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‘Al Sadr’
De bij IHC Holland op haar werf te Slie- 
drecht gebouwde cutterzuiger met een 
totaal vermogen van 20.200 kW werd 
eind vorig jaar ca. 2 jaar na tekening van 
het contract opgeleverd aan National 
Marine Dredging Company te Abu Dha- 
bi. De zuiger is qua vermogen en afme
tingen de grootste in de vloot van deze 
lokaal werkende baggerfirma.
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Voyage Data Recorder (VD R) 
-The Maritime Black Box
ThomsorvCSF Detexis has been working 
within a European Union Cooperative 
R&D project to produce a shipbome voya
ge data recorder. From 1 January, 2002 
all passenger ships, roro ferries and high 
speed craft operating within European 
Union waters will have to carry a VDR. It 
has been recommended at the IMO that 
VDRs should be fitted to ships carrying 
hazardous cargo from July 2002.

‘Havenman’ Ton Kooren
In januari is Ton Kooren, directeur-eige- 
naar van sleepvaartbedrijf Kotug, door 
de Rotterdamse havenpersclub Kyoto 
benoemd tot Havenman van het jaar 
1999. Hij kreeg deze onderscheiding 
voor zijn baanbrekende werk in de sleep- 
vaart, waaronder met name de introduc
tie van de
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N ï e u w s  

Cursusaanbod BMT

De ontwikkelingen in de maritieme sec
tor volgen elkaar in snel tempo op, zowel 
op het mechanische als het elektroni
sche gedeelte, waarbij ook de maritieme 
regelgeving niet stil staat. Het Branche- 
centrum voor Maritieme Technologie ver
zorgt ook d it jaar weer praktijktrainingen 
en seminars om u van de laatste stand 
van zaken o p  de hoogte te brengen.

M od erne  dieselm otoren en 
m oto renelektron ican
In samenwerking met het Europees Trai
ningscentrum voor Machinetechnologie 
verzorgt BMT de volgende twee zes
daagse cursussen voor technici en on
derhoudsmedewerkers:

1. Basiscursus moderne dieselmotoren.
2. Basiscursus motorenelektronica.
De cursusdata zijn als volgt: 
Dieselmotoren: iedere woensdag van 
week 12 t /m  week 18 (22 maart t/m  3 
mei m.u.v 1 2  april).
Motorenelektronica: iedere woensdag 
van week 1 9  t/m week 24 (10 mei t/m  
14 juni).

De cursus motorenelektronica sluit aan 
op de cursus moderne dieselmotoren, 
maar met enige voorkennis is het ook 
mogelijk alleen deze cursus te volgen. 
Voor beide cursussen geldt dat ze door
gaan bij voldoende deelname, waarbij 
het minimaal aantal deelnemers op 8  en

het maximaal aantal op 16 ligt. Het ka
rakter van de cursussen is praktijkge
richt en afgestemd op deelnemers met 
technische kennis op MB0+ niveau. Na 
afloop ontvangen de deelnemers een 
certificaat.
De cursussen zullen worden gegeven in 
het praktijkopleidingscentrum van Inno- 
flex te Dordrecht, dat zowel met eigen 
vervoer als met openbaar vervoer ge
makkelijk te bereiken is.

De kosten per cursus bedragen ƒ 1995,- 
(incl. lesboeken, readers en lunch) excl. 
BTW (gereduceerd tarief vanwege over
heidssubsidie). Aanmeldingen worden op 
volgorde van binnenkomst behandeld, 
dus het is zaak om tijdig te reageren.

Elektromagnetische
compatibiliteit
Binnen de scheepsbouwcluster worden 
steeds hogere eisen gesteld aan appara
tuur en systemen met betrekking tot 
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC). 
Teneinde liet kennisniveau bij de bednjven 
te verhogen, biedt BMT u de gelegenheid 
deel te nemen aan een Eendaagse EMC- 
cursus op dinsdag 2 mei 2000.
De cursus zal worden gegeven door 
HME-tid Imtech Marine & Industry, voor
heen R&H Systems. Imtech is reeds de
cennia intensief bezig met EMC proble- 
matieken. Een EMC-brochure van het 
bedrijf is op aanvraag beschikbaar.

Let wel: Deze cursus zal technisch geo
riënteerd zijn en verlangt van de deelne
mers enige ervaring in de elektrotech
niek en elektronica.
Met deze cursus verdiept u uw inzicht in 
de techniek, richtlijnen, normen en mo
gelijke oplossingen bij problemen met 
EMC. De groep zal maximaal uit 15 deel
nemers bestaan om een wisselwerking 
tussen de docent en groep En tussen 
deelnemers onderling te garanderen, zo
dat concrete praktijkvoorbeelden be
sproken kunnen worden.
De kosten voor deze geheel verzorgde 
dag bedragen ƒ 290,00 excl. BTW (ge
reduceerd tarief vanwege overheidssub
sidie). Aanmeldingen worden op volgor
de van binnenkomst behandeld.

Seminar Europese Richtlijn 
Scheepsbenodigdheden
Sinds 1 januari 1999 is de Europese 
Richtlijn Scheepsbenodigdheden van 
kracht, Deze richtlijn kent twee doelstel
lingen, a l. het verbeteren van de veilig
heid en het voorkomen van milieuveront
reiniging, en het bevorderen van de vrije 
handel tussen de ElHidstaten. De richtlijn 
is van toepassing op alle nieuwe zee
schepen van ELHanden en op de vervan
gende uitrusting aan boord van bestaan
de schepen, waarbij aangetekend dient 
te worden dat deze richtlijn vóór alle an
dere richtlijnen gaat..
De uitrusting waarop de richtlijn van toe
passing is, betreft:

1. Reddingmiddelen;
2. Apparatuur ter voorkoming van ver

ontreiniging;
3. Brandbescherming;
4. Navigatie-apparatuur;
5. Radiocommunicatie apparatuur.
Indien de apparatuur voldoet aan de ei
sen van de richtlijn, dan wordt deze voor
zien van een ‘stuurwiel’ i.p.v. het CETogo, 
zoals andere productrichtlijnen voor
schrijven..
Daar er binnen de Nederlandse maritie
me cluster nog relatief veel onduidelijk
heid over deze richtlijn bestaat, organi
seert het Branchecentrum Maritieme 
Technologie op woensdag 19 april 2000 
een seminar over dit onderwerp. Dit se
minar zal de gehele dag in beslag nemen 
en 's morgens bestaan uit een plenair ge  
deelte en na de lunch uit een aantal 
workshops.

Doel:
Het informeren van de relevante bedrij
ven in de maritieme sector omtrent deze 
richtlijn, de gevolgen ervan voor de be
drijfsprocessen en de laatste stand van 
zaken betreffende implementatie en 
handhaving in de Nederlandse wetge
ving. Aan het einde van de dag zal u in 
staat zijn om de eerste stappen tot ver
krijging van het 'stuurwieltje' uit te voe
ren.

Aan dit seminar zijn geen kosten verbon
den.

CD-rom vereenvoudigt CA informatie-uitwisseling
Bij de ontwikkeling van de technisch ge  
avanceerde producten die de Nederland
se maritieme sector voortbrengt (zowel 
de schepen zelf als alle apparatuur aan 
boord), is het gebruik van technische in
formatie en tekensystemen als 
CA/CAE/CAM niet meer weg te denken. 
Echter: de tekeningen zijn onderling vaak 
niet elektronisch uitwisselbaar. Veel tijd en 
geld gaan verloren aan het (handmatig) 
veranderen of invoeren van gegevens.
De Stichting Branchecentrum Maritieme 
Technologie (een samenwerkingsver
band van VNSI, Holland Manne Equip-

ment en HISWA) brengt daar nu verande- 
nng in. De stichting heeft binnen het pro
ject Martim een cckom ontwikkeld, waar
mee het voor de programma’s AutoCad 
R14, NUPAS CADMAT1C en Microstation 
onderling mogelijk is om gegevens (elek
tronisch) uit te wisselen.
Het project Martim behelst het standaar
diseren van afspraken op basis van DXF. 
De cckom bevat een geschreven versie 
van de Martim-standaard en drie conver
sie programma’s voor de bovengenoem
de tekenprogramma's. 'Hiermee is het 
mogelijk om op een eenvoudige manier

een tekening te vertalen naar de Martim 
standaard, hem over te sturen naar een 
ontvanger, die deze dan weer terug kan 
vertalen naar zijn eigen systeem. Door 
deze snelle en eenvoudige manier van 
werken, kunnen veel tijd en kosten be
spaard worden”, aldus Nick Wessels 
(Holland Marine Equipment), projectma
nager voor Martim.

De belangstelling voor de cckom, die al 
is verspreid onder de meer dan 75 deel 
nemers van het project, is groot en ver
wacht wordt dat het aantal deelnemers

zeker nog zal toenemen, temeer daar 
ook grote marktpartijen zoals Econosto, 
IHC Holland, Damen Shipyards en CIG 
achter de standaard staan.

Mocht u meer informatie wensen over 
Martim, hoe u kunt participeren en de cd  
rom in uw bezit kan krijgen, neem dan 
contact op met Stichting BMT.
Adres:
Postbus 138,2700 AC Zoetermeer.
Tel: 079.3531195, fax: 079.3531155
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Schat-Harding stelt nieuwe vertegenwoordiger aan

‘s Werelds grootste maritieme redding- 
specialist Schat-Harding heeft Willem Pot 
BV aangewezen als service- en verkoop- 
vertegenwoordiger in Nederland, België 
en Luxemburg.
■Wij zijn buitengewoon tevreden met de
ze nieuwe samenwerking. Willem Pot BV 
heeft een grondige kennis van de maritie
me markt voor redding- en evacuatiesys- 
temen. Tevens beheert het bedrijf eigen

‘Fishing 2000  in Glasgow’

De jaarlijkse vakbeurs Fishing 2000 kent 
ook dit jaar weer een Nederlandse inzen
ding. Landen als Spanje, Denemarken, 
Ierland en Noorwegen pakken daar- 
groots uit via hun export promotie 
dienst. De Nederlandse overheid biedt 
die mogelijkheid niet meer. Om toch te
gen acceptabele kosten in gezamenlijk
heid meer uitstraling te genereren, stak 
een aantal bedrijven de koppen bij el
kaar. Dat gebeurt al enige jaren zo. 
Oliehandel Klaas de Boer, Van Laar 
Scheepskettingen, Machinefabriek Luyt 
Maaskant Shipyards, Marelec Electro
nics, Radio Holland Marine, Machinefa
briek Van Rijk en Visser Den Helder zijn 
samen goed voor een stand met 'Rood 
Wit Blauwe’ uitstraling. Natuurlijk schen
ken ze een Nederlands biertje en worden 
er zoute haringen geserveerd.
De beurs in Glasgow kent bezoekers uit 
de hele wereld. Opvallend is de groei van 
het aantal Nederlandse bezoekers.

reparatiefaciliteiten in Rotterdam, 's we
relds grootste haven. Onze nieuwe sa
menwerking zal de dienstvertenings- en 
verkoopactiviteiten van Schat+larding in 
de Benelux versterken. Schat-Harding in 
Utrecht is gespecialiseerd in davitsyste- 
men. Willem Pot zal met name lokale 
kennis en expertise van reddingssloepen 
bijdragen,” zegt Magnar Bayum, directeur 
het Schat-Harding filiaal in Nederland. 
Willem Pot BV zal als eerste onafhankelijk 
bednjf een Schat-Hardrig Service Centrum 
verzorgen. Willem Pot heeft ruim 100 jaar 
ervaring in de maritieme sector. Het bedrijf 
heeft in het verleden zowel Watercraft als 
Harding vertegenwoordigd. Beiden zijn la
ter in Schat-Harding opgegaan.

Scheepsbouwers en anderen die zich 
bezighouden met maritieme construc
ties kunnen bij de constructie van man
gaten met deksels voortaan gebruik ma 
ken van de internationale norm NENJSO 
5894. Door de publicatie van deze norm 
vervalt de eerste editie uit 1978.
De herziene norm bevat eisen voor wa 
terdichte en oliedichte mangaten van het 
gebruikelijke type, met deksels die met 
bouten zijn vastgezet, voor algemeen 
gebruik aan boord van schepen. Dit type 
is niet bedoeld voor drukvaten.
Ten opzichte van de versie uit 1978 zijn 
verschillende wijzigingen doorgevoerd:

D it is een belangrijk contract voor ons, 
en onderstreept onze capaciteiten als le
verancier van kwaliteit aan de maritieme 
sector. Willem Pot zal nauw met Schat- 
Harding filialen wereldwijd samenwer
ken. Wij hebben de afgelopen drie jaar al 
in Nederland aan Schat-Hardmg service 
contracten gewerkt in de offshore en 
maritieme sectoren," zegt Larry Neder- 
lof, directeur van Willem Put BV. 
SchatHarding is 's werelds grootste le 
verancier van redding- en evacuatiesys- 
temen aan de offshore, cruise en maritie 
me sectoren. SchatHarding heeft 
fabrieken en filialen in Noorwegen, het 
Verenigd Koninknjk, Nederland, Duits
land, Singapore, Canada, en de Verenig-

mangat type A heet nu type 0  (waarbij O 
staat voor ovaal). Enkele afmetingen van 
dit type zijn vervallen terwijl een nieuwe 
afmeting is toegevoegd. Door verander
de maatvoering is ook de plaats van de 
bouten gewijzigd. Mangaten van type B, 
Type C en type D zijn vervallen en man
gat type E (waarbij E staat voor elliptisch) 
is toegevoegd. Verder zijn er afmetingen 
voor lengte en breedte van deksels en 
ringen toegevoegd en een genormali
seerde aanduiding. Zo wordt een man
gat met een deksel dat met bouten 
wordt vastgezet, in overeenstemming 
met deze Internabonale norm, type 0,

de Staten. Schat-Harding is onderdeel 
van Moe AAS in Noorwegen.

Verdere inlichtingen:
Magnar Beyum
Moe SchatHarding BV
Tel: 030.2644200, fax: 030.2644299.
E-mail:
magnar.boyum@moe-schat-hardmg.nl

met nominale afmetingen 600 mm x 
400 mm, als volgt aangeduid:
'Mangat ISO 5894-0600x400'

Informatie en bestellen
Meer informatie over de norm Is te ver
krijgen bij ir. J. van Elk, senior consultant 
bij NNtLogistiek, tel: 015.2690174, 
fax: 015.2890190, 
email: Han.vanElk@nnl.nl.

Of bij NNkKlantenservice, 
tel: 015.2690391.

Andere typeaanduiding voor mangaten m et deksels

Vereniging “Vrienden van het M aritiem Museum Rotterdam “
De Vrienden van het Maritiem Museum 
Rotterdam’ - de nieuwe naam van de ver
eniging - zijn het nieuwe millennium inge
gaan met een nieuwe voorzitter en een 
nieuwe secretaris. Dat zijn M.A. Busker 
en P.V.U. van Grevenstein. Ze zijn de op
volgers van respectievelijk W.A. Mulock 
Houwer en drs. H.H. Horsting. Nieuwe le
den in het algemeen bestuur zijn S. van 
der Meij, W.Chr. Pesselse en W.A. Boer: 
Behalve Hans Horsting is ook drs. C. van 
den Driest afgetreden.
Tijdens de op 25 november gehouden 
najaarsledenvergadering zei Mulock 
Houwer over Horsting: “Hans is onna
volgbaar en voor onze Vereniging van

onschatbare waarde geweesf. Horsting 
was vanaf de start (in 1983) bestuurslid; 
in 1994 werd hij secretaris. 
Museumdirecteur Coen Schimmelpen- 
ninck dankte Horsting voor zijn enorme 
inzet voor het museum: ‘Jij bent een be
scheiden en buitengewoon hardwerkend 
iemand". Hij bood hem het boek ‘Stad in 
aanwas' aan.
Tegen Mulock Houwer zei Schimmelpen- 
ninck: 'Jij hebt de Vereniging heel vakkun
dig geleid. Veel dank daarvoor". Het af
scheidsgeschenk voor de naar 
ZuidTrankrijk vertrekkende voorzitter 
was een boek over twee eeuwen Rijks
waterstaat.

De nieuwe verenigingsvoorzitter Busker 
stond stil bij het feit dat het Maritiem Mu
seum Rotterdam met trots en veel des
kundigheid “ons grote maritieme verle
den” bewaart. “Als vereniging is het onze 
taak daarover te waken. We doen dit met 
veel liefde en plezier".
Aan het begin van de bijeenkomst vertel 
de directeur Schimmelpenninck de Vrien
den, dat de in het komend voorjaar van 
start gaande expositie Het schip van de 
eeuw1 vanuit diverse invalshoeken tien - 
door het publiek gekozen - schepen zal 
belichten. Het zijn de 'Nieuw Amster- 
damOD’, ‘RotterdamlV)’, 'StatendarrKIID', 
Willem Ruys', 'Johan van Oldenbame-

velf, 'Oranje’, Titanic’, 'Furie', 'Karei 
Doorman' en ‘Rainbow Warriorllll)’.
De najaarsledenvergadering had vanwe
ge het 125-jarig bestaan van het muse
um een feestelijk tintje: een maritieme 
maaltijd (labskous en raasdonders) en di
to accordeonmuziek. Leden konden na 
de maaltijd een bezoek brengen aan het 
depot of aan de exposities; in de Kleine 
Aula werden films over de Holland-Ameri- 
ka Lijn vertoond. Ruim 140 leden woon
den deze avond bij. Voor velen was het 
een weerzien met oude bekenden, dus 
de sfeer was uitstekend.
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F u n c tie -in h o u d
U levert een bijdrage aan het 
onderzoek van de sectie door 
bijvoorbeeld het ontwikkelen 
en onderhouden van de nood
zakelijke elektronische en/of 
software componenten voor de 
apparatuur voor het uitvoeren 
van experimenten in het Labo
ratorium voor Scheepshydrome-

chanica en voor de verwerking 
en analyse van de data die daar
uit voortvloeien. Ook assisteert 
u bij het maken en modificeren 
van practicum en onderzoeks- 
opstellingen in het laboratorium, 
maakt u deze operationeel en 
bereidt u onderzoeksopdrachten 
voor. Ook aan het onderwijs van 
de sectie levert u een bijdrage

in de vorm van het technisch 
ondersteunen van de studenten 
en promovendi en het mede 
vorm geven aan de leerstof. 
Tenslotte bent u betrokken bij 
de uitvoering en assistentie met 
betrekking tot de beheerszaken 
van de sectie zoals voor de 
laboratoria, de techniek en de 
software.

ede werkers Onderwijs & Onderzoek
Scheepshydromechanica

Scheepshydromechanica

F u n c tie -in h o u d
De medewerkers Onderwijs en 
Onderzoek assisteren bij de 
voorbereiding van onderzoeks
projecten, de uitvoering van het 
project (bijvoorbeeld het uitvoeren 
van 'rekenwerk' en experimenten) 
en het maken van (deel)rapporten 
aangaande het project. Verder 
begeleidt u studenten bij practica 
en projecten, ontwikkelt u leer
stof en beoordeelt u de resultaten 
en verslagen van studenten.
In voorkomende gevallen beheert 
u tevens de budgetten van 
practica en projecten.

P erso on lijk  p ro fie l
De Electronicus heeft kennis en 
ervaring van algemene electronica 
op HBO-niveau. Verder bezit 
deze kennis van dataverwer- 
kende systemen en signaalana
lyse en is deze bekend met net
werken, datacommunicatie en 
data-acquisitie. Beide Mede
werkers Onderwijs en Onderzoek 
hebben een opleiding HBO 
Scheepsbouw of gelijkwaardig 
en bezitten kennis van dataver- 
werkende systemen. Voor een 
van de twee functies geldt tevens 
dat deze kennis van en/of

affiniteit heeft met jachten en 
andere geavanceerde vaartuigen.

D e T U  D e lft b ie d t
Het salaris is afhankelijk van 
opleiding en ervaring en 
bedraagt maximaal ƒ 6.516,00 
bruto per maand bij een fulltime 
aanstelling. De Electronicus 
betreft een aanstelling voor een 
periode van een jaar, met uitzicht 
op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Beide Mede
werkers Onderwijs en Onderzoek 
betreffen twee aanstellingen 
voor de duur van 1,5 jaar met 
een mogelijkheid tot een dienst
verband voor onbepaalde tijd.

D e Technische U n ive rs rte it D e lft werkt hard aan de brug die wetenschap en maatschappij met elkaar 
verbindt. Maatschappelijke problemen en ontwikkelingen vragen immers meer dan ooit om een weten
schappelijke fundering. Hierin vervult de TU Delft een voortrekkersrol. Onderzoek dat aan de TU Delft 
wordt verricht en het onderwijs dat wordt gegeven, krijgen hierdoor een extra dimensie. Naast de fun
damentele kant impliceert dit ook steeds duidelijker de praktische toepassing van kennis en onderzoek. 
Een ideale en fascinerende omgeving voor mensen die zich nog verder willen ontwikkelen.

D e fa c u lte it  O n tw e rp , C o n s tru c tie  en P ro d u ctie  vormt een boeiende onderwijs- en onderzoeks- 
omgeving voor de vakgebieden Industrieel Ontwerpen, Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde. 
D e o p le id in g  M a r it ie m e  T echn iek  bestrijkt het brede gebied van schepen en offshore constructies. 
Maritieme Techniek is in Nederland op dit vakgebied de enige opleiding op academisch niveau met 
onderscheidende kenmerken zoals een unieke expertise, een breed aantal vakgebieden en een uitstekende 
onderzoeksinfrastructuur. Belangrijke kerngebieden zijn: Ontwerpen, Hydromechanica en Constructie, 
Sterkte & Productie. Onderwijs en onderzoek sluiten goed aan bij de ontwikkelingen in de Nederlandse 
en internationale industrie.

De sectie Scheepshydromechanica v er r ic h t  o n d e r z o e k  n a a r  o n d e r  m e e r  h y d r o s t a t ic a  v a n  d r i jv e n d e  
c o n s tr u c t ie s , w e e r s t a n d  e n  v o o r ts tu w in g  v an  s c h e p e n  in v la k  w a t e r  e n  g o lv e n , b e w e g in g e n  v an  d r i jv e n d e  
c o n s t r u c t ie s  in  z e e g a n g  e n  m a n o e u v r e e r e ig e n s c h a p p e n  v a n  s c h e p e n .

U w  s o llic ita tie
Uw schriftelijke sollicitatie, ver
gezeld van een curriculum vitae, 
zien wij graag binnen 14 dagen 
tegemoet. Zend uw sollicitatie 
aan: Faculteit OCP, Dienst P&O, 
Jaffalaan 9, 2628 BX Delft. 
Vermeld op de linkerbovenhoek 
van uw brief en envelop het vaca
turenummer OCP2008 (voor 
de Electronicus) of OCP2002/3 
(voor de Medewerkers O&O).

Voor meer informatie over de 
functies kunt u contact opne
men met dr. ir. J.A . Keuning 
(tel: 015 278 18 97; e-mail 
J.A.Keuning@wbmt.tudelft.nl). 
Voor meer informatie over de 
procedure kunt u contact opnemen 
met mw. drs. M.H.Breedveld 
(tel: 015 278 51 56).

U Delft
Uitgebreide informatie over de Technische Umversiteit Delft vindt u op internetpagina www.tudelft.nl

mailto:J.A.Keuning@wbmt.tudelft.nl
http://www.tudelft.nl


Further orders 
from Grimaldi

Another pair of luxury cruise ferries for 
the Grimaldi group in Italy are to be po
wered by diesel engines from Wartsila 
NSD Corporation. Contracted at Nuovi 
Cantieri Apuania SpA in Marina di Carra
ra, Italy, the ships will each be equipped 
with four Wartsila 16V46C main engines 
and four Wartsila 6R32LNE diesel gene
rating sets. The main engines have a 
combined output of 67.200 kW at 500 
rev/min, and the auxiliary engines 
10.800 kW at 720 rev/min.
Due for delivery in May 2002 and May 
2003, these twin-screw ships each have 
a capacity for 2800 passengers, with 
1000 cars or 190 trailers and 260 cars. 
They will have a service speed of about 
28 knots, and will be operated by Grandi 
Navi Veloci SpA, a member of the Grimal
di group, between the north of Italy and 
Sicily.
The Grimaldi group currently operates 
cruise ferries on a number of ferry rou
tes, including Genoa - Palermo, Livorno - 
Palermo, Genoa - Sardinia, and Genoa - 
Barcelona.

The latest engine contract follows suc
cessful operation of Wartsila NSD main 
and auxiliary engines installed n  a suc
cession of larger and faster cruise fer
ries f a  Grimaldi. The story began with 
the 32.746 grt “Majestic' in 1993, car
rying 1650 passengers at a service 
speed of 23 knots. She and the 39.109 
grt "Splendicr of 1994 carrying 2000 
passengers are each powered by four 
Sulzer 8ZA40S main engines of 23.040 
kW combined output and three Wartsila 
6R32 auxiliaries. In the 35.186 grt fa n 
tastic' of 1996, the instaBed power was 
increased to 25.920 kW from four Sul
zer 9ZA40S engines, again with Wartsila 
6R32 auxiliaries. Higher output was pro
vided for the larger vessels, the 39.500 
grt “Excellent" and “Excelsior“ in 1998 
and 1999, each having four Wartsila 
8R46 engines of 28.960 kW combined 
output These latter two vessels each 
carry some 2250 passengers at a servi
ce speed of 24 knots. They also have 
three Wartsila 6R32 auxiliary engines.

H eldere N ieuw e
Scheepswerf Visser
Vlak voor de jaarwisseling is Scheeps
werf Visser erin geslaagd een reeks 
nieuwbouworders binnen te halen. Naast 
een nieuwe Eurokotter voor rederij Hulk 
mann uit het Duitse Elsfleth gaat de werf 
voor de Universiteit van Wales een nieuw 
hydrografisch onderzoekingsvaartuig 
bouwen, dat in februari 2001 dient te 
worden opgeleverd. Verder gaat de werf 
voor de Malediven twee vistransporters 
bouwen, die eind dit jaar worden opgele
verd. De werf had al een opdracht in por
tefeuille voor de bouw van een arctic 
trawler voor rederij Langboume Ltd. uit 
het Ierse Killybegs, Voor nadere informa
tie, tel: 0223.616641.

Spaansen
De gloednieuwe zeegaande zandzuiger- 
M.N.0. Zeezand van de combinatie 
SpaanservVervat is op dinsdag 28 en 
woensdag 29 december druk bezocht. 
Ruim 500 genodigden brachten een be
zoek aan het vaartuig dat lag afgemeerd 
aan de voormalige onderzeedienstkade

in de zeehaven van Den Helder. De 
M.N.0. Zeezand heeft ondertussen haar 
proefvaarten achter de rug en gaat de 
komende tijd zand aanvoeren voor het 
project "Hollands Bloementuin" in de An
na Paulownapolder. Voor nadere infor
matie, tel: 0223.636000.

Douane
Het zeegaande patrouillevaartuig Cor 
Boersma van de Douane zal over twee 
jaar worden vervangen door een nieuw 
schip. Gekozen is voor een Damen Stan 
Patrol 4207. Dit scheepstype is bijna 43 
meter lang, 7 meter breed en wordt 
voortgestuwd door twee motoren van 
elk 2000 kW. Hiermee kan een snelheid 
van 23 knopen worden gehaald. Het 
nieuwe patrouillevaartuig krijgt een sta
len romp en een aluminium opbouw. 
Aan boord komt accommodatie voor 
12 personen. Voor nadere informatie, 
tel: 0223.659710.

EnSaCo
Environmental & Safety Consultancy, af
gekort EnSaCo, heeft onlangs baar 10- 
jarig bestaan gevierd. Sinds Wouter Slob

German subsidies to 
continue

The German parliament's powerful finan
ce committee has voted in favour of corv 
tnung shpbuldtng subsidies beyond 
2001. However, it has stipulated a condi
tion that the coastal states must conti
nue to contribute double the amount paid 
by the federal government, otherwise 
Berlin w i withdraw its offer of support.
In its moppng-up session f a  the year
2000 budget, the committee voted to 
spend Dm90m ($48m) in cash fa  that 
year, and to make budgetary apaopna- 
tions of a total of Dm240m f a  the years
2001 to 2003.
The coastal states w i come up with their 
part of the aid f a  2000, but it is far from 
certain whether they will continue that aid 
level beyond 2000. Several state 
leaders, including Heide Simonis of 
Schleswig-Holstein, have asked fa  a 
50/50 burden-sharing with the federal 
government. On average, German yards 
get around 5% of an ader value in ship
yard aid.
“We expect the coastal states to follow 
the Berlin decision," said Werner Schot- 
telndreyer, chairman and general secre
tary of the German shipbuilders' associa-

en Wemer van der Meer eind 1989 in 
Den Helder dit onderzoeks- en adviesbu
reau hebben opgericht, is het uitge
groeid tot een dynamisch bureau met 12 
medewerkers. Het bureau, dat zich in 
eerste instantie had toegelegd op oltebe- 
stnjding op zee, biedt ondertussen een 
uitgebreid pakket diensten, met het ac
cent op crisisbeheer in het algemeen. Zo 
worden op dit moment bijvoabeeld alle 
directieteams van de regionale directies 
van Rijkswaterstaat getraind. Verder is 
een methode in ontwikkeling om kriti
sche onderdelen van een crisisaganisa- 
tie te analyseren en binnen het manage
mentsysteem te implementeren. Voa de 
olie- en gasindustrie worden in opdracht 
van de overheid bedrijfsmilieuplannen be
oordeeld. Tot slot is EnSaCo ook actief 
met nieuwe ontwikkelingen op het ge
bied van afvalbeheersplannen voa ha
vens en schepen, conform de nieuwe 
Elkichtlijn hierover. In Den Helder loopt 
in dit kader een proefproject. Voa nade
re infamatie, tel: 0223.622157.

Seaworx
De offshaevtoot van rederij Seaworx is

ton Verband Schiffbau und Meerestectnk 
(VSM).
Most states had xxticated this, he said. 
Without mentioning it specifically, Mr 
Schottelndreyer also hopes that the 
forthcoming state election in Schleswig- 
Holsten might result in p re s s u re  on the 
government to agree to the funding, as 
local jobs are involved.
The German shipyafd ndustiy has an an
nual turnover of Dm5bn from merchant 
shippng. Should the fresh funds be ma
de avaäabfe, despite some opposition, 
the yards can acquire aders worth 
Dml4bn fa  the three-year period and 
promise aid f a  them, Mr Schottelndrey
er said.
He again blamed unfair competition, 
especially from Kaea, fa  the need to 
apply subsidies. "We have strong de
mand m global shipbuMmg, but because 
Kaea set up additional capacity, which 
was not induced by market faces, pri
ces have fallen to a histonc low."
In Germany, the large yards were well 
employed, but the smaller shipbuilders, 
building mainly container feeder vessels, 
were running into aoblems, partly due 
to uncertainty over the new German tax 
legislation replacing tax-shelter models.

onlangs uitgebreid met twee nieuwe mul 
tipurpose offshae support vaartuigen. 
Seaworx heeft namelijk van de Britse re- 
denj BUE de zusterschepen Swallow en 
Swift overgenomen, die vervolgens op 
een werf in Harlingen zijn verbouwd. Hier- 
doa zijn beide vaartuigen geschikt voor 
het uitvoeren van diving support, seismic 
support en survey werkzaamheden. De 
vloot van Seaworx bestaat thans uit 13 
offshaevaartuigen, Voa nadere infor
matie, tel: 0223.668400.

