voor eventuele vragen over de inhoud kunt u 
contact op nemen met René Butter, Marine 
Safety International Rotterdam, tel. 010- 
4866654, email rbutter@marinesafety.nl
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Lezers schrijven E.G.D. Verbeek

De functie van het loodsen 
van zeeschepen
Het loodsen heeft een lange geschiedenis. Soms is het nodig om zo’n oud instituut eens tegen het licht te houden en te kijken 
of het nog voldoet in de huidige tijd. In Nederland gebeurt dit op het ogenblik, mede naar aanleiding van de rapporten van 
Frissen en Brokx.

V
oor de discussie over een opti
maal loodsregime is het in de eer
ste plaats belangrijk om te bepa
len wat de functie van het 
loodsen binnen de maritieme in
frastructuur is: is een loods in de 

eerste plaats bezig met het veilig varen en doet 
hij dat zo vlot mogelijk, of is een loods in de eer
ste plaats bezig met het vlot varen en doet hij 
dat zo veilig mogelijk, dus:
Heeft loodsen een veiligheidsfunctie met 
commerciële aspecten, of 
Heeft loodsen een commerciële functie 
met veiligheidsaspecten?

Als het loodsen een commerciële functie heeft, 
is concurrentie met voldoende ondersteunende 
wetgeving de beste vorm. Als het loodsen een 
veiligheidsfunctie heeft, dan zou het zoveel wet
geving en toezicht vragen dat bij concurrentie 
het waarschijnlijk niet de beste vorm zou zijn. 
Politie, brandweer, luchtverkeersleiding, om 
maar een paar veiligheidsfuncties te noemen, 
staan ook niet op de nominatie om aan markt
werking onderhevig te gaan worden.
Ik zal een aantal mogelijke effecten van deze 
fundamentele keuze uitwerken:

Vaardigheid in het manoeuvreren
Kennis van- en vooral vaardigheid in het 
manoeuvreren met allerlei verschillende typen 
schepen tezamen met lokale kennis, vooral 
daar waar deze invloed heeft op het manoeu
vreren, is het werkkapitaal van een loodsdienst. 
Als een loodsdienst een veiligheidsfunctie 
heeft, is het niet alleen mogelijk, maar zelfs een 
plicht van een loodsdienst om die kennis ter be
schikking te stellen van andere partijen als daar 
de veiligheid mee gediend is. Loodsen kunnen 
dan meewerken aan onderzoeken naar inciden
ten (Raad voor de Scheepvaart/ Transportvei
ligheid) en aan onderzoeken naar het aanleg
gen van havens. Verder zijn ze vrij om de 
kapitein uit te leggen welke strategieën er ont
wikkeld zijn om de problemen die zich onder
weg voordoen op te lossen enz. Alle loodsen 
kunnen informatie delen over 'near misses’ en 
andere bijzonderheden.

In een marktmodel is het een voordeel om b.v. 
grotere schepen met meer wind en stroom bin
nen te krijgen dan de concurrent. Als een stra
tegie ontwikkeld is, is het belangrijk om die 
know-how zo lang mogelijk in eigen huis te hou
den, vooral ook omdat het duur is om dergelij
ke strategieën te ontwikkelen (simulatortijd, in
zet loodsen etc). Dit betekent dat communi
catie naar buiten zo min mogelijk feitelijkheden 
mag bevatten. Een kapitein kan bijvoorbeeld 
een volgende keer dat hij de haven aanloopt en 
van een andere loodsdienst gebruik maakt, 
zo'n strategie weggeven. Het is van belang om 
hem niet te veel te vertellen. Op het ogenblik 
wordt internationaal veel aandacht besteed aan 
het verbeteren van de informatiestroom tussen 
(oods en drugteam, nadat in een aantal inciden
ten gebleken is dat die informatiestroom te 
kort schoot.
In de praktijk blijken deze effecten op te treden. 
In een onderzoek naar verbetering van de 
loodsveiligheid op de Westkust van de USA/Ca
nada wordt opgemerkt dat in de staat Alaska 
waar concurrerende loodsdiensten opereren, 
het erg moeilijk is om ‘near miss' informatie uit 
te wisselen.
Een ander voorbeeld is het artikel in “Schip en 
Werf de Zee" waarin ik naar aanleiding van het 
aan de grondlopen van de Nedlloyd Honshu 
o.a. een vuistregel voor de maximale aan- 
vangssnelheid van een bocht en de bochtcon- 
trole heb gegeven. Dit is typisch loodskennis 
die in een marktmodel niet snel naar buiten ge
bracht zal worden.

Financieel onafhankelijk
Als een loodsdienst een veiligheidsfunctie 
heeft, moet een loods zijn beste inzicht kunnen 
volgen zonder dat daar directe financiële gevol
gen voor hemzelf aan verbonden zijn. 
Scheepvaart bestaat alleen maar om handel 
mogelijk te maken en is dus per definitie een 
puur commerciële bezigheid. Daar is niets mis 
mee. Dus zonder veroordeling wil ik stellen dat 
een kapitein onder commerciële druk staat. 
Dat zit in de aard van zijn functie. Een loods, die 
het vertrouwen van de kapitein heeft en onaf
hankelijk is van de commercieel betrokken par

tijen, (b.v. charterer/reder, havenbeheerder) 
kan de kapitein helpen om tot een verantwoor
de afweging van de te nemen risico's ten op
zichte van de commerciële winst te komen. Bo
vendien is een onafhankelijke loods beter in 
staat dan de kapitein om de belangen van het 
enkele schip af te wegen tegen de risico’s die 
genomen worden en betrekking hebben op in
frastructuur (sluizen/ligplaatsen), andere sche
pen en de veiligheid van het milieu en het pu
bliek in het algemeen.

In een marktmodel wordt een loods voor zijn in
komen afhankelijk van een van de partijen, in de 
haven waar ik werk in het algemeen de charte- 
raar, via diens agent.
Vuui de chdrterddf is het belangrijk dat een
schip op de verwachte tijd gemeerd ligt. Een 
charteraar betaalt de sleepboten, als het mis 
gaat betaatt de eigenaar de schade.
Dit wil niet zeggen dat een charteraar het be
wust mis laat lopen, maar wel dat een charte
raar mogelijk bereid is om in plaats van een 
zeer kleine, een kleine kans op schade te ne
men, als dat de afhandeling van de lading ver
snelt.
Als een loodsorganisatie meer sleepboten ge
bruikt, eerder stopt met binnenlopen in verband 
met wind of stroom, langzamer vaart in mist 
enz., dan zal deze of veel goedkoper moeten 
zijn dan de concurrent, of ze raakt haar con
tract kwijt. In de afweging risicocommercieel 
belang zal nu voor een loods het commercieel 
belang aan gewicht winnen. Dit betekent dat er 
een grotere bereidheid zal ontstaan om risico's 
te nemen, afhankelijk van de omstandigheden 
mogelijk zelfs groter dan waartoe de kapitein 
bereid is.

Prijs-kwaliteitsverhouding
Als een loods een commerciële functie heeft 
moet de prijs-kwaliteits verhouding volgens de 
markt optimaal zijn. Dit laatste betekent dat de 
kwaliteit best wel iets minder mag zijn, zolang 
het maar aan minimum criteria voldoet, als de 
prijs maar veel minder is.
Als een loods een veiligheidsfunctie heeft moet 
er de inzet zijn om binnen redelijke grenzen een
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zo goed mogelijk product te leveren. Een voor
beeld om het verschil aan te geven:
- Toen de NLC van het ontstaan van Bridge 

Resource Management hoorde, begreep 
men het belang voor de veiligheid van het 
ontwikkelen van manieren om de gevolgen 
van menselijk falen te beperken. 80 % van 
de ongelukken is immers aan menselijk falen 
te wijten. De Nederlandse loodsen hebben 
vanaf het prille begin meegeholpen met de 
ontwikkeling van deze cursus.

- Bij een recente uitspraak van de Raad voor 
de Scheepvaart werd door de inspecteur 
van de Scheepvaartinspectie opgemerkt, 
dat het van belang was, dat de bemanningen 
van de betreffende rederij een BRM cursus 
zouden volgen. De rederij werd benaderd 
door een trainingsinstituut. Het antwoord 
van de rederij was dat zolang een BRM cur
sus niet wettelijk verplicht was, zij hun men
sen geen BRM cursus wilden geven. (Overi
gens overweegt deze rederij het opzetten 
van een loodsdienst.)

Het wordt algemeen erkend dat de Nederland
se loodsen tot de best opgeleide loodsen ter 
wereld behoren. Toch wil de loodsenorganisa- 
tie haar marktaandeel niet veroveren met kwali
teit maar met 'costieadership'. In het huidige kli
maat van slechte vrachten en goedkope 
verzekeringen die de schade dragen, is het 
voor reders ontzettend belangrijk om de kos
ten te drukken.
Dat de goedkoopste het werk krijgt, betekent 
zonder enige twijfel dat de opleiding tot loods 
beperkt wordt tot uitsluitend het wettelijk ver
eiste. Dit betekent ook dat er een toezichthou
dend orgaan moet komen om er op toe te zien 
dat aan die minimum eis voldaan wordt en om 
de eisen bij te stellen aan de ontwikkelingen in 
de scheepvaart.

Loodstarieven
Als loodsdienst een veiligheidsfunctie heeft, is 
het redelijk dat de vergoeding een heffing is 
waarbij de sterkste schouders de zwaarste las
ten dragen. Bij een commerciële loodsdienst is 
het logisch dat de loodsgelden bestaan uit de 
kosten met een kleine opslag voor winst.
Een bulkcarrier die Australië-Nederland vaart is 
± 40 dagen onderweg. Tel daarbij op de tijd 
die het schip voor anker ligt, wachtend op een 
ligplaats, dan kom je op ± 1,2 loodsreis per 
maand . Uitgaande van de huidige Nederlandse 
tarieven bedragen de loodskosten zo'n 1 pro
mille van de exploitatiekosten; net niet verwaar
loosbaar. Met een kostendekkend loodsgeld 
zullen de loodsgelden mogelijk tot de helft da
len, dus dan zullen ze zo'n 0.5 promille zijn.
Een kleinere kuster heeft al gauw 12-17 havens 
per maand, dat zijn 24-34 loodsreizen. Uitgaan
de van de huidige Nederlandse tarieven bedra
gen de loodskosten zo’n 15-20 procent van de 
exploitatie kosten. Dit loodsgeld is niet kosten

dekkend en de tarieven zullen nog met zo'n 
100-150% stijgen. Het is duidelijk dat dit een 
onevenredig en onacceptabel deel van de on
kosten is.

Duidelijk blijkt dat de huidige tariefstructuur, die 
hoofdzakelijk uitgaat van de diepgang, niet 
meer voldoet en geen recht meer doet aan het 
oorspronkelijke criterium dat de loodsgelden 
een verband moesten hebben met de 'eaming 
capacrty’ van het schip.
Er moet dus een andere methodiek komen. 
Loodstarieven gebaseerd op de kostprijs kun
nen bevredigend werken als de loodsdienst ge
zien wordt als een commerciële dienst. Deze 
methodiek maakt het echter voor kleinere 
schepen, die vaak een haven aanlopen, com
mercieel onmogelijk om een loods te nemen 
(een commercieel loodsverbod).