Rederij Waterweg
Wederom hebben er mutaties plaatsge
vonden in de vloot van werkvaartuigen 
van Rederij Waterweg. Allereerst is de 
sleper Lies verkocht aan Sleepdienst 
Wesselius in Maassluis en vervolgens 
herdoopt in Mehari. Op haar beurt heeft 
Wesselius aan Rederij Waterweg de sle
per Revenir verkocht. Deze 400 pk ster
ke sleper is ondertussen herdoopt in Jut
ter en wordt doa Rederij Waterweg voa  
regulier sleepwerk in en rond Den Helder 
ingezet. Voor nadere informatie, tel: 
0223.615666.
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David Moorhouse unveils new organisation for Lloyd’s Register
David Moorhouse, chairman of Lloyd's 
Register (LR), today announced a major 
overhaul of the classification society. 
While LR's underlying financial position 
remains strong, it has recently been lo
sing nearly £2 million per month at the 
operating level. The changes being intro
duced are designed to reduce these los
ses in the short term and to return LR to 
a position of market leadership and finan
cial prosperity in the medium term. 
Moorhouse, who was a non executive di
rector of LR for 20 months before beco 
ming an employee last July, has underta
ken a complete review of LR's 
performance. He revealed that the 
Group had been losing market share and 
incurring losses for the last four years 
and that the losses had been growing ye
ar on year: "It was evident from the re  
view that changes were required to re  
verse both our declining market share 
and the unacceptable financial perfor
mance.”
“In deciding what changes were neces
sary, we looked at the various busines
ses and regions in which we operate, to 
assess which parts support and contri
bute to the Group result. We built an 
overall model of tire financial performan
ce to give us the ability to make judg
ments based on fact. We undertook a se
parate evaluation of the 'central' support 
structure and its effectiveness and su
stainability."
To date, Moorhouse has discontinued

the centrally coordinated industrial in
spection business, although local and in- 
service inspection will continue and even 
increase where it can demonstrate a sa
tisfactory financial return.
The corporate support function has been 
reduced significantly and activity, espe
cially in the IT area, not essential to main
taining control and not forming part ol 
the core services, will be outsourced. 
Moorhouse continued: “At the heart of 
what we are trying to achieve is one LR, 
through a new structure capable of deli
vering our objectives of simplicity, trans
parency and flexibility. The fundamental 
components of this new structure will 
comprise four main business streams, 
three regional operating groups and a 
small corporate support facility."

The four global business streams will 
comprise Marine, Oil and Gas, Lloyd’s 
Register Quality Assurance (LRQA) and 
Industry. Services in these global busi
nesses will be delivered through three 
geographical regions: Europe, Middle 
East and Africa; Asia; and the Americas. 
The main differences in this new structu
re are the absence of a central HQ and a 
significantly smaller and more effective 
corporate support service. In principle, 
nothing will be owned or accounted for 
remote from the business or operating 
region and nothing will be operated out
side the control of the regions.

“The key to future success will be the 
people who populate it," emphasised 
Moorhouse, “and their ability to provide 
an accurate view of the global opportuni
ties and profitability of the businesses, 
while, concurrently, delivering a high 
level service through the operational 
dimension of the structure."

The global business development team, 
one for each of the identified business 
streams, will operate under a business 
stream director. They will be responsible 
for global market analysis, strategy, glo
bal client support and sales direction and 
leadership. In addition, they will sponsor 
new product development, be responsi
ble for operational audit and the develop
ment of training needs.
At the same time, service delivery will be 
controlled by the three regional direc
tors. They will be responsible for delive
ring the LR services and products, 
through the local office network. They will 
be tasked to deliver services of a high 
technical competence and consistency.

The existing Management Committee 
and Chairman’s Group will cease to exist 
and the Group will be managed by a 
team of seven, under the chairmanship 
of the CEO.
The team is Willem de Jong (Europe, Mid
dle East and Africa), David Rule (Asia), 
John Stansfeld (Americas), Alan Gavin 
(Marine), Marcus Jones (Oil and Gas), Ian

Hodgskinson (LRQA), and Cor Dam (In
dustry).

In addition to these significant organisa
tional changes, LR plans to establish a 
realistic and consistent global pricing po
licy and ensure that such a policy is 
strictly adhered to. It will seek to realise 
the very considerable investment that 
has been made in the IT infrastructure 
through the delivery of its full potential in 
support of global services.
Rationalisation of the global office net
work will also play a part, in improved effi
ciency and greater alignment with custo
mers.

Moorhouse concluded: "LR must be sig
nificantly more transparent than in the 
past, both internally and externally, if we 
are to achieve ownership internally and 
greater alignment with our customers. 
Through cooperation, good communica
tion and a real desire to succeed, we will 
achieve our vision of being the preferred 
global provider of risk management solu
tions.”

For further information please contact 
Michael Franklin, Lloyd’s Register, 
tel: +44.20.74232713, 
fax: +44.20.74232028; 
email: michaelfranklin@lr.org

Smit Tak s oil recovery system now has all-weather capability

Marine salvor Smit Tak can now deploy 
an alfweather system capable of dealing 
with major pollution threats from wrecks. 
The system is a combination of POLREC 
(Pollutant Recovery) technology and a 
Smit Pioneer type multipurpose offshore 
installation vessel,

Smit Tak Business Unit Manager Geert 
Koffeman says: “POLREC is a solution 
for the costeffective, diverless recovery 
of pollutants from wrecks at depths 
which would otherwise require prolon
ged, costty and hazardous saturation di
ving. The new POLREC option tackles 
the problem of removing pollutants from 
vessels lost in areas prone to long pe
riods of bad weather.

Smit Pioneer could be the ideal surface 
platform for alfweather pollutant reco 
very work. This vessel has weather char
acteristics which allow her to stay on sta
tion in hostile conditions. Technical 
studies of simulated operations to reco
ver pollutants from wrecks in areas noto 
rious for bad weather - such as the North 
Sea and Biscay - suggest that a POLREC- 
equipped Smit Pioneer would achieve 90  
per cent workability, or better, during the 
Winter period.
With the wind on the bow, such a vessel 
can remain on station in wind speeds ap
proaching 80 kts.”

Smit Pioneer is equipped with a sophisti
cated dynamic positioning system (IMO

Class 2). The large (2,700 sq m) deck of 
this dock-type vessel is protected from 
heavy weather by high side walls. The 
POLREC unit and ROV can operate 
through the vessel's two moonpools. 
The vessel also has large storage capa
city (13,000 cu in). Significant quantities 
of pollutants can be recovered without 
the need to move off station to dischar
ge ashore. The vessel also provides ac
commodation for a Pollutant Recovery 
Project Team of 50 or more, allowing for 
round-theclock working for extensive pe
riods.
Geert Koffeman adds: I f  a vessel car
rying oil or chemicals is lost in storm con
ditions, much of the cargo - possibly all 
of the cargo - may be held in intact tanks.

In a situation of this type, there is now an 
opportunity to take immediate action - 
whatever the weather - to remove the 
pollution threat before further environ
mental damage occurs. POLREC repre
sents a new solution for roundtheclock 
pumpout of pollutants from wrecks, 
even in hostile weather.”
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Kweekschool voor de Zeevaart Swedish club warning on phosphoric acid damage to tanks
In diverse media wordt melding gemaakt 
van het feit dat de Kweekschool voor de 
Zeevaart, aan de Prins Hendrikkade te 
Amsterdam, per juli aanstaande haar in
ternaat gaat sluiten.
Hoewel studenten van de Hogeschool van 
Amsterdam gebruik konden maken van 
het internaat, zjn de opleidingen van de 
Hogeschool erop gericht om de zelfstan
digheid van studenten te bevorderen. Dit is 
geheel volgens de geest van deze tijd en 
geldt natuurlijk ook voor het vinden van 
woonruimte. Gelukkig zijn er nog tal van 
andere huisvestingsmogelijkheden in Am
sterdam. Op open dagen van de Hoge
school van Amsterdam staan informatie
stands van meerdere stichtingen/bureaus 
voor studentenhuisvesting.

Abusievelijk wordt in de media echter 
aangenomen dat - met het wegvallen van 
het internaat van de Kweekschool- ook

het voortbestaan van de Maritieme oplei
dingen van de Hogeschool van Amster
dam op de tocht zouden staan.

Niets is minder waart
De Maritieme opleidingen van de Hoge 
school van Amsterdam zijn voortdurend 
bezig om de hoge kwaliteit van de les
programma's niet alleen te handhaven, 
maar zelfs waar mogelijk te verbeteren. 
Bij die optimalisenng van de opleidingen 
zijn zowel studenten als het maritieme 
beroepenveld betrokken. Amsterdam 
heeft al sinds 1785 maritieme opleidin
gen en is daarmee het oudste maritieme 
opleidingsinstituut van het vaste land van 
Europa.
De kwaliteit en goede reputatie die de 
opleidingen Maritiem Officier en Hydro
grafie in die tijd hebben opgebouwd, zul
len ook in de komende decennia toon
aangevend zijn.

Recent damage cases have highlighted 
the potential threat to stainless steel car
go tanks from aggressive phosphoric 
acid cargoes. The Swedish Chib warns 
that cargo tanks of 316L stanless steel 
(the most common quality of stainless 
steel in ships' tanks) are at particular nsk 
of attack by phosphoric acid cargoes 
which fail to match specifications.
Garan Rudelius, Assistant Director, 
Claims, at The Swedish Club Hong Kong, 
says: “These are very costly claims. The 
three most recent incidents have claims 
reserves totalling more than US $4 mif- 
lionT
The three cases involved cargoes 
loaded in South Africa and Tunisia, 
although problems may anse whenever 
a phosphoric acid cargo fails to match 
specification. An aggressive phosphoric 
acid cargo may have a higher concentra
tion than specified, excessive chlorides 
or levels of iron and aluminium which are 
too low.
Garan Rudelius says: “The most expensi
ve case to date involved a Japanese 
owned chemical tanker newbuildmg, 
delivered in late 1998. It had carried just 
three phosphoric acid cargoes when the 
damage became apparent. The cost of 
regnndmg and polishing the tanks, to
gether with associated losses, adds up 
to around US S2.4 million.”
The second case concerned a vessel

Na de eerste series colleges besloot de 
NESEC de toekenning van de prijs in 
1998 te continueren en inmiddels is ook 
de prijs in 1999 voor de derde maal uit
gereikt.
De prijswinnaars hebben de cursus in 
Cambridge als een ‘eye opener1 ervaren 
en konden zich ondanks de lastige mate
rie uitstekend handhaven in een omge
ving van 'professionals' die in eerste in
stantie verbaasd waren een student uit 
Nederland in hun midden aan te treffen 
maar ook lieten blijken dat de inzet, leer
gierigheid en kennis van de studenten 
goed aansloten bij de doelstelling van de 
cursus.
Redenen om een college over “De finan
ciering van schepen' een vaste plaats in 
de keuzevakken van de opleiding Maritie
me Techniek in Delft te geven.
De medewerking van de bedrijven wordt 
zeer gewaardeerd, omdat de studenten 
de ervaringen uit de praktijk horen en le
ren zien waarom de onderwerpen van 
belang zijn.

buitt in the early 1990s. Recent voyages 
involved five phosphoric acid cargoes - 
three of which were loaded in South Afri
ca. The cost of regnnding and polishing 
her stainless steel tanks is in the order of 
US $400,000. The third case involved 
damage with repair costs in the region of 
US $1.5 m a m
Garan Rudelius adds: “Whenever phosp- 
honc acid is off-specification, there is a 
risk of serious damage to stainless steel 
tanks. Much scientific work has yet to be 
completed, but it is clear that 316L stain
less steel tanks are especially vulnerable 
and special precautions should be taken 
when carrying phosphoric acid.
More owners are already demanding a 
detailed specification before loading 
takes place. Certainly, samples should 
be taken. This is unlikely to be of much 
immediate help, as it may take two 
weeks to get the results. It may, how
ever, provide essential evidence should 
damage result from the carriage of 
phosphoric acid.
Beyond the direct cost of repairs to 
tanks, it is important to be aware of the 
expensive off-hire penalties, In one of the 
three cases, the vessel was out of servi
ce for nearly eight weeks. There are very 
good reasons why owners of vessels 
with 316L stainless steel tanks should 
act prudently before loading phosphoric 
acid.'

De colleges werden tot nu toe verzorgd 
door Damen Shipyards, NIB, Wagen
borg, YVC, NESEC, Anthony Veder en 
Wijnne en Barends.
De bijdragen zijn actueel en fio the poinf, 
zoals ook uit de ervaringen van de prijs
winnaars bij de deelname aan de cursus 
in Cambridge is gebleken.
De smeerolie van de NESEC begint 
vruchten af te werpen, Niet om zoals 
Langman het zegt "lering te trekken uit 
gemaakte fouten”, maar vooral om stu
denten inzicht te laten krijgen in het be
lang van financieel engineering' voor 
succesvol ondernemen in scheepsbouw 
en scheepvaart en te leren begrijpen dat 
een technische oplossing zonder finan
ciering niet te realiseren is.
Wellicht is het daarom ook zinvol om de 
belangstelling te peilen voor een cursus 
“Bijscholing van technici in Financiering 
van schepen” in Delft,

Prof. Ir. S. Hengst 
Delft, december 1999

DeNESEC-prijs: ‘D e financiering van schepen”
Bij het vijftigjarig bestaan gaf de NESEC 
een interessant boek uit met de passende 
titel “Smeerolie voor de scheepsbouw”. 
Het goed leesbare boek, geschreven 
door Menso de Jong, beschnjft de ge
schiedenis van de "Stichting Nederlandse 
Scheepsbouw Export Centrale" sinds de 
oprichting in 1946. De geschiedenis van 
de Nederlandse scheepsbouw is de rode 
draad in het boek dat leerzame lectuur is 
voor allen die geïnteresseerd zijn in de rol 
die de financiering van schepen speelt bij 
het verkrijgen van opdrachten en de risi
co's die de reder, de werf en de financier 
daarbij nemen. In zijn voorwoord schrijft 
mr. drs. H. Langman: “Geschiedschrijving 
houdt zich bezig met structurele ontwikke
lingen, maar ook met de personen die die 
ontwikkelingen ondergingen, maar die er 
ook constructief wisten op in te spelen".

Kennelijk wilde de NESEC de structurele 
ontwikkelingen een voorwaartse bewe
ging geven, want tijdens de viering van het 
vijftigjarig bestaan werd door de NESEC 
een prijs ter beschikking gesteld voor stu
denten die verder willen kijken dan alleen 
de techniek van de scheepsbouw, blijk ge
ven van belangstelling voor de aspecten 
die gepaard gaan met de financiering van- 
schepen en bereid zijn daar een proeve 
van een zekere mate van kennis van af te 
leggen.
In overleg met de directeur van de NESEC 
mr. R.R. Smit wordt besloten bij de afde
ling Maritieme Techniek van de TU Detft

een college over de financiering van sche
pen te organiseren die door studenten van 
de opleidingen scheepsbouw van de THs 
in Haarlem en Rotterdam en Maritieme 
Techniek in Delft kan worden gevolgd en 
zal worden afgesloten met een schnftelijke 
zitting waarbij de studenten enkele ‘case 
studies' - uit de scheepsbouw gegrepen - 
moeten behandelen.
De prijs is een door de NESEC gefinancier
de deelname aan een cursus “The anato 
my of Ship Finance” in Cambridge.

Leidinggevenden van banken, werven en 
reders verzorgen een deel van de colle
ges. De studenten bestuderen zelfstandig 
literatuur. Ze knjgen een opdracht over 
een onderwerp op het gebied van de finan
ciering van schepen, schrijven daarover 
een scriptie en houden een voordracht. 
Aan de hand van de verslaggeving van de 
studenten van de tijdens de colleges be
handelde onderwerpen, de scnptie en de 
behandeling van de 'case studies’ worden 
de prestaties beoordeeld en gerang
schikt.

Studenten van de drie technische opleidin
gen volgen de colleges met grote belang
stelling, zijn enthousiast over de behandel
de onderwerpen en storten zich met verve 
op de scriptie. Bij de uitwerking van de 'ca
se studies’ op de schrrftetijke zitting blijkt 
echter dat de praktijk van het onderwerp 
toch lastiger is dan de theorie doet ver
moeden.
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M aritiem e M arkt Door M enso de Jo n g

Consortia onvoldoende slagvaardig

H
ebt U het al gehoord? De KLM 
gaat zijn trans-Atlantische 
vluchten reorganiseren. Uiter
aard zal het nog een kleine 
twee jaar duren voordat dat 
echt gebeurt. Want, naast het 

overleg met partners Northwest en Alitalia, 
moet er langdurig onderhandeld worden met 
United Airlines, Lufthansa, enz. over zaken als 
hun eventuele deelname in de herstructure
ring, de te vliegen routes, welke vliegtuigen 
gebruikt zullen worden, enz.

Terecht verwijst U dit onzinbericht naar het rijk 
der fabelen. In de scheepvaart is zo'n gang 
van zaken evenwel heel normaal. Kijk maar 
naar het Vessel Sharing Agreement (VSA) van 
P&O Nedlloyd (PON), OOCL en Sea-Land voor 
de trans-Atlantische vaart. Sinds 1991 ge
bruikt het VSA de negen schepen die Sea- 
Land overnam van de failliete US Lines. Reeds 
geruime tijd terug werd afgesproken het VSA 
in juli 2000 te beëindigen, negen maanden 
eerder dan in 1991 was afgesproken. Reden 
hiervoor was dat de Grand Alliance van PON, 
Hapag-Lloyd, OOCL, NYK en MISC de samen
werking zo snel mogelijk wenste uit te breiden 
to t de Atlantic. PON had daarbij waarschijnlijk 
in gedachten enkele van de reeds door hun 
gebruikte schepen van Sea-Land te kunnen 
overnemen. De verkoop van Sea-Land aan 
Maersk zette de zaak op losse schroeven tot
dat eind 1999 de verkoop formeel rond

kwam en er opnieuw, nu met Maersk, onder
handeld kon worden.
Het lijkt er thans op dat Maersk alle negen 
schepen wil behouden, waardoor PON proble
men heeft schepen te leveren voor de nieuwe 
Atlantische dienst. Het is echter ook mogelijk 
dat de andere leden van de alliantie de sche
pen van Sea-Land te oud en te langzaam vin
den voor een gemeenschappelijke dienst, zo
dat zij die graag aan Maersk gunnen. In 
januari waren er dan ook geruchten dat 
Maersk gevraagd is het leven van het VSA 
nog met enkele maanden te rekken, zodat 
PON tijd krijgt alternatieve schepen te vinden. 
Bovendien zouden er besprekingen zijn tus
sen de Grand Alliance en Americana Ships, de 
operator van Lykes Lines en het Mexicaanse 
TMM, over samenwerking op de Atlantic. Ook 
dat levert problemen op, want Americana 
heeft reeds banden met Mitsui OSK en APL, 
leden van de concurrerende New World Allian
ce. Voordat alles rond is, zullen ongetwijfeld 
nog een aantal weken van hectische bespre
kingen nodig zijn.

Doe-het-alleen beter
Een Italiaanse studie, gepubliceerd in Mariti- 
me policy and management, concludeert dan 
ook dat allianties in de scheepvaart niet erg 
effectief zijn. De meeste zouden te veel leden 
hebben, ieder met hun eigen marketingorga
nisatie en met een volwaardige invloed op de 
besluitvorming. Slagvaardigheid en flexibiliteit 

zouden dus geen kenmerken zijn 
van scheepvaartallianties en 
oonsortia. Daar kan je nog aan 
toevoegen dat zij het manage
ment veel tijd en geld kosten 
(denk maar aan de langdurige 
onderhandelingen met de Euro
pese Commissie over de voor
waarden waaronder consortia 
mogen opereren), tijd die beter 
besteed kan worden aan het op
bouwen van relaties met de klan
ten. Volgens de studie dienen, 
ter bevordering van de efficiën
tie, enkele leden een min of 
meer passieve status te krijgen 
en de overige leden de verant
woordelijkheden onder elkaar te 
verdelen. Dat lijkt theoretisch 
heel mooi, maar hoe kan je dat in 
de praktijk uitwerken? Moet het

ene lid de vaarschema's vaststellen, een an
der de tarieven en weer een ander de contai- 
nerlogistiek van de alliantie verzorgen? En dat 
zonder ruggespraak met de anderen?

De studie stelt reeds vast dat een alliantie van 
twee gelijkgestemde reders, zoals to t vorig 
jaar tussen Maersk en Sea-Land, veel beter 
werkt. Je kan zelfs constateren dat reders die 
voornamelijk op eigen kracht hun container- 
diensten opbouwden, de winnaars van van
daag zijn. Zowel Maersk als Evergreen heb
ben immers vele jaren lang als onafhankelijke 
reders gevaren. Ook het Zwitserse MSC is de 
laatste jaren sterk gegroeid door op eigen 
kompas te vertrouwen. Sea-Land behoorde 
eveneens tot de onafhankelijker maar eige
naar CSX liet het bedrijf doodbloeden omdat 
het niet genoeg winst maakte naar Ameri
kaanse maatstaven. Deze reders maakten 
eveneens afspraken met derden, maar die 
waren meestal van korte duur en betroffen 
meer zaken als het huren van slots op eikaars 
schepen.

Een herkenbaar patroon bij de onafhankelij- 
ken was, dat zij als ‘outsider1 een positie op
bouwden in een bepaalde trafiek. Zodra zij 
een behoorlijk marktaandeel hadden bereikt, 
wilden zij soms wel denken aan toetreding tot 
de conference, maar alleen onder voor hen 
gunstige voorwaarden. Vervolgens verlegden 
zij hun aandacht naar een nieuwe trafiek, waar 
het patroon zich herhaalde. Daarbij kwamen 
eerst de belangrijke oost/west verbindingen 
aan de beurt, vervolgens ook die tussen 
noord en zuid.

Conferenceleden koesterden hun 
netwerken
Gevestigde rederijen als Nedlloyd en P&O 
hadden daarentegen reeds een wereldwijd 
netwerk dat zij trachtten te behouden en, zo 
mogelijk, zelfs uit te breiden bij de invoering 
van de containerisatie. Met te weinig laadrech- 
ten op vele trajecten voor een volwaardige 
containerdienst, gingen zij er toe over consor
tia te vormen, leder conferencelid kon toetre
den met het gevolg dat bijv. het consortium 
op ZuidAfrika begin jaren negentig negen le
den had, waarvan enkele niet eens een schip 
konden inbrengen. Het systeem was gericht 
op het behoud van de status quo binnen de 
conference. In deze optiek had Nedlloyd geen
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netwerk van containerdiensten, maar een net
werk van samenwerkingsverbanden, ieder 
met zijn eigen leven.

Met de opkomst van de veel efficiënter en 
slagvaardiger outsiders is het verbazingwek
kend dat geen enkele conferencelijn het ooit 
heeft aangedurfd hun voorbeeld te volgen. In 
dat geval had men ongetwijfeld een aantal lijn
diensten moeten opgeven om zich te kunnen 
concentreren op het verder opbouwen van de 
resterende diensten. Dat was kennelijk teveel 
gevraagd in de tijd dat de conferencereders 
hun laadrechten nog koesterden. De raad van 
bestuur van Nedlloyd had wel buitengewoon 
doortastend moeten zijn begin jaren tachtig 
om de laadrechten op bijv. Australië en Zuid- 
Afrika te verkopen en alle aandacht te concen
treren op het versterken van de positie op de 
oost/west-trajecten.
Mijn conclusie is dan ook dat niet de consortia 
het probleem zijn voor de erbij betrokken re
derijen, maar het conferencesysteem dat het 
nodig maakte dergelijke onhandelbare instru
menten toe te passen.

Het vroegere samenwerkingsverband Scan- 
Dutch van Nedlloyd met de Scandinavische 
rederijen laat overigens zien dat op een be
langrijke route met ruimte voor enkele consor
tia het ook anders kon. ScanDutch had een ei
gen management en eigen agenten, zodat de 
participanten formeel alleen te beslissen had
den over zaken als nieuwbouw en uitbreiding. 
Desondanks voerde East Asiatic de boven
toon in ScanDutch. Toen Nedlloyd eind jaren 
tachtig besloot zich vooral op de container- 
vaart te gaan concentreren, wilde het zelf de 
boventoon voeren wat East Asiatic niet accep
teerde. Daarop werd in 1991 het consortium 
opgeheven.

Het kan ook anders
Dat consortia, zoals in de lijnvaart gebruikelijk, 
niet nodig zijn, toont de overige scheepvaart 
aan. In de reefer-pool van Seatrade doen an
dere rederijen mee, maar het commerciële 
beheer is exclusief in handen van Seatrade. 
Trouwens, Seatrade is eveneens een voor
beeld van een rederij die zich door specialisa
tie op de koelvaart heeft kunnen ontwikkelen 
tot een grote speler op deze markt. Het eer
ste wat men deed, toen men besloot in de 
koelvaart te stappen, was de kustvaarders in 
de algemene vrachtvaart te verkopen.
Ook in de bulkvaart zijn er pools 
te vinden, waarbij in praktisch 
alle gevallen het commercieel 
beheer aan één organisatie 
wordt toevertrouwd. Zo brach
ten Van Ommeren en Vroon 
hun productentankers onder 
commercieel management van 
Iver Ships. Wel hebben zij een 
vinger in de pap door aandeel
houder in het bedrijf te worden.

Ondertussen ziet het er naar uit 
dat de containerreders tijdelijk 
weer iets betere tijden tege
moet gaan. Nadat in 1998 te
genover een vlootgroei van 8% 
slechts een groei van 4% bij het 
vervoer stond, was dat in 1999 
respectievelijk 4% en 7%. De 
tonnagebalans kon dus wat ver
beteren. Voor dit jaar verwacht 
Clarkson Research dat zowel 
de vloot als het vervoer met 7% 
zullen toenemen. Deze cijfers 
betreffen de totale vloot, dus in
clusief de niet-cellulaire sche
pen, waaronder car carriers,

koel- en RoRo-schepen. Hoewel beide groe
pen elkaar enigermate beconcurreren, is er 
toch sprake van tamelijk gescheiden mark
ten. De totalen zeggen dus weinig over de 
marktvooruitzichten voor de grote container
schepen op de hoofdroutes. Daar gaat het 
proces van schaalvergroting nog steeds 
door, zodat het zwaartepunt bij de bestellin
gen brj de post-panamax-schepen blijft liggen. 
De cellulaire vloot groeide sinds begin 1996 
van 2,9 mln teu tot 4,3 mln teu eind 1999, 
een toename van 48% in vier jaar. Daarnaast 
is er thans twee mln teu beschikbaar op niet- 
cellulaire schepen tegenover 1,5 mln teu vier 
jaar terug. Deze vloot groeit dus minder snel 
dan de cellulaire. Aan deze laatste zal naar 
verwachting in 2000 bijna 11% aan nieuw
bouw worden toegevoegd, terwijl de sloop 
beperkt blijft. Het betekent dat, bij een groei 
van de totale vloot met 7%, de niet-cellulaire 
vloot zelfs een weinig zal afnemen. Er zijn in
derdaad weinig bestellingen in dit segment, 
terwijl er wel sloop is.
Desondanks denkt Clarkson dat vele reders 
de verleiding van de huidige lage prijzen voor 
nieuwbouw niet kunnen weerstaan. Op basis 
van een indexcijfer van 100 in december 
1996 zou de nieuwbouwprijs voor een groot 
containerschip thans op 77 liggen, maar in
middels alweer omhoog kruipen. Maar hoe 
laag de prijs ook is, je moet toch wel een ze
ker vertrouwen hebben straks ook winst met 
je schip te kunnen maken.
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m a a n M a r i t  i e m Opdrachten

W eer baggeropdrachten voor Van der Giessen-de Noord

Zijaanzicht van de zuiger voor Ballast Nedam.

De Anglo Dutch Dredging Co., een Engel
se werkmaatschappij van Ballast Nedam 
Baggeren te Zeist, heeft bij IHC Holland 
een sleephopperzuiger van 21.500 m3 
besteld. Het schip wordt bij Van der Gies- 
servde Noord gebouwd onder bouwnum- 
mer 980.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. circa 180,40 m.
Lengte l.l. 172,50 m
Breedte mal 31,00 m
Holte 12,50 m
Diepgang 8,95 m
Baggerdiepgang 11,33 m
Draagvermogen 3 8 .0 0 0 1.
Het schip wordt uitgerust met twee zuig 
buizen van 1200 mm, voor een bagger 
diepte van 40 tot 60 m. Aan SB worden 
voorzieningen getroffen om tot 84,5 
resp. 119,5 m te kunnen werken.
De twee baggerpompen in het voorschip 
nemen ieder een vermogen van 6000  
kW op, de twee jetwaterpompen elk 
2500 kW.
De hopper is V-vormig en heeft acht bo
dem deuren, Verder kan ook over de 
boeg worden gelost.
In het schip worden twee dieselmotoren 
van ieder 12600 kW bij 500 tpm ge
plaatst. Zij drijven verstelbare schroeven 
in straalbuizen aan (127 tpm) en geven 
het beladen schip bij een vermogen van 
2 x 9000 kW een proeftochtsnelheid van 
15,9 kn.

Aan de voorzijde drijft elke motor een ge
nerator aan van 10.500 kW bij 900 tpm, 
6000 V. Verder zijn er een hulpset van 
1785 kW bij 900 tpm, 400 V en een 
noodset van 325 kW bij 1800 tpm.
In het voorschip worden twee boegthrus- 
ters van 1100 kW geïnstalleerd.
Voor de bemanning van 45 personen zijn 
op het achterschip 25 eenpersoons en 
10 tweepersoons hutten beschikbaar, 
alsmede de verdere voorzieningen.
Het schip wordt door Bureau Veritas ge
klasseerd.
De oplevering moet medio 2001 plaats
vinden.

Verder ontving IHC Holland van een Fran
se opdrachtgever een order voor een 
sleephopperzuiger met een hoppenn- 
houd van 2000 m3. Het schip wordt on
der bouwnummer 981 door Van der 
Giessende Noord gebouwd op de Yssel- 
werf in Capelle.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. circa 78,50 m.
Lengte l.l. 75,00 m.
Breedte mal 14,80 m.
Holte 7,30 m.
Diepgang 5,70 m.
Draagvermogen op
baggermerk 4000 t

Zijaanzicht van de zuiger voor Frankrijk.

n f

Het schip wordt uitgerust met een zuig- 
buis van 650 mm aan BB, voor een bag- 
gerdiepte van 30 tot 35 m.
De baggerpomp in het voorschip neemt 
een vermogen van 870 kW op. De pomp 
wordt aangedreven door een dieselmo
tor van 970 kW bij 1200 tpm. De tand
wielkast reduceert dit toerental tot 291 
resp. 424 tpm. De jetwaterpomp vraagt 
een vermogen van 250 kW en heeft 
eveneens twee snelheden: 325 resp. 
470 tpm.
De hopper is V-vormig en heeft zes bo- 
demafsluiters.
In het schip wordt een dieselmotor van 
2400 kW bij 1000 tpm geplaatst. Deze 
drijft een verstelbare schroef aan (255 
tpm) en geeft het schip op een diepgang 
van 5,70 m en bij een vermogen van 
2400 kW een snelheid van ongeveer
11,0 kn.
Aan de voorzijde drijft de hoofdmotor 
een generator aan van 800 kW bij 1000 
tpm, 400 V. Verder zijn er een hulpset 
van 145 kW bij 1500 tpm, 400 V en een 
noodset van 80 kW bij 1500 tpm.
Voor de bemanning van acht personen 
zijn op het achterschip eenpersoons hut
ten beschikbaar, alsmede de verdere 
voorzieningen.
Het schip wordt door Bureau Veritas ge
klasseerd.
De oplevering moet tegen het einde van 
dit jaar plaatsvinden.

Vervolgopdracht voor Ferus Smit
Ferus Smit in Westerbroek heeft van Uni- tanks blijft gelijk, zij worden allemaal iets
ted Tankers opdracht ontvangen voor langer.
twee tankschepen. Het worden in princi- De schepen worden gebouwd onder de
pe zusterschepen van de United Grace, bouwnummers 333 en 334 en moeten
beschreven in SWZ 1-00, blz. 24 e.v., en omstreeks eind 2e resp. eind 3e kwar-
de United Glory, maar de nieuwe sche- taal van 2001 worden opgeleverd,
pen worden met 11,20 m verlengd.
Daardoor gaat de ladingtankinhoud om
hoog naar circa 8000 m3. Het aantal

D erde River C arrier 1800 voor Pattje
De Volharding Groep gaat op de werf in krijgt bouwnummer 440 en moet in het
Waterhuizen voor buitenlandse rekening eerste kwartaal van volgend jaar worden
nog een kruiplijncoaster van het type opgeleverd. Voor enkele gegevens, zie
River Carrier 1800 bouwen. Het wordt SWZ 1-00, blz. 10.
het derde schip van dit nieuwe type,

Van der W erff & Visser boekt Eurokotter
Voor de Belgische rederij Lorvan in knjgt het visserijnummer N 738, het
Nieuwpoort gaat Van der Werff & Visser bouwnummer is 327 en de oplevering is
te Imsum, een Eurokotter bouwen. Deze voor het eind van dit jaar gepland.
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Recordopdracht voor Royal
Royai Huisman Shipyard in Vollenhove 
heeft van Jim Clark opdracht gekregen 
voor een driemast zeiljacht dat het groot
ste schoenergetuigde jacht ter wereld 
wordt. Het schip dat de naam Athena zal 
voeren, naar de Griekse godin Pallas 
Athene, is ontworpen door Gerard Dijk
stra & Partners en Pieter Beeldsnij
der Design.
De hoofdafmetingen van het schip, 
bouwnummer 378, zijn:
Lengte o.a. 89,00 m.
Lengte over dek 79,25 m.
Lengte w.l. 50,95 m.
Breedte o.a. 12,20 m.
Breedte mal 12,00 m.
Diepgang 5,48 m.
Waterverplaatsing ca. 722 t,
waarvan ballast ca. 140 t.
Masthoogte 60,00 m.
Zeiloppervlak 2468 m2.
Snelheid 19 kn.
Rondal levert de roestvrijstalen boeg
spriet, de drie masten van aluminium en 
de gieken en gaffels van koolstofvezel, 
alsmede de lieren voor behandeling van 
de tuigage. Het staande want bestaat uit 
Ocean Yacht Systems rod rigging en 
Vectran runners, het lopende want uit 
Gleistein Dynema en Vectran touwwerk. 
De zeilen worden door North Sails, USA, 
geleverd.
Het schip wordt uitgerust met uitgebrei
de elektronische en computersystemen. 
Romp en bovenbouw worden geheel van 
aluminium vervaardigd.

Tewaterlatingen

Zeus
Bij Ferus Smit te Westerbroek vond op 5 
februari de tewaterlating plaats van de 
multipurpose container carrier Zeus, 
bouwnummer 323. Het schip is door Wa

Clarissa
Bij Niestern Sander is op 5 februari op 
de binnendijkse werf te Farmsum het 
vrachtschip Clarissa, bouwnummer 905, 
te water gelaten. Het is het tweede van 
vier schepen van het type HCC 5000,

genborg besteld en is een zusterschip 
van de Kroonborg, beschreven in SWZ 
2-96, blz. 12. De oplevering volgt om
streeks het einde van deze maan

die Wijnne & Barends' Cargadoors- en 
agentuurkantoren te Delfzijl bij de werf 
bestelde. Het eerste schip van de serie, 
de Claudia, wordt in een volgend num
mer beschreven.

Capricorn
Bodewes Scheepswerven Hoogezand 
heeft op 19 februari het multipurpose 
vrachtschip Capricorn, bouwnummer 
588, te water gelaten. Het is het laatste 
van twee 6700 tdw schepen die B&N

Opleveringen

Nile River
IHC Holland in Kinderdijk heeft op 22 de
cember (zes weken eerder dan contrac
tueel overeengekomen) de 17.000 m3 
metende sleephopperzuiger Nile River, 
bouwnummer 1218, overgedragen aan 
Tideway te Breda, een Nederlandse 
dochteronderneming van de Belgische 
Dredging International, zelf weer lid van 
de Global DEME Group. De doopplech
tigheid werd die dag verricht door minis
ter Jorritsma.
De Nile River is een zusterschip van de in 
1994 door IHC voor DEME gebouwde

Kustvaartbedrijf Moerman in Ridderkerk 
bij de werf bestelde. Het eerste schip, de 
Andromeda, wordt elders in dit nummer 
beschreven.

Pearl River, destijds de eerste jumbo zui
ger.
Het schip is speciaal gebouwd voor mi
lieuprojecten: onderzeese pijpleidingen 
worden niet meer op de zeebodem ge
legd, maar in sleuven in de bodem en 
worden daarna met zand of steen afge
dekt.
Daarnaast is de Nile River uiteraard ook 
geschikt voor andere werkzaamheden, 
zoals landaanwinningsprojecten en zand- 
suppletie op bedreigde kusten. Door de 
relatief kleine diepgang kan het schip 
daarbij dicht bij de kust werken.

11

De Clarissa gaat te water (foto: Niestern Sander).
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Huisman
De motorinstaUatie bestaat uit twee 
MTU/DOC motoren van ieder 1320 kW 
bij 1800 tpm. Deze dnjven via ZF tand
wielkasten de Ups automatisch verstel
bare schroeven aan, die vier high skew 
bladen hebben en een diameter van 
1500 mm.
Twee generator sets met MTU motoren 
en Leroy Somer generatoren ontwikke
len ieder 160 kW, 3 x 230/400 V, 50 
Hz. De noodset levert 80 kW.

Verder wordt het schip vóór en achter 
van een intrekbare thruster voorzien, elk 
165 kW.
Er worden twee zoetwatermakers geïn
stalleerd met een capacrteit van 30 
mVdag.
De Athena wordt gebouwd volgens de 
voorschriften van MCA en van Lloyd's Re
gister voor de notatie: * 1 0 0  A l, Yacht, 
SSC, G6, *  LMC, *  UMS, SOLAS.

De oplevering is voorzien voor septem
ber 2004.
De heer Clark (van Netscape) liet eerder 
bij Huisman de Hyperion bouwen, zie 
SWZ 2-99, blz. 7/8.
Mede in verband met de nieuwe op
dracht breidt Huisman de productiefacili
teiten aanzienlijk uit, o.a. met een nieu
we, 91 m lange constructiehal en een 
nieuwe meubelfabriek.

Zijaanzicht van de Athena.



De Nile River (foto: Sea Sky Martin).

De hoofdgegevens van de Nile River zijn: 
Lengte o.a. 144,00 m.
Lengte 1,1. 135,00 m,
Breedte mal 28,00 m.
Holte 11,90 m.
Diepgang max. 10,42 m.
Laadvermogen 25.000 t.
Beladen snelheid 16 kn.
Het schip heeft twee zuigbuizen van 
1200 mm. De normale baggerdiepte is 
30 m, maar met verlengde buizen kan 
tot 60 resp. 110 m worden gewerkt.
De Nile River is uitgerust met 6 m brede 
sleepkoppen van een nieuw type, waar
mee nu een dichtheid van het opgezo
gen mengsel van 1600 kg/m3 wordt be
reikt. Hiervoor zijn de sleepkoppen 
voorzien van een ‘diepjef-systeem dat 
werkt met een druk van 18 bar. Dit is 
mogelijk gemaakt door het plaatsen van 
een derde jetpomp {in serie). In verband 
hiermee is het hulpdieselvermogen op
gevoerd en is de centrale controleruimte 
in de machinekamer vergroot.
Twee Sulzer motoren van 8640 kW bij 
510 tpm dienen zowel voor de voortstu
wing als voor het aandrijven van de bag- 
gerpompen. Deze nemen bij het bagge
ren ieder 3200 kW op; bij het persen

naar de wal neemt de SB pomp 6700  
kW op en de BB pomp 7200 kW.
Het lossen van de opgezogen specie ge  
beurt via 24 grote bodemdeuren of via 
een persleiding naar het voorschip en 
van daar via een drijvende leiding of door 
'rainbowen'.
De Nile River is uitgerust met het zeer 
geavanceerde concept van fully intelli
gent integrated bridge’. Dit behelst een 
intelligente netwerkgestuurde computer- 
integratie betreffende de bediening van 
het baggerproces en het navigatiepro- 
ces. Het hart van de navigatiebrug is 
voorzien van het IHC Dynamic Positio- 
ning and Dynamic Tracking (DP/DT) sys
teem, dat vooringestelde vaarroutes au
tomatisch baggert. De gewenste routes 
en posities worden ingesteld via de pas 
ontwikkelde hydrografische baggerkaart 
en/of via de elektronische zeekaart. Het 
DP/DT systeem is recent door IHC Sys
tems ontwikkeld in samenwerking met 
DEME, Imtech en IHC Gusto en is speci
fiek voor de baggerindustrie. Het sys
teem maakt het o.a. mogelijk met grote 
nauwkeurigheid sleuven voor pijpleidin
gen te baggeren.

U K D  Scalio.se
Damen Shipyards in Gorinchem heeft op 
3 februari de Multi Cat 2510 UKD 
Seahorse, bouwnummer 4008, opgele
verd aan de Engelse baggermaatschap- 
pij UK Dredging. Dit bedrijf is onderdeel 
van Associated British Ports (ABP), die 
het management voert van een groot 
aantal Britse havens.
De taken van het vaartuig omvatten: het 
egaliseren van waterbodems, ploegbag- 
geren, behandelen van navigatieboeien, 
surveywerkzaamheden en assistentie bij 
natte civiele werkzaamheden.
De afmetingen van de UKD Seahorse: 
Lengte o.a. 25,97 m.
Breedte mal 10,00 m.
Holte 3,35 m.
Diepgang gemiddeld 2,45 m.
Waterverplaatsing 3 2 3 1

Twee Cummins dieselmotoren, type KTA 
19M3/HD, van ieder 477 kW bij 1800 
tpm, drijven via Reintjes tandwielkasten, 
type WAF 363L, reductie 4,92:1, de 
schroeven aan, diameter 1500 mm, in 
straalbuizen. Op de proeftocht werden 
een vrijvarende snelheid van 10,0 kn en 
een paaltrek van 1 8 ,0 1 bereikt.
Twee Cummins hulpsets, type 4BTA 
3.9G1, leveren elk 69 kVA.
De uitrusting omvat o.a,: op het achter
schip een A-frame, SWL 3 0 1, voor de 10 
m brede baggerploeg (die van een diep- 
teindicator is voorzien), met een 15 t 
Imatrans lier; twee duwstevens met daar
tussen een boegrol, een Imatrans deklier 
van 30 t bij 6  riVmin. en een Imatrans 
tuggerwinch van 5 1 bij 15 m/mm. Voor 
het behandelen van navigatieboeien is

Ja n  van G ent
Scheepswerf Peters m Kampen heeft op 
8 januari het vrachtschip Jan van Gert, 
bouwnummer 468, opgeleverd aan de 
C.V. Scheepvaartondememing Jan van 
Gent, managers Wagenborg in Detfzijl.

Het is het vierde schip van het type 
Peters Combi Porter 150, waarvan de 
werf er nog twee in opdracht heeft.
Het eerste schip van de sene, de Hansa 
Kampen, is beschreven in SWZ 12-98. 
blz. 34.

United G lory
Op 24 januari heeft Ferus Smit in Wester
broek het tankschip United Glory, bouw
nummer 322, opgeleverd aan United

Tankers. Het is een zusterschip van de 
United Grace, die in SWZ 1-00, biz. 24, is 
beschreven.

Ardea
Breko Nieuwbouw in Papendrecht heeft 
op 27 januari de chemicaliëntanker 
Ardea, bouwnummer 9803, opgeleverd

aan Van Ommeren Coastal Shipping in 
Antwerpen. De Ardea is een zusterschip 
van de 2810 tdw metende Alcedo, be
schreven in SWZ 12-99, blz. 24 e.v.

Stum bras
Damen Shipyards Gorinchem heeft in ja
nuari de sleepboot Stumbras, bouwnum
mer 7941, overgedragen aan de Klaipe
da State Seaport Authority in Litouwen. 
De boot is van het type ASD Tug 3110  
en is grotendeels gelijk aan eerdere bo
ten van dit type; zie b.v. de Smit Ahoada 
in SWZ 8-99, blz. 19.
De machineinstallaties zijn gelijk, maar 
de Stumbras heeft vijfbladige schroeven. 
Mede daardoor zijn de proeftochtpresta- 
ttes iets afwijkend: vrijvarende snelheid
13,2 kn, paaltrek 5 1 ,7 1 vooruit en 50,0 
t achteruit.
Verder zijn er verschillen in de uitrusting: 
de Stumbras heeft alleen op het voor
schip een lier, fabrikaat Kraaijeveld, 2 0 1

bij 10 m/min. of 10 t bij 20 rn/mm., 
houdkracht 120 t. Op het achterdek 
staan een beting, met daaraan een Mam- 
paey sleephaak, SWL 6 5 1, en een Kraaij
eveld kaapstander, 5 tbij 15 m/min.
Ook de brandblusinstaliatie is anders: 
twee monitors van 300 m3/h  op de top 
van het stuurhuis en een pomp van 600 
m3/h  die door een Caterpillar 3306 TA 
dieselmotor wordt aangedreven.
De accommodatie omvat vier eenper
soons hutten voor de officieren en twee 
tweepersoons hutten voor de verdere 
bemanning.
De Stumbras is door Lloyd’s Register ge
klasseerd voor Coastal service.

De UKD Seahorse (foto: Damen Shipyards)
een Heila dekkraan van 1 1 ,6 1 op 6,18 m 
geïnstalleerd. Het werkóek is beschoten 
met 2,5'bankirai.
Voor surveywerkzaamheden zijn beschik
baar: een Maritech E-Sea Sound 206  
echolood, een TSS HS 50 heave sensor, 
een Dassault Sercel NR 109 DGPSont- 
vanger, een Ormston radio tide receiver 
en een NESA PDS 1000 processor.

De bemanning telt vijf personen, waar
voor onderdeks vier hutten beschikbaar 
zijn.
Het vaartuig is door Bureau Veritas ge
klasseerd, met de notatie: I 3 /3  (E) 
*  Tug, Deep Sea, *  AUT-MS en voldoet 
verder aan de eisen van de Britse MCA 
class XL
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Cisne Branco
Damen Shipyards Gorinchem heeft op 4 
februari de klipper Cisne Branco (Witte 
Zwaan’), bouwnummer 6917, overge
dragen aan de Braziliaanse Marine, wel
ke de driemaster als opleidingsschip 
gaat gebruiken.
Het schip is gebouwd naar een ontwerp 
van Gerard Dijkstra en biedt plaats aan 
58 kadetten, die in twee- en vierper- 
soons hutten zijn ondergebracht, alle hut
ten met eigen sanitaire unit De vaste be
manning van het schip bestaat uit zeven 
officieren in een- en tweepersoons hutten 
en 15 overige opvarenden in twee-, drie- 
en vierpersoons hutten, waarvan een 
aantal een eigen sanitaire unit heeft.
Een zusterschip van de Cisne Branco is 
nog bij Damen Shipyards in aanbouw, te 
weten: de Stad Amsterdam.
Beide schepen zijn volgens hetzelfde ont
werp gebouwd, maar verschillen in de
tails, vooral wat de tuigage en de accom
modatie betreft. De Cisne Branco (foto: Flying Focus).

M.T. Olumo, M.T. Adamawa,
Shipyard K. Damen Europe in Hardinx- 
veldGiessendam heeft op 22 februari de 
sleepboten M.T. Olumo en M.T. Adama
wa, bouwnummers 722 en 723, alsme
de de loodsvaartuigen P.C. May '29’ en 
P.C. IMO, bouwnummers 724 en 725, 
opgeleverd aan de Nigerian Port Authori- 
ties.

De sleepboten hebben als afmetingen:
Lengte o.a. 28,50 m.
Lengte l.l. 24,90 m.
Breedte mal 8,80 m.
Holte 4,25 m.
Diepgang 3,35 m.
De hoofdmotoren zijn Deutz-MWM die
sels, type TBD 620 V8, van ieder 910
kW bij 1800 tpm. Via flexibele koppelin
gen en Masson tandwielkasten, type 
RSD 701, reductie 5,53:1, drijven zij de 
vaste vierbladige schroeven aan, die in 
straalbuizen draaien. De proeftochtsnel- 
heid is 12 kn, de paaltrek 3 2 1 
Stroom wordt geleverd door twee hulp- 
sets, een havenset, een walaansluiting 
van 100 A, en een 24 V gelijkstroombat- 
terij van 200 Ah.
De hulpsets bestaan uit Deutz-MWM mo
toren, type BF6M 1013E, ieder 100 kW 
bij 1500 tpm, en Newage-Stamford ge
neratoren, 90 kW, 415/240 V, 50 Hz.
De havenset bestaat uit een Deutz-MWM gen:
motor, type BF4M 1013E, 67 kW bij Lengte o.a.
1500 tpm, en een Newage-Stamford ge- Lengte w.l.
nerator, 60 kW. Breedte mal
De uitrusting omvat een beting op het Holte
achterschip, met daaraan een 3 5 1SWL Diepgang op 0,5 L.

P.C. M ay ‘2 9 ’ en P.C. IM O
sleephaak, alsmede een beting en een 
rubber duwsteven op het voorschip. Op 
het achterdek is een 3 1 kaapstander ge
plaatst.
Verder is het schip uitgerust voor brand- 
blussen. Daartoe zijn op de top van het 
stuurhuis twee monitors van elk 500 
m3/h  bij 10 bar geplaatst. Zij worden van 
het stuurhuis uit elektrisch, met een joys
tick bediend. De brandbluspomp in de 
machinekamer heeft een capaciteit van 
1000 m3/h  bij 15 bar en wordt aange
dreven door een Deutz-MWM dieselmo
tor, type 616 V12, 616 kW bij 2000 
tpm. Ook is er een elektrisch aangedre
ven schuimpomp van 15 m3/h  bij 16 
bar. De schuimtank, die net voor de ma
chinekamer ligt, heeft een inhoud van 15 
m3. Op het achterschip zijn verder twee 
manifolds met ieder drie 2,5” slangaan- 
sluitingen aangebracht.
De accommodatie omvat drie officiers- 
hutten, kombuis en officiersmess op het 
(halfhoge) bakdek en onderdeks een vier
persoons en een zespersoons beman- 
ningshut, alsmede de bemanningsmess 
en een dagverblijf voor acht personen.
De boten zijn door Lloyd’s Register ge
klasseerd.

De loodsvaartuigen hebben als afmetin-

20,20 m. 
18,00 m. 

5,30 m. 
2,87 m. 
1,05 m.

De hoofdmotoren zijn Deutz-MWM die
sels, type TBD 616 V12, van ieder 560 
kW bij 1800 tpm. Via flexibele koppelin
gen en vóór de motoren geplaatste Reirv 
tjes tandwielkasten, type WVS 334 U, re
ductie 2,957:1, drijven zij de vaste 
vierbladige schroeven aan. De proef- 
tochtsnelheid is 12 kn.
Stroom wordt geleverd door twee hulp
sets en een 24 V gelijkstroombatterij van 
200 Ah.

De hulpsets bestaan uit Deutz-Ditter mo
toren, type D2294, en Leroy Somer ge
neratoren, 38 kVA, 415/240 V, 50 Hz. 
De accommodatie omvat op het boven
dek, achter het stuurhuis, een tweeper
soons hut, kombuis en salon; verder on
derdeks een tweepersoons en een 
achtpersoons bemanningshut, alsmede 
toiletfaciliteiten. De boten zijn door 
Lloyd’s Register geklasseerd.

Algemeen plan loodsvaartuigen Nigeria.
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D elta Multi Ponton 1000
IHC Delta Shipyard heeft op 12 februari 
een Delta Multi Ponton 1000, bouwnum- 
mer 979, opgeleverd aan IHC Holland,
De afmetingen zijn L o.a. x B mal x H = 
10,45 x 5,00 x 1,80 m, de diepgang 
achter is ongeveer 1,30 m,
In het vaartuig zijn twee Caterpillar 
3304B DU  motoren van ieder 164 kW

geïnstalleerd. Deze drijven via Twin Disc 
tandwielkasten de vierbladige Teign- 
bridge schroeven aan, diameter 900 
mm. De vrijvarende snelheid is 9,0 kn, 
de paaltrek 2 ,0 1.
Het vaartuig is uitgerust met een Sor- 
mec Marine hydraulische dekkraan van 
13tonmeter.

Lone Bres
Op 26 februar. heeft Damen Shipyards 
Hoogezand het multipurpose vracht
schip Lone Bres, bouwnummer 737, op
geleverd aan de Deense Redenet Niel
sen & Bresling A/S. Het schip, van het

type Combi Fraghter 4700, is het laat
ste van twee voor deze opdrachtgever. 
Het eerste schip, de Jytte Bres, is be
schreven (met foto) in SWZ 1-00, blz. 12.

Rederijnieuws

H olwerda bestelt containerschip in Duitsland
De Heerenveense rederij Holwerda heeft 
bij de Sietas Schiffswerft in Hamburg 
een containerschip met een capaciteit 
van 658 TEU besteld. Het wordt het 
grootste schip in de nu vijf schepen tel
lende vloot van de rederij.
De afmetingen worden: 
Lengte o.a.
Lengte 1.1.
Breedte mal 
Holte
Ontwerpdiepgang 
Diepgang max. 
Draagvermogen

Het schip krijgt drie ruimen met een tota
le inhoud van 301.000 cu.ft. De ruimen 
zijn voorzien van containergeleidingen 
voor 40voets containers. Van de totale 
containercapaciteit worden 162 TEL) in 
de ruimen vervoerd.

117,90 m. Er zijn 150 aansluitingen voor koel/vries-
108,00 m. containers.

18,15 m. Een MaK dieselmotor, type 8M43, 5995
9,20 m. kW bij 514 tpm, zorgt voor de voortstu-
6,40 m. wing en zal het schip een snelheid van
7,10 m. ongeveer 17 kn geven op de ontwerp-
6850 1. diepgang.

Zijaanzicht van het nieuwe schip voor Holwerda

Elektriciteit wordt geleverd door een 
1200 kW asgenerator, twee 534 kW 
hulpsets en een 95 kW noodset.
Het schip wordt gebouwd onder klasse

GL, met o.a. notaties voor ijsklasse E3 
en voor gevaarlijke ladingen.
De oplevering van het schip is gepland 
voor mei 2000.

Mussandam, Qalhat en Qur'ryat
Wijsmuller International Towage B.V. en De afmetingen zijn: 
haar Omaanse partners, samenwerkend 
in de joint venture Oman Terminal Towa
ge Company SAOC hebben in december 
1999 en lebruan 2000 drie sleepboten 
in dienst gesteld voor terminal werk
zaamheden bij een nieuwe LNG-terminal 
in Qalhat, zo’n 130 km ten zuidoosten 
van de Omaanse hootdstad Muscat. De 
schepen zijn ontworpen door Wijsmuller 
Engineering in Umuiden en werden ge
bouwd door Cheoy Lee Shipyards in 
Hong Kong.

Lengte o.a. 33,60 m.
Lengte w.l. 31,65 m.
Breedte mal 10,80 m.
Holte 5,60 m.
Diepgang bij 100% dw. 4,60 m.
Waterverplaatsing 895 1.
Gross tonnage 448 .
Voor de voortstuwing zijn twee SKL die
selmotoren geïnstalleerd, type 8VD 
29/24AL2, met een mcr van 1850 kW 
bij 1000 tpm. Deze drijven Schottel roer- 
propellers aan, type SRP 1515, met vier

De Qalhat (foto: Wijsmuller).

verstelbare bladen en een diameter van 
2500 mm in straalbuizen. De schroeven 
maken 247 tpm.
Met deze installatie wordt in normaal be
drijf een vnjvarende snelheid van 13,3 kn 
bereikt bij 100 % mcr. De paaltrek is 
6 1 ,5 1 vooruit en 5 7 ,5 1 achteruit. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee Caterpillar hulpsets 3406 TA 
van 320 kW en een Caterpillar 
haven/noodset, type 3304 T , van 105 
kW. In het voorschip is een Schottel 
dwarsschroef, type STT-170 CP, aange
bracht. Deze heeft vier verstelbare bla
den, de diameter is 1100 mm, het toe
rental 360 tpm en hij levert een 
stuwkracht van circa 3,5 t. De aandrij
ving gebeurt door een 230 kW elektro- 
motor.De schepen zijn ieder uitgemst 
met twee Plimsoll sleeplieren: een op de 
bak en een direct erachter. Zij worden 
hydraulisch aangedreven en hebben een 
trekkracht van 1 5 1 bij 10 rn/min. en de

houdkracht is 135 t. Voor brandblussen 
zijn op een platform tussen de schoor
stenen twee Ajax monitors geplaatst van 
ieder 1200 m3/h. Verder zijn aan dek in 
totaal acht slangaansluitingen aange
bracht, met 2,5” Storzkoppelingen (6 
bar), alsmede acht slangaansluitingen 
met 5" Storzkoppelingen (12 bar) voor 
walvoeding. Het bluswater wordt gele
verd door twee Nijhuis pompen van elk 
1500 m3/h  bij 150 m opvoerhoogte. De 
pompen worden aangedreven door de 
hoofdmotoren.
De boten varen normaliter met een be
manning van 5 man, maar de accommo
datie is berekend op 11 personen: drie 
eenpersoons hutten, met toilet unit, en 
vier tweepersoons hutten, met gemeen
schappelijke toiletruimte.
De boten zijn geklasseerd door Bureau 
Veritas, met de notatie: I 3 /3  E *  Tug, 
Deep Sea, R fi ship I waterspray,
*  MACH, *  AUT-MS.

Schippersgracht
Rederij Spliethoff in Amsterdam heeft op 
17 januari het vrachtschip Schippers
gracht overgenomen van de Japanse 
scheepswerf. Het is het eerste van tien
20.000 tdw schepen die Spliethoff bij 
werven in Japan en Polen bestelde. Het 
concept, een multipurpose tweendeck- 
er, is een verdere uitwerking van de A- en

E-klassen van de rederij, maar met flinke 
verschillen: een groter draagvermogen, 
met 20 kn dienstsnelheid aanzienlijk snel
ler en verder voorzien van vijf side lo- 
aders, waardoor de schepen speciaal 
geschikt zijn voor papierladingen.
In een volgend nummer hopen wij een uit
voerige beschrijving van de schepen te 
kunnen publiceren.
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Bosgat
C.V. Scheepvaart Onderneming Bosgat 
(de heer W. Feenstra in Harlingen) heeft 
op 31 januari het enkeldeks multipurpo
se vrachtschip Bosgat van de Roemeen
se Daewoo Mangalia Shipyard overgeno 
men. Het schip wordt door Poseidon in 
Delfzijl bemand en bevracht.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 87,99 m.
Lengte l.l. 84,32 m.
Breedte mal 12,39 m.
Holte 7,65 m.
Diepgang 5,60 m.
Draagvermogen 3 9 0 0 1.
Gross tonnage 2450 .
Het enkele, doosvormige ruim meet
58,15 x 10,30 x 8,15 m, heeft een in- 
houd van 4925 m3 = 173.925 cu.ft. en

is voorzien van twee verplaatsbare sepa
ratie schotten.
De containercapaciteit is 144 TEU, waar
van 36 TEU aan dek.
Het schip heeft geen eigen laadgerei.
Een Wärtsilä dieselmotor, type 
8FHD240, van 1470 kW bij 1000 tpm, 
geeft het schip een snelheid van onge
veer 11 kn.
De Bosgat is geklasseerd door Germani
scher Uoyd, met de notatie: *  100 A5 
E2, Strengthened for heavy cargoes. De 
ijsklasse komt overeen met de 
Fins/Zweedse ijsklasse 1B.
Bij dezelfde werf zijn nog twee zuster
schepen van de Bosgat in aanbouw: de 
Robbengat en Rifgat, waarvan de opleve
ring in het tweede resp. het derde kwar
taal van dit jaar wordt verwacht.

Royal Klipper
Op 7 februari heeft Jaczon in Schevenin- 
gen het koelschip Royal Klipper overge
nomen van de Japanse werd Krtanihon in 
Hachinohe.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 155,00 m.
Lengte l.l. 144,00 m.
Breedte mal 24,00 m.
Holte 13,80 m.
Diepgang 10,10 m.
Draagvermogen 12.900 t.
Gross tonnage 11.382 .
Met een ruiminhoud van 520.000 cu.ft. 
is het de grootste reefer onder Neder
landse vlag en het heeft bovendien de 
mogelijkheid om containers in de vries- 
ruimen te vervoeren.
De containercapaciteit is 142 TEU in de

ruimen en 126 FEU aan dek. Er zijn reef
er plugs voor 126 FEU.
Het vloeroppervlak in de ruimen is 5900 
m2. Er kunnen 4530 pallets van 1,0 x
1.2 m worden meegenomen.
In het schip is een Hitachi B&W dieselmo
tor, type 8S50MC-C, geïnstalleerd van 
12.630 kW. Deze geeft het schip op de 
volbeladen diepgang een snelheid van
20.2 kn. De proeftochtsnelheid in een 
lichte conditie (12_% van het draagver
mogen) was 22,8 kn.
Verder zijn er vier Yanmar hulpsets ge
plaatst, type 6N260L-EN, van ieder 
1000 kW.
In het voorschip is een thruster van 1000 
kW geïnstalleerd.
De Mycom vriesinstallatie is ontworpen 
voor-2 5 ' C.

‘Zware klus’ voor Dock wise

De 45.402 tdw metende Mighty Servant 
1 vervoerde onlangs de 32 .7671 zware 
semi-submersible production unit Petro- 
bras 36 van SeptJIes in Canada naar Rio 
de Janeiro in Brazilië. Om de 112,76 x
77,00 m metende P 36 te laden moest

de Mighty Servant 1 tot een diepgang 
van 25 m worden afgezonken, met 13 m 
water boven het ladingdek. De Mighty 
Servant 1 is het enige schip in de wereld 
dat dit soort zware ladingen kan vervoe
ren. De reis duurde 20 dagen.

De Mighty Servant 1 verlaat Sept-lles met d e P 3 6  (foto: Dockwise).

Bedrijfsnieuws

Wijsmuller neemt Cory over
De Wijsmuller Groep Holding B.V. m 
Umuiden heeft voor meer dan 80 miljoen 
pond Sterling het Engels havensleepbe
drijf Cory Towage overgenomen.
Cory Towage beschikt over een vloot 
van 60 sleepboten en is operationeel in 
negen havens in Engeland, Canada, Ve
nezuela, Oman, Ierland en Litouwen. In 
1998 behaalde het bedrijf een netto 
winst van 11,7 miljoen pond op een om
zet van 32,8 miljoen pond,
Victor Muller, President van Wijsmuller 
zegt over de overname:
'Dit is de grootste overname ooit in de 
sleepwereld vertoond en een enorme 
stap voor Wijsmuller in de nchting van 
het bereiken van ons doel om marktlei
der te worden binnen onze branche.

Cory is een perfecte match en verstrekt 
de stabiele kern van het bedrijf en geeft 
ons de mogelijkheid tot een internationa
le snelle uitbreiding van onze huidige ha- 
vensleep activiteiten en van verwante ac
tiviteiten zoals offshore services. Om 
deze snelle groei te kunnen financieren 
overwegen we een beursintroductie in 
de nabije toekomst.’

De samenwerking is inmiddels al in de 
praktijk beproefd: begin lebruari werd 
het vastgelopen autotransportschip 
Asian Parade (met 1700 auto’s aan 
boord) binnen enkele dagen vtotgetrok- 
ken door de Arctic Kalvik (Wijsmuller Sak 
vage), Oakgarth (Cory Towage) en Smit 
Singapore (SmitWijs).

Een van de boten van Cory: de Anglegarth, in 1997 door Damen Shipyards 
Gorinchem geleverd (foto: M.J. Gaston, U.K.).