Loodsplicht
Als loodsdienst een veiligheidsfunctie heeft, is 
het goed te verdedigen dat er een uitgebreide 
loodsplicht is. Als loodsdienst een commercië
le functie met veiligheidsaspecten is, dan zou 
het logisch zijn dat er alleen maar een loods
plicht is voor die gevallen waarin grote veilig
heidsrisico’s zijn. Rederijen/charterers hebben 
er belang bij dat schip en lading heelhuids aan
komen. Voor schepen waarvan verwacht wordt 
dat deze daarbij echt een loods nodig hebben, 
wordt een loods besteld; plicht of geen plicht. 
Er is maar een minderheid van reders die on
aanvaardbare risico's wil nemen.
Toch is er een duidelijk verschil tussen wanneer 
reders/charterers verwachten dat een kapitein 
een loods nodig heeft en wat de kapiteins zelf 
denken. In een recent onderzoek aan boord 
van schepen korter dan 90 m bleek dat de ka
piteins verwachtten dat ze in 45 % van de ge
vallen een loods nodig zouden hebben. De re
ders verwachtten dat in 10 %. Reders kunnen 
uiteraard de kapitein beïnvloeden. Een duidelijk 
voorbeeld is hef aan de grond lopen van een 
Nederlands schip in de Japanse Binnenzee. De 
kapitein had een telex ontvangen waarin o.a. 
stond dat loodsen erg duur en niet verplicht 
zijn. Een goede verstaander haalt hieruit dat de 
rederij teleurgesteld zou zijn als er een loods 
besteld werd. Er werd zonder loods gevaren. 
Het schip liep aan de grond door onvoldoende 
inzicht in het plannen en uitvoeren van een 
bocht in nauw vaarwater (typische loodsken- 
nis), mogelijk gekoppeld aan het nemen van 
een minder optimale route.

In het algemeen houden kapiteins/reders er 
ook minder rekening mee dat er iets kan ge
beuren als een voorval buiten het normale pa
troon valt. Dit kan van alles zijn: uitvallen 
hoofdmotor, problemen verstelbare schroef- 
bediening, maar ook plotselinge ligplaats wij
zigingen e.d. Vaak hebben kapiteins minder

kennis van de beperkingen van andersoortige 
schepen dan het eigen type schip. De kapitein 
kan dan zijn eigen schip veilig binnenbrengen 
maar een ander schip raakt daardoor in de pro
blemen. Er zijn tamelijk veel uitspraken van de 
Raad voor de Scheepvaart over kleinere sche
pen, waarbij de kapitein normaal pnma in staat 
is het schip zelf veilig binnen te brengen, maar 
door bijzondere omstandigheden toch bij een 
incident betrokken raakt. De loodsplicht zorgt 
ervoor dat ook bij onverwachte situaties die 
specifieke kennis en kunde, en die extra man 
op de brug is om te helpen. De loods aan 
boord is dan in zekere zin vergelijkbaar met 
een verzekering; hij is er voor als het nodig 
mocht zijn. Als je thuiskomt na een rit zonder 
ongelukken kun je ook niet zeggen dat je voor 
die dag voor niets verzekeringspremie betaald 
hebt. Maar het risico wordt natuurlijk gewogen 
tegen de kosten en zoals eerder gesteld werd 
zullen de kosten voor kleine schepen bij con
currerende loodsdiensten onevenredig hoog 
zijn.

Loodsen, met dezelfde opleiding en opleiders, 
hebben een bepaald vaarpatroon. Indien een 
voldoende groot deel van de schepen in een 
bepaald gebied beloodst is, wordt dit het vaar
patroon van dit gebied. Dit geeft een grotere 
voorspelbaarheid. Bij hoge tarieven voor kleine 
schepen, in combinatie met verhoging van de 
loodspüchtgrens gaat de meerderheid (kleine 
schepen) zonder loods varen, waardoor deze 
voorspelbaarheid verloren gaat.

Kapiteins zijn 'general managers' van een be
drijf en het varen met een schip is daar een on
derdeel van. Havens betekenen veel adminis
tratief werk, planning, problemen. Dit vraagt 
veel aandacht. Daardoor kan het voorkomen 
dat het varen niet meer de eerste prioriteit 
heeft. De Swedish Club (P&l verzekering) be
speurt de tendens dat het aantal ongelukken in 
beperkt vaarwater toeneemt omdat de beman
ning afgeleid is door werkzaamheden die te 
maken hebben met de volgende haven.

Werkdruk
En dan is er nog het probleem van fatigue. Zo'n 
3 maanden geleden was ik op een kleine tanker 
onder Nederlandse vlag, De kapitein vertelde 
me dat hij in de afgelopen 36 uur zo’n 4 uur had 
geslapen, vanwege verhalen, formaliteiten, la- 
dingproblemen enz. Hij was nu bezig zijn vrij
stelling te halen, zodat hij zonder loods kon va
ren.
Tot 10 uur onafgebroken werken heeft nauwe
lijks effect op het risico van ongevallen. Bij 16 
uur werken is het risico op ongevallen 3x zo 
groot. Australische onderzoeken hebben aan
getoond dat 24 uur zonder slaap een zelfde ef
fect heeft als 0.5 promille alcohol. Geringe 
slaaptekorten over langere periodes geven
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eenzelfde effect. Met name op de kleinere 
schepen varen veel mensen zonder een drup 
alcohol toch redelijk onder Invloed.
De beste bescherming tegen menselijke fouten 
in kritische omstandigheden is het pilot-copilot 
systeem. Hierbij is een tweede man aanwezig, 
waarmee overleg gepleegd kan worden en die 
fouten kan ontdekken en kan ingrijpen voor fou
ten ongelukken worden. Bij minimale bemannin
gen is die tweede man op de brug niet meer 
beschikbaar.
Als loodsdienst een commerciële functie heeft, 
is het de klant die uitmaakt of het nodig is een 
loods te nemen voor zijn eigen schip, onder 
voorwaarden van de overheid. Bij een loods
dienst als veiligheidsfunctie is het belang voor 
de scheepvaart in het algemeen de regelende 
factor.

Loodsen op afstand
Loodsen op afstand (LOA) heeft een bijzonder 
plaats in dit geheel. Bij loodsen op afstand (en 
eventuele andere vormen van navigatie onder
steuning van de wal) worden via VHF adviezen 
aan schepen gegeven. Bij marktwerking bete
kent dit, dat verschillende organisaties, waar
schijnlijk op verschillende locaties en mogelijk 
op verschillende VHF frequenties, adviezen ge
ven aan schepen in eikaars nabijheid. Een illus
tratie om mogelijke problemen aan te geven:

Er komen twee kleine schepen en één groot 
schip uit de Noordersluis. Er komen twee kleine 
schepen uit de middensluis. Er ligt een groot en 
een klein schip te wachten op de Noordersluis. 
Er is binnenvaart verkeer. Het zicht is matig. Er 
komt een extra schip van een nabijgelegen lig
plaats, waardoor de schutindeling veranderd 
wordt.
Beide grote schepen (loods aan boord) en de 
binnenvaart krijgen hun informatie van de ver- 
keerstdienst (Nederlands). Eén van de kleine 
schepen maakt geen gebruik van navigatieon- 
dersteuning en moet ook door de verkeers
dienst geïnformeerd worden (Engels). Een an
der klein schip moet zijn informatie van zijn 
navigatieondersteuner krijgen en de overige 
schepen krijgen LOA van twee verschillende 
loodsorganisaties.
De gewijzigde sluisindeling moet nu doorgege

ven worden aan de verkeersdienst de naviga
tieondersteuner en twee LOAtoodsen. Deze 
moeten de informatie doorgeven aan de sche
pen onder hun hoede. De navigatieondersteu
ner en de twee LOAtoodsen moeten met el
kaar afstemmen welk advies ze aan de 
schepen onder hun hoede gaan geven tenein
de te voorkomen dat de schepen te dichtbij el
kaar komen of in verwarring raken. (Raakt u 
misschien ook al in verwarring?). Dan kan het 
natuurlijk zo zijn dat één van de schepen vraagt 
om een andere oplossing, waarna de desbe
treffende navigatieondersteunerAO/yioods 
weer met al zijn collega's moet overleggen.
Het is voor mij onvoorstelbaar dat schepen vei
lig van de wal begeleid kunnen worden in een 
marktmodel. Dit is een onderdeel waar lucht
vaart en scheepvaart raakvlakken hebben (be
slist niet gelijk zijn). Het lijkt mij praktisch ge
sproken onmogelijk om schepen in één gebied 
te laten begeleiden door meerdere personen, 
mogelijk vanaf verschillende locaties en op 
meerdere VHF kanalen. Dit is een bron van mis
verstanden, Een logische vervolgstap op het 
onderhevig maken van LOA aan marktwerking 
zou zijn: 2 concurrerende commerciële lucht
verkeersleidingen plus een luchtverkeersleiding 
namens de overheid (die in feite ook concurre
rend is) voor Schiphol, teneinde een betere 
prijs/kwaliteits verhouding te krijgen.

Altijd loods beschikbaar
Als loodsen een veiligheidsfunctie heeft, moet 
er een loods beschikbaar zijn voor ieder schip 
dat om een loods vraagt/verplicht is een loods 
te nemen. Bij een commerciële loodsdienst 
moet de bezetting zo zijn dat de normale belas
ting opgevangen kan worden. Hoe kleiner een 
loodsdienst hoe moeilijker het met pieken om 
kan gaan.
Dat betekent dat er onvoldoende loodsen be
schikbaar zullen bij bijvoorbeeld mistperiodes, 
stormperiodes. Loodsen vrijmaken voor het 
volgen en geven van opleidingen wordt bijzon
der moeilijk.
In het algemeen zal een commerciële loods
dienst de aantrekkelijke contracten proberen te 
dekken en de minder aantrekkelijke in tijden 
van pieken achterstellen. Dat een contract aan
trekkelijk is wil niet zeggen dat het uit veilig-

heidsoogpunt belangrijk is om die schepen te 
beloodsen. Het kan vanuit veiligheids oogpunt 
belangrijker zijn om de schepen met een on
aantrekkelijk contract te beloodsen.

Er zijn voorbeelden van concurrerende loods- 
diensten op de wereld, maar het worden er 
minder. In Hong Kong zijn de concurrerende 
loodsdiensten samen gevoegd tot één, met 
een winst aan veiligheid en efficiëntie. In Hawaii 
en Connecticut worden om dezelfde redenen 
de concurrerende loodsdiensten gedwongen 
samen op één beurtrol te werken, waarmee 
concurrentie de facto is afgeschaft. In Alaska 
schatte een "Marine Pilot Coordinator” dat hij 
met z’n loodscommissie meer tijd besteedde 
aan de ene regio met competitie dan aan de 
andere drie regio's gezamenlijk. In Florida is in 
de wet duidelijk aangegeven waarom loods
diensten niet aan marktwerking onderhevig mo
gen zijn.
Aan de overheid is de keus: wil de overheid een 
loodsdienst die veilig en vlot werkt, of een die 
vlot en veilig werkt. Ik wens de overheid veel 
wijsheid toe bij die afweging.
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p r o d u c t  i n f o

Plath fib e r optic gyro earns type approvals

The C.PIath Navigat 2100 fiber optic gy

rocompass has won new type approvals 
from  maritirne authorities in the United 
Kingdom and  Germany.