Shipdock en Niron hebben
De Amsterdamse holding DCG is op 2 
december overgenomen door de IMCA- 
groep. DCG holding is zowel eigenaar 
van de reparatiewed Shipdock Amster
dam als van de machinefabriek Niron. 
Door deze overname heeft de IMCA- 
groep zijn belang in de maritieme dienst
verlening aanzienlijk vergroot. Tevens is 
een 100% belang in Nista (staalbouw) 
verworven. Kranenbouwer Figee in Haar
lem, ook onderdeel van de IMCA-groep, 
zal worden verplaatst en vestigt zich la
ter dit jaar op het 20 hectare grote werf- 
terrein in Amsterdam.
In totaal zijn er bij de vier werkmaat
schappijen meer dan 200 personen 
werkzaam.
Shipdock repareert jaarlijks zo'n 170 
zeeschepen voor Nederlandse en buiten
landse opdrachtgevers, waaronder bag
ger- en visserijfabrieksschepen, koel 
schepen, bulkcarriers en algemene 
lading schepen. Door overcapaciteit van 
de dokken in Noordwest Europa moet 
Shipdock zich staande houden in een

nieuwe eigenaar
vechtersmarkt. Door het op tijd afleveren 
van de schepen en de vakbekwaamheid 
van de medewerkers heeft Shipdock het 
vertrouwen van een groot aantal reders 
gewonnen en zich een goede positie ver
worven in de wereldwijde reparatie- 
markt.
We zijn blij met deze overname.' aldus 
Ing. Strijland, directeur van Shipdock. 
'Door het samenvoegen van deze vier 
werkmaatschappijen, kunnen we een be
langrijk synergie-effect bewerkstelligen 
en een sterkere positie in de markt ver
krijgen, Daarnaast waait er weer een fris
se wind door deze bednjvencombinatie 
en kunnen onze medewerkers na bijna 
twee jaar onduidelijkheid over de toe
komst van de onderneming er weer vol
ledig tegenaan. Ik ben mijn collega's 
dankbaar voor hun geduld.’
Momenteel is de werf volledig bezet. De 
vooruitzichten voor de komende weken 
en voor 2000 zijn goed. Veel reders heb
ben door de lage vrachttarieven hun on
derhoud tot dit jaar uitgesteld.
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ostermann gebruikers 
doen nu zaken met...

y U K i j n a r S n
*  Ostermann know-how en documentatie vanaf 1946
*  Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen *  Uiterst geavan
ceerde Computer Aided Design *  Produktie uit een nieuwe 
uiterst moderne gieterij *  Gemotiveerd team ontwerpers 
en konstrukteurs *  Optimale prijs/kwaliteitverhouding

*  Uitgebreid Servicenet

Antwerpse M otorenw erke B .V . I Elzasweg 12 / B -2 0 3 0  Antwerpen 
Telefoon (00 -32 ) 35  41 9 2  33 / Telefax (00 -3 2 ) 35 41 0 2  12 

24  uur te bereiken via voice-m ail 0 0 3 2  (0 ) 3 5 4 1 9 2  33

PARTNERS IN
RELIABILITY

D .B .R .»  een ISO  9001 gecertificeerd bedrijf D 8R  '
en 1» gespecialiseerd in h e t vervaardigen en /  .T ^ ^ P S C G rv i& V T If iu  
leveren van alle soorten aggregraten  zoals ƒ o n jl;
generatorsets, pom psets, com pressorsets  

en hulpsets, geheel volgens de  w ensen  van  
de k lant en overeenkom stig  de  eisen van  

alle classificatiebureaus to t een electrisch  
verm ogen van ru im  1000 kW . V an  al onze  

producten heeft D.B.R. aen u itzonderlijk  grote  
onderdelenvoorraed D.B.R. beschikt over een eigen w erkp laats  m et 
servicedienst.

_ kust. 

•Offshore
•  W ^ 9 ,r ,n d u s f " e

We9^ w . terbouw

r
m s purtleW >00e n

H y d ra u l

] s r t s J
''"e'sransvsreman

D.B.R. B.v., P.O. Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 (0)184 - 613200 Fax +31 (0)184 - 612654.

DEN0 COMPRESSORS HOLLAND

•  Rotary vane compressors
•  Aftercoolers, airstartmotors, 

airfilters, air receivers
•A tm ospheric air dryers

•  DEN0 starting 
air compressors

•  DEN0 starting air 
modules

•  DEN0 screw 
compressors

•  ÖEN0 heavy duty 
piston type service 
air compressors

•  DEN0 breathing 
air compressors

•  DEN0 air dryers

ANYTIME YOU’RE IN NEED OF AIR 
YOU CAN CALL US FROM ANYWHERE.
VAN DUIJVENDKIK 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 1927

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

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

“AI  Sadr” - Bröhl Bagger- en Ankerlieren
- Winel Musketeerdeuren en tank ont- en 

beluchters

"Bold Endeavor” -  Jets Sewage/Vacuumsysteem
- Bröhl Lieren
- Kluizen
- Winel waterdichte schuifdeuren en tank 

ont- en beluchters

“H A M  3 1 7 ” - NMFDekkranen
- Jets SewageA/acuumsysteem
- Winel waterdichte schuifdeuren, deuren 

en tank ont- en beluchters
- KluizervVertiaalrollen

Y t E U
B .V .  T e c h n is c h  B u r e a u  Seinhuisw achter 1 -  3034 KH
r-------------------------------------------------------1 Tal.: O IO  -  411 46 14 -  F ilC  010 • 414 10 04
U I T T E  N B O Q A A R T  E-mail: TBUObv-tbu.dam on.nl

mailto:denocomp@wxs.nl


Mutaries bij Damen Shipyards Group
Per 1 februari heeft de heer H. Quast * Damen Yichang Shipyard Co.Ltd, Chi
zich teruggetrokken als algemeen direc- na, bouw van schepen tot circa
teur ad interim van Damen Shipyards 10.000 tdw.
Hoogezand. * Scheepswerf ScNömer, Duitsland,
Als directielid van de Damen Shipyards binnenvaart en scheepsreparatie.
Group houdt hij zich thans bezig met de Gelijktijdig heeft de heer J. Skirving zich
verdere ontwikkelingen van de vracht- teruggetrokken als directielid van Damen
schepen divisie, welke omvat: Shipyards Hoogezand en hij wordt bin-
'  Damen Shipyards Cargo Vessels, ver- nen Damen Shipyards Cargo Vessels

koop en bedrijfsontwikkeling. verantwoordelijk voor het planmatig ca-
'  Damen Shipyards Hoogezand, coördi- paciteitsbeheer en internationalisatie,

nerende werf en bouw van schepen De directie van Damen Shipyards Hooge-
tot circa 10.000 tdw. zand wordt per 1 februari gevoerd door

'  Damen Shipyards Bergum, bouw van de heren F. Sikkema (financiën en alge-
schepen tot circa 4000 tdw. mene zaken) en R. Kleiverda (productie

'  Damen Shipyards Galatz, Roemenië, en logistiek),
bouw van schepen tot circa 60.000 
tdw.

Rectificaties

Alcedo en Commodore Clipper
Tot onze spjt zijn in de beschrijvingen Onder GMDSS regels is de volgende
van de Alcedo en de Commodore Clip- nood- en communicatieapparatuur door
per in het laatste nummer van 1999 on- Ketvin Hughes Observator geleverd en
juiste gegevens vermeld betreffende de geïnstalleerd:
navigatie en communicatieapparatuur -  een volledige set GMDSS communi-
op deze schepen. catieapparatuur type Kelvin Hughes

Husun, geschikt voor gebied A3, be 
De lijst van de apparatuur aan boord van staande uit de Husun 4000 compac-
de Alcedo (blz. 26) was ontleend aan een te serie:
achterhaalde opgave. De leverancier, -  VHF(2x);
Kelvin Hughes Observator, was zo vrien- -  MF/HF met geïntegreerde telex en
delijk ons hier op te attenderen en ver- luisterwachtontvanger; 
strekte de volgende informatie over de -  Inmarsat C;
werkelijk geplaatste apparatuur: -  drie portable VHF SP3110;
'  een kleuren zeeradar type Kelvin Hug- -  een ICS navtex;

hes Nucleus 2 5000 met X-band an- -  twee Mc Murdo Sarts;
tenne/transceiver en voorzien Arpa -  een Mc Murdo Epirb;
faciliteiten (20 doelen, Automatic -  twee Icom portofoons.
Tracking Aid);

'  een gyrokompas type C. Plath Navi- In de lijst van toeleveranciers van de
gat X inclusief heading en bearing re- Commodore Clipper (blz. 36) is de leve-
peaters; rancier van de navigatie- en communica-

‘  een gecombineerde binnenbuiten au- tie-apparatuur niet juist vermeld; dit moet
topilot type RZ Atlantic Sea; zijn: STN Atlas.

* een Kelvin Hughes L3 LazSOOO echo
lood met dot matrix printer; Aan alle betrokkenen en in het bijzonder

* een Kelvin Hughes Leica MX400 GPS; onze lezers onze excuses voor de ge-
* een Kelvin Hughes Leica MX412 DG- maakte fouten.

PS.

M A R IT IE M  
T R A IN IN G S C E N T R U M  B.V.
Het trainingsmstitiiut voor veiligheid aan boord van schepen en 
ojjshore-installaties.

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

Basic Safety

Proficiency in:

• Survival craft

• Fast Rescue craft
(basic & advanced) Fire Fighting 

(basic & advanced) First Aid 
Medical Care on Board 

Crowd- & Crisis Management 
Tailor made courses on request

Beerweg 10 1 ƒ 3199 LM Maasvlakte

Netherlands

h arbour no. 7033

phone ++31 (0)181-362394

/a x + +  31 (0)181-362981

e -m a il mtcsurvival@zeelandnet.nl

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring  
duizenden problemen opgelost

werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud 
meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen, 

vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channei recording & analysis 
conditie monitoring
• Lloyds, DN V,G Lf ABS, BV 
torsietrillings-, FEM:en andere berekeningen 
metaalkundig onderzoek

>bv
Techno Fysica I
Postbus 351 
2990 AJ Barendrecht

0180-620211 
fax 0180-620705
internet www.technofysica.nl
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Damen Combi: Freighter 3 600  Helena (foto: Flying Focus).
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Interview Wim van Horssen

‘Havenman’ Ton Kooren
veroverde Rotterdam, Hamburg en Bremerhaven met krachtige sleepboten

In januari is Ton Kooren, directeur-eigenaar van sleepvaartbedrijf Kotug, door de Rotterdamse havenpersclub Kyoto 
benoemd tot Havenman van het jaar 1999. Hij kreeg deze onderscheiding voor zijn baanbrekende werk in de sleepvaart, 
waaronder m et name de introductie van de ‘Rotor tug’. Deze sleepboot, die al eerder in dit tijdschrift werd beschreven, gaat 
Kooren nu ook aan andere sleepbootmaatschappijen verkopen.

Ton Kooren (63) komt uit een echte sleep- 
bootfamilie: zowel zijn vader als zijn grootva
der waren actief in het sleepbedrijf. Zijn zoon 
zet die traditie voort, als hoofd van de com
merciële afdeling van Kotug. Na jaren te heb
ben gewerkt als hoofd van de technische 
dienst in het bedrijf van zijn vader, sleepdienst 
Adriaan Kooren, begon Ton in 1977 voor 
zichzelf. In 1986 nam hij het sleepbedrijf van 
zijn vader erbij over. Omstreeks die tijd was 
de traditionele markt waarop sleepdienst 
Adriaan Kooren actief was, de natte aanneme- 
rij, ingestort. Daarom besloot Kooren zich be
zig te gaan houden met het assisteren van 
zeeschepen in de haven van Rotterdam.

Puur toeval
“In 1987 hebben we de voorbereidingen ge
troffen voor het sleepwerk in de Rotterdamse 
haven", vertelt Ton Kooren. “Dit wilden we 
doen met minder, maar wel krachtiger sleep
boten. We konden in de Verenigde Staten zes 
tractor sleepboten kopen uit een faillisse
ment. Die schepen hadden meer kracht dan 
de bestaande sleepboten in Rotterdam en 
konden goed manoeuvreren. Daardoor had
den we voor het slepen van een zeeschip

maar een of twee sleepboten nodig. Het was 
puur toeval dat we zo met zes zusterschepen 
konden beginnen. Als we die deal toen niet 
hadden gehad, was het nooit gelukt." Nader
hand had hij voor elk schip afzonderlijk de 
prijs kunnen krijgen die hij toen voor alle zes 
betaalde.
Ton Kooren slaagde erin om een contract 
met rederij Sea-Land af te sluiten en op 13 ja
nuari 1988 kon Kotug haar eerste schip de 
haven van Rotterdam binnenslepen. Daarmee 
brak het sleepbedrijf het monopolie van Smit 
in deze haven. Sindsdien heeft Kotug haar 
vloot in Rotterdam nog verder uitgebreid en 
hier een marktaandeel van 25 procent vero
verd.

In 1996 begon Ton Kooren met het aanbie
den van sleepdiensten in Hamburg, vorig jaar 
gevolgd door Bremerhaven. In Hamburg 
heeft Kotug nu een marktaandeel van 40 pro
cent en in Bremerhaven zelfs van 55 procent. 
De succesvolle start in Bremerhaven is vol
gens Ton Kooren te danken aan de ‘Rotor 
tug’, een sleepboot met drie motoren en 
schroeven, waarvoor hij het idee had gekre
gen in een slapeloze nacht.

H et idee
“Het idee om een sleepboot met drie in plaats 
van de tot dan gebruikelijke twee azimuth 
voortstuwingsunits te bouwen, is geboren in 
1995” , vertelt Ton Kooren. “Kotug had zich 
als een van de weinigen gekwalificeerd om 
een aanbieding te mogen maken voor een 
tienjarig contract met drie grote oliemaat
schappijen voor een aantal sleepboten voor 
de haven van Milford Haven in Zuid-Engeland. 
Wij waren ervan overtuigd dat men, gezien de 
gevaarlijke aanloop voor grote tankers van 
deze haven, binnen een paar jaar verplicht 
zou zijn deze tankers bij het binnenlopen te 
escorteren. Escorteren wil zeggen dat een 
sleepboot vastmaakt op het achterschip van 
de tanker als deze de haven aanloopt om in 
geval van nood de tanker te sturen of af te 
stoppen. We zochten een sleepboot die zee
waardig moest zijn, zeer goed manoeuvreer- 
baar, niet te lang en die escortwerkzaamhe- 
den moest kunnen verrichten, eveneens bij 
zware zeegang."
“De aanbieding voor Milford Haven was reeds 
de deur uit, toen ik ‘s nachts, een 'brainwave' 
kreeg", gaat Kooren verder. “We hadden al 
eerder over drie schroefunits naast elkaar ge
sproken, dus nog een unit tussen de beide 
units zoals we die bijvoorbeeld op de zes trac
tor sleepboten hebben, maar dit bleek prak
tisch geen oplossing. Nee, geen drie naast el
kaar, maar een schroefunit extra op de plaats 
waar bij de tractor sleepboten de scheg zit, 
dus in een driehoek, dat was de oplossing. Ik 
heb geen oog meer dicht gedaan en de vol
gende morgen zijn we op kantoor het idee 
verder gaan uitwerken. We hebben het alsnog 
aangeboden aan de opdrachtgevers, maar in
middels was reeds de beslissing genomen 
om een andere inschrijver het contract te gun
nen."

Geluk bij een ongeluk
“Gelijktijdig met de onderhandeling voor Mil
ford Haven waren we wereldwijd met redenj
en in onderhandeling om contracten af te slui
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ten om in Hamburg en Bremerhaven een 
marktaandeel te kunnen veroveren", vertelt 
Ton Kooren. “Toen Milford Haven voor ons 
werd afgeblazen, konden we het ondeme- 
mersplan direct voor Hamburg gebruiken, 
waar we met vier sleepboten een aanzienlijk 
marktaandeel hebben veroverd. Dit succes 
komt bovenal door het inzetten van sterkere 
sleepboten, waardoor grotere schepen met 
minder sleepboten bediend kunnen worden.” 
“Tegelijkertijd met het contract voor het ver
richten van sleepwerk in de haven van Ham
burg waren vele reders bereid met ons een 
contract aan te gaan voor het verrichten van 
sleepwerk in Bremerhaven” , gaat Kooren ver
der. “De autoschepen die deze haven aanlo
pen, werden tot onze komst met minimaal 
drie sleepboten, maar meestal met vier, door 
sluizen en bruggen geassisteerd. Sterkere, 
goed manoeuvreerbare sleepboten kunnen 
deze schepen echter met minder sleepboten 
bedienen. Ook voor de containerschepen daar 
zouden die vooral bij sterke wind gewenst zijn. 
Een prima haven dus voor de Rotor sleepbo
ten.” Op 1 januari 1999 werd in Bremerhaven 
gestart met acht sleepboten. Omdat de eerste 
Rotor sleepboten, de ‘RT Innovation’ en de ‘RT 
Pioneer1 pas op 20 januari werden opgeleverd 
en de ‘RT Spirit1 in februari, werden hier de eer
ste weken schepen uit Hamburg en Rotterdam 
ingezet, die op hun beurt door charterschepen 
werden vervangen.

Schaalmodel
Na de ‘brainwave’ van Ton Kooren werden 
door Kotug in samenwerking met scheeps
werf Padmos in Stellendam tekeningen van 
de Rotor sleepboot gemaakt. Aan de hand 
hiervan liet het sleepbedrijf het Marin in Wage- 
ningen een schaalmodel van het casco en de 
voortstuwingsunits maken. Met dit model 
werd een aantal tanktests uitgevoerd. Koor
en: “Ondanks de vooroordelen van een aantal 
deskundigen bleek het schaalmodel in grote 
lijnen aan de verwachtingen te voldoen. Aan 
de hand van de resultaten werd tevens een 
computermodel ontwikkeld, waarmee nog 
een aantal tests werd uitgevoerd. Uiteindelijk 
zou echter het tuil scale' model het definitieve 
antwoord op een aantal vragen moeten ge
ven.”
Ton Kooren had haast met de Rotor sleepbo
ten. “De inzet van een aantal van die boten 
was cruciaal voor een succesvolle start in 
Bremerhaven. Zonder Rotor sleepboot dreig
de een, voor het succes kritisch, aantal re
ders te ontglippen naar de inmiddels na Ham
burg ontwaakte concurrentie. Met verder 
uitstel van de bouw van de Rotor sleepboot 
hadden we ‘de slag om Bremerhaven’ zeker 
verloren. Alle Nederlandse werven die voor de 
bouw in aanmerking kwamen, waren echter 
vol. We hebben toen de werf Balenciaga in

Spanje opdracht gegeven om twee Rotor 
sleepboten te bouwen, namelijk de UT Pio
neer1 en de “RT Innovation'. Tegelijkertijd 
kreeg de Spaanse werf Freire de opdracht 
één complete Rotor sleepboot te bouwen, de 
■RT Spirit, en het stalen casco voor de vierde, 
de 'RT Magie1. Dit casco is na voltooiing in au
gustus 1998 naar Nederland gesleept om 
door de werf Padmos in Stellendam te wor
den afgebouwd.” Bij de proefvaart van de 'RT 
Innovation’ in Santander bleek de Rotor sleep
boot werkelijk de eigenschappen te hebben 
die deze waren toebedacht. In april 1999 
werd de laatste van de vier Rotor sleepboten, 
de 'RT Magie’ aan de vloot toegevoegd. “De 
mooiste, maar ook de duurste", zegt Kooren. 
Drie Rotor sleepboten varen nu in Bremerha
ven; Eén daarvan, de 'RT Magie’, werkt in Rot
terdam.

Praktijk
Inmiddels is de nodige ervaring met de Rotor 
sleepboten opgedaan. Volgens Ton Kooren is 
de bemanning heel enthousiast over de sche
pen. “Ze vinden het varen erop veel relaxter; 
de werkdruk is er veel minder dan op andere 
schepen. Verder heeft de Rotor sleepboot 
door drie motoren een unieke bedrijfszeker
heid: als een van de motoren uitvalt, kan hij 
toch blijven varen. Evenzo kan hij bij een pro
bleem met de sleepwinches blijven assiste
ren, omdat de winches op het voor- en achter
schip onafhankelijk van elkaar werken.”

Daardoor is het schip volgens Kooren erg ge
schikt voor havens met weinig reparatiefacili
teiten, zoals in Afrika en in de Arabische Golf. 
Hij denkt dan ook een goede kans te hebben 
daar projecten binnen te halen.

Volgens Kooren zullen volgende Rotor sleep
boten er iets anders uitzien. “Het concept blijft 
hetzelfde, maar de uitvoering wordt eenvoudi
ger. Door een andere indeling wordt het zicht 
in de stuurhut nog beter. De bovenbouw 
wordt iets groter, zodat zowel de kapitein als 
de stuurman hun accommodatie boven heb
ben. Ook wordt de keuken wat groter." 
Inmiddels is de Rotor sleepboot in 28 landen 
gepatenteerd. Ton Kooren heeft zich al voor
bereid op de verkoop van het schip door de 
oprichting van Kooren Shipbuilding and Tra
ding. Hij denkt eraan om alvast voor derden 
een Rotor sleepboot te laten bouwen. “We zijn 
in onderhandeling. Dan is het handig als er al 
een boot klaar ligt.” Van Kooren mogen alle 
andere slepers zijn Rotor sleepboot kopen, 
zelfs zijn grote concurrent in de Rotterdamse 
haven, Smit.

Overigens is Ton Kooren al weer bezig met 
het ontwerp van een volgende sleepboot; een 
Rotor escort sleepboot van 36 m met 
10.000 pk en een trekkracht van ruim 100 
ton. “Leuk om in de komende tweeëneenhalf 
jaar tot mijn pensioen als directeur te ontwik
kelen."

De RTMagie' 
werd door de 
werf Padmos 
in Stellendam- 
afgebouwd en 
vaart nu in Rot
terdam . (foto: 
Fiying Focus)
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NIJhuis Pompen...matching your system!

N ljhuls Pom pen b.v.
postbus 102 
7100 AC Winterswijk 
Tel.: 0543 54 74 74 
Fax: 0543 54 74 75  
e-mail: nljhuls@nijhuispompen.ni

A nker A h ie fA bureau &. V.
/H  F \ Quarantainewej 5

/  1 k \ Poftbut 5 0 0 }/  \ * 0 0 8 AA RotterdamL 3 Netherlandf
tel. + *1 (0 )1 0 4 9 5 + 5 4 4
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Email: AAB@flifferdelta.com
Webfite: vnow.flifferdelta.com

—  'S S ?
C.J. W ortelboer Jr. B.V.

P.O. Box 5 0 0 3 ,3 0 0 8  AA Rotterdam, The Netherlands. 
Telephone:+31 10 429  2222  Te le fax:+31 10 4 29  6459  

E-mail: gjw@ wortelboer.nl

JW ® BERG
m a k e s  y o u r  p r o p e lle r  w o r k

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

PHONE: +46-31976975 FAX:+46-31969300 
HOME PACE: www.jwberg.se
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Bulk? Containers? H out? Papier? RoRo? V loe ibare lading? O f  toch m aar liever... 
Korte o f langere periodes varen bij diverse rederijen? D at kan!
Bezoek onze website www.eurosailor.com o f stuur (3) 010-4866299
een e-mail naar crew@eurosailor.com voor meer $  S  010-2909544
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WE WISH THE “AL SADR 
A DREDGEFUL LIFE.

»
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Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Phone/Fax +31 (0184) 43 66 66/43 66 77 

P.O. Box 25 3360 AA Sliedrecht Holland 

Engineering, Drives, Automation, 

Installation and Service.

Bakker Repair B.V.

Phone/fax +31 (0184) 41 05 55/41 18 53 

P.O. Box 212 3360 AE Sliedrecht Holland 

Revisions, Repairs, Winding, Balancing, 

Alignment and Diagnosis.

Electrical installation of maritime projects is our strength. 
Like the “AL SADR” the world is our working area.

With the owner, National Marine Dredging Company from Abu Dhabi, its fleet and its 
staff, we have maintained outstanding relationships for years. That's why we have 

undertaken the complete delivery and installation of the electrical equipment 
of the cutterdredger "AL SADR”, built at IHC Holland N.V. -  Beaver Dredgers, 

on a turn-key base, including the engineering, manufacturing, delivery 
and installation of drives, switchboards, control desks, starterboards, 

transformers and cabling.

Energy supply by means of 3 alternators of 3900 kVA, 
cutterdrive 2 x 1100 kW AC motors, sub-merged pumpdrive 

by an Indar low-speed AC motor of 2200 kW, both controlled 
by frequency drives, further DC bus drives for auxiliary 
winches and pumps.

Bakker Sliedrecht stands for top quality, delivery on time 
and excellent after sales service, anywhere in the world.



Oplevering L.A.S. Hageman

‘Al Sadr’
De bij IHC Holland op haar werf te Sliedrecht gebouwde cutterzuiger met een totaal vermogen van 2 0 .20 0  kW werd eind 
vorig jaar, ca. 2 jaar na tekening van het contract, opgeleverd aan National Marine Dredging Company te Abu Dhabi. De zui
ger is qua vermogen en afmetingen de grootste in de vloot van deze lokaal werkende baggerfirma.

Fig. 1. De “Al Sadr'  zuigend op proeflocatie in het Haringvliet

Z ij zal worden ingezet voor de 
kust van de Verenigde Arabische 
Emiraten (UAE) voor landaanwin
ning; deze is nodig voor de bouw 
van de nieuw te stichten stad Al 
Mirfa, op ca. 150 km ten zuiden 

van Abu Dabi. De zuiger is speciaal geschikt 
voor het baggeren in de veelal hardere grond
soorten.

Achtergrond
De politiek van de meeste olie exporterende 
landen is er tegenwoordig op gericht om hun 
inkomsten in de toekomst minder afhankelijk 
te maken van slechts één pijler; zo is er ook in 
de Verenigde Arabische Emiraten geïnves
teerd in de opbouw van industriële projecten 
van allerlei aard. Het betreft dan vaak wel aan 
de olie gerelateerde proces industrie die in 
het algemeen een groot beslag op ruimte

legt. Door de bijzondere klimatologische om
standigheden kan deze industrialisatie alleen 
aan of nabij de kust worden gerealiseerd. 
Hierdoor is dan ook in de loop der tijden al
daar een gebrek aan geschikte industrieloca- 
ties ontstaan. Het geschikt maken van de 
kustvlakte door ophoging, het graven van toe
gangskanalen en het maken van kunstmatige 
eilanden zijn middelen om hieraan tegemoet 
te komen.
Anders dan in veel andere landen in het Mid
den Oosten hebben de overheden er voor ge
kozen om een nationale natte aannemer hier
mede te belasten, een firma overigens die 
voort is gekomen uit een onderneming die 
zich bezig hield met oliewinning (ADNOC). 
Sinds in het begin van de zeventiger jaren in 
de Verenigde Arabische Emiraten met een in
woneraantal van 2,8 miljoen de olie ging vloei
en, is aan de verbetering van de infrastructuur

al veel gedaan; sinds 1976 zijn lokaal een 
tachtigtal werken uitgevoerd en werd in totaal 
500 miljoen m3 grond verzet.
Uit strategische overwegingen wordt de huidi
ge uitbreiding van het industrieel complex 
meer verspreid over de gehele kustlijn. Hier
toe worden nieuwe steden gebouwd, als eer 
ste Al Mirfa. In eerste instantie zal 25 miljoen 
m3 moeten worden verwerkt; daarna worden 
nog een tweetal steden, Kanater en Al Jabel 
AlAbyadh, gebouwd.
Voor dezelfde aannemer is dan ook bij IHC 
Holland de cutterzuiger “Al Mirfa" van 10.500 
kW. in aanbouw; hiervan werd het contract in 
december ‘98 getekend. Het tempo van ex
pansie wordt verder geïllustreerd door het in 
november vorig jaar tijdens de Europort ten
toonstelling getekende contract met IHC voor 
een zusterschip, de “Kattouf en voor nog een 
standaard cutterzuiger uit de nieuwe Beaver
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serie (type 3800). Deze laatste dient ter ver
vanging van één der eerste IHC Beavers 
3300 uit 1976.

Ontwerp

Algemeen
In samenwerking met de klant, voortbouwend 
op eerdere ervaringen van de vloot en ook 
qua capaciteit kijkend naar de voor de Suez 
Canal Authority gebouwde "Mashhour” , ligt de 
nadruk van dit ontwerp op een minimalisering 
van downtime. Extreme omgevingstempera
turen (water en lucht) en hoog zoutgehalte 
stellen hun aparte eisen. De zuiger voldoet 
qua baggerautomatisering aan de laatste 
stand van de techniek met een volledig geau
tomatiseerd baggerproces met uitgebreide 
monitoring; de overige bediening vertegen
woordigt een niveau dat past bij de bedienen
de crew. Een onderhoudssysteem gekoppeld 
aan een reservedelen beheerssysteem aan 
de wal completeert het geheel. De mate van 
automatisering is af te leiden uit het relatief 
klein aantal bemanningsleden (30), in vergelij
king bij voorbeeld met de “Mashhour” (73)

Hoofdgegevens
Met een vermogen van 20.200 kW. behoort 
dit werktuig tot de klasse van de zeer grote 
stationaire cutterzuigers.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte over alles ca. 117,70 m
Lengte ponton 97,30 m
Breedte 20,30 m
Holte 6,00 m
Diepgang 4,50 m
Minimum baggerdiepte 6,00 m
Maximum baggerdiepte 27,00 m
Zuigpijp diameter (inwendig) 900 mm
Perspijp diameter (inwendig) 850 mm
Waterverplaatsing ponton

(light ship) ca. 6.300 t
Draagvermogen 1.120 t * )

*) waarvan 875 t. brandstof en 1 0 0 1. drink
water

De “Al Sadr” valt qua vermogen te vergelijken 
met de eveneens bij IHC gebouwde “Leonar- 
do da Vinei” (20.230 kW.) en “Mashhour" 
(22.795 kW.), respectievelijk van de Belgi
sche aannemer Jan de Nul en de Suez Canal 
Authority. De zuiger is gebouwd onder toe
zicht en klasse van Bureau Veritas, klasse no
tatie 13/3  E + Dredger/NP Deep Sea»Mach.

Zoals vermeld, moest bij het ontwerp en de 
keuze van uitrusting rekening worden gehou
den met de extreme klimatologische condi
ties van het werkgebied in de Perzische Golf.

De maximum luchttemperaturen waarop de 
installatie is uitgelegd bedragen:
Nacht: 32°C bij een rel. vochtigheid van 100% 
Dag: 55°C bij een rel. vochtigheid van 30 %

Onder deze omstandigheden mag de tempe
ratuur in de machinekamer niet meer dan 
61°C bedragen. De Engine Control room, de 
baggerhut, alle ruimten in de accommodatie 
en de werkplaats mogen niet warmer zijn dan 
25°C bij 50 % rel. vochtigheid. Uiteraard is 
hiertoe een airconditioning en ventilatie installa
tie van niet geringe capaciteit vereist met een 
totaal geïnstalleerd vermogen van 475 kW. 
Een ander gevolg van de combinatie van ho
ge temperaturen, een hoog vochtigheids- en 
zoutgehalte en het fenomeen van zandstor
men, is de noodzaak veel aandacht te beste
den aan constructieve details; dit uit zich in de 
toepassing van meer dan gebruikelijke hoe
veelheden roestvrij staal, b.v. bij koelwater
systemen en extra zorg bij afdichtingen.

Het cuttervermogen van de "Al Sadr” is bijna 
even hoog als van de grootste cutterzuiger 
ter wereld, de “Mashhour” .
Wereldwijd opererende aannemers zoals Jan 
de Nul, die hun materieel multi inzetbaar willen 
doen zijn, kiezen voor nog hogere vermogens 
op de cutter, bij voorbeeld voor gebruik in 
compacte zandpakketten. Dit beeld komt 
overeen met andere zuigers van de internatio
naal opererende natte aannemers.

Bij de gekozen opzet lijkt dan ook het totale 
geïnstalleerde vermogen overbemeten. Feite
lijk is er 1 generator permanent standby, een 
gegeven dat bijdraagt bij de door de aanne
mer nagestreefde zeer hoge mate van ‘reliabi- 
lity1. Dit uit zich ook bij kortere persafstanden, 
waarbij op slechts met een der beide binnen
boord baggerpompen gewerkt wordt. Alle 
hoofdaandrijvingen, behalve de cutter zelf en 
de onderwaterpomp, hebben een 100% re- 
dundancy. De verwachte 'downtime’ bedraagt 
hierdoor slechts 20-15%.

De aannemer
De eigenaar, National Marine Dredging Com- 
pany (NMDC), is in 1976 ontstaan, oorspron
kelijk als een afdeling van Abu Dhabi National 
Oil Compagny (ADNOC). Vermeldenswaard is 
dat de hele vloot van nu in totaal 7 cutterzui
gers en twee drijvende boosterstations werd 
gebouwd door IHC. Drie cutterzuigers zijn in 
aanbouw, waarvan twee onlangs werden be
steld. Los van een verdere uitbouw van de hui
dige vloot, ligt een verdere vervangingswaag 
van dit intensief gebruikt materieel voor de 
hand.
Omdat er ter plaatse een dusdanig werkaan
bod is dat voor de vloot niet aan leegloop be
hoeft te worden gedacht, vinden geen werk
zaamheden buiten de eigen regio plaats, een 
verklaring voor de zeer specifieke ontwerpei
sen.

Vergelijking van voornaamste bijzonderheden van 3 bij IHC gebouwde grote stationaire zuigers.

Naam Mashhour**) Al Sadr***) Leonardo da Vinei*)
Totaal geïnstalleerd vermogen in kW 20.230 22.795 20.200
Baggerdiepte 30 m 35 m 27 m
Zuigpijp diameter 900 mm 1000 mm 900 mm
Perspijp diameter 900 mm 900 mm 850 mm

Totaal pompvermogen in kW 
Verdeeld over:

11.705 13.200 10.600

Onderwater pomp vermogen in kW 2.735 2.400 2.200
Vermogen perspompen (2 stuks), elk 4.485 5.400 4.200
Vermogen op de cutter in kW 4.400 2.400 2.200
Aantal omw./min. cutter 31 24 30
Cutter diameter in mm 3.600 2.970 2.830
Draaimoment in kNm 1.084 955 700

Gewicht ladder in ton 1.035 1.160 1.100
Spud diameter in mm 2.000 2.000 1.800

Vermogen voor zijlieren elk in kW 485 350 400
Snelheid in m /s 21,6 23 25
Trekkracht in kN 1.210 800 850

*) Jan de Nul, zelfvarend 
* *) Suez Canal Authority 
***)NMDC
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Indeling
In horizontale richting heeft de zuiger van be
neden naar boven een partiële dubbele bo
dem, een hoofddek, het kraandek en het 
brugdek. Op het onderste niveau zijn van ach
teren naar voren de volgende compartimen
ten te onderscheiden:
Naast de spudwagenbeun aan bak- en stuur
boord ballast tanks en een werkplaats (BB) en 
een hydrauliekkamer (SB); in het achterste ge
deelte van de machinekamer zijn de drie 
hoofdgeneratoren opgesteld met daarvoor 
de directe aandrijving van de twee in serie ge
schakelde baggerpompen, die zelf in een van 
de machinekamer gescheiden pompkamer 
zijn opgesteld.
Terzijde van de machinekamer, werkplaats en 
hydrauliekkamer zijn brandstof- en settlingtanks 
gesitueerd, alsmede de berging van dnnkwater. 
In de zijde ter hoogte van de pompkamer zijn 
aan stuurboord de glandpompkamer en aan 
bakboord een tweede hydrauliek kamer en 
een airconditioning ruimte voorzien; in ver
band met de gewichtsverdeling bevinden zich 
naast de beun voor de cutterladder, voorraad- 
ruimten en droge tanks en geheel voor, klei
nere ballasttanks.

Op het niveau van het hoofddek zijn naast de 
spudwagenbeun aan bakboord een hulpgene- 
rator en een noodgenerator opgesteld; aan 
stuurboord een C02 kamer en een transforma
torruimte. De machine controle kamer met 
hoofd- en hulpschakelborden, bedieningsles- 
senaars en alarmmonitoren bevindt zich daar
voor en strekt zich over de volle breedte van 
het dekhuis uit. Gedeeltelijk boven het voorste 
deel van de pompkamer bevindt zich de ‘elec- 
tric room' met de panelen voor de verschillen
de frequentie omvormers. Voor het frontschot 
dat de voorste begrenzing van het dekhuis 
vormt, zijn de cutter hijslieren opgesteld.

In het achterste dekhuisdeel op het niveau van 
het kraandek zijn fankamer, een wasplaats en 
de messroom voor de ‘local crew1 van 20 
man gesitueerd. De accommodatie voor 10 
man ‘expatriate crew1 is in een apart dekhuis 
op hetzelfde dek meer naar voren gelegen. 
Deze bestaat uit 4 twee- persoonshutten en 2 
één- persoonshutten, resp. voor kapitein/bag- 
gerbaas en hoofdmachinist. In dit dekhuis zijn 
tevens een kombuis en provisie bergplaats, 
een messroom met een wasplaats, een kan
toor en een bibliotheek opgenomen.
De brug met de uitgebreide baggerinstrumerv 
tatie (zie fig. 3), is een half niveau boven het 
brugdek gelegen, waarmede een vrij uitzicht 
naar voren en achteren is gegarandeerd inclu
sief een goed zicht op de lieren en de spuds. 
De over het hele dek inzetbare kraan met een 
maximum last van 30 ton, is radiografisch op 
afstand te besturen.

Fig. 3: Bagger/essenaar

V erm ogensopw ekking
De aandrijving voor elk van de drie hoofdge
neratoren bestaat uit een Wartsila 6 cilinder 
diesel, type 6L 38, met een vermogen van 
3.750 kW bij 600 toeren, die via een koppe
ling zijn verbonden aan een generator van 
3.900 kVA.

Fïg. 4: Opstelling dieselmotoren voor de aan
drijving van de generatoren

Fig. 5: Opstelling dieselmotoren voor aandrij
ving binnenboord pompen

Het vermogen van elk van de twee direct aan
gedreven binnenboord baggerpompen wordt 
geleverd door een 8 cilinder Wartsila diesel, 
type 8L38, met een vermogen van 4.200 kW 
bij 600 omw./minuut.

E lektrische installatie
Het hoofdsysteem van 690 Volt bij 50 Hz. 
wordt, zoals boven vermeld, gevoed door de 
drie generatoren van elk 3.900 kVA. Een 
transformator van 1.750 kVA bedient het 
hulpnet van 400 Volt, 50 Hz. Daarnaast is een 
hulp-havenset voorzien van 750 kVA en een 
automatisch startende noodset van 60 KVA. 
Verlichting en instrumentatie worden gevoed 
door respectievelijk 230 Volt AC en 24 Volt DC. 
De voornaamste 'gebruikers' van het elek
trisch opgewekte vermogen zijn de 2 cutter- 
motoren van elk 1.100 kW en de motor voor 
de onderwater pomp van 2.200 kW. Deze zijn 
als stand-alone 12-pulsige systemen uitge
voerd om netvervuiling te beperken.

Tijdens het baggeren onder vollast kunnen 
twee van de drie hoofdsets het energiever
bruik aan. Ook indien een van de twee in ge
bruik zijnde generatorsets onverhoeds zou 
uitvallen, kan door een snelle afschakeling van 
grote verbruikers worden voorkomen dat er 
een 'black-ouf ontstaat, zodat de continuïteit 
van het pompbedrijf op de persleiding ge
waarborgd blijft.

Voor alle toeren geregelde aandrijvingen wor
den, net als bij een in 1995 aan dezelfde klant 
opgeleverde zuiger, frequentie geregelde 
draaistroommotoren gebruikt. Voordelen hier
van zijn de relatief compacte uitvoering, de ro
buustheid, de lage onderhoudsgraad en ze
ker niet onbelangrijk, de mogelijkheden tot 
een hoge mate van automatisering.
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Fig. 6: Elektrisch schema

Het regelsysteem is gebaseerd op de z.g. 
"Puls Width Modulation" (PWM) schakeltech- 
niek. Hiermede wordt een regelbaarheid en 
een dynamisch gedrag bereikt van minimaal 
het niveau van de in de baggerindustrie te
recht gerenommeerde gelijkstroom aandrij
vingen.

Het liersysteem, de voorzij- en ladderlieren, 
de achteranker- en ankerboomlieren en het 
glandpompen systeem zijn in z.g. DC bussys- 
temen uitgevoerd. Als redenen worden opge
voerd enerzijds economische en installatie 
technische, anderzijds met name voor de vie
rende lieren, de recuperatie mogelijkheden.

M  o o  I ( I  k e n  n i e r  k e n  Ix ig g e  r u  i t  r u s -  
t in g
De zuiger is uitgerust met een drietal cutters, 
waarvan twee voor het gebruik in respectieve
lijk zware en wat minder harde rots.
De cutter wordt via een met vijf tussenlagers 
ondersteunde cutteras aangedreven door 
twee, via een tandwielkast (lucht-)gekoppelde

elektromotoren met een totaal vermogen van 
2.200 kW. Alleen al de maat van deze tand
wielkast is met een gewicht van 89 ton indruk
wekkend.
De enkelwandige onderwaterpomp, type IHC 
HRHD 221-36-85, wordt direct aangedreven 
door een olie gevulde elektromotor. Denkend 
aan de enorme stootvormige belastingen die 
optreden bij het gebruik van de cutter in harde 
grond, is deze constructie die bij sleephop
perzuigers wel vaker wordt toegepast, een 
noviteit.

De dubbelwandige binnenboord baggerpom- 
pen, type IHC 172-3685, worden via schakel- 
bare koppelingen direct aangedreven. Afhan
kelijk van de vereiste persafstand worden één 
dan wel twee pompen gebruikt.

MAIN POWER DISTRIBUTION o f

F?g. 7. Vergelijkende pompkrommen Fïg. 8: Opstelling binnenboord perspomp

Afhankelijk van het materiaal, de dichtheid en 
de perslengte ligt de theoretische productie 
tussen de 2500 en 6000 m 3/iiu r.
In onderstaande PL-grafiek kunnen de presta
ties van de “Mashhour”  met die van de “Al 
Sadr" worden vergeleken.

Alle drie de baggerpompen zijn van het hoog
rendement type.

De Al Sadr is voorzien van een spudwagen in
stallatie en een ankerboom installatie.
De spudwagen is voorzien van een systeem 
dat door middel van dwangrollen en een ex
centriek- constructie, de spelingen in de gelei
dingen minimaliseert. Hiermede wordt voor
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AL SADR i

Fig. 10: Opstelling lieren; boven ladderbok lieren, onder ankeriieren

met name de pitch beweging van het ponton 
bereikt dat het ‘hameren' wórdt beperkt en de 
werkbaarheid in swell verbetert.
De slag van de cilinder bedraagt 6,- m, de 
drukkracht 120 ton en de maximum snelheid 
lOm/min.
Elke spud met een gewicht van 88 ton is voor
zien van twee cilinders; de drukkracht per ci
linder bedraagt 220 ton bij een slag van 4,- m. 
en een snelheid van 5m./min.
Bij een snijdiepte van 15,- m. bedraagt bij een 
zwaaihoek van 35 graden, het bereik 60,- m. 
aan elke zijde.

De baggerleidingen vanaf de zuigmond tot 
aan de onderbocht zijn voorzien van 30 mm 
Mohard bekleding. Ter voorkoming van ver
zanding bij eventueel afslaan van de pompen, 
is in de zuigleiding van de onderwaterpomp 
een bresklep gemonteerd en in een tak van 
de zuigleiding binnenboord een water-nazuig- 
klep voorzien die automatisch opent bij een te 
hoog vacuüm van de in gebruik zijnde pom
pen.
De mogelijkheden die het gebruik van de on
derwaterpomp biedt in combinatie met één of 
beiden binnenboordpompen kunnen geheel 
'hydraulisch' worden geregeld; met andere 
woorden het in serie schakelen van pompen, 
maar ook het ‘by-passen’ wordt geregeld 
door een leidingsysteem met schuifafsluiters. 
Het monteren/demonteren, hijsen, verplaat
sen en opbergen van allerlei zware pijpstuk- 
ken is hierdoor niet nodig.

De cutterladder met een totaal gewicht van 
1 .1001 is voorzien van aan de zijkant aange
brachte assen voor het eventueel kunnen 
dompen van de ladder wanneer inspectie van 
de ladderdraaipunten nodig wordt geacht.

De twee voorzijlieren, de achterlier en de gei- 
lieren voor de ankerbomen worden aangedre
ven door elektromotoren; de ankerhijslier hy
draulisch in verband met de hierdoor 
aanwezige mogelijkheid deze kortstondig te 
overbelasten.

Bagger automatisering
Het bagger besturingssysteem dat de laatste 
stand van de techniek op dit gebied vertegen
woordigt, is uitgelegd voor de automatisering 
van zeven hoofdfuncties;
•  Zwaaisnelheid besturing, onder meer geba

seerd op de belasting van de cutter, de be
lasting van de halende lier, het vacuüm en 
de baggerconcentratie.

•  De besturing bij einde zwaaislag.
•  De snijdikte van de cutter.
•  De paalwagen besturing.
•  De pompbesturing afhankelijk van de dicht

heid en snelheid van het mengsel in de 
persleiding en inlaatdrukken.

• De automatische verslaglegging van de be
langrijkste functies.

•  De historische en actuele gegevens ver
werking en opslag, gekoppeld aan het re- 
servedelen beheer aan de wal (Fleetma- 
nagement systeem-AMOS).

Daarnaast is aan de presentatie van de rele
vante parameters van het baggerproces gro
te aandacht besteed en zijn de fysieke ken
merken ervan door middel van talrijke ‘mimic 
diagrams' weergegeven.

Slotopmerkingen
De “Al Sadr" is één van de grootste cutterzui
gers ter wereld en tot nu toe de grootste cut
terzuiger die op de HHC werf in Sliedrecht 
werd gebouwd.
Proefbaggeren vond in oktober 1999 plaats 
op het Haringvliet. Hiervan werd een hele 
week in beslag genomen door het afregelen 
van de bagger automatisering.
Inmiddels werd de "Al Sadr” verscheept naar 
Abu Dhabi en in januari 2000 in gebruik geno
men.

Dankbetuiging
Dit artikel kon tot stand worden gebracht 
dankzij de medewerking van de staf van IHC 
Holland.
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Opleveringen F. Kok

Andromeda, E erste Bodewes Trader 7000

Bodewes' Scheepswerven in Hoogezand heeft op 23  oktober het multipurpose vrachtschip Andromeda, bouwnummer 587 , 
overgedragen aan B&N Kustvaartbedrijf Moerman in Ridderkerk. Het is het eerste schip van een nieuw type, de Bodewes 
Trader 7000 , dat door de werf werd ontwikkeld en waarvan Moerman er twee bij Bodewes bestelde. Het zijn de grootste 
schepen die tot dusver door de werf zijn gebouwd.

Fig. 1. De Andromeda ffoto: Flying Focus).
ONTWERP
De Bodewes Trader 7000 is ontworpen voor 
het vervoer van een grote verscheidenheid 
van ladingen: algemene lading, containers, 
bosproducten, papier en bulkgoederen als ko
len en graan, alsmede gevaarlijke goederen.
In de twee ruimen zijn verplaatsbare dwars- 
schotten aangebracht, waarmee tevens een 
partieel tussendek kan worden gevormd, zo
dat de indeling van de ladingruimte zeer flexi
bel is.
De Bodewes Trader 7000 kan zowel in de 
kustvaart ('short sea trade') als wereldwijd 
worden ingezet. De eerste reis van de Andro- 
meda ging van Delfzijl via Kristiansand en Rot
terdam naar Baltimore.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a, 118,55 m.
Lengte l.l. 111,85 m.
Breedte mal 15,20 m.
Holte 8,45 m.
Diepgang 6,30 m.
Draagvermogen 6 7 1 4 1.
Gross tonnage 4893

De proeftochtsnelheid is 15,3 kn op een diep
gang van 6,30 m, bij 3840 kW.
De dienstsnelheid is 14,8 kn op een diepgang 
van 6,30 m, bij 3300 kW, waarvan 150 kW 
voor de asgenerator.

De Andromeda is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Bureau Veri
tas, met de klassenotatie: I 3 /3  E *  Cargo 
Ship/Container Ship, Deep Sea, *  MACH, 
Swedish Finnish Ice class 1A, Heavy Cargo, 
AUT-MS, SCM.
Verder voldoet het schip aan de voorschriften 
van de Scheepvaart Inspectie, o.a. voor 
'nulmans wachtbezetting’ en ook aan die van 
Kielerkanaal, Suezkanaal, Panamakanaal, 
St Lawrence Seaway, US Coast Guard for 
foreign ships en Solas regulation 54 voor 
gevaarlijke goederen.

IN D E L IN G
De Andromeda is een enkeldeksschip met 
een korte bak en een kampanje, waarop een 
dekhuis van vijf lagen is geplaatst.
De indeling onder het hoofddek is:
-  Voorpiek, voor waterballast.
-  Dwarsschroefruimte, met op het tussen

dek de kettingbakken.
-  Dieptank, voor waterballast en slops (ruim- 

spoelwater, dat niet in de haven mag wor
den geloosd).

-  Ladinggedeelte.
-  Bunkercompartiment, met drie tanks voor 

zware olie, van tanktop to t kampanjedek.
-  Machinekamer, met tussendek.
-  Achterpiek, met twee ingebouwde drinkwa- 

tertanks, verder voor waterballast.

Het ladinggedeelte heeft tussen de beide rui
men een kort compartiment met ruimtoegarv 
gen en ventilatiekanalen. Tevens kunnen hier 
ruimdrogers worden geplaatst.
Het schip heeft tussen voorpiekschot en ach- 
terpiekschot een dubbele bodem en over de 
lengte van het ladinggedeelte een dubbele
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huid. Dubbelebodem- en zijtanks zijn in de 
lengte in zes compartimenten onderverdeeld:
-  Het voorste compartiment heeft twee 

L-vormige zijtanks.
-  De volgende drie compartimenten hebben 

ook L-vormige zijtanks, die zich echter in 
de dubbele bodem niet tot hart schip uit
strekken, maar over ongeveer een kwart 
van de scheepsbreedte. De resterende 
ruimte in de dubbele bodem vormt in elk 
compartiment een enkele middentank, die 
echter aan voor- en/of achterkant van het 
compartiment doorloopt tot aan de huid 
(zie fig. 4).

-  De achterste twee compartimenten heb
ben aparte dubbelebodemtanks (SB en BB) 
en aparte zijtanks boven de dubbele bo
dem.

Voor deze tankindeling is gekozen om over 
een grote variëteit aan ballast- en trimmoge- 
lijkheden te beschikken, met kleine en grotere 
tanks. De indeling voldoet ruimschoots aan 
de eisen in verband met de lekstabiliteit.
Alle dubbelebodem- en zijtanks zijn bestemd 
voor waterballast, behalve de zijtanks in het 
achterste compartiment, waarin zware olie 
wordt gevaren. Laatstgenoemde tanks lopen 
boven het tussendek nog een eind door in de 
machinekamer. Ook de achterste dubbelebo
demtanks lopen tot in de machinekamer 
door.
In de dubbele bodem onder de machineka
mer zijn verder ondergebracht: tanks voor 
smeeroliecirculatie, lenswater, vuile olie en 
lekolie.
In de zijden van de machinekamer bevinden 
zich onder het tussendek voorin twee gasolie
tanks (SB en BB) en daarachter een vuilwater- 
tank (SB) en de sludgetank (BB).
Op het tussendek liggen: SB achter een 
smeerolievoorraadtank, BB achter (boven de 
sludgetank) de separatorkamer en daarvoor 
aan BB de settling- en dagtanks voor zware 
olie.

Op het bovendek zijn tussen de bunkertanks 
de overvloeitanks voor zware olie en gasolie 
ingebouwd. In de machinekamer liggen op 
het bovendek: aan SB de schakelbordruimte, 
tevens werkplaats, en de hulpmachinekamer, 
met daarin de hulpsets en compressoren, als
mede de gasoliedagtank; aan BB de C02-ka- 
mer, met meer naar binnen drie smeerolie- 
tanks, de wasserij en de AC-ruimte, en 
achterin de proviandruimten. Boven de ach- 
ferpiek ligt de stuurmachinekamer, met daar
naast de machinekamerbergplaats (SB) en 
een dekbergplaats (BB).

De tankinhouden (98%) zijn:
Zware olie 511,3 m3.
Gasolie 86,4 m3.
Smeerolie 48,2 m3.
Sludge 25,2 m3.
Vuile olie 18,0 m3.
Lekolie 3,4 m3.
Drinkwater 37,4 m3.
Lenswater 9,3 m3.
Vuil water 15,2 m3.
Waterballast 3154,2 m3.

Accommodatie
Op het brugdek: het stuurhuis, met naast het 
trappenhuis een toilet.
Op het kapiteinsdek: de suites van de kapitein 
(SB) en de HWTK (BB).
Op het officierendek: suites voor le  stuurman 
(aan SB) en 2e stuurman (daarnaast tegen het 
frontschot) en daar weer achter aan BB die 
voor de 2e WTK.
Op het sloependek: vier hutten met toiletunrt 
voor de kok en drie gezellen; aan SB naast de 
schoorsteen de noodgeneratorkamer met 
gasolietank.
Op het kampanjedek: de kombuis op hart 
schip in het front, daarnaast aan SB de mess- 
room en aan BB het scheepskantoor, met 
daarachter een reservehut en een toilet voor 
algemeen gebruik. Naast de schoorsteen een

verkleedruimte, een dektcxlet en de kast voor 
gas- en zuurstoffiessen.
De accommodatie heeft een dubbelptjps air- 
co-systeem, zodat ieder bemanningslid de 
koele en warme lucht naar eigen behoefte kan 
regelen.

De bak is ingericht als bergplaats, o.a. voor 
draden, s|ormaterialen en - geheel voorin - 
voor verf.

LA D 1N G SYSTEM EN  
De twee ruimen hebben de volgende afmetin
gen:
Lengte:
ruim 4 |3 9 ,0 0 m . ]
ruim £_ ^42 ,7 5  m. \

Breedte 
Vrije hoogte 
Coaminghoogte 
Inhoud: 

ruim 1 
ruim 2 
totaal

i?42,; 
12,65 m. 
9,45 m,
2,15 m.

152.120 cu.ft. = 4305 m3. 
180.153 cu.ft. = 5109 m3. 
332.633 cu.ft. = 9414 m3.

De ruimen worden afgedekt door geheel ge
sloten pontonluiken van Coops & Nieborg. Zij 
worden behandeld door een elektrohydrauli
sche luikenkraan van hetzelfde fabrikaat. De 
luiken zijn echter ook van spreaderpotjes 
voorzien, zodat zij eventueel door een wak 
kraan kunnen worden gehesen. Verder zijn op 
de luiken, behalve containerfittings, ook sjor- 
ogen en fundaties voor houtvaartstutten aan
gebracht.

Fig. 3. De luikenkraan.

De tanktop is berekend op een belasting van 
15 t/m 2 en is versterkt voor zware lading en 
voor het lossen met grijpers.

Fig. 2. Separatorkamer.

MAART 2000 -  S C H IP  en W ERF ie  ZEE



Algemeen plan Andromeda.
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In de ruimen kunnen op zeven verschillende 
posities twee verplaatsbare separatieschot- 
ten worden geplaatst. Elk schot bestaat uit 
twee panelen, met een hoogte van ieder 
4,625 m. De schotten zijn aan voor- en ach
terzijde van ingebouwde vaste ladders voor
zien.
De schotten worden met de luikenkraan ge
plaatst; er worden dan aan de kraan tevens 
twee elektrische takels met werkbakjes ge
hangen, van waaruit de bemanning veilig en 
wel de grendels kan bedienen.
Met de panelen kan ook een partieel tussen
dek worden gevormd, geschikt voor een be
lasting van 2 t/m 2. Er zijn acht posities waar 
de panelen als tussendek kunnen worden 
neergelegd.

De ruimen hebben ruimvertichting en zijn voor
zien van circa 100 sjorogen.

Voor het ventileren van de ruimen zijn in het 
compartiment tussen de beide ruimen vijf af- 
zuigventilatoren aangebracht: drie stuks van 
ieder 40.000 m3/h  voor ruim 1 (30 luchtwis
selingen) en twee van ieder 16.000 m3/h 
voor ruim 2 (zes luchtwisselingen). Het aantal 
luchtwisselingen in ruim 1 is zo groot omdat 
dit ruim o.a. bestemd is voor het vervoer van 
fruit en aardappelen.
Doordat boven de separatieschotten een 
ruimte van circa 200 mm overblijft, is beperk
te ventilatie over de schotten heen mogelijk. 
De ventilatoren en de bijbehorende ventilatie- 
kappen (‘paddestoelen') zijn demontabel, 
waardoor het mogelijk is om ook zeer lange 
deklading mee te nemen.

In verband met het vervoer van gevaarlijke la
dingen:
-  zijn twee van de drie ventilatoren voor ruim 

1 explosieveilig uitgevoerd;
-  is het complete lensleidingsysteem in de 

dubbele bodem geheel vrij gehouden van 
de machinekamer; de lenspomp staat in de 
dwarsschroefruimte.

Containercapaciteit
In de ruimen kunnen vijf rijen containers wor
den vervoerd. De ruimhoogte is voldoende 
voor drie lagen 9’6” containers. In ruim 1 zijn 
er zes 20voets baaien, in ruim 2 eveneens, 
maar daar kunnen achterin bovendien nog 
zes dwarsscheeps geplaatste containers 
(TEU) worden vervoerd.
De maximale stapelgewichten in de ruimen 
zijn: 7 0 1 voor TEU en 9 0 1 voor FEU.
Op de luiken staan de containers in zes rijen, 
in 2, 3 of 4  lagen, zes baaien op luik 1 en ze
ven op luik 2.
De luiken zijn geschikt voor een maximale lijn
belasting van: 351 voor TEU resp. 541 voor FEU.

De containercapaciteit is:
Rum 1 78 TEU.
Ruim 2 96 TEU.
Totaal ruimen 174 TEU,
Luik 1 92 TEU.
Luik 2 150 TEU.
Totaal luiken 242 TEU.
Totaal generaal 416 TEU.
De capaciteit voor 14 t homogeen beladen 
containers is 270 TEU: 174 in de ruimen en 
96 op de luiken.
Voor koelAmescontainers zijn aan de voor
kant van het dekhuis 20 aansluitingen be
schikbaar. Tevens zijn drie aansluitingen aan
wezig veer het gebruik van heaters en/of 
drogers.

Voor het plannen van de belading van het 
schip is een Sarc ladingcomputer geïnstal
leerd.

M A CH IN E-IN STA LLA TIE  
De Andromeda wordt voortgestuwd door een 
MaK dieselmotor, type 8M32, van 3840 kW 
bij 600 tpm. De motor loopt op zware olie, 
IFO 180. Hij drijft via een Vulkan flexibele kop
peling en een Renk Tacke tandwielkast, type 
HSU 800 C, reductie 3,783:1, een Lips ver
stelbare, vierbladige schroef aan, diameter 
3900 mm, 158,6 tpm.

Fig. 5. De Mak hoofdmotor.

Via een PTO op de tandwielkast wordt een 
Caldic asgenerator aangedreven: 350 kW bij 
1500 tpm, 400 V, 50 Hz.
Verdere elektrische energie wordt geleverd 
door twee hulpsets en een noodset, die alle 
op gasolie lopen.
De hulpsets bestaan ieder uit een Scania die
selmotor, type Dl 12, van 275 kW bij 1500 
tpm en een Stamford generator van 330 kVA, 
400 V, 50 Hz, cos phi 0,8.

MMRT 2000 -  S C H IP  en W ER F ie  ZEE 31



De noodset bestaat uit een Sisu Valmet die
selmotor, type 42DDSG, van 70 kW bij 1500 
tpm en een Stamford generator van 71,5 
kVA, 400 V, 50 Hz, cos phi 0,8.
Op zee levert de asgenerator normaliter het 
totale benodigde vermogen; tijdens het 
manoeuvreren voorziet hij de dwarsschroef 
van stroom en leveren de hulpsets de stroom 
voor het verdere boordbedrijf.
In de haven is tevens een walaansluiting van 
63 A, 3 x 400 /230  V, 50 Hz beschikbaar.

Voor verwarming van de accommodatie en 
van diverse tanks is een warmwatersysteem 
geïnstalleerd, met een CV-ketel van 450 kW, 
een warmtewisselaar in het koelwatersys
teem van de hoofdmotor, 450 kW, en twee 
Azcue circulatiepompen van 90 m3/h  bij 34 
mwk.

De verdere uitrusting in de machinekamer 
omvat, naast de gebruikelijke pompen voor 
brandstof, smeerolie en koelwater e.d.:
-  een Alfa Laval zware olie separator, FOPX 

605, automatisch/zelfreinigend, 850 l/h;
-  een Alfa Laval gasolie separator, gelijk aan 

de zware olie separator en tevens stand by 
daarvoor;

-  een Alfa Laval smeerolie separator, LOPX 
705, automatisch/zelfreinigend, 900 l/h;

-  twee Sperre startluchtcompressoren,
25 m3/h  bij 30 bar;

-  twee Azcue ballastpompen,
200 m3/h b ij 12m.w.k.;

-  een Azcue algemene dienst/lenspomp, 
6 0 m 3/fobij45m .w .k.;

-  een Heli-sep lenswaterreiniger, 1 m3/h ;
-  een Gefico AQ 4 /5  zoetwatermaker,

5 m3/dag.
Alle machinekamer- en ballasttanks zijn voor 
tankniveaumeting uitgerust met een bubbel 
systeem, dat op een computer is aangeslo
ten. Verder heeft het schip automatische diep- 
gangsaflezing in voor- en achterschip, 
waardoor de tankinhouden voor trim kunnen 
worden gecorrigeerd.
De machinekamer is verder van een CSI 
alarmsysteem voorzien.

De machinekamer is volledig modulair opge
bouwd, zodat kwaliteit, bereikbaarheid en be- 
dienbaarheid optimaal zijn. Door de diverse 
geluidbronnen in een aantal gescheiden ruim
ten onder te brengen, is het comfort aan 
boord hoog.

U IT R U ST IN G

Stuurgerei
Het schip is voorzien van een vrijhangend Bar- 
ke flaproer, oppervlak 10,25 m2, 2 x 45°. 
Boven het roer is een ijsmes aangebracht.
Het roer wordt bewogen door een Barke

tweerams stuurmachine, voorzien van propor
tionele besturing.
In het voorschip is een Lips dwarsschroef, ty
pe CT04, geïnstalleerd, met vier verstelbare 
bladen, een diameter van 1100 mm, 431 
tpm en aangedreven door een elektromotor 
van 300 kW, 1500 tpm. De stuwkracht is cir
ca 5 1.

Anker- en meergerei
Het schip is uitgerust met twee HHP PooFTW 
boegankers van ieder 2295 kg, met in totaal 
495 m ankerketting van 44 mm.
Op de bak staan twee gecombineerde an- 
ker/meerlieren, met elk een kabelaring, een 
trommel en een verhaalkop. De trekkracht op 
de nestenschijf is 9 1, die op de trommels 6,7 
t bij 23 m/min. De kettingstoppers zijn voor
zien van een kettingrol.
Op het achterschip is een hekanker van 970 
kg aangebracht, met 130 m staaldraad van 
28 mm.
Achterop de kampanje staan twee meerlie- 
ren, met elk een trommel en een verhaalkop; 
de SB lier heeft een extra trommel voor de arv 
kerdraad. De trekkracht op de trommels is 8 1 
bij 15 m/min.
Alle lieren zijn geleverd door Kraaijeveld en 
worden elektrohydraulisch aangedreven.

Brandbestrijding
Er is een Thorn Security branddetectiesys- 
teem geïnstalleerd, met hittedetectoren en 
voor de ruimen rookdetectoren. Voor dit rook- 
detectiesysteem worden dezelfde leidingen 
gebruikt die dienen om C02 in de ruimen te 
brengen. Het Ajax de Boer C02-systeem be
strijkt uiteraard ook de machinekamer.
Verder zijn voor brandbestrijding beschik
baar: de algemene dienst/lenspomp in de 
machinekamer en een zelfde pomp in de 
dwarsschroefruimte. Deze laatste dient met 
een ejector tevens als reserve voor de Azcue 
lens/sloppomp, 60 m3/h  bij 8 m.w.k., die in
gevolge de voorschriften voor gevaarlijke la
dingen eveneens in de dwarsschroefruimte is 
opgesteld.

Reddingmiddelen
Op het achterschip is een Hatecke kunststof 
vrije val boot voor 12 personen opgesteld, 
met een vaste glijbaan zonder terughaalinstaF 
latie.
Verder zijn er twee Marin Assist opblaasbare 
vlotten, ieder voor 12 personen, en een 
Hatecke rescue boot.
Met een Acta combinatiekraan wordt de vrije 
val boot weer aan boord genomen en worden 
de rescue boot en het BB vlot behandeld. De 
kraan bedient tevens het store-luik en kan ver
der de Suez boot aan boord nemen.
Op de bak is een vlot voor 8 personen ge
plaatst.

Navigatie- en communicatie
apparatuur
De apparatuur is geleverd door Radio Holland 
en is als gebruikelijk op een schip van dit type 
en deze grootte.

Conservering
Het schip is voorzien van een Sigma Coatings 
verfsysteem. Op de huid is AT antifouling aan
gebracht. Voor de tanks is een hoogwaardige 
tweecomponenten (BTj coating gekozen. 
Verder wordt het schip beschermd door een 
systeem met opgedrukte stroom van M.M.E. 
In de beunkasten is een apart anode-systeem 
aangebracht, dat aangroeiing van de koelers 
voorkomt.