The Navigat 2100 received approval Oc
tober 1, 1 9 9 9 i from the U.K. Maritime 

and Coastguard Agency (MCA) under 
Section 1 3 . 5  of the IMO Code of Safety 

for Dynamically Supported Craft. The 
tests were carried out on board the ho
vercraft “Princess Margaret” and “Prin
cess Anne". The C.PIath equipment was 

found to satisfy the special requirements 
for operation on the high-speed vessels, 
which operate at speeds in excess of 50 
knots crossing the English Channel. The 
fiber optic gyros maintained heading wit

hin one degree at rates of turn up to 80 
degrees pe r second.

The C. Plath fiber optic gyro also recent

ly received additional type approval from 
the German “Bundesamt fur Seeschif- 
fahrt und Hydrographie” (BSH) as a rate- 
of-tum sensor and gyrocompass under 

the IMO High-Speed Craft (HSC) Code in 
accordance with EC Council Directive 
96/98/EC. “The approval for rate-of-turn 
output is important, because it means

that the Navigat 2100 can satisfy the re
quirements for a type-approved gyro

compass and rateof-tum sensor on high
speed craft,” observed Heinrich Drespe, 
managing director of C. Plath. “This elimi

nates the need to install separate gyro
compass and rateof-turn systems on the 

vessel.”
The Navigat 2100 is a solid-state fiber
optic strapdown system that offers a 
practical alternative to traditional gyro

compasses. The system provides high 
dynamic accuracy and very short settling 
times, making it ideal for high-speed 

craft. It is not affected by horizontal ac
celeration and has no north speed error. 

With no moving parts, the equipment re
quires no maintenance.
Litton Marine Systems Inc. (LMS) manu
factures and markets products under 
the Sperry, Decca and C. Plath brand na

mes.

Contact: Jim Rhodes, 
te l:+1.757. 5410602

(Zie 00k SWZ december)

Engine ro o m  ventilation from Delta T  systems were recently installed on this 
high speed fe rry

4 5  M H ig h -s p e e d  f e r r y  uses advanced  
e n g i n e  room vent i la t ion

Derecktor Shipyards of Mamaroneck, 
New York, USA, recently installed advan
ced engine room  ventilation components 

from  Delta “ T”  Systems of Jupiter, Flori

da, USA, aboard a 45 m, high-speed 

Passenger ferry.
Derecktor bu ilt the 30Opassenger cata
maran for Buquebus, one of the world’s 

major fa s t- fe T  operators. It will serve on

FB Design RIB with Cummins Marine QSM 11

Qsm 11 powers 60 knot racer

The Cummins Marine QSM 11 electroni

cally managed diesel engine made its de
but on water at the recent Genoa Boat- 
show. Two of these advanced 473 
(644hp), 11 litre engines, which have full 

authority engine electronics systems po
wered a new, very high speed TECN0 
42, FB Design rigid inflatable boat (RIB) 

built by Novamarine, of Olbia in Sardinia. 
Developed from the successful TECNO 
40, the new Cummins Qsm 11 powered 
TECNO 42 has ZF Marine IRM 312 TS (2 

speed) transmissions and Tri max sur
face drives. With its shallow draft, an abi
lity to achieve full-planing capability in se
conds and up to 60 knot performance, 

the TECNO 42 is suitable for a new ran
ge of patrol and other highspeed marine 
applications. The TECNO 42 has a front 

cabin and a cockpit with a galley and toi
let. Up to 10 people can be carried in the 
cockpit.
The QSM 11 builds on Cummins reputa
tion for producing economical, high per

formance, marine propulsion engines. 

This advanced engine has been de
signed to meet the specific require
ments of the recreational marine power 
sector for very high power to weight rato 

engines, which offer fuel-efficient high 

performance and long-life reliability. The 
QSM 11 engine is also engineered to suit

a wide range of armed forces, police and 
customs high-speed patrol boat applica
tions.
The QSM1 1 engine has full authority 

engine electronics system which inclu
des cruise control and variable idling 
speed facilities. In addition this engine 

also has an LCD Smart Display unit. This 
compact screen, which has full dot ma

trix graphics, monitors and displays 13 
engine parameters, is updated at one-se
cond.
It also has full electronic diagnosis for 22 
engine fault codes, trip monitoring, capa

bility for total hours and total fuel con
sumption and key actuated, menu driven 
programming facilities.

With the availability of the new QSM11, 

Cummins marine diesels are available to 
suit a wide range of recreational boats 
requiring power in the 114 - 473kW (155 
- 644hp) sector.

Cummins, together with Onan, its gene
rator set partner, Is also able to offer a 
single source of supply and service for 
both propulsion and auxiliary power. The 

expanded range of Onan marine genera
tor sets now covers the 5.5 - 95kW sec

tor.
Contact: Penny Keith,

Cummins Engine Co Ltd.
Tel: +44.181.7006900

a route across the river Platte between 

Buenos Aires, Argentina, and Montevi
deo, Uruguay.

The boat is powered by a Detroit Diesel 
TFSO system made up of a Cincinnati 
MAI 07 gearbox, twin Allied Signal TF40 
marine gas turbines and MJP950 water- 
jets. With 7,420 hp in each hull, the boat 

has a top speed of more than 52 knots,

making it the world's fastest ferry in its 

class.
To provide proper engine room ventila

tion, Derecktor installed Delta T  Sys
tems fans for airflow, and fire dampers 

for closing off the engine room if a fire 
should occur. Delta T  moisture elimina
tors filter out water spray to help impro

ve performance and extend engine life. 
Derecktor Shipyards general manager 
Gavin Higgins said the company liked the 

moisture eliminators because, “They fea
ture plastic vanes in a well protected

area, allowing us to save weight and ha
ve a minimally maintained part.”

Delta T  Systems also offers computeri
zed control systems for its ventilation 
components, which further improve engi

ne performance.

Information: Delta T  Systems,

P.O. Box 9159,
Jupiter, FL 33468-9159 SA.

Tel:+1.561.6942252. 
fax: +1.561.6942214.
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Nieuwe conventionele draaibanken

Bij de G.D.W. draaibanken ND220/1000 en ND250/1500 is tot in details veel 

aandacht besteed aan zaken die voor de beoogde betrouwbaarheid en nauwkeu

righeid bepalend zijn.

De constructeurs van de Duitse bewer- 

kingsmachinefabrikant G.D.W. vroegen 

zich af wat er nog te verbeteren viel bij 
de ontwikkeling van een nieuwe serie 

precisie-draaimachines voor het bewer

ken van producten met diameters tot 

500 mm. Met de presentatie van de 
ND220/1000 en ND250/1500 kan nu 

worden vastgesteld dat men er ruim

schoots in is geslaagd om die vraag po

sitief te beantwoorden. Het zijn machi

nes met een center-hoogte van resp. 

220 mm en 250 mm en een afstand tus

sen de centers van resp. 1 .0 00  mm en

1.500 mm.

Nadere beschouwing leert dat bij beide 
conventionele draaibanken tot in details 

veel aandacht is besteed aan zaken die 

voor de beoogde betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid bepalend zijn. Zo zijn ze 

uitgerust met uit één stuk gegoten ma- 

chinebed; daardoor is het extra stijf en 

trillingsarm, wat met name bij lange 
werkstukken een voorwaarde is voor

precisiedraaiwerk. In dit verband wordt 

ook gewezen op de nauwgezet gesle
pen, gelagerde machinebed-geleidmgen. 

Van belang is voorts de degelijk gelager

de spil met MK4 conus, die een hoge 

rondloopnauwkeurigheid en rustige loop 

verzekert. De spilaandrijving (onder-ge- 
bracht in een gietijzeren behuizing) is in 

tweemaal negen stappen verstelbaar, 

voor een toerentalbereik van resp. 30 - 

2.360 omw/min en 25 - 2.000 

omw/min. De aanzet in langsrichting is in 

48 stappen instelbaar van 0,057-1,134 

mm/omw; veel gebruikte metrische en 

inch schroefdraden kunnen zonder wie- 

lenwisseling eenvoudigweg door verstel

ling van handles ingeschakeld worden. 

De spildoorlaat bedraagt 52 mm; er zijn 

diverse klauwplaten leverbaar.

De bij deze draaibanken toegepaste 
hoofdmotor beschikt over een vermogen 

van resp. 3,7 kW en 6,0 kW. De over

brenging naar de spilaandrijving ge

schiedt door middel van V-snaren. Na uit-

schakeling wordt de motor met behulp 

van een elektromagnetische rem direct 

tot stilstand gebracht, ook in geval van 

stroomuitval.

Tot de standaard-uitrusting behoren on
der meer een spatscherm aan de achter

zijde en een uitneembare spanenopvang- 

bak. Beide machines worden compleet

geleverd met elektrische koelsmeermid- 

delvoorziening.

Informatie:

Schreuder & Co., Postbus 326,

3330 AH Zwijndrecht.

Tel: 078.6100111, fax: 078.6103193.

Nieuwe Kleurcodering Gascylinders

Op basis van Europese afspraken wor
den gascilinders voorzien van nieuwe 

kleurcoderingen. Om u daarmee snel 

vertrouwd te maken, zetten wij de code- 

nng van de meest gangbare technische 
gassensoorten in de koudetechniek voor 

u nog even op een njtje gezet.

Uitgangspunt bij de nieuwe kleurcode

ring is dat er voor de schouderkleur Eu

ropese afspraken zijn gemaakt die per 

2006 dwingend worden, maar dat de bo- 

dykleuren van de cilinders door de gas- 

senleveranciers zelf kunnen worden inge

vuld. HoekLoos heeft ervoor gekozen 

om de bodykleur per groep van gassen 

en soms per gassoort te bepalen. Dat 

betekent bijvoorbeeld dat cilinders met 

technische zuurstof de kopkleur wit

krijgt, maar als bodykleur blauw. Bij ace

tyleen is de hele cilinder gespoten in de 

kleur kastanjebruin (onveranderd dus). 

Ook bij stikstof is de hele cilinder in de 

(nieuwe) kleur zwart gespoten en voor

zien van een “N” (nieuw, nouveau, neu),

omdat hier de kleur veranderd is. 

Ammoniak krijgt de (nieuwe) kopkleur 

geel, voorzien van een “N"; de bodykleur 

wordt hier lichtgrijs.

De vertrouwde Hoek Loos cilinderkleur- 

codeposters en -kaartjes worden op ba

sis van de gewijzigde codering opnieuw 

samengesteld. Zodra deze verkrijgbaar 

zijn, infomeren wij u daarover.

Tank gauging for barges and inland tankers

Saab Manne Electronics, world 

leaders in marine tank gauging, is 

now launching Saab TankRadar 

PRO for inland tankers and barges. 

Radar technology is today the domi

nant marine tank gauging method 

and is continuously taking markets- 

hare from mechanical applications. 

The reasons for this are mainly be

cause of lower maintenance costs 

and higher efficiency.
Radar waves are unaffected by dirt, 

tank atmosphere, temperature and 

pressure. There are no sensitive or 

moving parts inside the tanks that can 

break down and the electronics can 

easily be serviced under closed tank 

conditions.

With a very high sensitivity Saab Tank

Radar PRO will measure extremely well 

also in tanks with pipes, temperature 

sensors, heating coils etc.

Saab TankRadar PRO has a display 

that can be placed anywhere on deck 

and it can be combined with tempera

ture sensors and overfill relays.