T E N S L O T T E
Het zusterschip Capricorn, bouwnummer 
588, wordt deze maand opgeleverd.
Voor diverse andere uitvoeringen van dit type 
schip zijn inmiddels contracten afgesloten. 
Daaronder een schip van 7500 tdw, zonder 
ijsklasse, maar met een volledig tussendek en 
met twee 6 0 1 kranen.
Verder is een ontwerp beschikbaar voor een 
verlengde versie van circa 8600 tdw.

Alle foto's, tenzij anders vermeld: 
Bode wes' Scheepswerven.
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roduct/zi/tf

Een nieuw industrieel hoog-temperatuur textiel

belCoïex® is een nieuwe revolutionaire 
hoog-temperatuur vezel hittebestendig
tot 1100°C.
belCoTex® wordt eveneens in onze pro
ductie plant Keramab N.V. in Temse (Bet 
gië) geproduceerd.
Een belangrijk voordeel van de belCo
Tex® vezelproducten is dat bij de ver
werking geen irritatie door inademing 
van de vezel kan ontstaan, omdat de 
diameter var de vezel veel groter is dan al
le bekende producten, namelijk 9 micron. 
Dit betekent dat er geen speciale voorzorgs
maatregelen noodzakelijk zijn bij de verwer
king van het product. Een ander voordeel is 
dat de vezel zeer wollig aanvoelt. 
belCoTex® producten zijn beschikbaar 
als gedraaid touw, gevlochten pakking, 
geweven band en geweven doek.

belCoTex® wordt o.a. toegepast als 
deurafdichting voor ketels, kachel en 
ovens. Daarnaast wordt belCoTex® o.a. 
gebruikt als thermische isolatie voor 
elektrische leidingen, het omwikkelen 
van uitlaten, het stofvnj maken van isola- 
hesystemen etc.
Een ideaal alternatief voor alle industriële 
hoge temperatuur glasproducten zowel 
wat betreft toepassing als qua prijs.

Voor meer informatie kunt u contact op
nemen met:

Insulcon B.V.
Postbus 134,4650 AC Steenbergen 
Zilverhoek 4,4651 SP Steenbergen 
Tel, 01 67.565750 
Fax. 01 67.566263

Beele engineering en C SD  International zorgen voor optimale brandveiligheid

Op het moderne jacht Proa 2000, dat 
gebouwd wordt door de Raffles Yacht 
(Yantai, China), wordt voor het brandvast 
en rook-, gas- en waterdicht doorvoeren 
en afdichten van kabels en buizen op 
grote schaal gebruik gemaakt van het Rh 
SE-systeem en van CSD pluggen.

Het revolutionaire ontwerp van het Proa 
2000 jacht is gebaseerd op de prauw en 
kenmerkt zich door een groot volume, 
geringe geluidsproductie, hoge stabiliteit 
en grote raampartijen. De Proa 2000 
heeft een lengte van 88,15 meter, een 
breedte van 7.8 meter en een diepgang 
van 3,5 meter. Het jacht biedt verder 
ruimte aan in totaal 22 gasten en 18 be
manningsleden. De actieradius bedraagt 
bij kruissnelheid meer dan 10.000 zee
mijl.

De aandrijving van het jacht wordt ver
zorgd door een 2000 pk-motor met een 
Counter Rotating Propeller (CRP) azimut- 
aandrijving. Daarnaast is het jacht voor
zien van een 600 pk-intrekbare voortstu- 
wingseenheid, De twee aandrijvingen 
zorgen ervoor dat het jacht zeer eenvou
dig kan worden aan-en afgemeerd.
Om uitbreiding van eventuele brand aan 
boord van het jacht te voorkomen, wor
den de doorvoeringen door schotten en 
dekken afgedicht met het brandbestendi- 
ge RISE-systeem (Rubber Insert Sleeves 
Expanding). Het systeem is speciaal ont
wikkeld voor het brandvast en rookdicht 
doorvoeren van grote aantallen kabels 
en/of buizen door schotten en dekken. 
RISE combineert optimale brandbesten- 
digheid met gebruiksvriendelijke en snel
le verwerking. De korte installatietijden

zijn te danken aan het systeemontwerp, 
dat bestaat uit brandbestendige be- 
schermslangen die in de lengterichting 
zijn doorgesneden en eenvoudig om ka
bels worden gelegd. Wanneer de door te 
voeren kabels op deze manier zijn Inge 
pakf, wordt de overblijvende ruimte op
gevuld met losse beschermslangen. Tot 
slot wordt de doorvoering afgesloten 
met een 2 cm dikke laag brandbestendi
ge FIWA kit.
Uniek aan het RISE-systeem is dat de 
slangdelen bij verhitting of blootstelling 
aan vuur expanderen tot circa het vijf- tot 
tienvoudige van het oorspronkelijke volu
me. De rubberen schuimmassa die hier 
bij wordt gevormd, zorgt voor volledige 
afdichting en bescherming tegen vuur, 
hitte en giftige en corrosieve gassen,
De FIWA-krt is waterafstotend en gas
dicht en verzekert een waterdichte af
dichting. De waterdichtheid van de kit ligt 
op een niveau van 2,5 bar. Bovendien ex
pandeert de FIWAkit onder invloed van 
brand of vuur.
De CE-gecertificeerde RISE kabel en 
buisdoorvoeringen voldoen ruimschoots 
aan de A60-norm. Het systeem is gecer
tificeerd door American Bureau of Ship- 
ping, Lloyd’s Register of Shipping, Bu
reau Veritas, Det Norske Veritas, Korean 
Register of Shipping, Transport Canada, 
US Coast Guard, Marine Coastguard

Agency (Engeland), Nederlandse Scheep
vaart Inspectie, Registre Italiano Navale 
en Germanischer Lloyd.
De CSD pluggen waarborgen een gas
en waterdichte en brandvaste doorvoe
ring van stalen, koperen en aluminium lei
dingen door schoften en dekken. De 
pluggen zijn vervaardigd van het brand
bestendige rubbertype FRR en bestaan 
uit twee geli|ke delen. De delen zijn aan 
de buitenzijde van een zaagtandvormig 
profiel en aan de binnenzijde van een kan
teling voorzien. Het afdichtend vermo
gen van CSD afdichtingspluggen ligt op 
een niveau van 2 bar overdruk aan de 
achterzijde van de plug. Bij drukproeven 
op de flenszijde zijn zelfs aanzienlijk gro
tere overdrukken gemeten. Proefnemin
gen hebben aangetoond, dat het afdichv 
tend vermogen ook op lange termijn 
behouden blijft en dat trillingen hierop 
geen nadelige invloed hebben.
Het RISE-systeem wordt door Beele Eng
ineering op de markt gebracht. De CSD- 
pluggen worden geleverd door CSD In
ternational te Aalten.

Informatie:
Beele Engineering,
Beunkdijk 11, 7122 NZ Aalten.
Tel: 0543.461673, fax: 0543.461786
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Airpot presenteert wrijvingsloze lucbtcilinders in  
metrische uitvoering

Van de enkele jaren geleden door Airpot 
geïntroduceerde ‘AirpeT luchtcünders wor
den thans ook twee metrische modellen 
op de markt gebracht. Het betreft hier de 
series M9 en M l6, beide zowel in dubbd- 
werkende als in enkelwerkende uitvoering. 
Importeur Astro Controls B.V, tekent daar
bij aan dat er bij deze succesvolle cilinders 
■ afgezien van de maatvoering - construc
tief niets veranderd is. Net als alle andere 
typen uit het Airpetprogramma onder
scheiden ook deze metrische luchtcilin
ders zich door een vrijwel wrijvingsloze 
werking, Die is met name te danken aan 
de gekozen materiaakiitvoering, waarbij 
de gebruikelijke (slijtende) afdichtingen niet 
meer nodig zijn. De einders zijn uitgerust 
met een roestvast stalen cinderbuis met 
Pyrex-glazen binnenvoering, waaltonnen 
een uit gesinterd koolstof-materiaal ver
vaardigde zuiger beweegt. Door het glad
de oppervlak van de glazen voering en de

Marine Systems has unveiled Design Vi
sion 1,0, a new conceptual design tool 
for creating and evaluating integrated 
bridge system (IBS) designs.
Design Vision is an advanced computer- 
aided design (CAD) software program 
that permits the designer to construct a 
three-dimensional (3D) model of the 
bridge layout and evaluate various diffe
rent configurations. The software was 
developed jointly by Litton Marine Sys
tems and the University of Strathclyde, 
Glasgow, Scotland.
The program guides the user through 
each step of defining the basic bridge pa
rameters and placing various compo
nents. The designer can select one of six 
predefined bridge layouts, including a 
very popular DnV Watch 1 configuration, 
or can create a custom layout from a 
comprehensive library containing 3D ima
ges of the various subsystems and com-

zdfsmerende werking van de kodstof is 
er nauweli|ks sprake van enge wrijving. 
Bovendien is daardoor de gebruikelijke 
stick-slip - als gevolg waarvan de bewe
ging bt] het begin van de slag normaliter 
enigszins achterblijft - geheel uitgesloten. 
Aldus wordt te allen tijde een perfecte be
weging uitgevoerd, ook bij een lage dn*, 
een geringe snelheid en een korte slag.

Bij de thans uitgebrachte metrische mo
dellen M9 en M16 bedraagt de cilinder- 
boring resp. 9,3 mm en 15,9 mm. Beide 
zijn in verschillende slaglengtes lever
baar, te weten van 12,5 mm tot 150 
mm bij de dubbelwerkende typen en van 
12,5 mm tot 75 mm bij de enkelwerken
de veerretour cilinders. Alle zijn uitgerust 
met M5 ipersluchtaansluitingen; voor de 
montage zijn de persluchtcilinders aan 
één of beide zijden voorzien van M10 be- 
vestigingsschroefdraad. Aan het uiteinde

ponents, such as radars, ECDIS, steering 
consoles, chart tables and other modu
les, to create various conceptual models 
for bridge layouts. The designs can then 
be analyzed and evaluated by the archi
tects, shipyard engineers, shipowners 
and bridge watchstanders, using interac
tive virtual reality techniques. The bridge 
images can be rotated through 360 deg
rees in all dimensions f a  viewing at diffe
rent angles. The software even permits a 
“virtual watch officer“ to do an 'electronic 
walkthrough’ of the bridge to assess the 
ergonomics of a specific design. The sys
tem will also provide defatted configura
tion lists and printouts.
The user-friendly software is being rele
ased on a CD and can be installed on a 
customer a  salesperson s PC. It w® also 
be available to authorized users through 
the Internet via Litton Marine Systems 
website (www.LittonWanne.com).

van de zuigerstang is schroefdraad M3 
(bij de serie M9) dan wel M5 (bij de serie 
M16) aangebracht.

Gezien de bij de 'Airpel' toegepaste ma
terialen is corrosie uitgesloten; terwijl in
zet binnen een groot temperatuurtraject 
mogelijk is; volgens de fabrikant zouden 
temperaturen van -55°C tot +150°C zon
der meer toelaatbaar zijn. Belangrijk is 
voorts dat de uitzettingscoëfficiënten 
van de glazen cilindervoering en de kool- 
stofzuiger nagenoeg gelijk zijn, zodat de

Vickers K B  kleppen

Een nieuwe serie KB kleppen wordt gele
verd door de divisie Hydrauliek van Be- 
rendsen PMC. De kleppen kenmerken 
zich door de toegepaste geïntegreerde 
elektronica. In deze proportionele gelijk
stroom kleppen w adt namelijk geavan
ceerde elektrohydraulische technologie 
gecombineerd met plug-er>play geinte 
greerde elektronica. Ideaal om te positie 
neren of om snelheid of kracht te regelen 
in een closed loop systeem waarvan he  
ge prestaties worden verwacht. De KB 
serie is robuust uitgevoerd, eenvoudig te 
installeren, flexibel en zeer compact.
Het plug-ervplay concept slaat op het feit 
dat de kleppen volledig bekabeld en af
gesteld uit de fabriek komen. Dat bete
kent niet alleen een besparing in de mon- 
tagekosten, maar ook in de service- en 
onderhoudskosten wanneer de klep 
moet worden vervangen.

passing ook bij wisselende temperaturen 
vrijwel constant is. In veel situaties - zoals 
in de voedingsmiddelenindustrie - is het bo
vendien een groot voordeel dat er geen 
oliesmenng hoeft te waden toegepast; 
ondanks de ofevrije werking zou een le
vensduur van meer dan 25 miljoen cüinder- 
bewegingen probleemloos haalbaar zijn.

Astro Controls B.V.
Postbus 2099,2400 CB Alphen a/d Rijn. 
Tel: 0172.424247, fax: 0172.477500, 
e-mail: sales@astro.nl

De vereiste reinheidsgraad van de olie is 
gesteld op ISO 18/16/13. Dit is een ha 
gere toelaatbare vervuilingsgraad dan 
de meeste servokleppen waardoor ook 
hier op onderhoudskosten wordt be
spaard.

Doordat de regelversterker in de klep is 
geïntegreerd, ontstaat een zeer com
pact geheel dat veel minder gevoelig is 
voor schade afkomstig van buitenaf. De 
KB-sene voldoet aan beschermingsklas- 
se IP67 en is dus uitstekend bestand te
gen vocht. Uiteraard zijn de kleppen ook 
ontworpen volgens de EMC richtlijn.

Informatie;
Berendsen PMC BV, divisie Hydrauliek. 
Dhr, A. Joosten,
Tel; 070,4138836, 
fax: 070.4138773,
email: ane.joosten@pmcnl.berefKisen.com

Litton Marine Systems introduces virtual reality design 
tool for bridge layout
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Portable AIS Transponder System

Sweder>based company Saab Celsius 
TransponderTeeh AB, previously GP&C 
Sweden AB, has developed a totally new 
concept for pilots: a compact and porta
ble AIS Pilot Case.
The rugged unbreakable (hard shell) pilot 
case, which is watertight to 10 m, is 
using Saab Celsius TransporderTech's 
R3 AIS Transponder as the main compo
nent. It is brought onboard as a single 
unit and has full AIS capability, such as:
■ Tracking of own ship and all other AIS 

transponder equipped ships on the

ECS (Name, Position, Speed, Course, 
Heading, Destination, Size etc);

* ETA (Estimated Time of Arrival) func
tionality for own ship;

* Logging of transponder data;
'  Receive differential corrections from 

shore based beacon system;
‘ Continuous broadcast of own ship's Po

sition, Speed, COG, GPS accuracy etc;
* Broadcast or addressed text messa

ges to shipfs) and shore;
■ Receive text messages from ship(s) 

or from the VTS.

The pilot case is carried on board as a 
self contained unit, incorporating »  R3 
AIS transponder, differential GPS, rechar
geable batteries, external (AC/DC) po
wer supply for extended operation, wire
less modem for connection to a portable 
presentation system and a portable lap 
top with electronic chart display system 
application.
The pilot case is placed on the rail outs
ide the wheelhouse, in a ctear-view site, 
after removal ot the laptop. The laptop, 
as well as the pilot case, is equipped with 
a spread spectrum radio modem for wi
reless data communication. The laptop, 
on which the electronic chart system is 
running, can freely be placed on the 
bridge without tangled cables.

The pilot case has a built-in dGPS recei
ver with antenna. The GPS will start ope
rating as soon as the top of the case has

a clear view of the sky and power is ap  
plied. Differential corrections are sup 
plied to the GPS from a built-in beacon 
receiver that receives corrections from 
broadcasting 300kHz radio beacons.
The pilot case can operate up to 7 hours 
without connection to external power. If 
extended operation is needed, a connec
tion can be made to the ships mams po
wer. The supply is made with SELV (Safe
ty Extra Low Voltage) from an AC/DC 
supply inside the ship 
Optional VHP antennas are available, 
such as whip, blade or groundplane. 
Information:
Marketing Director Molger Ericsson,
Saab Celsius TransponTech AB.
Tel: +46.8,6276443, 
fax:+46,8.6276449, 
email: info@transpondertech.se, 
www.transpondertech.se

Stemat MARINE SERVICES
S te m a t bv is w e rk z a a m  in d e  m aritiem e  se c to r en is g evestig d  in R o tte rd a m . S te m a t is e e n  be lan g rijke  s teu n p o o t v o o r ve le  
bedrijven  d ie  w e rk z a a m  zijn  in d e  n a tte  aan n em erij, bag g erin d u strie  en o ffsh ore . M e t een  m o d e m  u itg eru ste  v lo o t en  z e e r  e rvaren  
en g em o tiveerd  perso n ee l is S te m a t b e tro k k e n  bij v e le  in fras tru c tu re le  p ro jec ten  in vo o rn am elijk  W e s t-E u ro p a . S te m a t b esch ik t 
h iervoor o ver u itg eb re id  en m o d e m  m ate riee l zoa ls  m u ltifunctione le  w erk s c h e p e n , s leep boten , d u w b o ten , p o n to n s , lïerpontons, 
kraan p o n to n s  e tc . S te m a t bv is e e n  w e rk m a a ts c h a p p ij van  “K on in k lijke  V o lker W esse ls  S tevin nv".

In verband m et uitbreiding van de werkzaam heden zijn wij, o p  zoek naar;

• Kapiteins
Vaarbevoegdheid: m aster all ships w ith a  gross tonnage less than 2000

• Schippers
Vaarbevoegdheid: 30 mijl

• Machinisten
Vaarbevoegdheid: chief engineer all m otorships w ith a propulsion pow er less than 3000 kW

Functie-eisen:
-  in het bezit zijn van genoem de vaarbevoegdheid, -  enige werkervaring in de baggerindustrie, offshore o f natte aannemerij strekt 
to t de aanbeveling, -  u itgezonden willen en kunnen w orden naar het buitenland voor kortere en langere perioden,
-  een flexibele werkinstelling, -  bij voorkeur w oonachtig  in om geving Rotterdam, -  bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

De CAO voor het Bouwbedrijf is van toepassing.
Voor m eer informatie kunt u contact opnem en m et de  heer H.B, Knepper, te lefoon 010-2996555

Belangstellenden w orden verzocht hun sollicitatie binnen vier weken na verschijnen van deze advertentie te  richten aan:

Stemat bv
t.a.v. Afdeling Personeel &  Organisatie
Postbus 54511,3008 KA R otterdam
tel: 010 2996555, fax: 010 2996543, E-mail: info@stemat.nl

Voor diegenen die op zee of in het buitenland gestationeerd zijn ten tijde van het verschijnen van deze advertentie en toch willen solliciteren, geldt dat 
zij ook telefonisch, per fax of e-mail kunnen solliciteren.
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Scheepsbouwkunde Huisman Itrec

J-lay  pijplegtoren voor de 
SAIPEM  7000
Huisman-ltrec te Schiedam, ontwerper en fabrikant van zware kranen, transport en offshore machines, heeft het contract 
voor het ontwerp en fabricage van de grootste J-lay toren ter wereld verworven. Een J-lay toren is een pijplegsysteem voor 
het leggen van stijve pijpen, d.w.z. stalen pijpen die een laag buigmoment hebben.

Tot het project behoort:
•  de toren zelf, met een lengte van 135 me

ter en een gewicht van 4500 ton;
•  het torenhoek aanpassingssysteem;
• machinerie om de pijp te handelen;
•  line-up gereedschap.

Saipem is een Italiaanse offshore contractor; 
de Saipem 7000 is een offshore constructie 
schip met twee zware kranen meteen hijsver
mogen van 7000 ton elk. Het is hiermee het 
grootste kraanschip ter wereld. Het wordt ge
bruikt om grote compartimenten voor boor- 
platforms, die op zee worden samenge
bouwd, van het land naar de locatie op zee te 
vervoeren en te plaatsen.
Deze verbouwing is uitgevoerd om de Saipem 
7000 ook te kunnen gebruiken ais pijpenlegger.

De totale tijd waarin dit project door Huisman - 
Itrec is gerealiseerd is 1 jaar. Het complete 
systeem is in de nieuwe productie hallen op 
onze nieuwe locatie aan de Wittorvhaven ge

bouwd. Het pijplegsysteem is geassembleerd 
en voor zover mogelijk getest in de fabricage 
hallen. De toren bestaat uit twee grote onder
delen: het onderdeel en het bovendeel. Het 
onderdeel is 95 meter lang, 14 meter breed 
en weegt circa 3000 ton.

Dit deel is zaterdag 27 februari 1999 naar 
Verolme Botlek vervoerd waar het op het 
schip geïnstalleerd is. In de eerste week van 
maart is het bovenste deel met een lengte 
van 40 meter en een gewicht van 1500 ton 
op het onderste deel geplaatst. Vervolgens 
zal het hele pijplegsysteem getest worden. 
Het eerste project is het leggen van een pijp
leiding voor het Exxon Diana project in 1999,

Aanvullende informatie
Het pijplegsysteem is gebouwd om stijve pij
pen met een diameter van 4 inch tot 32 inch te 
kunnen leggen tot een diepte van circa 3000 
meter. Een pijp heeft een standaard lengte van 
12 meter. Aan boord van het schip worden 4 
pijpen aan elkaar gelast, dus met een totaie 
lengte van 48 meter. Het maximale gewicht 
van 48 meter pijp is afhankelijk van de diame
ter, doch maximaal ongeveer 50 ton.

Het torenhoek aanpassingssysteem maakt het 
mogelijk om de toren ten opzichte van het schip 
een hoek van 20° {90 -110°) van de verticale 
positie te laten maken. De hoek dient te worden 
aangepast aan de diepte van het water waar een 
pijp gelegd zal worden. Bij diep water zal de to
ren de hoek van 90° benaderen, bij ondiep wa
ter zal de teren meer in de hoek van 110° staan.

Het systeem is zodanig ontworpen dat de 
Jfay toren door de eigen kranen van het schip 
geïnstalleerd en verwijderd kart worden. 
De toren wordt door middel van een pen con
nectie tegen het schip gemonteerd, waardoor 
het systeem modulair is.

In de eerste week van maart 1999 is het bo
venste gedeelte op de toren geplaatst.

Fig.2. De SAIPEM 7000  met de nieuwe J-lay 
tower hij Verolme Botlek.

Verbouwing bij Verolme Botlek
Verolme Botlek, de scheeps- en offshore w erf, 
heeft de order verworven voor deze ingrijpen
de verbouwing. Het kraanschip arriveerde op 
2 november 1998 aan de werf van Verolme 
Botlek. De werkzaamheden omvatten in 
hoofddelen:

*  Het prefabriceren en installeren van 5 
scharnierpunten voor het monteren van de 
pijplegtoren.

*  Het inrichten van 2 bestaande ruimtes tot 
dieselgeneratofkamers en het hierin instal
leren van 4 dieselgeneratoren.

*  Het bouwen van nieuwe keteiruimten en het 
inrichten hiervan.

*  Het bouwen van aanvullende ruimten voor 
het plaatsen van extra schroeven voor de 
voorstuwing.

* Het uitbreiden van het bestaande hoog- 
spanningwoedingsysteem en het daarvoor 
inrichten van een separate hoogspannings- 
ruimte in het voorschip.

Voor deze verbouwing wordt 80G ton staal en 
100 km elektra kabel verwerkt. Oplevering 
van het kraanschip c.q. pijpenlegger heeft 
and maart 1999 plaats gevonden.

Hg, 1. Vervoer van het onderste deel van de 
toren.
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S ch e e p sw e rk tu ig k u n d e  W inel

Winel Air/Fuel Ratio Controller
In de komende jaren zal er nieuwe (IMO) regelgeving met betrekking tot de NO, uitstoot van scheepsdieselmotoren van 
kracht worden. Voor zeegaande schepen zal deze uitstootbeperkingen geleidelijk van toepassing worden verklaard, voor 
nieuwbouwschepen is deze per 0 1 /0 1 /2 0 0 0  ingegaan, bestaande schepen hebben tot 0 1 /0 1 /2 0 0 5  de tijd om maatregelen 
te nemen om aan de uitstootiimieten te voldoen.

Voor een motor van 2000 kW/ 
1000 rpm houdt dit in dat de 
maximale N0X uitstoot niet ho
ger mag zijn dan 11,3 g/kWh 
ofwel 22.6 kg N0X per uur. Veel 
moderne motoren met drukvuk 

ling kunnen niet zonder speciale hulpmiddelen 
aan de nieuwe IMO limieten voldoen. Niet al
leen die IMO maar ook de Europese autoritei
ten zijn bezig met regelgeving met betrekking 
tot uitstoot van N0„ door scheepsmotoren. 
Dit betekent dat de binnenvaart binnen afzien
bare tijd ook zal moeten voldoen aan strenge 
emissie-eisen zoals die al op een aantal plaat
sen gelden, o.a. in Californië.

Winel heeft met het oog op deze regelgeving 
Smart Diesel Injection Controller (SDIC 
2005® ) Air/Fuel Ratio Controller ontwikkelt, 
die de N0X uitstoot terugdringt tot beneden 
de IMO waarden. Het systeem bestaat uit een 
aantal sensoren, die op de motor worden aan
gebracht om o.a. inspuitdruk en verbran- 
dingsdruk in de cilinders te meten. Aan de 
hand van de gemeten waarden bepaalt een 
computer het optimale inspuitmoment en de 
juiste hoeveelheid brandstof. Door middel van 
elektronisch geactiveerde kleppen in de hoge 
druk brandstofleidingen tussen de injectie
pomp en de injecteur wordt het injectietijdstip 
en de injectieduur geregeld.

Bij normaal bedrijf wordt de regulateur van de 
motor overbrugd, bij een storing van het Air/Fu
el Ratio Controller systeem neemt de regulateur 
automatisch de motorregeling over. Het sys
teem is dus 100% redundant. De Air/Fuel Ratio 
Controller is bijzonder geschikt voor opbouw op 
bestaande motoren en is geschikt voor alle mo
tortypes tot 4000 toeren per minuut.

Het Ministerie van VROM heeft de Air/Fuel Ra
tio Controller reeds erkend als milieubespa- 
rende investering en het systeem is op de 
VAMIL lijst geplaatst Op de VAMIL lijst staan 
bedrijfsmiddelen waarvan de investeringen fis
caal gestimuleerd worden door versnelde 
(vrije) afschrijving toe te staan.

Voordelen van de Air/Fuel Ratio
Controller

• N0X uitstoot wordt verminderd tot beneden 
de IMO limieten;

• Besparing op brandstofverbruik tot 20%;
• Vermindering van torsietrillingen vermin

dert slijtage aan de motor;
• 100% systeem redundantie d.m.v. mecha

nisch back-up;
• Kleine systeemcomponenten en laag ge

wicht, eenvoudige inbouw;
• Geen catalysatoren, toevoegingen of ver- 

bruiksdelen noodzakelijk;
• Geschikt voor bestaande en nieuwe moto

ren;
• Sensoren geven actuele informatie over 

het motorvermogen en brandstofverbruik;
•  Sensoren geven actuele informatie over de 

conditie van de motor;
•  Vermindering van de geluidsdruk aan 

boord met ca. 6 dB(A);
•  Voorkoming van roetuitstoot tijdens 

manoeuvreren en starten;
• Voorkoming van cyclische effecten, zoals 

slecht stationair lopen bij koude motor;
• Vermindering van de thermische belasting 

van de cilinderkoppen.

M DO/Gasolie brandstofcysteem

Het Air/Fuel Ratio Controller systeem bestaat 
uit de volgende onderdelen ter regeling van 
het injectietijdstip en de injectieduur:

Air/Fuel Ratio Controller uitgeschakeld
Indien de Air/Fuel Ratio Controller is uitge
schakeld dan staat de SDIC by-pass klep (03) 
in gesloten positie. De brandstofopvoerpomp 
(01) levert brandstof uit het brandstofsysteem 
(T l) aan de injectiepomp (02). De injectie- 
pump (02) levert brandstof aan de injecteur 
(11). In deze stand regelt de regulateur de 
brandstofhoeveelheid naar de cilinders.

Air/Fuel Ratio Controller ingeschakeld
Indien de Air/Fuel Ratio Controller is ingescha
keld, dan staat de SDIC by-pass klep (03) in 
open positie, zodat brandstof vanaf de injec
tiepomp (02) via de ditferentiaalplunjer (04) 
naar de injecteur (11) kan vloeien. De bran- 
stofopvoerpomp levert brandstof aan de diffe- 
rentiaalplunjer om bij volle belasting te com
penseren voor de brandstof die wordt 
afgebloed in de eerste fase van de injectiepe- 
riode (voor nadere uitleg zie hoofdstuk Lage 
N0„ emissie). Het exacte injectietijdstip en de 
injectieduur worden geregeld met de afbloed-

Flg.1

01 = Brandstofopvoerpomp
02 = Injectiepomp
03 = SDIC by-pass klep
04 = Differertlaalplunjer
05 = Afbloedklep, normaal open
06 = Afbloedklep, normaal gesloten
07 = Smoorklep
08 = Terugslagklep
09 = Terugslagklep
10 = Terugslagklep
11 = Injecteur
T1 = MDO /  Gasolie tank
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kleppen (05) en (06). Afbloedklep (05) is nor
maal geopend, waardoor brandstof terug
vloeit maar de brandstofretourleiding. Afbloed 
klep (06) is normaal gesloten, zodat de brand
stof met kan afvloeien naar de brandstofre
tourleiding,

Wanneer HiPaDS 1 (toerental- & richtingssen- 
sor) bij 90 graden voor top dead centre 
(BTDC) geactiveerd wordt door een nok op 
het vliegwiel, bepaalt de Masterunit aan de 
hand van actueel toerental en vermogen het 
gewenste injectietijdstip en de injectieduur, re
kening houdend met het gevraagde vermo
gen en de systeeminstellingen (lage NOx uit
stoot of laag brandstofverbruik). Bij 26 
graden BTDC begint de injectiepomp brand
stof te leveren aan de injecteur. Deze brand
stof wordt echter afgebloed via klep (03) en 
klep (05). Bij 25.5 graden BTDC wordt klep 
(05) gesloten, zodat er druk wordt opge
bouwd in de hoge druk brandstofleiding naar 
de injecteur en de injectie begint. Bij 16.5 gra
den BTDC wordt klep (06) geopend en de 
brandstof kan wegvloeien naar de brandstof
retourleiding. Hierdoor valt de druk in de hoge 
druk brandstofleiding weg en de brandstofin- 
jectie stopt. Bij 16 graden BTDC stopt de in
jectiepomp met het leveren van brandstof.

Door A t, en At2 te varieren kan de motor ge
regeld worden in de richting van lage NOx 
emissie, laag brandstofverbruik of een combi
natie van deze twee voorkeuren. Indien de 
Air/Fuel Ratio Controller is ingeschakeld, 
wordt de regulateur overbrugd en regelt de 
Air/Fuel Ratio Controller de brandstofinspui- 
ting.

Regelsysteem

Vermogensregeling
Het werkelijke vermogen per cilinder wordt 
gemeten door de druk in de cilinders te me
ten en dit af te zetten tegen de positie van de

zuigers. Met behulp van de HiPaDS sensor op 
de starterkrans op het vliegwiel wordt de posi
tie van de zuigers bepaald. Door middel van 
druksensoren in de cilinderkoppen wordt de 
cilinderdruk gemeten. Met deze meetwaar
den kan men per cilinder een p, V diagram op
zetten waaruit het werkelijke vermogen afge
lezen kan worden. Het vermogen wordt 
geregeld door middel van de brandstofklep- 
pen in de hoge druk brandstofleidingen tus
sen de injectiepomp en de injectuer. Om het 
vermogen gelijkelijk te verdelen over alle cilin
ders wordt het injectietijdstip van iedere cilin
der geregeld als functie van het toerental en 
het vermogen, waardoor torsietrillingen en 
thermische belasting van de cilinderkoppen 
sterk worden verminderd.

Motortoerentalregeling
Het werkelijke motortoerental wordt gemeten 
m.b.v. de HipaDS sensor. Het motortoeren 
wordt geregeld met behulp van de brandstof- 
kleppen in de hogedruk brandstofleidingen.

Lage NOx uitstoot voorkeuze
Indien de Air/Fuel Ratio Controller in de lage 
NO, uitstoot voorkeuze staat, zal het systeem 
de inspuiting licht vertragen, door gedurende 
het eerste gedeelte van de inspuiting brand
stof te laten afbloeden naar de brandstofre
tourleiding. Nadat de afbloedklep gesloten is, 
zal de inspuiting beginnen. Daarna wordt in

het p, V ckagram nagegaan of het vermogen 
nog op het gewenste niveau ligt. Indien dit het 
geval is zal de inspuiting later opnieuw licht 
vertraagd worden (At, wordt groter), teneinde 
de NO, uitstoot verder te verminderen. Indien 
het gewenste vermogen niet gehaald wordt, 
zal de inspuiting vervroegd worden (At, wordt 
kleiner), totdat het vermogen weer op het ge
wenste niveau ligt.

Laag brandstofverbruik voorkeuze
Indien de Air/Fuel Ratio Controller in de laag 
brandstofverbruik voorkeuze staat, zal het 
systeem de inspuiting vervroegen tot het tijd
stip waarop de injectiepomp begint te leve
ren. Gedurende het laatste gedeelte van de in
spuiting zal het systeem brandstof afbloeden 
naar de brandstofretourleiding om brandstof 
te besparen. Daarna wordt in het p, V dia
gram nagegaan of het vermogen nog op het 
gewenste niveau ligt. Indien dit het geval is zal 
het einde van de inspuitingsduur eerder wor
den afgekapt (At2 wordt groter), teneinde het 
brandstofverbruik verder te verminderen. In
dien het gewenste vermogen niet gehaald 
wordt, zal het afkappen van de inspurtings- 
duur weer worden vertraagd (Atj wordt klei
ner), totdat het vermogen weer op het ge
wenste niveau ligt.

Brandstofverbruik
Brandstofverbruik wordt nadelig beïnvloed 
door de volgende oorzaken:
•  Injectievertraging als gevolg van slijtage, 

speling, torsie of dynamisch gedrag. Injec
tievertraging reduceert de gemiddelde ef
fectieve druk en als gevolg daarvan stijgt 
het brandstofverbruik, alsmede de uitstoot 
van CO, CH en deeltjes.

•  Afstelling. De meeste motoren zijn niet uit
gerust met systemen die het moment van 
inspuiting regelen afhankelijk van toerental 
en belasting. Als gevolg daarvan hebben al
le afwijkingen van het vooraf ingestelde op
timum negatieve gevolgen voor de efficien
cy van de motor. De Air/Fuel Ratio 
Controller past voor iedere cilinder individu
eel het injectietijdstip aan, afhankelijk van 
toerental en belasting. Tevens wordt het 
motorvermogen gelijkelijk over alle cilin
ders verdeeld om torsie te minimaliseren.

•  Inspuiting. De conditie van de injectiepomp 
en de injecteur dragen in belangrijke mate 
bij aan het verbrandingsproces en dus aan 
de emissies. De Air/Fuel Ratio Controller 
bewaakt continu mjectiedruk en openings- 
druk van de injecteur, zodat de gebruiker 
op ieder moment in staat is de conditie van 
het brandstofsysteem uit te lezen en actie 
te ondernemen. Diverse soorten brandstof 
hebben een verschillend verbrandingsge- 
drag, zoals onstekingsvertraging, die de 
prestaties van de motor negatief kunnen

In jectiepom p

HiPaD S 1

A fb loedklop  05

A fb loedklep  06
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benvloeden. De Air/Fuel Ratio Controller 
past het injectietijdstip en de hoeveelheid aan 
aan de eigenschappen van de brandstof.

W at kan de Air/Fuel Ratio Con
troller voor u betekenen?
De Air/Fuel Ratio Controller kan de onder
staande oorzaken van hogere emissies en 
een verhoogd brandstofverbruik corrigeren:

Cilinderdruksensoren
Cilinderdruksensoren worden in de injecteur- 
houder gemonteerd. Een gat met een kleine 
diameter wordt in de injecteurhouder ge
boord, waarin de sensor geplaatst wordt. Re
denen voor deze plaatsing zijn:
•  geen verandering van de geometne van de 

verbrandingskamer;
•  geen veranderingen aan de cilinder kop;

Afwijking met
Verhoging van SDIC 2005®

Afwijking1 van brandstof- Air/Fuel Ratio
Oorzaken optimum verbruik Emissie2 types Controller

Mechanische instellingen 
Dynamische oorzaken 
Afstelling
Openingsdruk injecteur
Injectiedruk
Torsie
Thermische belasting 
Ontstekingsvertraging 
Brandstofkwaliteit 
Variatie hoeveelheid 

inlaatlucht 
Afwijkingen in vermogen 

tussen cilinders

0.2 -3,5° 2-20%
0.2-3.50 2-20%
0-5° 0-8%
5-60% 0-12%
10-70% 0-12%
0.2-3.5° 2-20%
1 -10 °C 0-5%
0.1-2.5° 1-12%oO

0-15%
2-15% 0.1-2%

2-30% 0-8%

3 <0.1°
3 <ß.l°
2;3 <0.1°
2;3;4 Warning
2;3;4 Warning
2 50.1°
2;3 <;1%
2;3;4 <0.1°
2;3;4 <0.1°
2;3;4 <1%

NB: individuele getallen mogen niet worden opgeteld

1 Afwijkingen in graden op de krukas
2 Emissie types:
1 = C02 3 = Deeltjes
2 = N0X 4 = CO

System componenten
De SDIC 2005 Air/Fuel Ratio Controller Modu
le 1 bestaat uit de volgende onderdelen:

(n staat voor het aantal cilinders van de motor)

•  de sensoren kunnen eenvoudig gemonteerd 
worden;

•  de injecteurs kunnen worden geprefabri
ceerd, waardoor inbouwtijd kan worden 
verkort;

2 HiPaDS toerental- & richtingssensoren; 
n cilinderdruksensoren in de verbrandingska
mer;
n brandstofdruksensoren in de hoge druk 
brandstofleidingen;
n elektronische brandstofkleppen in de hoge 
druk brandstofleidingen;
1 regelkast:

1 masterun'it 
n cilinderunits
n brandstofklepunits
2 voedingen

Installatie 

HiPaDS Sensoren
HiPaDS toerental- & richtingssensoren wor
den gemonteerd op montagebeugels. Eén 
wordt gemonteerd bij de starterkrans op het 
vliegwiel en één wordt gemonteerd bij de in
jectiepomp van cilinder 1.

Fig.3

Brandstofdruksensoren
Brandstofdruksensoren worden in het brand- 
stofklephuis tussen de injectiepomp en de in
jecteur aangebracht.

Elektronisch gestuurde brandstofkleppen
Elektronisch gestuurde brandstofkleppen wor
den in de hogedruk brandstofleidingen aange
bracht, direct na de injectiepomp.

Regelkast
De regelkast wordt met behulp van steunen 
en dempers flexibel opgehangen in de motor- 
kamer. Afmeting zijn ca. 600 x 450 x 500 
mm (breedte x hoogte x diepte).

Bedrading
Alle onderdelen zijn bekabeld en gereed voor 
installatie.

Specificaties Sensoren 

Druksensoren

Dynamisch bereik [kPa] 35.000
Maximum druk tkPa] 103.500
Resolutie [kPa] 0,690
Resonantie frequency [kHz] >500
Schakeltijd ps S l.0
Structuur geometry compressie
Materiaal meetelement quartz
Behuizing RVS
Diafragma RVS316L

Hoog frequente Piezoelektrische druksen
soren zijn verkrijgbaar met een dynamisch be
reik tot 690.000 kPa. Optische druksensoren 
zijn eveneens toepasbaar.

Lees verder op pag.41
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Storm waarschuwingsdienst K N M I
van eenvoudige seinpaal tot M aritiem M eteorologische D ienst

Sinds 1992 worden de stormwaarschuwingen voor de scheepvaart opgesteld bij de Maritiem Meteorologische Dienst van het 
KNMI in Hoek van Holland. Vóór die tijd werden deze berichten gemaakt op de hoofdvestiging te De Bilt. De stormwaarschu- 
wingsdienst van het KNMI, in de vorige eeuw begonnen met seinpalen langs de kust, is nu een modem maritiem meteorolo
gisch centrum, waar meteorologen de weersontwikkeling continu bewaken aan de hand van computerberekeningen en actu
ele gegevens.

H
evige stormen, waarbij vloten 
vergingen, waren in de vorige 
eeuw aanleiding to t de oprich
ting van nationale meteorologi
sche instituten. Prof. C.H.D. 
Buys Ballot, de oprichter van 

het KNMI, stelde op grond van metingen vast 
dat er een verband bestaat tussen luchtdruk 
en wind. Door de wet van Buys Ballot kwam 
de mogelijkheid voor wind- en stormverwach- 
tingen binnen bereik. In ons land werden vanaf 
de zomer van 1860 telegrafisch overgesein
de actuele gegevens van luchtdrukafwijkingen 
en wind bekend gemaakt op publicatieborden 
in de zeehavens. Het was de aanzet tot een 
stormwaarschuwingsdienst, die het KNMI in 
1864 officieel instelde. Engeland startte in 
1862 een stormwaarschuwingsdienst voor 
de kustplaatsen. De waarschuwingen uit Lon
den werden kenbaar gemaakt door signalen 
in de vorm van een cilinder met kegels over
dag en lantaarns in de nacht. Dit systeem 
bleek echter niet te voldoen zodat de Engelse 
stormwaarschuwingsdienst enkele jaren later 
weer werd gestaakt.

Buys Ballot introduceerde toen zijn aëroklinos- 
koop, een seinpaal voor het aangeven van 
storm. Dit apparaat bestond uit een horizonta
le stang die in een schuine stand kon worden 
gezet. Hoe groter het luchtdrukverschil tus
sen twee plaatsen, zoals Groningen en Maast
richt, hoe schuiner de stand van de stang. 
Wind wordt veroorzaakt door verschillen in 
luchtdruk, zodat de stand aangaf of er storm 
op komst was. Op de aëroklinoskoop was 
een windvaan bevestigd, die de windrichting 
aangaf. In 1867 waren aëroklinoskopen te 
zien op acht plaatsen langs onze kust en op 
het dak van het toenmalig hoofdobservatori
um van het KNMI, de Zonnenburg in Utrecht. 
In Engeland en Duitsland werd het idee over
genomen waarbij op de vroegere stormsei- 
nen, de palen met cilinders en kegels, zo’n in
stelbare stang werd bevestigd.

De aëroklinoscoop

Buys Ballot zag echter meer mogelijkheden 
om meteorologische gegevens te gebruiken 
voor de zeevaart. In 1879 stelde hij de com
missie voor Wetenschappelijke Zeevaart voor 
in Amsterdam een filiaal te vestigen van het 
KNMI. Twee jaar later werd de filiaalinrichting 
Amsterdam opgericht en in 1900 werd daar 
de stormwaarschuwingsdienst gevestigd. De 
aëroklinoscoop raakte uit de tijd en daarvoor 
in de plaats werd langs de kust een groot aan
tal posten ingericht, waar overdag bij storm 
kegels, een bal en vlaggen werden gehesen. 
In 1916 werd daar ook nachtseinen ge
plaatst. In dat jaar ging de stormwaarschu
wingsdienst om praktische redenen terug 
naar het hoofdkantoor van het KNMI in De Bilt, 
dat intussen internationaal tot een belangrijk 
meteorologisch centrum was uitgegroeid.

O r g a n is a t ie
Ook de districtsindeling van de stormwaar
schuwingsdienst veranderde:
Buys Ballot ging van start met 1 district. De

waarschuwing gold toen voor de hele kust. Dit 
heeft stand gehouden tot 1912 of 1913. De 
uitvoering van de stormwaarschuwingsdienst 
was toen in handen van de filiaalinrichting van 
het KNMI te Amsterdam. De directeur van de
ze vestiging rapporteerde jaarlijks over de 
werking van de stormwaarschuwingsdienst. 
Drt verslag werd als Bijvoegsel to t de Neder
landse Staatscourant gepubliceerd. In dit bij
voegsel van zondag 4  en maandag 5 augus
tus 1912 schrijft hij het volgende:
“Het heeft bij ondergetekende reeds geduren
de eenigen tijd een punt van overweging uit
gemaakt, of het niet raadzaam zou zijn de 
stormwaarschuwingsposten te  verdeelen in 
twee districten, waardoor het mogelijk wordt 
een deel der kust te waarschuwen (eventueel 
op een deel der kust de seinen neer te halen) 
en een ander deel n ie t’.
De heer L. Roosenburg, de directeur, moti
veert vervolgens zijn voorstel met een voor
beeld. Hij stelt daarom voor de kust te verde
len in een district Noord en een district Zuid, 
waarbij Ijmuiden het scheidingspunt zou kun
nen zijn.
Weer later, toen toegenomen kennis van de 
meteorologie een verdere detaillering moge
lijk maakte en de verbeterde radiocommuni
catie er voor zorgde dat de waarschuwingen 
op de schepen ontvangen kon worden, kwam 
een opdeling in 3 waarschuwingsgebieden, te 
weten:

Noord (van Borkum to t den Helder);
Midden (van den Helder to t Hoek van Hol
land);
Zuid (van Hoek van Holland to t de Belgi
sche grens);

Vooral de ouderen zullen zich deze indeling 
nog herinneren.
Omdat de scheepvaart belangrijker werd, en 
daarmee de noodzaak van een goede bericht
geving en waarschuwingsdienst, werd in 
1972 de huidige indeling vastgesteld be
staand uit 6 districten, te  weten: Vlissingen,
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Hoek van Holland, Umuiden, Texel, Rottum en 
Usselmeer.
De uitvoering van de wind- en stormwaarschu- 
wingsdienst (WSWD) en de daarbij behorende 
districten wordt bij ministeriële beschikking 
geregeld.
Sinds 1972 is er opnieuw veel veranderd. De 
meteorologie heeft zich stormachtig ontwik
keld, en ook de scheepvaart verandert. De 
watersport in de kust- en ruime binnenwate
ren groeit enorm. Deze, meer kwetsbare, 
groep varenden heeft behoefte aan nog gede
tailleerder waarschuwingen. Dit geldt ook 
voor de binnenvaart op de ruime binnenwate
ren. Daarom wordt door het KNMI, in nauwe 
samenwerking met gebruikers en overheden, 
gewerkt aan een nieuwe indeling, die beter 
aansluit bij de behoeften.

In 1921 ging, als nasleep van de watersnood 
van 1916, de Stormvloedseindienst (SVSD) 
van de Dienst Getijdenwateren (DGW) van 
start. Het KNMI gaf in eerste instantie een 
waarschuwing voor overschrijding van een be
paalde waterstand, waarna de SVSD tot actie 
overging.

De stormwaarschuwings- en stormvloedsein
dienst hebben in de loop van deze eeuw ge
profiteerd van de enorme vooruitgang in de

Vervolg Winel Air

Current Status
De Air/Fuel Ratio Controller is in het eindstadi
um van de ontwikkelingen en is voorjaar 1999 
geïntroduceerd op de markt. In samenwer
king met Rijkswaterstaat Meetdienst Noord- 
Nederland is een proefproject opgezet, waar
bij de bakboord motor van het meetvaartuig 
“Blauwe Slenk” is uitgerust met het Air/Fuel 
Ratio Controller systeem. Dit project is be
doeld als technology demonstrator' om de

meteorologie en communicatie, al waren er 
ook moeilijke tijden. Zo werd in 1934 het aan
tal waarschuwingsposten langs de kust van
wege bezuinigingen aanzienlijk verminderd, 
terwijl tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
waarschuwingsdienst van het KNMI nauwe
lijks functioneerde. Vooral daarna is de nauw
keurigheid van de prognoses en de berichtge
ving verbeterd. Vanaf 1956 werd een nieuwe 
methode gehanteerd waardoor de opzet, de 
afwijking van de waterstand boven astrono
misch getij, als advies aan de SVSD kon wor
den gegeven.

De huidige situatie
De huidige maritiem meteorologische dienst 
van het KNMI is in 1989 gestart in een uit de 
oorlog daterende betonnen radartoren op de 
duinen van Hoek van Holland. In Middelburg is 
een regionale afdeling van deze dienst geves
tigd, van waaruit de 'natte verwachtingen' 
voor de regio Zeeland worden verspreid. De 
Maritiem Meteorologische Dienst is verant
woordelijk voor de weers- en waterstandsver- 
wachtingen voor de scheepvaart en de storm- 
waarschuwingen.

Op verscheidene olie- en gasproductieplat- 
forms in de Noordzee staan sensoren opge
steld voor het meten van windsnelheid, wind

mogelijkheden van NO„ emissiebeperking in 
praktijksituaties aan te tonen.

In 1998 ontving Winel uit handen van ZKH de 
Hertog van Edinburgh het Certificaat van Aan
beveling in de categorie Terugdringing Mari
tieme Verontreiniging tijdens het Seatrade 
Awards Gala in Londen.

richting, lucht- en watertemperatuur, lucht
vochtigheid en zicht. Op een aantal platforms 
worden ook golfhoogte- en water- 
standsmetingen verricht. Daarnaast ontvangt 
de maritiem meteorologische dienst via De 
Bilt continu gegevens van het internationale 
meteorologische net, het “Global Telecommu
nication System", van weersatellieten en van 
radarsystemen. De informatie wordt verwerkt 
in computermodellen, waarmee berekenin
gen worden uitgevoerd voor de verschillende 
verwachtingen. Niet alleen weersverwachtin
gen voor de korte en lange termijn tot vijf da
gen vooruit, maar ook verwachtingen van gol
ven, deining, afwijkingen van de waterstanden 
en getiistromingen. Daarnaast wordt gebruik 
gemaakt van computerberekeningen van het 
Europees Centrum voor weersvoorspellingen 
op de Middellange Termijn (ECMWF) in Rea
ding. De seinpaal van Buys Ballot is inmiddels 
verhuisd naar het bedrijfsmuseum van het 
KNMI in De Bilt.

Harry Geurts, PR & Voorlichting KNMI,
Kees Dekker, Hoofd maritiem meteorologi
sche dienst.
Met dank aan de bibliotheek van het KNMI.

Voor nadere informatie kunt u contact opne
men met:

Ing. Alexander Harsema Mensonides, Sales
Manager Elektronic Systems en
Ing. Guus Vrijer, Technical Sales Engineer.

Winel BV, Postbus 70,9400 AB Assen.
Tel: 0529.366060, fax: 0592.340833, 
email: sdic@winel.nl.

Fig.5. De elektronisch gestuurde brandstofklep- 
pen worden bovenop de iijnpomp gemonteerd.

Winei HiPaDS toerental + richtingsensor
Voeding [V DC] 24V nominaal, 18 - 36V +10%  golven
Reactietijd [pis] <4
Frequency [kHz] 0 -1 2 0
Invoer tandkrans, nokken of gaten volgens W E 0660

deel 208
Uitvoer NPNofPNP
Sensor type Hall element
Samenbouw Hall sensor sensor met elektronica en kabel,

gegoten in stalen behuizing 
Behuizing Cylindrische stalen buis met M12 x 1

schroefdraad aan de buitenzijde 
Kabel Oliebestendig, merk Lappkabel, type Olflon
Bescherming 1P68
Werktemperatuur 5 -120  °C
Relatieve vochtigheid 100%
Trillingsniveaux Motorkamer met hogere order resonanties
Luchtdruk 750-1200 hPa
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Voyage D ata Recorder (V D R )
The Maritime Black Box

Thomson-CSF Detexis has been working within a European Union Co-operative R&D project to produce a shipbome voyage 
data recorder. From 1 January, 2 002  all passenger ships, ro-ro ferries and high speed craft operating within European Union 
waters will have to carry a VDR. It has been recommended at the IMO that VDRs should be fitted to ships carrying hazardous 
cargo from July 2002 .

Fig. l . A  mock-up' of the voyage data recorder 
design from the Maritime Black Box project

A
s evidenced by recent events 
(Herald of Free Enterprise, 
Scandinavian Star and Estonia) 
maritime accidents continue to 
result in heavy loss of life and 
serious damage to the environ

ment. Since 1990 about 1000 ships have 
been lost implying more than 6500 human ca
sualties (IUMI source September 1998). The
se painful events may be prevented from re
curring thanks to a better awareness mainly 
permitted by the establishment of their cau
ses and circumstances. In this context of ma
ritime accident prevention is bom the opera
tional need for a mandatory voyage data 
recording system.
Installing a voyage data recording system 
aboard ships which collects essential data as 
to the circumstances and origins of an acci
dent will greatly improve the supply of reliable 
information, thereby facilitating investigations 
for governmental authorities and international 
maritime organisations. Named VDR for ship 
borne Voyage Data Recorder, the data recor
ding system is for maritime transport what 
the well-known airborne black box'is for air 
transport industry

M aritime black box project
The Maritime Black Box project is a Euro 1.8 
million European Research and Development 
project, half funded by the Commission of Eu
ropean Communities DG Vll-E (specific Direc
torate for Waterborne Transport) within its 4th 
Framework Programme. The MBB project be
gan in 1996 and was completed in 1999.
The overall objectives of the Maritime Black 
Box European project are to contribute to on
going international efforts to specify the requi
rements and performance standards to be 
achieved. Other aims in the context of introdu
cing Voyage Data Recorders (VDR) include: 
gathering European skills in the fields of mari
time regulation, security, technology (shipbuil
ding and ship equipment) and expertise (mari
time enquiries, recorders technology); 
proposing a legal framework for the imple
mentation, taking into account the internation
al regulations (IMO Resolution A(861)20) and 
the regional regulations (EU Directive no 
C0MU998)); preparing technical specifica
tions of requirements for a modular and open- 
ended Maritime Black Box in relationship with 
the works realised by the International Electro
technical Commission (IEC) defining minimal 
requirements for VDR (IEC specifications no 
61996); developing a technological demon
strator of the Maritime Black Box and testing 
it at sea in actual conditions.

A European partnership
The partners involved in this project have 
been selected for their skills in their specific 
domains. Leading the consortium is Dassault 
Electronique of France.
ThomsorvCSF Detexis has extensive experien
ce in the development and production of solid- 
state cockpit voice recorders (CVR) and flight 
data recorders (FDR) for military and commer
cial aircraft. ThomsorvCSF Detexis is the co
ordinator of the MBB European project.
EEIG Unitas of Belgium (European Economic 
Interest Group) is a cooperative group of

three main European classification societies, 
members of the International Association of 
Classification Societies: Bureau Veritas (Fran
ce), Germanischer Lloyd (Germany) and Regi- 
stro Italiano Navale (Italy). The main concerns 
of EEIG Unitas are in R&D, classification and 
training, with the objectives of promoting the 
highest levels of safety and preventing envi
ronmental pollution by maritime transport. 
Member of the Kongsberg Group, Kongsberg 
Norcontrol is a pioneer since the early seven
ties in the field of marine electronics. Kongs
berg Norcontrol is today a leading supplier in 
the world of computer-based automation sys
tems, integrated bndge systems (IBS) and in
tegrated control system (ICS), both for deep- 
sea vessels and for high-speed craft (HSC). 
Kvaemer Ships Equipment is a member of the 
Kvaemer Group: the largest shipbuilding 
group in Europe and the world leading ship
builder in special carriers (liquid natural gas, 
high-speed craft).
Sirehna of France is a Contract Research or
ganisation, subsidiary company of “Ecole 
Centrale de Nantes” . The purpose of Sirehna 
is to carry out research and industrial applica
tions in the fields of naval hydrodynamics, 
fluid mechanism and related topics.
Maritime experts included in the team are: Mr 
A.N. Cockroft of the United Kingdom who is a 
marine consultant specialising in accident in
quiries (collision, stranding, fire and explosions 
and construction related accidents) and Mr G. 
Marchand of France is Administrates des Af
faires Maritimes (Maritime Affairs Administra
tor) with strong experience in legal issues.

International Regulations
On February 12, 1997, the International Mari
time Organization (IMO) defined the purpose 
of the VDR, namely as a means to maintain 
and store, in a secure and retrievable form, of 
information concerning the position, move
ment, physical status, command and control 
of a vessel over the period up to and following
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an incident. The information would be for use 
by the Administration and the shipowner du
ring any subsequent investigation into the cau
ses of an incident. The VDR should conti
nuously maintain sequential records of 
pre-selected data items relating to status and 
output of the ship's equipment, and command 
and control of the ship. The VDR should be in
stalled in a protective capsule that is brightty 
coloured and be fitted with an appropriate de
vice to help location. It should be entirely auto
matic in normal operation.

In July 1997, IMO’s NAV (Safety of Navigation) 
Subcommittee adopted the revision of SO
LAS Chapter V and approved draft standards 
for shipborne voyage data recorders, IMO 
Resolution A.861(20). The Subcommittee 
agreed to recommend that the revised Chap
ter V should enter into force on 1 July, 2002. 
VDRs should be carried by passenger ships 
and ships carrying hazardous cargo such as 
oil and chemical tankers, and gas carriers. 
The VDR technical requirements will be defi
ned by the International Electrotechnical Com
mission (IEC).
In order to speed up the application of VDRs, 
the Commission of the European Communi
ties will apply as from 1 January, 2002 the Di
rective C0MÜ998). It will impose the carrying 
of a VDR to all roco (roll orwoll off) ferries and 
high speed passenger craft operating to or 
from a Member State port on a regular servi
ce, regardless of their flag, when engaged on 
international voyages or domestic voyages in 
specific sea areas. The VDR shall meet the 
performance standards of the IMO Resolution 
and comply with the testing standards laid 
down by IEC.

International Standards
IEC specifications no 61996 specify the mini

mum performance requirements, technical 
characteristics and methods of testing, with 
required test results for the shipborne voyage 
data recorder (VDR). This standard incorpora
tes the applicable parts of the performance 
standards included in IMO resolution A.86K20). 
It will also be used as technical reference for the 
Commission of the European Communities - 
Proposal n° COMU998). The IEC specifications 
descnbe the performance required for the VDR, 
the technical characteristics of the VDR and the 
testing conditions of the VDR.

In order to summarise these requirements, 
the VDR presents the following three main 
functions.
The acquisition and recording of preselected 
data including: navigation parameters (head
ing, speed, position); engine room parame
ters (machine, rudder orders and responses); 
security parameters (main alarms, hull ope

nings. watertight and firedoor status, hull 
stresses); bridge conversations and radio 
(VHP) communications; radar data and post
display selection.
The data to be selected and its condition of 
acquisition are clearly defined and concern 
dating, corelation between date, time, and 
sampling. The VDR must continuously record 
all the data including blanks in conversation) 
during a period of 12 hours: the more recent 
data erasing the oldest. Moreover VDR should 
be capable of operating during a period of 
two hours in case of a failure of the electrical 
power supply.
The recorded data shall be checked for inte
grity (between input and recorded data). The 
VDR will have to be designed in order to pre
vent tampering with either the selection of da
ta or the recorded data itself.
The second function consists of the saving of 
recorded data. The recording medium must 
be designed in order to retain the recorded 
data for a period of at least two years. The da
ta contained within a protective capsule must 
resist the consequences of aggressive envi
ronmental events formalised by the following 
tests:
* Fire (260 °C during a period of 10 hours),
* Deep sea pressure immersion (6000 m 

during 24 hours) and corrosion,
* Shock (50 g),
* Penetration (250 kg from 3 m).

No information stored in the protective capsu
le may be lost after being subjected to these 
sequenced environmental tests. Moreover, in 
order to maximise the recovery of the protec
tive capsule after an accident, it will be loca
ted on the bridge on the external deck of the 
ship accessible for operational service and 
routine maintenance but not in the vicinity of 
fuel or other potential fire source and retrieva

Fig.3. It has been recommanded at the IMO that VDRs should be fitted to ships carrying hazardous 
cargo from July 2 002

Fig. 2. From  7  January, 2 002  all ro-ro ferries and high speed craft operating within European 
Union waters will have to carry a VDR (Photo Flying Focus).

MAART 2000 -  S C H IP  en W ER F ie  ZEE



ble by a remotely operated vehicle (ROV) or a 
diver. The capsule can be float-free (if the ship 
sinks) or fixed but in both cases, it will have to 
be fitted with a device to help location (i.e. an 
underwater locator beacon). The float-free re
lease mechanism must also comply with the 
above environmental tests and must not be in
hibited if the radio transmitter is damaged fol
lowing these tests. In order to be easily reco
verable, the protective capsule (where data 
are stored) will be marked with the legend: 
"VOYAGE DATA RECORDER - DO NOT OPEN" 
and like its aeronautical counterpart, the mari
time black-box will be orange in colour!
The third function consists of the data exploi
tation and analysis. Data can be exploited and 
analyzed during any subsequent investigation 
in order to identify the causes of an accident. 
This is the first and it is hoped the rarest use 
of the VDR. In this case, data exploitation can 
only be proceeded by authorised administra
tion (bureau of enquiries).
Data can also be exploited and analyzed for 
the specific use of the crew and maritime 
companies. This exploitation permits data dis
play and data recording in order to create a 
data base dedicated for simulation and trai
ning of the crew or for maintenance of the 
ship.
Nevertheless, in every case, stored and re
cording data must be prevented from being 
disrupted or corrupted.

Technology dem onstrator
Benefiting from the experiences of MBB pro
ject partners and from the active participation 
of partners in the IEC workgroup, a technolo

gical demonstrator called the “Maritime Black 
Box" has been developed, it will be fitted on a 
car-ferry and will be tested at sea in actual 
conditions during 1999.
The open-ended architecture assisting the in
terfacing of the MBB with the numerous exis
ting ship sensors enables low costs for confi
guration and short delay for installation. The 
design of the MBB permits it to comply with 
the IEC requirements and to  anticipate possi
ble evolutions of the standard (eg. a larger 
number and kind of sensors; a longer recor
ding period; harsher testing conditions; im
proved reliability) as it has been observed in 
other transport regulations (for instance: in 
commercial aviation).
The technology used for the protective capsu
le is founded on static solid-state memory. 
The solid-state technology used for 15 years 
in the well-known aeronautical black box fulfils 
the fire, shock and immersion extreme condi
tions met during the explosion, burning and 
sinking of a ship. The solid-state technology 
superseded the magnetic tape technology in 
the airborne black box due to the different ad
vantages it offered, for a comparable acquisi
tion cost, less maintenance, reduced size and 
weight, higher reliability and availability and a 
superior read-out rate after an accident. No 
'conventional'medium, such as magnetic ta
pe, floppy, optical or removable hard disk 
seems to  face these testing constraints or 
weather operational conditions for an outside 
recorder.
Better awareness in the knowledge of causes 
and circumstances of maritime events will 
help prevent them recurring. The VDR, for

which fitting will be mandatory as from Janu
ary 1 ,2002  in Europe for all passenger ships, 
will participate in improving maritime transpor
tation. In the frame of the new VDR regula
tions, ThomsorvCSF Detexis which actively 
participates in the VDR specifications through 
IEC workgroups and which benefits from the 
maritime and aeronautical experiences of the 
MBB project will eventually be offering a fully 
compliant VDR based on the technological de
monstrator tested at sea.
The Maritime Black Box product will not only 
provide an evolutionary and helpful tool for en
quiries after maritime accidents but also as
sist seafarer training, thereby enhancing pas
senger safety and environmental protection.

Source: Safety at Sea International

From the editor’s notepad: Nautical Magazine 
September 1 9 9 9 ’, (...) In the long term  inte
rests of shipping safety merchant shipping or
ganisations support the use of VDRs in gener
al, but some have expressed doubts about 
areas where there are few advance detailed 
specifications and alarm  a t the expected cost 
of US$50-US$60,0 0 0  per unit excluding fit
ting charges. Questions have also been asked 
of the International Maritim e Organisation as 
to ‘who will be responsible for the cost of reco
vering the protective capsule of a VDR follo
wing the sinking of a ship'. Some believe that 
the cost of recovery would be far m ore than 
the value of the information retrieved. M er
chant shipping interests are monitoring the si
tuation.
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Onderwijs [Leo Diepenhorst

Laat 100 bloemen bloeien
Deze uitspraak van Mao Tse-tung in mei 1956  was een oproep om in China kritiek op de partij en de bureaucratie vrijelijk te 
uiten en meningen naar voren te brengen. Nu is het de titel van een onderzoek en de resultaten daarvan van het DGG van 
V&W dat op 18 januari gepubliceerd is.

H
et rapport is verspreid via een 
begeleidend schrijven van drs. 
E.L.M. Meijnders, plv. hoofd af
deling Zeescheepvaart. Con
tactpersoon bij DGG is dhr. P. 
Oost. De namen van de au

teurs van dit rapport ontbreken omdat het bij 
DGG niet gebruikelijk is deze te vermelden. 
Ongetwijfeld zal het rapport verband houden 
met de komende ronde tafel conferentie over 
Arbeid en Opleiding in de Maritieme Sector in 
maart onder voorzitterschap van minister Ne
telenbos.
Destijds liep de oproep van Mao Tse-tung uit 
op een vervolging van de dissidenten. Hope
lijk heeft deze inventarisatie van knelpunten 
een betere uitkomst voor nautisch Nederland.