It is also possible to upgrade the 
Saab TankRadar PRO system with a 

Work Station, to meet possible futu

re demands.
Information:

Saab Marine Electronics AB

Box 13045, SE402 51 G'teborg,

Sweden

Tel: +46.31.3370000

10-720
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Vickers Hydrokralt

De divisie Hydrauliek van Berendsen 

PMC, levert de FV- serie van Vickers Hy- 
drokraft. Dit zijn zuigerpompen die be

stand zijn tegen ruige omstandigheden 

zoals deze in de offshore, de scheep
vaart en andere zware industrieën voor

komen. Daarom zijn ze zwaar uitgevoerd 
maar toch heel flexibel inzetbaar. Deze 

hogedruk pompen zijn zeer efficiënt, 
compact en hebben korte responstijden. 

De FV-serie bestaat nu nog uit twee ver
schillende types, maar zal in de toe
komst worden uitgebreid tot 6  exempla

ren. Nu bestaat bijvoorbeeld de PVG360 
die een ‘SP elektrohydraulische servore- 

geling heeft, een maximale pompop- 
brengst van 360 cm3/omw. en een 
werkdruk tot 350 bar (420 bar piek) bij 

1800 omw/min. De FV141 is een 'open 

loop’ druk gecompenseerde pomp met

een maximale pompopbrengst van 141 
cmVomw. en heeft een werkdruk van 

eveneens 350 bar (420 piek) bij 1800 

omw/min. De Vickers Hydrokraft pom
pen zijn in vele verschillende uitvoenngen 
leverbaar, zowel elektrisch, mechanisch 

als hydraulisch bediend, geheel afhanke
lijk van de uiteindelijke toepassing. Indien 
gewenst zijn er ook uitvoeringen verknig- 

baar geschikt voor de explosiegevaarlij

ke ruimten, klasse Eex.i.ll.

Informatie:
Berendsen PMC BV, divisie Hydrauliek, 
Dhr. S.Cools. Tel: 070.4138835, 

fax: 070.4138773,

E-mail:
san.cools@pmcnl.berendsen.com 

Sea trials with Fugro

Seas tax- DGPS Service

During recent sea tnals aboard a tanker, 
the Fugro SeaSTAR sateitebased DG

PS service achieved considerable sa
vings in time, fuel and steering gear 

maintenance through more precise posi- 
boning during open ocean transits.

The sea trials were carried out from Au

gust 1998 for a period of several 
months aboard mv. Irving Galloway", a 

300,955dwt tanker operated by Nor- 
bulk Shipping UK. By using a more stable 
posiboning reference for the ship's stee

ring system, the master was able to re

port a 4.6% improvement in transit bmes 
and reduced fuel consumption.

The master also stated: "The ship does 
steer a smoother track with the DGPS 

switched on. Over the last two months 

on board, the ship's wake does not show 
evidence of wandering’ as before.” 

“SeaSTAR offers an accurate and relia

ble positon and velocity reference for 
ships operabng on global routes beyond 
the range of shore-based DGPS transmit

ters," said Ian Padgham, sales manager 

for Fugro SeaSTAR (UK). "Improved posi

boning accuracy has obvious benefits for 

safer navigation in restricted waters, but 
also provides important benefits for 
deep-sea routes as well.”
“In addibon to the savings in bme and fu

el, SeaSTAR reduces wear and tear on 

the ship’s steering gears by decreasing 
the number and amplitude of rudder mo

vements,' said Padgham. ‘This brings 

medium to long-term savings in mainte
nance and repair costs for steering sys

tems.”
SeaSTAR is a marine DGPS subscription 

service that transmits conbnuous real-b-

me DGPS correction data worldwide utili
zing either the ship's InmarsatA, -B or -M 

terminal or a dedicated, compact, omni
directional antenna. The SeaSTAR trans

missions use a special channel outside 
the normal communications band, and 

the recepbon of the SeaSTAR data does 

not interfere with the use of the ship’s In

marsat terminal for normal twoway com

munications.
Fugro SeaSTAR (UK) is a business unit of 

Fugro N.V., a mulbnabonal group of 

companies, which provide geotechnical, 

survey and posiboning services worldwi

de.

Informabon: Fugro SeaSTAR (UK). 

Website: www.fugroseastar.com, or E- 

mail: enquiries@fugroseastar.com.

Nieuwe vermogens bij 
DEUTZ op Europort

In Amsterdam richtte DEUTZ de 

schijnwerper tevens op de nieuwe 
range van 1013 en 1015 scheeps- 

diesels in de lage vermogensklasse. 
Voor de toepassing als hoofdaandrij- 

ving van werkschepen en vissersbo
ten evenals de aandrijving van boor- 

daggregaten heeft DEUTZ de 

beproefde industriële motoren uit de 

serie 1013 en 1015 voor toepas

sing In de scheepvaart aangepast. 

Daarmee wordt het programma 
scheepsdiesels in de vermogens
klasse van 80 tot 560 kW door 

DEUTZ gecompleteerd.

De motoren van beide series vol

doen aan de meest stringente eisen 

van classificabebureaus. De tradibo- 
nele bouw van deze nieuwe 

scheepsmotoren biedt naast een 
grote bedrijfszekerheid een lange le
vensduur.

DEUTZ scheepsmotoren worden ge

bouwd om grote prestabes te leve

ren. Naast betrouwbaarheid en kwa

liteit is goede service daarbij zeer 

belangrijk. Die service stoelt onder 
meer op een uitstekende onderde

lenvoorziening en de inzet van eigen 

servicemensen die dag en nacht be

reikbaar zijn om bij niet geplande sbl- 

stand de storing zo snel mogelijk te 
verhelpen. En in 98 procent van de 

gevallen lukt dat binnen 24 uur.
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SWZ 0001-01
Recent developments in waterjet de
sign
Verbeek, R,; Bulten.N.

Schiff & Hafen/Seewirtschaft (002932), 

199911, 51/11, pg-52, nrpg-6 , gr-10, 

dr-5, ENG

Jets are known for their good manoeu

vrability at low ship speeds. Also steering 

performance at normal cruising speeds 

is excellent. A drawback is that thrust is 

lost dunng turns, which has led to the in

troduction of small rudders in some pro

jects to enhance high speed steering. Al

ternatively, single-jet steering could 

improve steering characteristics of the 

vessel. The results of full-scale trials are 

reported. 0150145

SWZ 0001-02

Modem bridge design: state of art 
and future chances
Wentzell, H.F.

Int.Congr. Ship and Maritime Transport 

(072751), 199909, pg-55, nrpg-11, dr- 

4, ph-1, ENG
The future of bridge design will very 
much be influenced by the availability 

and usability of additional information re

ceived by the bridge systems automati

cally or on demand. Keywords such as 

“ECDIS” , 'Weather Routing”, “Automatic 

Identification Systems, AIS”, “Voyage Da

ta Recording Systems, VDR", “High 

Speed Data Transfer, HDS” and “INTER

NET' designate additional parts of the 

design puzzle. 0210346

SWZ 000103

Britannia topsides: a safe and pro
ductive North Sea facility at lowest 
cost
Garga, P.K.

Offshore Technology Conference, OTC 

(076450), 199905, 2/2, pg-455, nrpg- 
10, gr-6 , dr-4, ENG

In the development of large North Sea 

platform facilities, the services of key 

contractors have, in the past, been 

brought in using conventional contrac

ting procedures, achieving a mixed set 

of results. A step change reduction in 

Capex and Opex, without compromising 

on safety and operability, has been 

achieved on the Britannia topside facili

ties through the adoption of alliance con

tracting and execution principles. The 

outstanding results achieved were a 

function not only of the specific alliance

contract framework adopted, but also 

the innovative and mould- breaking ap

proach used to create trust and align

ment to common goals, under which the 

combined client and contractor team 

could expose and implement best/effi

cient working practices. 0620200; 

0630412

SWZ 0001-04

Fast cargo ships - resistance and 
seakeeping qualities
Welmcki, W.; Bech, T.; Grzonka, A. 

Hydronav-Manoeuvring (071396), 

199909, pg-11, nrpg-12, gr-5, ta6 , dr- 

1, ENG
The development of fast sea transporta

tion is described and the tendency of 

changing of main ship hull parameters is 

evaluated. Two types of hull shape for 

fast container ship (catamaran and mo

nohull) designed at SR & DC are presen

ted. The results of model tests of both 

shapes in the range of resistance and 

seakeeping qualities are shown and then 

they are compared with similar ships de

signed abroad. 0112100; 0150211; 
0150612

SWZ 0001-05
Container vessels of the next gene
ration: are seaports ready to face 
the challenge?
Baird, A.J.

Ports and Harbors (002635), 199909, 

44/7, pg-15, nrpg-9, ta-10, ph-1, ENG 

The paper contains three main sections 

as follows: increase in container ship si

ze - offering a review of developments 

during the early 1970's, followed by the 

post-Panamax breakthrough, and then 

on the today’s ultratarge container ships, 

concluding with a review of the literature 

relating the why/why not build even big

ger ships; barriers to increased ship size

- with a necessary focus on traditional fi

ner ports, existing container handling 

systems, alternative handling systems, 

and economic constraints; and carrier 

views on next generation container ships

- offenng first an explanation of the sur

vey method, followed by disclosure of 

findings relating to next generation ship 

size, likely impacts on ports, and action 

required by ports to permit the effective 

handling of bigger ships. 0440107; 

0240512

SWZ 0001-06

Man B&W four stroke engines: ex
haust gas emissions - causes and 
reduction
Khler, H.

MAN research engineering manufactu- 

nng (001830), 199910/1, pg-22, nrpg- 

8 , gr-5, ta-2, dr-2, ph-3, ENG 

Taking state-of-the-art MAN B&W four- 

stroke engines as its example, this arti

cle outlines the causes and effects of the 

major pollutants, including carbon dioxi

de, the “greenhouse gas” , and describes 

some of the options available for redu

cing them. The emission control meas

ures already implemented in the current 

generation of MAN B&W diesel engines 

ensure that they comply with statutory 

emission limits. 0161460

SWZ 0001-07

Human factors engineering (HFE): 
what it is and how it can be used to 
reduce human errors in the offshore 
industry
Offshore Technology Conference, OTC 

(076450), 199905, 2/1, pg-647, nrpg- 

8 , dr-1, ENG
There are at least eight elements of hu

man behaviour that must be considered 

when attempting to reduce human er

rors on offshore structures, and all are 

covered within Human Factors Enginee

ring (HFE). HFE is a specialized profes

sion that works with known human physi

cal, social, and psychological capabilities 

and limitations to create a working envi

ronment which maximizes contribution 

to safety in the work place. Although a 

few offshore companies have begun to 

use HFE on a regular basis to design, 

manage, and operate their offshore facili

ties, in general the offshore industry con

tinues to ignore the contributions HFE 

can make to a safer work environment. 

Further, the reasons typically given by 

offshore companies for not using HFE 

have been proven to be not valid by tho

se companies who have used HFE to da

te. 0210810; 0620200

SWZ 0001-08
The future for the diesel-electric mo
de in cruise ship and ferry propul
sion
Ahlqvist, I.

Cruise + Ferry Conference (070681), 

199905/32, pg-1, nrpg-10, gr4, dr-5, 

ph-1, ENG

During the last five years dieselelectric 
propulsion has represented between 10  

to 20  percent of the medium speed 

ships’ machinery sales by the author’s 

company. This is a significant, although 

not crucial, volume. It is, however, signifi

cant enough to motivate an attempt to 

try to look into the future of a marine pro

pulsion system where the mechanical 

connection between the engine and the 

propeller is omitted. However, there are 

a lot of other changes that will modify the 

platform for comparison of different pro

pulsion alternatives. Some of these pos

sible future macro changes are outlined 
in an attempt to find the new circumstan

ces under which marine diesel engines 

are evaluated. 0160140; 0160141

SWZ 0001-09
Planning new construction and ma
jor ship conversions
Deschamps, L.C.

RINA conference (076875),

199904/10, pg-1, nrpg-15, ta-2, dr-9, 

ENG

This paper presents the fundamentals 
for planning and managing new ship con

struction and major ship conversion con

tracts. The discussion outlines a frame

work from which the shipyard can 

develop a logical, welkirgamsed produc

tion plan from the outset of a contract. 

The discussion focuses on build strate

gies that exploit group technology manu
facturing, modular construction and pre

outfitted hull blocks and zone outfit 

methods. It also addresses require

ments for integrating all necessary activi

ties supporting production: engineering, 

purchasing, material control and subcon

tractors. Rather than demanding a com

plex plan, the paper promotes a simple 

approach that schedules all relevant re

sources to support the basic construc

tion schedules for the fundamental buil

ding products of the shipyard: hull blocks 

and outfit zones. 0320240; 0320200

SWZ 0001-10
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
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operator can both save money and im

prove the vessel’s operating charactens- 
tics. This paper looks at some of the re
gulatory issues facing high speed 
vessels, the selection criteria that opera
tors and builders should consider when 
choosing an evacuation system, and fin

ally analyzes the various types of sys
tems that are available for the different 
types of high speed vessels. 0160900; 
0211432:0112100

SWZ 0001-11
Fast freight transportation by sea
Bendall, H.B.; Stent, A.F.

RINA conference (076875), 199812/6, 
pg-1, nrpg-10, ta4, ENG 
The worldwide acceptance of the Austra
lian designed aluminium high speed cata
maran technology for ferry services 

means that high speed ocean freight, 
high speed cargo catamarans vessels 
are not just a fanciful dream for the futu
re. One hundred metre plus ships, travel-

taig at 40 knots or more, carrying over 

1000  tonnes of cargo are a technical re
alty but to be commercialy feasfcle and 
accepted by the industry must be de
monstrated to be viable in specific tra
des. This paper consider keys demand 
and supply factors influencing the choice 

of technology in today’s operating envi
ronment, before examining how the ship 
could be practically employed in a simu
lated network of short sea trades. 

0240360:0112100

SWZ 0001-12
Modem concepts in the design of 
vessels for inland waters
Guesnet, T.
RINA conference (076875), 
199902/10, pg-1, nrpg-5, ta6 , ENG 
The state-of-the-art features for the de
sign of inland ships are presented. Re
cent research projects and significant 
new ships are described. 0113100; 

0120110

SWZ 0001-13
A step ahead in electric propulsion 
with Mermaid
Nicod, J.P.; Simon, P.

Institute of Marine Engineers Conference 
(072025), 199809, 110/1, pg-217, 
nrpg-5, dr-3, ENG

With the introduction of podded sys
tems, diesel electric propulsion brings 
another advantage to the manne »xJust- 
ry. Since 1997 there has been a greater 
interest in the market for this type of sys
tem. After a penod of extensive develop

ment, Kamewa-Cegelec launched their 
system on the market: the Mermaid was 
bom. One year after its introduction on 

the market, sixteen umts are already on 
order plus a number of options. Projects 
are being developed, from 3-25 MW for 

ships sailing up to 30 kn. KamewaCege- 
lec have built-up an intercompany group, 
combining experience in the propulsion 
and electrical system. 0160140; 

0160400

Maritiem Informatie- 
centrum/BTUD

Kopteen van de hier vernielde artike
len zijn tegen betaling verkrijgbaar bij:

Manbem Informatie Centrum 

Mekelweg 2, 2628 CO 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 CentrunVBTllD is geopend op 
werkdagen van 11 .0 0  tot 16.00 uur.

t
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Lloyd’s Register o f Shipping World Shipbuilding Statistics, september 1999
Tabel 1 Opgeleverd 

3° kwartaal
Opdrachten 
3' kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 sep t 1999

Verschi to .v . 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

1 (1) Zuid Korea 43 1.292.298 68 1.861.229 345 10.560.222 19.703.586 + 23 + 634.305
2 (2) Japan 82 1.320.723 89 1.167.118 399 8.640.256 17.299.953 + 6 - 152.723
3 (3) China 20 232.759 36 607.655 208 2.473.752 3.733.739 - 10 + 202.169
4 (4) Italië 8 209.562 2 150.950 68 2.056.251 1.925.002 - 10 - 176.111
5 (5) Duitsland 8 142.830 15 355.703 81 1.978.077 1.987.120 + 4 + 87.602
6 (7) Polen 9 61.270 13 223.306 98 1.173.829 1.296.517 - 2 + 131.440
7 (6 ) Spanje 11 78.667 12 71.560 130 1.065.075 924.941 - 6 - 32.794
8 (8 ) Frankrijk 7 19.325 4 2.640 33 1.021.023 748.727 - 3 - 16.685
9 |9| Nederland 12 50.370 17 83.415 264 928.659 560.911 - 24 - 79.382

10 110) Finland 2 66.499 1 46.800 9 901.370 717.200 - 1 - 19.960
11 (13) Roemenië 4 21.093 8 50.653 109 692.905 634.883 + 11 + 60.835
12 (12 ) Taiwan 3 42.459 5 13.734 29 609.089 969.742 + 2 - 28.725
13 (1 1 ) USA 12 48.840 8 21.135 52 567.241 619.350 - 8 - 80.991
14 (14) Kroatië 3 61.603 3 66.000 33 559.627 725.186 0 + 6.796
15 (15) Rusland 1 40.000 1 6.186 61 435.926 333.723 0 - 20.546
16 (16) Oekraine 0 0 0 0 28 424.923 544.638 0 0
17 (18) Turkije 5 19.555 5 18.295 54 317.751 260.817 - 2 - 6.501
18 (17) Denemarken 2 68.954 0 0 12 291.241 406.089 - 4 - 80.619
19 (19) Noorwegen 5 35.506 10 31.576 35 268.074 185.944 - 1 - 47.153
20 (2 1 ) Ver. Koninkrijk 0 0 0 0 18 188.999 110.378 - 2 - 8.994

Wereld 272 3.940.023 335 4.957.722 2.430 36.916.438 55.055.344 - 49 + 333.339

Tabel 2 Opgeleverd 
3" kwartaal

Opdrachten 
3° kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 sept. 1999

Verschil to.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

LNG tankers 3 227.357 3 179.358 21 1.544.603 2.045.476 0 -  75.311
LPG tankers 4 53.330 4 24.799 40 740.577 854.111 0 -  27.866
Chemicaliëntankers 18 184.910 21 314.392 155 2.103.806 2.270.021 + 2 + 118.566
Olietankers (crude) 21 735.638 11 488.824 146 5.547.116 16.150.096 - 10 -  232.290
Producttankers 18 350.668 15 241.572 125 2.388.590 3.594.600 - 11 -  197.680
Overige tankschepen 0 0 0 0 3 3.708 1.612 - 1 -  10.560

Droge bulkschepen 41 721.571 81 1.456.298 281 5.041.017 10.574.496 + 37 + 704.407
Droge bulk/oliesc hepen 1 31.361 0 0 2 46.680 77.800 - 1 -  31.361
Droge bulk, zelflossend 1 4.950 0 0 4 76.400 147.000 - 1 -  4.950
Droge bulk, overig 1 23.817 0 0 4 26.105 34.550 - 1 -  23.817

Vrachtschepen 22 114.701 22 116.537 424 2.867.391 2.409.208 - 15 -  128.402
Pass ./Vrachtschepen 1 2.590 1 1.295 4 37.866 26.901 0 -  1.295
Containerschepen 21 402.573 47 1.199.195 233 5.532.047 7.774.365 + 13 + 676.339
Koelschepen 4 49.059 0 0 25 333.475 257.510 - 4 -  52.293
Ro-ro vrachtschepen 15 356.900 9 121.967 109 2.019.592 2.841.929 - 9 -  240.832
Pass./ro-ro vrachtschepen 11 88.787 15 270.013 82 1.367.850 1.348.074 - 1 + 197.713
Cruise schepen 4 306.558 2 241.250 49 3.922.113 2.999.938 - 4 -  261.089
Overige passagiersschepen 10 53.736 3 4.710 37 95.284 18.836 - 9 -  47.964

Overige droge lading 0 0 0 0 7 89.832 119.882 - 1 -  18.018

Subtotaal ladingschepen 196 3.708.506 234 4.660.210 1.751 33.784.052 53.546.405 - 16 + 343.297

Visserij vangschepen 17 46.258 35 81.826 243 634.989 219.839 - 2 -  6.006

Visserij, overig 3 6.615 6 19.695 7 25.805 6.421 + 3 + 13.080
Offshore .bevoorrading 18 112.105 5 24.570 40 258.949 99.365 - 16 -  101.375

Offshore, overig 1 15.000 1 15.000 22 1.042.771 685.431 - 1 -  8.698

Research 0 0 0 0 15 95.928 42.309 + 1 + 2.392
Slepen/duwen 32 42.945 40 59.467 256 407.605 92.424 - 17 + 11.496

Baggeren 1 3.354 5 48.098 13 174.112 94.762 + 2 -  9.330

Overig 4 5.240 9 48.856 83 492.227 268.388 - 3 + 88.483

Subtotaal bedrijfsvaartuigen. 76 231.517 101 297.512 679 3.132.386 1.508.939 - 33 -  9.958

Totaal 272 3.940.023 335 4.957.722 2.430 36.916.438 55.055.344 - 49 + 333.339
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Lloyds Register of Shipping World Shipbuilding Statistics, September 1999

Het wereldorderboek had eind september 
1999 een omvang van 2430 schepen met 
36.916.438 egt en 55.055.344 gt; dat is 49 
schepen minder, maar 333.339 egt (0,9%) 
en 1.215.673 gt (2,3%) meer dan eind vorig 
kwartaal.
De opleveringen waren: 272 schepen met in 
totaal 3.940.023 egt en 6.274.392 gt; dat is 
46 schepen minder, maar 139.939 egt 
(3,7%) en 745.914 gt (13,5%) meer dan in 
het voorgaande kwartaal.
Nieuwe opdrachten lagen opnieuw aanzienlijk 
hoger dan in het voorgaande kwartaal: 335 
schepen, met in totaal 4.957.722 egt en 
8.066.984 gt; dat is weliswaar 44 schepen 
minder dan in het voorgaande kwartaal, maar 
652.415 egt (15,2%) en 1.615.032 gt 
(25,0%) meer.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moest on
geveer 25% van de orderportefeuille (9,3 mil
joen egt) nog in 1999 worden opgeleverd, bij
na 50% (18,2 miljoen egt) in 2000 en de rest 
(9,4 miljoen egt) in 2001 of later.
Grote winnaar qua omvang van de orderpor

tefeuille was Zuid Korea met een winst van 
ruim 600.000 egt. Ook China en Polen gin
gen er meer dan 100.000 egt op vooruit. 
Meer dan 100.000 egt achteruit gingen Italië 
en Japan.
De cijfers voor de Top 20' scheepsbouwen
den worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende 
scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 928.659 egt op de we 
reldranglijst de onveranderde 9* plaats in. 
Naar gt gemeten staat Nederland met 
560.911 gt op de 14e (13e) plaats en naar 
aantal schepen in opdracht met 264 schepen 
op de 3e (3e) plaats (tussen haakjes de positie 
in het vorige kwartaal).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Nederland 
met 50.370 egt de 12® (7e) plaats in, met 
32.697 gt de 12« ( l l e) plaats en naar aantal 
schepen met 12 stuks de met Singapore en 
de USA gedeelde 4e t/m 6e (3e) plaats.

Er waren 17 nieuwe opdrachten met 83.415 
egt en 42.750 gt. Hiermee staat ons land op 
de 7' (9e) plaats naar egt, op de 10* (10*) 
naar gt en op de 4e (5e plaats qua aantal sche
pen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere details. 

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de opge
leverde schepen en ontvangen opdrachten 
gedurende het kwartaal en van de orderporte
feuille per einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten opzichte 
van het vorige kwartaal (in aantallen schepen 
en compensated gross tonnage, orderporte
feuille bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de rangor
de aangegeven in het beschouwde kwartaal 
en (tussen haakjes) in het voorgaande kwar
taal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd 
3” kwartaal

Opdrachten 
3e kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 sept. 1999

Verschil to .v . 
vorig kwartaal

N egt N egt N egt gt N egt

LPG tankers 0 0 0 0 1 4,100 2.000 0 0
Chemicaliëntankers 1 4.163 0 0 6 42.995 26.080 -  1 4.633
Productentankers 0 0 0 0 2 12.796 7.998 0 0
Overige tankers 0 0 0 0 0 0 0 -  1 10.560
Vrachtschepen 7 41.607 8 35.311 118 536.995 359.916 -  5 26.242
Rofo vrachtschepen 0 0 0 0 1 9.576 9.120 0 0
Pass./roro vrachtschepen 0 0 0 0 3 67.685 71.465 0 0
Cruise schepen 0 0 0 0 1 4.188 698 0 0
Bedrijfsvaartuigen 4 4.600 9 48.104 132 250.324 83.634 -  17 37.947

Totaal 12 50.370 17 83.415 264 928.659 560.911 -  24 79.382

U i i / j i m »* i \  Di T A U irk iv .s B i k i m
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Bulk? Containers? Hout? Papier? RoRo? Vloeibare lading? Of toch maar liever... 
Korte of langere periodes varen bij diverse rederijen? Dat kan!
Bezoek onze website www.eurosailor.com of stuur (3) 010-4866299
een e-mail naar crew@eurosailor.com voor meer (]) Si 010-2909544

|iSÖ9CXttlI Erkend Uitzendbureau] [Aangesloten bij de KVNR j
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A g e n d a

Agenda

N ation aal

Hiswa 2 0 0 0  richt zich op jong en 
oud

De 45e echtte van de HISWA, die van 19 
to t en m et 27 februari 2000 plaatsvindt 

in Amsterdam RAI, bevestigt haar toon
aangevende positie als grootste water- 
sportbeurs van de Benelux. In navolging 
van het succes van HISWA 99 zal de ge
scheiden presentatie van motor- en zeil
jachten, oo k  dit jaar op de beursvloer 
naar voren komen. Met omlijstende acti
viteiten is d e  HISWA een compleet evene
m ent w aar zowel jong als oud, begin

nend of ervaren in de watersport, terecht 
kan voor productinformatie, informatie 
over watersportvakanties, jachthavens 
en vaargebieden, alsmede voor kleding 
en accessoires. De Fun Waterzone met 
een groot bassin en krachtige windturbi
nes richt zich vooral op de jongere be
zoekers: een uitgebreid programma met 
watersportdemonstraties, surf- en zeil
wedstrijden laat de bezoeker kennisma-
I z o n  m o f  a l l o  f a r o r t o n  w a n  H o  u » a f o r c r 'f > r +

Om het bezoek van jongeren aan de 
beurs te stimuleren, introduceert de HIS
WA dit jaar een speciaal |ongerentarief. 
De HISWA biedt ook in 2000 zoals altijd 
veel omlijstende activiteiten, Bij het Zee- 
historisch Paviljoen, het culturele hart 
van de HISWA, geven lezingen en pre
sentaties van diverse organisaties en 
musea inzicht in het Nederlandse maritie
m e verleden. De populaire klassieke sta
len en houten jachten worden in het Klas
siek- en houtbouwpaviljoen gepresen
teerd. Spanning en avontuur komen aan 

bod in de 'Zeilers Jachtclub’ waar beken

de en minder bekende zeilers verslag 
doen van hun ervaringen.
De voor het eerst in 1999 georganiseer

de, uitermate succesvolle, Bootbouw Da
gen krijgen in 2000 een vervolg. Families 
kunnen zich weer inschrijven om in een 
weekend hun eigen boot te bouwen. Op 
diverse plekken op de beursvloer zingen 
traditiegetrouw vele Shanty-koren de 
zeemansliederen van vroeger en nu. En 
natuurlijk is er wederom de uitreiking van 
de HISWA Award, een prijs die voor de 
zesde keer wordt uitgereikt aan het 
meest innovatieve product dat op de 
HISWA getoond gaat worden.

Meer informatie over HISWA 2000 is te 

vinden op de internetsite www.hiswa.nl. 
Vanaf januari 2000 is hier tevens op 
overzichtelijke wijze te zien welke expo
santen aan de HISWA deelnemen. Waar 
het mogelijk is krijgt de bezoeker via een 
enkele muisklik toegang tot de exposart- 
tensrtes. Dus al ver voor de beurs kan de 
internetgebruiker gericht op zoek naar 
informatie over de beurs en haar expo
santen op de HISWA 2000.

HISWA 2000 in Amsterdam RAI is van za
terdag 19 februan tot en met zondag 27 
februari dagelijks open van 10 .00  - 
18.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
ƒ  25,- per persoon; jongeren van 4 t/m 
17 jaar en houders van CJP en Pas 55 
betalen ƒ15,00. Een gezinskaart (2 vol
wassenen en maximaal 2 kinderen van 4 
t/m 17 jaar) kost ƒ  60,-.
De HISWA 2000 wordt georganiseerd 
door Amsterdam RAI, onder auspiciën 
van de HISWA Vereniging,

Informatie: Amsterdam RAI, Lucette

Bruinsma of Ingrid van Dreven.
Tel: 020.5491212, fax: 020.6445059, 
E-mail: lucette.bruinsma@bridge-admp.nl

International

February 2000

10-18 Australia
Northern Offshore Federation Oil & 
Gas Trade Mission to Darwin & 
Perth.
Contact: Northern Offshore Federation, 
Joanne Leng,

Tel: +44.191.4174256, 
fax: +44.191.4174257,
E-mail: team@nof.co.uk, 
web: http:\www.nof.co.uk

16-19 Bangkok, Thailand 
Oil and Gas Thailand 2000.
Contact: Overseas Exhibitions Services 
Ltd, UK, Alun Jones.
Tel: +44.171.8622071, 

fax: +44.171.8622078,
E-mail: ajones@montnet.com

m  n rv f, 9onn

1-2 Cape Town, South Africa 
TransAfrica 2000.
Contact: Baltic Conventions.
Tel: +44.181.8922892, 
fax: +44.181.8926767,
E-mail: baltic.conventions@btinternet.com, 
Internet: www.balticconventions.co.uk.

7-10 Miami, FI, USA 
Cruise shipping convention.
Contact: Seatrade, USA, Susan Stokes. 
Tel: +1.609.4529414, 
fax: +1.609.45299374,

E-mail: 1005216.1367@compuserve.com.

7-10 Brighton, UK 
Oceanology International 2000.
Contact: Spearhead Exhibitions Ltd.
Tel: +44.181.9499222, 
fax: +44.181.949 8186,
Email: ol2000@spearhead.co.uk.

7-10 Gotenborg, Sweden 
Maintenance 2000.
Contact: Swenska Massan, Dehli.
Tel: +47.64.927109, 
fax: +47.64.926509

14-16 Hamburg, Germany 
INEC 2000, 5th international naval 
engineering conference and exhibi
tion, Marine engineering challenges 
for the 2 1st century.
Contact: Institute of Manne Engineers. 
Tel:+44.171.4818493, 
fax:+44.171.4881854,
Email: conf@imare.org.uk

22-23 Bergen, Norway 
Underwater Technology Conferen- 
re.i rrr ?nnn
Contact: Norwegian Petroleum Society, 
Ingun Meiler.

Tel: +47.55.125840, 
fax: +47.55.125470,
Email: ingun.meiler@npf.no

29-31 Singapore
SingaPort 2000, International mari
time conference and exhibition.
Contact: Port of Singapore Authority, 
Chandran Nair.

Tel:+65.21.2103, 
fax: +65.274.0721,
Email: chandran@hq.psa.com.sg

[
LIJST VAN ADVERTEERDERS

Johan Walter Berg AB 4 Maritime Trainingscentrum 4
Brunei Marine Technology 7 Ministerie van defensie 3-omslag
Conoship International B.V. 28 Mobil Oil 21
Van Duivendijk & Overbeek 22 Multi Engineering B.V. 48
Van Eijle 41 Takmarine B.V. 45
Engelaer Scheepsbouw B.V. 6 Technisch Bureau Uittenbogaart B.V. 22
EuroSailorB.V. 55 Bureau Veritas 4-omslag
Fr. Fassmer GmbH & Co 41 Vripack Yachting B.V. 22
Hydraudyne Beheer B.V. 4 Westmark B.V. 45
Lowland International B.V. 2-omslag
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V erenigings/i<V/*i^v

F ig .l Commandeur b.d. E. Bakker tijdens zijn betoog Fig 2. De prijswinnaars en hun begeleiders (Foto Visual

(Foto Visual Media Amsterdam! Media Amsterdam\Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 

Scheepvaartgebied

Roya! Netherlands Society 
of Marine Technology

Mededelingen

Maritieme Ontmoetingsdag 18 no
vember 1999
Tijdens de maritieme vakbeurs Europort 
'99 was, naar goede gewoonte, de “Ma
ritieme Ontmoetingsdag” georgani
seerd. De bedoeling van deze dag is om 

studerenden in het maritieme onderwijs 
kennis te kunnen laten maken met hen 
die in deze bedrijfstak emplooi hebben 

gevonden. Aan deze dag wordt inhoud 
gegeven door een spreker die een actu
eel maritiem' onderwerp behandelt en de 
uitreiking door de KIWTS van afstudeer- 

prijzen aan een aantal daartoe voorge
dragen eindexaminandi.

Ca 150 genodigden waren op de Ont
moetingsdag '99 afgekomen.
Spreker op deze dag was Dhr. E. Bak
ker, commandeur KM b.d., lid van de 

Raad voor de Scheepvaart die een inlei
ding hield over het thema “Verleden, He

den en Toekomst van de Raad voor de 
Scheepvaart.”

In zijn betoog ging Dhr. Bakker in op het 
fert dat de Raad voor de Scheepvaart in 

1999 negentig jaar bestond. Of ook het 
honderdjarig bestaan zal worden her
dacht, is thans niet geheel zeker, want er 

bestaan plannen om de Raad als eer

biedwaardige onderzoeken tuchtcolle
ge op te heffen.

Gedacht wordt om het onderzoeksge
deelte onder te brengen bij de Raad voor 

de Transportveiligheid. Dit recentelijk op

gerichte orgaan negeert het tuchtgedeel- 
te, zodat getuigen en betrokkenen bij 
een scheepsramp meer vrijuit zouden 
kunnen praten. Uit hun uitspraken kun

nen dan immers geen directe strafmaat
regelen meer voortvloeien. Dit alsdan te 
houden onderzoek wordt door de Raad 
voor de Scheepvaart als 'kleurloos' ge
zien, zo betoogde Bakker. De handha

ving van het tuchtrecht vormde dan ook 
de rode draad tijdens het symposium dat 
de Raad ter gelegenheid van zijn negen
tigjarig bestaan op 22 oktober 1999 in 

de Beurs van Berlage organiseerde. 
Thans kan de Raad voor de Scheepvaart 
instrumenten hanteren om, als bij onder

zoek naar scheepsrampen blijkt dat de 
oorzaak daarvan te wijten is aan bijv. on
oplettendheid of onvoldoende reisvoor- 
bereiding van de stuurman of kapitein, 

hen ook tuchtrechtelijke maatregelen op 
te leggen. In de opzet van de Raad voor 
de Transportveiligheid bestaat deze 
tucht-rechtelijke bevoegdheid niet.

Wie zou denken dat de betreffende sec
tor het afschaffen van tuchtrechtelijke 

maatregelen zou toejuichen, vergist zich, 
zo stelde Bakker. Gebleken is dat de ge
hele sector (Redersverenigirg, Loods- 
corporatie, Vereniging van Scheepsoffi

cieren, Kaprteinsvereniging, Vissersbond, 
Vereniging van Baggeraars, Onze Vloot) 

heeft uitgesproken dat het tuchtrecht 
moet blijven bestaan. Overigens is de 

Raad voor de Scheepvaart nog immer 
werkzaam, omdat de Raad voor de 

Transportveiligheid nog niet bevoegd is 

voor de zeescheepvaart. Daarbij is de 
Raad voor de Scheepvaart ingesteld bij 

de Schepenwet en zolang die wet van 
kracht is, blijft ook de Raad voor de 
Scheepvaart bestaan. De toekomst is 
evenwel nog niet geheel duidelijk, zo gaf 
Bakker aan, die zijn 'ingekleurde’ betoog

opbouwde vanuit een grote betrokken
heid.

De voorzitter van de KNVTS, Ir.M.J, van 
der Wal, dankte Bakker voor zijn gemoti
veerde voordracht en overhandigde hem 
namens de KNVTS een blijk van waarde
ring.

Hierna reikte de voorzitter KNVTS afsttu- 
deerprijzen uit aan;

Dhr. Henk van Mol, Hogeschool Rotter
dam voor diens afstudeerverslag. “Het 
ontwerp van een nieuw trimarancon

cept.”

Dhr. J.K.M. van der Meer, Hogeschool 

Haarlem, voor diens afstudeerverslag: 
"Ontwerp van een motorjacht +■ algeme

ne weerstandvoorspellingsmethode.”

Dhr, Matti Hegeman, Hogeschool Am
sterdam, voor diens afstudeerverslag: 

"Warmtekrachteenheid IJmond 01."

en Mevr. Sophia Koops, Hogeschool Am
sterdam, voor haar afstudeerverslag: 
“De kwaliteit van het bilgewater bij de bin
nenscheepvaart."

Na een dankwoord van deze prijswin

naars sloot de voorzitter het officiële ge
deelte van de Ontmoetingsdag af. Hierna 
volgde een aperitief en de gezamenlijke 
lunch. Afsluitend kan gezegd worden dat 

ook dit jaar de Maritieme Ontmoetings
dag zich in een warme belangstelling 
heeft mogen verheugen en daarmede 
bijdraagt aan de doelstellingen van de 
KNVTS.

Hans Burger 
Algemeen Secretaris.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

L.Haverkamp
Student Scheepswerktulgbouw 

Hogeschool
Rotterdam en Omstreken Rotterdam 

Charlotte de Bourbonlaan 16, 3062 GE 
ROTTERDAM.

Voorgesteld door W.A.Th.Bik 
Afdeling Rotterdam

In M e m o r i a m

J.C. Hubert
Op 28 oktober 1999 is te Breda overleden de heer J.C. Hubert, oud-WTK en 
Inspecteur Shell Tankers B.V te Rotterdam. De heer Hubert was bijna 86  jaar 

oud en 30 jaar lid van de KNVTS.

G. Bons
Te Rotterdam is op 8  november 1999 overleden de heer G. Bons, oud-Senior 

Engineer LRS Rotterdam. De heer Bons was 77 jaar en ruim 44 jaar lid van 
onze vereniging.
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M. Nobel

Student Scheepswerktuigbouw 

Hogeschool

Rotterdam & Omstreken Rotterdam 

Oosterstraat 8 , 2931 AT KRIMPEN

A.D.LEK.

Voorgesteld door W.A.Th.Bik 

Afdeling Rotterdam

D.G.Tjin-Wong-Joe

Student Scheepswerktuigbouw TU-Delft 

van Hasseltlaan 489, 2625 JE DELFT. 

Voorgesteld door O.van Lent 

Afdeling Rotterdam

P.van Weelden

Student Scheepswerktuigbouw 

Hogeschool

Rotterdam en Omstreken Rotterdam 

Maasplein 30, 3331 LB ZWIJNDRECHT. 

Voorgesteld door W.A.Th.Bik 

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

K.J.v.d.Anker

Hoofdconstructeur KSG Schelde Gears 

Vlissingen

Grieglaan 13,4384 MC VLISSINGEN. 

Voorgesteld door J.A.Warmerdam 
Afdeling Zeeland

KJ.Budding

Expert J.G,Schoo & Co.Rotterdam 

Spienngstraat 13,2801 ZH GOUDA. 

Voorgesteld door J.J.G.Bonte 

Afdeling Rotterdam

F. Dijk

Begrotings Calculator E-tnst. Schepen 

Eekels Electrotechniek BV Hoogezand 

Vondelstraat 22,9363 BL MARUM. 

Voorgesteld door D.Siccama 

Afdeling Noord

M.van Engeland

Algemeen Medewerker TUDelft 

W.KIoosstraat 10,2041 BK 

ZANDVOORT.

Voorgesteld door H.Boonstra 

Afdeling Amsterdam

J.van Esch

Schade Expert Expertise Bureau 

Arntz/van Helden Rotterdam 

Dr.A.Vondelingstraat 14,4207 NH 

GORINCHEM.

Voorgesteld door A.C.Zabel 

Afdeling Rotterdam

M.FIier

Consultant Global Maritime BV 

Rotterdam

Wiardi Beckmanhof 9, 3274 CX 

HEINENOORD.

Voorgesteld door R.W.Seignette 

Afdeling Rotterdam

P.Frederiks

Super Intendent Constructie Bluewater 
Eng.Hoofddorp

Vleutenseweg 464,3532 HZ UTRECHT. 

Voorgesteld door L.J.Neut 

Afdeling Amsterdam

J.F.Groenendijk

2 WTK BosKalis Baggeren Papendrecht 

Berkenhof 10,1241 VR KORTENHOEF. 

Voorgesteld door J.P.Stuifbergen 

Afdeling Amsterdam

S.Gustowski

Werkzaam bij Rocargo Services N.V. 

Bonaire

P.O.Box 363, BONAIRE (Neth.Antillen) 

Voorgesteld door J.Mol 

Afdeling World

U.H.Hoekstra

Bedrijfsleider Alewijnse Noord Sumar 

Emmakade 157,8921 CB 

LEEUWARDEN.

Voorgesteld door H.C.M.Driessen 

Afdeling Noord

F.B.Horjus

Marine Industrie Manager Benelux 

MOBIL OIL BV Rotterdam 

De Tienhond 4,3291 GE STRIJEN. 

Voorgesteld door J.M.Veltman 

Afdeling Rotterdam

B.H.Huizenga

Bedrijfsleider Coops & Nieborg Hooge- 

zand

Brahmslaan 25,9603 ca HOOGEZAND. 

Voorgesteld door A.M.Salomons 

Afdeling Noord

A.Kelfkens

Directeur Ing.Buro Tedecon Dordrecht 

Kleine Beerstraat 126,3318 RJ 

DORDRECHT.

Voorgesteld door F.Aertsen 

Afdeling Rotterdam

B.Meendering

Projectleider Eekels Elektrotechniek BV 

Hoogezand

Zuiderdiep 419 A, 9521 AM 

NIEUW BUINEN.

Voorgesteld door D.Siccama 

Afdeling Noord

H.B.Meijer

Projectleider Eekels Elektrotechniek BV 

Hoogezand

Kïnkerstraat 80,9682 RE OOSTWOLD. 

Voorgesteld door D.Siccama 

Afdeling Noord

H.Mulder

Technisch Manager Navigia Scheepsma- 

nager Groningen 

Haven 36,9035 BC DRONRIJP. 

Voorgesteld door D.H.Kuiper 

Afdeling Noord

M.K.Peper

Schadebehandelaar Maritiem 

VOM Insurance Brokers N.V. Haren 

Fam.Broekemastraat 12, 9649 DG 

MUNTENDAM.

Voorgesteld door A.Eggens 

Afdeling Noord

H.Reinek

Hoofd Scheepsbouw Coops & Nieborg 

Hoogezand

Mr.AJ.de Sitterstraat 20,9671 GL 

WINSCHOTEN.

Voorgesteld door A.M.Salomons 

Afdeling Noord

R.P.Saleh

Kaya Nikiboko Nort 15, BONAIRE 

(Neth.Antillen)

Voorgesteld door J.Mol 

Afdeling World

G.C.Schoot

Maritiem Officier (=M04) Nedlloyd 

Rotterdam

Aanstede 7,4847 HL TETE RINGEN. 

Voorgesteld door A. de Groot 

Afdeling Zeeland

F.C.M.Schouffoer 

Werktuigkundige P&O Nedlloyd 

Rotterdam

Moddermanstraat 105,3053 TJ 

ROTTERDAM.

Voorgesteld door J.P.Stuifbergen 

Afdeling Rotterdam

R.J.Sint Jago

P.O.Box 203, BONAIRE (Neth.Antillen) 

Voorgesteld door J.Mol 

Afdeling World

C.J.B.Smit

Marine Surveyor H AvA neijde B.V. 

Rotterdam

Balearen 19, 2904 VD CAPELLE AAN 

DENUSSEL.

Voorgesteld door A.G.G.v.d.Berg 

Afdeling Rotterdam

R.T.Steenland

Sales Engineer Marine MOBIL 0 1  BV 

Rotterdam

Butewacht 69,9202 JR DRACHTEN. 

Voorgesteld door J.M.Veltman 

Afdeling Noord

K.de Vries

Ship Repair Manager 

Eekels Elektrotechniek BV Hoogezand 

Kerkstraat 22,9636 AC ZUIDBROEK. 

Voorgesteld door D.Siccama 

Afdeling Noord

N.Wessels

Projectleider Technologie Holland Marine 

Equipment Zoetermeer 

Camphuijsenstraat 52,3451 BE 

VLEUTEN.

Voorgesteld door A.E. Molenaar 

Afdeling Rotterdam

M.E.M.Wïnkel

Operations Manager Don Andres NV 

Bonaire

Kaya Corona 38, BONAIRE 

(Neth.Antillen)

Voorgesteld door J.Mol 

Afdeling World

J.G.Wijnands
Specialist Diesel Motor Wartsila NSD 

Zwolle

Rousemate 9,8014 JZ ZWOLLE. 

Voorgesteld door T.Schasfoort 

Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het BELANGSTELLEND LID
MAATSCHAP.

Chr.van Krimpen 

Directeur C.E.N.C. Bonaire 

Kaya Satumus #2, BONAIRE 

(Neth.Antillen)

Voorgesteld door J.Mol 

Afdeling World

HJ.Smalburg

Kapitein Kleine Handelsvaart Amasus 

Delfzijl
Evenaar 276,3067 DA ROTTERDAM 

Voorgesteld door J.M.Veltman 

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
Donateurschap

Promatis Amsterdam B.V.

Ingenieurs-, Automatiserings- & 

Adviesbureau

Joan Muyskenweg 22,1096 CJ 

AMSTERDAM.
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m a r i t i m e S e a r c h

■  Agenturen
Rometel Trade BV 
Postbus 380 
1900AJCastricum 
Tel. 0251-657349 
Fax 0251-671555
Agent var: WISKA, KME, GK-A60, FFA 
Schulze, P&B, Wilhelm Sander

■ Airconditioning

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

■  Audiovisuele Produkties
Westtiolland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, 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 
E-mail info@nl.abb.com

■  Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180516588
Fax0180516064
wkmarine@compuserve.com

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

■  Conditionering van kleppen en 
zittingen

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

■  Dekwerktuigen en 
startluchtcompressoren

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

■  Dieselmotoren ondertiouds en 
reparatie apparatuur

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

■  Ingenieursbureau

IMTERNA-fïONAL NAVAL ENG WEERING CONSULTANTS B.V.

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

Multi Engeneering N.V.
Frankrijklei 128A 
2000 Antwerpen (B)
Tel. 0032-3-2273051 
Fax 0032-32272731 
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 
E-mail: denocomp@wxs.nl

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

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

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

■  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 
E-mail: info@groensoet.nl

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

■ Polyester Reparatie

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

■  Schadebeperking en 
Reconditionering

Taleon Marine 
Bisschopsmolenstraat 175 
4876 AL EtterrLeur 
Tel. 076-5011009 
Fax 076-5011858 
E-mail: taleon_marine@wxs.nl

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

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-6180877 
Fax 078-6183034

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1
3034 KN Rotterdam
Tel. 010-4114614
Fax 010-4141004
Email: info@tbu.nl

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

■  S traa lbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvekLGiessendam
Tel. 0184-676262
Fax. 0184-676267
Email: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

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

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

■  Verfinspectieburo
COT
Contactpersoon: hr P. van der Spoel
Zijlweg 340342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
Email: cothaarlem@iietnet.nl

■  Vertaalbureau's
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-6179117 
Fax 078-6186802 
Email: 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 BP Den Haag 
Tel. 070-3516171 
Fax 070-3517895

EVO, Ondernemersorganisatie voor Lo
gistiek en Transport 
Kadelaan 6 , Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie 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, 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

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

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

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

Kustwachtcentrum 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 
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317-493911 
Fax 0317-493245

NVKK, Nederlandse Vereniging van Ka
piteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c,
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-24005%

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

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

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

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

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

■  WaardevoUe adressen 
Scheepsfinancienng

Ne Sec Scheepsfinanciemgen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-3925250 
Fax 070-3923735

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0180-620211 
Fax0180-620705 
E-mail: techno.fysica@wxs.nl

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

Abonnementen: Mederiand ƒ  120,- 
buitenland ƒ  175,-(zeepost), ƒ  195,-(luchtpost), losse exempla
ren ƒ  12,-.
Bi| correspondentie betreffende abonnementen het 
7-ci|fenge registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en wor
den automatisch jaarlijks verlengd, tenzii voor 
1 november van enig jaar schriftelijk bericht van opzegging is 
ontvangen.
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Kapiteins ter Koopvaardii, de Vereniging Nederlandse Scheeps- 
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De D ire c t ie  M a te r ie e l van  de K o n in k li jk e  M a r in e  in  D en  Haag is  v e ra n tw o o rd e lijk  v o o r  h e t v a re n d  en 
v lie g e n d  m a te r ie e l van  de m a rin e . B in n e n  deze d ire c t ie  zorg jt de a fd e lin g  M a r it ie m e  T e chn iek  v o o r h e t  
v o o rz ie n  in  en  in s ta n d h o u d e n  van  d it  m a te r ie e l.  D e s e c tie  K o s te n a n a lyse  van h e t b u re a u  O n tw e rp e n  
h o u d t z ich  b e z ig  m e t e n e rz ijd s  de f in a n c ie e l- te c h n is c h e  o n d e rb o u w in g  van de  o n tw e rp e n  en a n d e rz ijd s  
de o n d e rs te u n in g  en h a n d h a v in g  van  de o n tw e rp m e th o d e n  en -sys te m e n . V o o r deze s e c tie  zo e ke n  w ij 
een e n th o u s ia s te  TU ’ e r (v /m ) d ie  aan de  s lag w il als

Beleidsmedewerker kostenanalyse 
en ontwerpondersteuning

Taken U levert een bijdrage aan de beleidsontw ikkeling, de im plem entatie en het up-to -date  houden van m etho 

den en m odellen voo r kostenanalyse. Verder analyseert en adviseert u inzake de financieel-technische 

in form atie  van scheepsontwerpen. D it varieert van deelstudies bij systeemkeuzes to t complete levensduur- 

kostencalculaties bij grote m ateriee lpro jecten. Tevens draagt u bij aan de on tw ikke ling  en de im plem en

ta tie  van m ethoden waarm ee de kosten- en opera tione le  e ffe c tiv ite it van de on tw erpen  kan worden 

beoordeeld. Voor bovenstaande werkzaam heden w o rd t u als deskundige toegevoegd aan verschillende 

on tw erp- en projectteams. Daarnaast draagt u vanu it uw  discipline bij aan het overleg -  zowel in nationaal 

als internationaal verband -  m et de technologie-instituten, andere marines en binnen de NAVO. U hebt een 

belangrijk aandeel in het ontw ikkelen en instandhouden van het kennismodel voor ontwerpen van marine

schepen. O ok ben t u ve ran tw oo rde lijk  voo r de aanschaf en de functione le  con tinu ïte it van de on tw erp - 

ondersteunende systemen (in het b ijzonder de CAD-systemen) en de softw are (zoals PIAS en Quaestor).

V e re is t U hee fteen  TU -d ip lom a, r ich ting  M aritiem e Techniek en bij voo rkeu r enige ervaring m et het on tw erpen

en specificeren van schepen. U w  bijzondere be langste lling  gaat u it naar financieel-techn ische o n tw e rp 

vraagstukken en m oderne on tw erpm ethoden  en -systemen (o.a. CAD). U beschikt over goede u itd ru k 

kingsvaard igheden in het Nederlands en Engels, zowel m ondeling als schrifte lijk . Verder ben t u creatie f, 

bezit u een analytisch denkverm ogen, heeft u een flexibele instelling en kunt u goed in teamverband w e r

ken. O ok als u net bent afgestudeerd, zien w ij uw  so llic ita tie  graag tegem oet.

G e b o d e n  W ij bieden een boeiende en afw isselende func tie  w aarin  u zowel ze lfs tand ig  als in team verband een

bijdrage levert aan het realiseren van unieke m ateriee lpro jecten. A fhanke lijk  van uw  kennis en ervaring 

bedraagt het b ru to  jaarsalaris maximaal circa f 100.000,- (schaal 11 BBAD), inclusief 8%  vakantietoeslag. 

U mag rekenen op m inim aal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar. Tot de arbeidsvoorwaarden 

behoort ook ouderschapsverlo f (gedee lte lijk  betaald). Verder zijn k inderopvang en sportvoorzieningen 

aanwezig. O m  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 eacties  M eer gedeta illeerde in fo rm a tie  over de functie  en de organisatie kun t u inw innen bij het hoofd! bureau

O ntw erpen, de heer ir. J.J. Hopman, (070) 316 27 62, o f het hoofd van de sectie Kostenanalyse, de heer 

ir. C. van Es, (070) 316 36 02. Bij de personeelsconsulent, m evrouw  B.J, Platenburg, kun t u te recht m et 

vragen over de so llic ita tieprocedure, (070) 316 33 12. In het kader van het em ancipatiebele id s tree ft de 

Kon ink lijke  M arine  naar he t in d ienst nemen van meer vrouw en. O ok geïnteresseerden die behoren to t 

een etnische m inderheid en gehandicapten worden nadrukkelijk  u itgenod igd  te sollic iteren.

Uw schrifte lijke so llic ita tie  m et c.v. kun t u binnen 14 dagen na verschijning van deze adverten tie  sturen 

naar: Directie M aterieel Koninklijke Marine, t.a.v. het hoofd van de Stafafdeling Burgerpersoneel 
Adm ira lite it, postbus 20702, 2500 ES Den Haag.
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De M a rin e . H e lem a a l zo gek nog n ie t.



B U R E A U  
V E R I T A S

1999:
Newbuildings 
in the 
Netherlands 
with Bureau 
Veritas class:

General Cargo/Container: Hopperdredger:
ANDROMEDA DE LANGE WAPPER
ARKLOW STAR M.N.O. ZEEZAND
CAPT L'ALEXANDRE MOUSTAKBAL
DINTELBORG NILE RIVER
DONGEBORG QUEEN OF PENTA OCEAN
EWALD VOLVOX ATALANTA
FLINTEREEMS
FLINTERMAAS Dredger:
FRIESEDIJK AL SADR
HANSA BREMEN CHANG JIANG HAO
HANSA LÜBECK GEZHOUBA
HEEREBRUG HAI LT 1601
HEEREDWINGER HAIVO 1 HAO
KIRSTEN TAI HU HAO
MICHIGANBORG TAIHU LAKE NO. 1
MOEZELBORG IGUAZU
MORRABORG
MRS. SONJA Tug/W orkboat/Pontoon:
POLAR STAR BKM 102
RADEPLEIN BKM 103
RADESINGEL CAP ROSA
SEA LILY D ABH O L1
SIDER VENTURE DABHOL2
SWING DABHOL 4
THALASSA DABHOL 5
TRANSMARE DABHOL 6
VLIEBORG DABHOL 7
VLISTBORG DN38
VOORNEBORG DN62
WAALDIJK HAM 1905

HAM 1907
Asphalt tanker: IMO RIVER
STELLA POLARIS KNIGHT BUSTER

MARISKA V
Oil/Chem ical tanker: NEPTUN 6
ALCEDO NIJLPAARD
CHASSIRON NP-236
UNITED GRACE NP-251

NP-256
Liqufied Gas Carrier: NP-261
CORAL CARBONIC SAGLA

SALL
Cable Layer: SEBET
SEA SPIDER SHOALRUNNER

STEMAT 60
Inland Tanker: TIWI
VOLHARDING 5 UDK SEAHORSE
ZEEMEEUW

Pontoon:
Inland Containership: BELYRYAR
HOOP OPZEGEN STEMAT 60

Rotterdam  
(010 ) 282 26 66

•  Hoofddorp 
(023) 565 23 23

Groningen 
(050)312  07 56