Veldonderzoek
Het rapport is een inventarisatie van de menin
gen van 20 rederijen en hun zeevarenden, er 
staan geen eigen verzinsels in. De conclusies 
of aanbevelingen zijn voor rekening van de on
derzoekers.
Voorafgaand aan de enquête is geconcludeerd 
dat er in Nederland geen STCW-niveau bekend 
is, maar dat er alleen sprake is van door het 
STCW-verdrag genoemde onderwerpen.
Het rapport geeft aan dat de bedrijfstak be
hoefte heeft aan een andere invulling van de 
onderwerpen, maar de vraag is of de bedrijfs
tak voldoende kennis bezit om dat op goede 
wijze vorm te geven. Hier zal nog veel experti- 
se-opbouw en overleg moeten plaatsvinden. 
Een belangrijke voorwaarde is dat V&W en 
OC&W ruimte moeten bieden aan de gewens
te veranderingen.
Een aanbeveling van het onderzoek is om in 
overleg tussen bedrijven en tussen bedrijven 
en onderwijs to t gewenste opleidingen te ko
men, d.w.z. een stuurman of scheepswerk- 
tuigkundige “op m aa f voor bedrijven-die dat 
willen, al dan niet met kennis en/of vaardighe
den in de andere discipline, en een Marof 
“naar wens" voor bedrijven die dat willen. Als 
men deze weg kiest, moet nog worden beke
ken of men voor een specifieke rederij of voor 
een sector (bijv. zware lading in het alge
meen) zal worden opgeleid. Op maat en naar

Foto: Wim van Horssen

wens moeten nog worden ingevuld door de 
bedrijfstak.
Na de constatering dat er in Nederland geen 
STCW-niveau bekend was, zijn vervolgens een 
aantal rederijen en hun zeevarenden geënquê
teerd om hun invulling van het STCW-niveau 
vast te stellen. Het idee hiervoor was dat zij 
volgens de onderzoekers het beste in staat 
zijn om te bepalen welke onderwerpen op 
welk niveau noodzakelijk zijn voor een veilige 
en milieubewuste vaart en een goede vervul
ling van de overige taken.
Ter illustratie: Tijdens de opleiding moet bij
voorbeeld astronomische navigatie behan
deld worden maar de diepgang van de behan
deling wordt niet omschreven of met andere 
woorden er kan een uur of een maand onder
wijs aan besteed worden. Volgens DGG naar 
keuze van de bedrijfstak.
De belangrijkste vraag was of door een ande
re invulling van de STCW-eisen ruimte binnen 
het onderwijs beschikbaar zou komen. Daar
door zou een betere aansluiting tussen wet
geving, arbeidsmarkt en onderwijs kunnen 
ontstaan. De vrijkomende ruimte zou kunnen 
worden gebruikt voor verdieping van vakin
houdelijke onderwerpen of voor nieuwe onder
werpen. Omdat de overheid niet direct betrok
ken is bij het opstellen van het beroepsprofiel

van de HBOMarof zal dit opnieuw moeten 
worden opgesteld (red.: door de scholen vol
gens het plan “Competent HTNO"). Nadat de 
betrokken rederijen het profiel dan hebben 
vastgesteld lijkt, naar mijn persoonlijke me
ning, een marginale toetsing door DGG vok 
doende gezien de verlaging van het niveau tot 
dat van het STCW-verdrag.

Respons niet geweldig
Het is een onderzoek geworden onder het 
walpersoneel van 20 rederijen en 500 zeeva
renden.
Jammer genoeg hebben slechts 130 zeeva
renden gereageerd. Dit laatste aantal legt sta
tistische beperkingen op waardoor de uitkom
sten van het onderzoek slechts gebruikt 
kunnen worden om richtingen aan te geven en 
niet om absolute waarden te geven via een 
soort grootst gemene deler.
Als 40 mensen een onderwerp tijdens de op
leiding te veel, 40 mensen dat onderwerp 
goed en 40 mensen dat onderwerp onvol
doende behandeld vinden, is het niet zo dat 
het onderwerp gemiddeld goed behandeld is 
omdat het gemiddeld goed wordt bevonden 
maar moet geprobeerd worden om te komen 
tot meer onderwijs op maat, tot meer samen
spraak tussen onderwijs en afnemers en ver
betering van het onderwijs. Hierdoor zal het 
percentage tevreden afgestudeerden stijgen.

Toch levert het onderzoek voor overheid, re
derijen en het onderwijs stof to t nadenken op. 
Er staan meningen in over een betere inrich
ting van het onderwijs en de stage, over de 
voorkeur voor en de voor- en nadelen van Ma- 
rofs of mono disciplinair opgeleide of semk 
geïntegreerde officieren, over de beschik
baarheid van cursussen (vakinhoudelijk en 
management) en de noodzaak tot specialisa
ties.
Drie rederijen vinden de kwaliteit en de kwanti
teit van het huidige onderwijs onvoldoende. 
Voor welke opleidingen dit geldt wordt niet 
vermeld.

Lees verder op pag.50
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Havens door redacteur havens

Ontwikkelingen in de globale 
transportdienstverlening
In de globale logistiek zijn belangrijke veranderingen gaande, die hun invloed hebben op de rol van de logistieke dienstverle
ners. Dus ook die van expediteur en cargadoor, mits die deelnemen in de moderne logistieke methoden en IC-technologie.

1. De veranderende rol van logis
tieke dienstverlening.
In het volgende zal een beeld worden gege
ven van de huidige trend in globale logistiek 
(waaronder dus met maritieme relaties) en 
dienstverlening. De moderne productie- en 
handelsketens zijn zo georganiseerd dat daar
bij sprake is van hoogwaardige integratie van 
logistieke methoden.
Deze moderne methoden kunnen door de ke
ten- of logistiek-manager van de onderneming 
zelf worden uitgevoerd, maar blijken steeds 
meer aan dienstverleners in de logistiek te 
worden uitbesteed. De dienstverlening kan zo 
ver gaan dat de onderneming zich alleen nog 
maar met de strategische zaken bezig houdt 
en logistieke diensten uitbesteedt, bijvoor
beeld voorraadbeheer, order driven (post- 
poned) manufactunng (zoals definitieve sa
menstelling, eindproductie), programmering 
voor land en taal van digitale apparatuur en 
voorzien van gebruiksaanwijzingen, maar ook 
aansturing van toeleveranciers en productie 
op basis van afnamevraag, assemblage, 
etiketteren en repair services. Ook express- 
transport via lucht en weg, en andere dien
sten, zoals order-management, ecommerce, 
tracking and tracing, credit control, invoicing, 
call center en back office.

Verladers gaan over op Supply Chain Manage
ment met software van SAP, MFG/Pro, of 
Baan, waardoor de onderneming, inclusief 
haar dienstverleners met integrating software

F ig .l. Keuze type dienstverlener.
IBron: KPMG Transporten Distributie).

wordt georganiseerd. Er zijn al logistieke 
dienstverleners, die niet alleen voor de supply 
verantwoordelijk zijn, maar zelfs de voorraden 
van hun opdrachtgevers in eigendom overne
men.
Deze logistieke dienstverlening komt gewoon
lijk voort uit de distributiewereld en gaat dus 
veel verder dan alleen de traditionele expedi
teurs- of cargadoorswerkzaamheden. Zij 
neemt niet alleen operationele taken over, 
maar soms ook tactische en zelfs strategi
sche. Zij komt dus gewoonlijk voort uit de ver- 
voers-, opslag- en distributiewereld en ontwik
kelt to t zeer hoogwaardige activiteiten.

Momenteel wordt van de 669 Europese Distri
butie Centra (EDC) van Amerikaanse en Aziati
sche EDC's in Nederland 76% (511) uitbe
steed aan logistieke dienstverleners. 
Onderstaande grafiek toont wel dat de rol van 
de expediteur in deze ontwikkeling sterk wij
zigt. Evenals die van de cargadoor, zodat wij 
bij die functies belangrijke (defensieve) aan
passingen waarnemen, zoals in Nederland de 
recente concentraties van Trimarene, Comel- 
der, Hudig en Veder en de Burger Groep, 
waarbij tevens uitgebreid zal worden met wa- 
rehousing. Back office activiteiten worden 
daarbij in gezamenlijkheid gedaan. Grote 
offensieve overnamen door Deutsche Post 
van Danzas, AEI, de landpoot van Nedlloyd en 
dergelijke zijn waar te nemen.

De hoogwaardige logistieke dienstverleners 
verzorgen de intercontinentale transporten 
zowel door de lucht, als over zee, afhankelijk 
van spoed en compactheid (volume/massa), 
in relatie tot de hoogwaardigheid van goede
ren.
Ook blijkt een aanvullende rol van luchtvracht 
op zeevracht. Zo worden in geval van spoed- 
zendingen op zeevracht bijvoorbeeld op flexi
bele manier de modernste componentenver
sies op basis van de snel veranderende 
consumentenvraag per luchtvracht aange
voerd.

2. Ontwikkelingen in de globali- 
serende en digitaliserende wereld 
i.v.m. logistiek.

2.1 KPMG Transport en Distributie
KPMG verwacht dat de zogenaamde uitge
stelde productie (postponed manufacturing), 
waarbij de dienstverlener de assemblage 
voor zijn rekening neemt, de komende jaren 
verdrievoudigt van nu 5% tot 15% van de part
nerships. Optimalisatie van het fysieke logis
tieke netwerk is over 5 jaar in 50% van de 
partnerships geheel aan de dienstverlener uit
besteed (nu 15%).

Op tactisch niveau wordt krachtige groei bin
nen enkele jaren verwacht op taken als selec
tie van transportmodaliteiten (van 15% nu, 
naar >50%), evenals groei van afrekening 
met transporteurs die wordt uitbesteed (20% 
nu, naar 40%). Het uitbesteden van voorraad
beheer groeit van 20% nu naar 40% binnen 
enkele jaren, waarbij de keuze van de fysieke 
locatie ook aan de logistieke partner wordt 
gelaten. Distributie-uitbesteding groeit van 
60% naar 70% en warehousing van 50% naar 
70%. Reverse logistics door logistieke part
ners groeit van 20% naar 30%.

De nationale partnerships vormen nu zo’n 
35%, terwijl regionale, Europese en wereldwij
de partnerships elk zo’n 20% voorkomen. Dit 
zal de komende 5 jaar veranderen in een we
reldwijde samenwerking voor meer dan 35%, 
terwijl de regionale en nationale samenwerkin
gen sterk zullen afnemen. Terwijl nu in veruit 
de meeste partnerships de dienstverlener 
wordt beloond op “Activity based costing” , zal 
dit veranderen in “Gainshanng” , waarbij de be
haalde besparingen worden gedeeld. Dit in de 
gevallen waarbij het partnership veelomvat- 
tender wordt.
(Bron: NT)

2.2 Arthur D. Littfe.
Arthur D. Little spreekt over:
a. Extended enterprise: integration of the total

E xp «d ilou r 2 3 %

A n d eren  7 % lo f lis t io k «  k e ta n r e g is ic u r  13%
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chain, “from suppliers'supplier to 
customers' customer".

b, Build to order (direct model).
c. Outsourcing of Non Core Business.

De concurrentie zal zich niet meer afspelen 
tussen bednjven, maar tussen logistieke ke
tens. In een Europees onderzoek wil meer 
dan 60% een aparte functie scheppen voor 
ketenbeheer.

UNCTAD ziet de huidige intercompany trade: 
3540% Global 
43% US/VEurope
70% USA/Japan

Voorbeeld van ontwikkelingen in wommerce: 
Compac (retail chain): krimp/verlies 

Dell (ecommerce): groei /w ins t

Gedigitaliseerde standaardisaties in de indus
trie genaamd STEP (International Standard for 
Exchange of Product model data) op basis 
van ISO stellen ondernemingen in staat om al 
vanaf het ontwerp door toeleveranciers/- 
dienstverleners te laten meeontwikkelen, om 
later bij alle stappen van productie en levering 
tot en met customer service, voortdurend lo
gistieke en efficiency keuzen in verband met 
outsourcing te kunnen maken. Daarbij wordt 
gesproken van 2nd en 3rd tier manufactu- 
rers.

In e-commerce is 90% Business to Business, 
ook wel “B2B” genoemd, met gebruik van in
ternet. Ondernemingen werken op de virtuele 
markt samen door het leveren van producten 
en diensten. In het uiterste geval leidt dit tot 
V ir tu a l  companies, die zonder eigen productie 
of distributie-activiteiten werken. In de oliënrv 
dustrie sprak men overigens in de jaren '70 al 
van de "Wall Street Refiners”.

2.3 Arthur Anderson Consultants
Arthur Anderson Consultants ziet de logistie
ke dienstverleners concentreren op het be
heer van informatie rond het logistieke pro
ces, door gebruik van internet-technologie en 
software, waarbij de logistieke dienstverlener 
de fysieke diensten zelfs weer uitbesteedt. In 
plaats van 3th Party Logistics Provider (3PL), 
spreekt Arthur Anderson dan ook van 4th Par
ty Logistics Provider (4PL).

2.4 Deutsche Gesellschaft für Verkehrs- 
betriebwirtschaft und logistik (GVB)
GVB stelt dat de trend dat industriële en han- 
delsondememingen de logistiek uitbesteden 
de komende jaren blijft aanhouden. Daarnaast 
is een sterke concentratie onder de logistieke 
dienstverleners waarneembaar. Het omzetvo
lume van de 10 grootste logistieke dienstver
leners in Europa is door fusies de laatste jaren

gestegen van ruim 48 mld. naar ruim 100 
mld. gulden. De verladers zoeken vooral 
dienstverleners die een parvEuropees net
werk kunnen aanbieden en daarvan zijn er 
nog te weinig volgens de verladers.

2.5 Erasmus Universiteit Rotterdam
2.5.1 .Consultant Mevrouw Lorike Hagdom 
Consultant Mevrouw Lorike Hagdom van de 
EUR voorziet dat Rotterdam zal groeien van 
“Infoport" tot “Brainporf, waarbij de informa
tiestromen die het logistieke proces sturen in 
de huidige Infoport parallel lopen, terwijl deze 
in Brainport een knooppunt zullen vormen.

Daarbij is de ontwikkeling via het begrip Main- 
port, Dataport (door elektronische stroomlij
ning van de onderlinge goederenstroom), In
foport (parallelle iï-stroomlijning), Brainport 
(Dataknooppunten).
Vopak en Nedlloyd hebben al afdelingen met 
namen als “Flow Masters” en “Flow Manage
ment”.

In de branches draait het steeds meer om 0- 
voorraad, zoals in de levensmiddelenbranche. 
Met behulp van Effective Consumer Response 
(ECR) kunnen voorraden, niet groter dan de 
schappen in de supermarkt, precies worden 
bijgehouden. Bij de dranken- en elektronica
concerns werkt dat ook zo, evenals in de 
"Chemie", die ook moet inspelen op de vaak 
snel veranderende vraag van bijvoorbeeld 
kleur- en smaakstoffen.
In dat geval is het handig als een centrum op 
het juiste moment aangeeft wat er moet ge
beuren.

in de haven van Singapore zou dit zo al wer
ken, waar alle informatiestromen via “Trade 
Net" lopen. Met continue tracking & tracing 
bestaat real time informatie, die voormelden 
van containers optimaliseert. Integratie in ke
tens, met behulp van ICT, wordt door de ke
tens zelf geregisseerd. Er valt in dit verband 
ook te spreken van Informatie subhubs” in 
de Brainport.
(Bron: Port of Rotterdam)

2.5.2 Ontwikkeling Global Supply Chain 
Met de EUR verbonden Rotterdam School of 
Management, met Prof.dr.ir. Jo van Nunen en 
Nanyang Technological University of Singapo

re organiseren begin 2000 een grensover
schrijdende cursus, waarbij managers uit bei
de havensteden kunnen samenwerken aan 
verdere ontwikkeling van global supply 
chains. Deze cursus moet bevorderen dat bij 
beladen van een schip in Singapore er al over
leg moet zijn over de manier waarop de lading 
in Rotterdam naar zijn bestemming moet. Of 
om in Rotterdam mee te kijken bij het beladen 
van een container aan de andere kant van de 
wereld, zodat door elektronische verzegeling 
controle door douane in Rotterdam niet meer 
nodig is.
(Bron: NT, Nuemberg)

De managers leren hoe de verschillende ha
vens functioneren in de keten. De moderne 
ICT levert mogelijkheden als videoconferen- 
cing, internet, tracking & tracing, digitalisering 
van documenten, maar nodigt ook uit of nood
zaakt tot wereldstandaards op handels-, maar 
bijvoorbeeld ook op juridisch gebied.
(Bron: NT)

2.6 World Wide Logistics

Mede omdat de toename van handel boven 
productie (zie grafiek) aanzienlijk groter is zul
len grote globale dienstverleners het logistie
ke aspect van de handel voor hun rekening 
nemen.

'World Wide Logistics The Future of Supply 
Chain Services" is een recent studierapport 
van Holland International Distribution Council 
(HIDC). Met een wereldwijd onderzoek naar 
de ontwikkelingen van Logistic Supply Part
ners (LSPs) in Office Equipment, Electronic 
components, Automotive, Health Care, Fas- 
hion & Sports, Consumer Electronics, en an
dere industrieën wordt verwacht dat het ge
middelde aantal van deze partners zal 
afnemen en dus dat deze partners in omvang 
(aanzienlijk) zullen toenemen.

2.7 De vrije wereldhandel
Ondanks de vermeend mislukte recente WTO- 
onderhandelingen zijn de ontwikkelingen van 
de wereldhandel al door eerdere handelsron
des vanaf 1948 met een factor 18 toegeno
men. Handel en transport neemt aanzienlijk 
meer toe dan autonome groei (BBP) van (wes
telijke) landen, vandaar dat groeiprognoses
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voor bijvoorbeeld Nederland, of Europa, flink 
worden overtroffen door groei van internatio
naal transport.

Hg. 4. Groei wereldhandel (Bron: NRCH/WTO)

2.8 De Cargadoor
De verschillende categorieën van car
gadoors, zoals de met rederij gebonden, de 
cargadoor, die in joint venture met de rederij 
opereert, maar ook de rederijgebonden car
gadoor, hebben ervaren dat hun traditionele 
activiteit verandert en wellicht verdwijnt. Vol
gens leden van de Vereniging van Rotterdam
se Cargadoors (VRC) verlegd de cargadoor 
zijn grenzen nu naar meer logistieke dienst
verlening en andere activiteiten om meer 
waarde toe te voegen. “Het geld wordt veel 
meer verdiend op het land dan op zee” . De re
der heeft de activiteiten verlegd van "Port to 
Port” , naar "Door to Door” . De expediteurs en 
cargadoors begeven zich steeds meer op ei
kaars gebied.

De expediteur kan zich ook op het gebied van 
luchtvracht begeven en in overige niches, ter
wijl de cargadoor meer binding heeft met zee
vracht. Maar internationale expediteurs en de 
verladers zelf onderhandelen ook recht
streeks met reders over grote paketten. En 
de cargadoors zien de ontwikkeling bij de afla
ders, die op internet willen boeken.

Taak is dus om met dat internet hun positie 
tussen aflader en reder te behouden. Daarom 
wordt druk gewerkt aan standaardisering van 
automatisering. Door het Rotterdamse pro
jectbureau PortcommunlTy ondersteunde 
containerprojecten als EDUAND- (acceptatie- 
opdracht, gatenn) en EDI-SEAberichten (laad- 
opdracht, laadbevestiging) zijn in 1999 uitge
voerd. In 2000 worden de importberichten 
(vrijstelling, gate-out, losopdracht, losbevesti
ging) aangepakt. In 1995 reeds werd een 
web-site (http ;//www.cargoweb.nl/asp/def-
ault.asp) opgezet door verladers en dienstver
leners om zakelijke contacten ‘online’ te laten 
verlopen. Dit Cargoweb wordt inmiddels we
reldwijd gebruikt. De cargadoors laten hun op
drachtgevers en principalen (reders, indien 
die zelf lading hebben, die door de cargadoor 
moet worden verwerkt) in hun systemen toe. 
En gegevens van gevaarlijke lading, ook van 
lading van voorgaande havens, worden ge

standaardiseerd en digitaal in de systemen 
opgenomen. De cargadoor wordt daarmee 
een geautomatiseerde procesoperator.
(Bron: VRC, MN, NT)

3. Kenniscentra als antwoord
Een van de Nederlandse antwoorden op de 
ontwikkelingen in ketens, netwerken, verkeer 
en vervoer zijn publiek-private samenwerkin
gen tussen overheid, bedrijfsleven, waaron 
der verladers en logistieke dienstverleners en 
kennisinstellingen in kenniscentra, als KLICT 
en CONNEKT voor versterking van de Neder
landse kennisinfrastructuur.

3.1 KLICT

3.2 CONNECT
Dit kenniscentrum voor verkeer en vervoer m 
Nederland richt zich op het transportsysteem 
in Nederland. Gesteld wordt dat het strate
gisch belang van de sector hiermee wordt vei
liggesteld. Het draagt zorg voor vraagge
stuurde ontwikkeling, ontsluiting en 
toepassing van kennis. Er wordt samenge
werkt met bestaande kenniscentra, zoals 
CTT, ITS Ned, PbiWS, CROW, NIM, NOVEM 
KMR en KLICT, RIZ, ExpAir en Telematica Insti
tuut. Als kennisaanbieders worden genoemd 
Trail, BETA, TNO, NEI, SWOV, NEA, NETHUR 
NWO, Universiteiten, Ingenieursbureaus, Markt
onderzoekers, Organisatieadviesbureaus en 
overige.

(Zie ook het informatiesysteem, 
tevens voor onderwijsprogram
ma’s, via internet: www.brain- 
port.nl)

F ig .5 . R elaties  van  K U C T  K e te n  en N e tw e rk  - 

k unde

KLICT (Ketennetwerken, Clusters en ICT), 
richt zich op ketens, netwerken, ICT, Main- 
ports en maatschappelijke en economische 
inbedding van ketennetwerken. Met een be
groting van ƒ 465 mln. voor 4 jaar (bedoeld: 
50 /50  overheid/bedrijfsleven) tot en met 
2002, kent het een aantal thema’s, te weten:
* Samenwerking in ketens en netwerken; 

Sturing van ketennetwerken, International 
Supply Chain Development.

* Consumentgestuurde ketennetwerken, zo
als: Interactieve concept en merkontwikke
ling.

* Optimalisatie van ketens: Verleggen, Flexi
biliteit en Performance van ketens,

* Fysieke innovatie van verplaatsingsnetwer- 
ken, zoals: Nieuwe generieke verplaat- 
singsnetwerken.

* Ketens en ICT, zoals: ICT voor ketenma- 
nagement, E-commerce.

* Regionale netwerkvorming: Markt-, Kennis
en Brongebonden keten en netwerkvor
ming.

* Mainports, zoals: Veranderende rol van ke
tenactoren in relatie tot ICT.

* Maatschappelijke en economische inbed
ding, waaronder ten aanzien van de over
heid en het onderwijs.

Conclusies
Met het bovenstaande wordt 
aangetoond dat de rol van 
dienstverleners voor de handel 
en de industrie zal toenemen, 
maar dat er ook op een actuele 
manier wordt gehandeld. Er 
wordt ingespeeld op de moder
ne ontwikkelingen van globalise
ring, integratie, digitalisering, 

standaardisering, communicatie en samen
werking. Er is sprake van globaal werkende in
tegrale besturingssystemen. Het wordt ook 
duidelijk dat de logistieke dienstverleners glo
bale spelers worden en mede daarom tot gro
te ondernemingen zullen uitgroeien.

Bovendien omvat deze dienstverlening een 
toenemend aantal hoogwaardige functies, 
waarin die van bijvoorbeeld een expediteur en 
een cargadoor kan worden geïntegreerd, 
mits men inspeelt op de ontwikkelingen.

De expediteur en de cargadoor waren te be
schouwen als het “reisbureau voor lading". 
Zoals het reisbureau zich ontwikkelde van ver
zorger van een reisticket tot complete vakan
tie- en recreatieonderneming, zo ontwikkelt 
de regisseur van transport zich tot integrale 
dienstverlener in de ontwikkeling, productie 
en logistiek in de handel en de industrie.
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n t e r n a t i o n a l  M a r i n e  A c c i d e n t  R e p o r t i n g  S c h e m e

D e MARS-reports zijn een infbatief van  

"The Council o f the Nautical Institute". 
De rapporten worden vrijwillig opge- 

m aakt en verzonden door gezagvoer- 
ders van schepen en door andere  

autoriteiten die kleine ongelukken of 
nearm isses’ m eem aken.

MARS REPORT No. 81 July 1999

Last month's reports on GMDSS “false 
alerts” are backed up by a very potent il
lustration of the problems which can be 
caused and the disregard which some 
vessels have for the system.

M ARS 99026  
My Experience of GMDSS
Last trip I responded to three undesigna
ted distress calls at night. The first was 
along the Brazilian Coast and was recei
ved on DSC HF in a position 40 miles 
away from us. Shortly before reaching 
the position, I managed to communicate 
with the vessel and was advised that the 
ship was safe and that the signal was 
sent by mistake. A similar scenario oc
curred in the South Atlantic. The third in
stance was in the Mediterranean in an 
area of dense traffic. The initial message 
came via the Coast Station from an un
known MMSI. About five ships acknow
ledged receipt of this message and gave 
their position, course and speed, only 
two vessels altered course. I was the on
ly one who stopped at the distress posi
tion and tried to get other ships to help 
search for possible survival craft in the 
water. The Coast Station made no effort 
to coordinate a search of any sort. After 
I reported to them, they called “Silence 
Fini”, assuming a false alert. I estimated 
that at least fifteen ships could have arri
ved at the scene before me, many of 
them passed 3 - 4 miles away and went 
on satisfied that there was no radar echo 
near the position. As I approached the 
scene, I contacted other vessels nearby 
but none appeared to take matters se
riously since there was nothing on the ra
dar screen.

An undesignated distress is as serious 
as any other, possibly even more so if 
the ship disappears quickly. The fact that

nothing is spotted on the radar does not 
mean that there is no distress, a yacht 
could have sunk and survivors might be 
clinging to a tiny liferaft. The fact that the 
MMSI did not figure in our, or the Coast 
Station's, publications, is not relevant. A 
new vessel or an old one having a recent 
flag change could have a new MMSI as
signed. Coast Stations should have ac
cess to a central computer where infor
mation is kept up to date.

I feel that the whole system fails when fal
se alerts are so numerous that people 
stop believing in them. Most of the false 
alerts are caused by operating mistakes. 
It is extremely rare for a message to be 
cancelled by a ship which has generated 
it in error, this usually only happens after 
another ship has responded giving an 
ETA and asking for details of the dis
tress. Neither the ships nor the Coast 
Stations appear to be ready (or GMDSS 
which has already been implemented, 
Crash courses were given to ships' offi
cers, a lot of whom are suffering from fa
tigue and are often more preoccupied 
by paper work. Frequent alarms disrupt 
their concentration and ability to maintain 
the solo lookout and other duties which 
are imposed upon them. In some coun
tries, Coast Stations seem to be unpre 
pared and ignorant of the requirements. 
Some DSC sets have a memory storage 
capacity of only 20 messages, at times 
this storage capacity can be exhausted 
in less than an hour, or even in minutes, 
by irrelevant messages and false alerts. 
If the printer is off line' for some reason, 
a real distress in the vicinity might not be 
noticed, particularly if the OOW is busy 
with navigational tasks. The design of 
many DSC sets is poor, money being sa
ved by having a poor interface, minimum 
keys and a ridiculously small screen. It is 
nowadays very rare to spend a watch at 
sea without receiving an alert, 99.9% of 
the time these are irrelevant or false.

The types of irrelevant message are:

■ Different Ocean (i.e a message from the 
Pacific when you are in the Atlantic).

* Position Inland [I.e. from a nautical 
school in a developing country, or so

meone in the Gobi desert).
* Error Position 999999

Such errors are even acknowledged or 
relayed around the World by other ves
sels. This leaves me feeling very concer
ned about the attitude and knowledge of 
officers on certain ships. If an error is 
made, the minimum requirement should 
be to admit it and immediately send a 
cancellation to the RCC. Some ships ap
pear to acknowledge messages regard
less of their position and before giving 
the Coast Station a chance to do so. 
This is not only disruptive in that it could 
cause collision risks by affecting the 
watchkeeper’s concentration, it also 
compromises the safety of other seafa 
rers because a real distress might just 
be ignored or not noticed, It is high time 
that ships who unnecessarily clutter the 
system are penalised. The system has 
not been properly designed and many of
ficers are not property trained.
I fear that similar problems will be faced 
on the introduction of AIS unless we take 
proper steps beforehand to adequately 
train and brief ship's officers about the 
system.

M ARS 99026 Inshore 
Traffic Zones
With reference to the dangers encounte
red with crossing traffic in the Straits of 
Gibraltar, I would point out that the Spa 
nish Authorities are adamant that vessels 
do not use the Inshore Traffic Zones un
der any circumstances and that a fine is 
liable to be imposed on vessels that do. 
Thus a vessel, for instance, leaving Ca 
diz, and bound for Algeciras must cross 
the westbound traffic lane to enter the 
eastbound lane on the south side of the 
Strait and then recross the westbound 
traffic to enter Gibraltar Bay. This means 
that there are two potential risk areas. 
The same situation applies off Finisterre 
where a vessel leaving El Ferrol for Vigo 
must go right out into the Atlantic (the 
southbound lane is 30 miles off the co
ast) crossing the northbound traffic and 
then back across the northbound stream 
when clear of the TSS. Once again, there 
are two possible danger areas, especial 
ly in bad weather or poor visibility.

M ARS 99027 Following 
the Correct Procedures
The oil fired boiler had failed and was ur
gently needed as the ship was required 
to manoeuvre. The junior engineer was 
investigating this fault. While trying to find 
the fault, the junior engineer fried to igni
te the boiler, The burner unit was not se
cured to the boiler and the combustion 
chamber had not been purged. Unfortu
nately, the junior engineer succeeded in 
his attempt to ignite the boiler and the re
sidual fuel ignited explosively. The force 
of the explosion detached the burner unit 
which struck the junior engineer in the 
chest and face. The flame from the ex
plosion burnt his left hand, wrist and arm 
and the force of the impact knocked him 
over backwards, which caused a head 
wound.
The junior engineer was taken to the 
ship's hospital for treafrnent. The boiler 
was shut down and the fuel valve closed. 
The burner's forced draught fan was 
started to purge the furnace. There was 
an excessive amount of unburnt fuel in 
the furnace. The burner unit was not se
cured to the furnace, The forced draught 
fan had not been used to purge the fur
nace. The junior engineer was in a hurry. 
No amount of perceived pressure should 
be allowed to influence safe working 
practises. The junior probably thought 
that he was being quick, efficient and 
helpful, Instead he very nearly delayed 
the ship, and left her short handed.

Conclusions:
‘  Had the burner been properly secured 

- the explosion would have been contai
ned.

” All of the failures were human.
‘  Ensure that the burner is correctly se

cured.
'  Ensure that purging is carried out prior 

to ignition.
* Since all the basic safety precautions 

and procedures are already in place, it 
remains only to remind all staff to fol
low them.
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M A R S 9 9 029  Confusion 
with O rders
Mars 99010 gave an account of poten
tial confusion with orders appertaining to 
the use of the words “both" and "port" in 
relation to twin screw ships, I too have 
had a similar experience in recent 
months during a training exercise for 
OQW and ship handling with some of our 
Naval cadets. Happily we were operating 
offshore in a controlled situation but the 
potential for confusion hit home very 
quickly and was appreciated by the more 
experienced officers who were on the 
bridge at the time,
The ship in question gives a predetermi
ned 250 revolutions when the order 
“Slow Ahead” is given. This is equivalent 
to 9 knots on two engines or about 5 
knots when using only one engine. The 
physical surge ahead is quite dramatic 
and if the actual engine order passed by 
the OOW is mis-heard by the rating ope 
rating the engine levers, the result could 
be horrendous, particularly when appro

aching or leaving a berth or when 
manoeuvring in company.
Our standing order procedure in relation 
to operating in twin screw ships is in ac
cordance with the Admiralty Manual of 
Seamanship Volume 1. The underlying 
principle is that, to avoid phonetic errors, 
and as a means of standardisation, the 
word engines' is always used in conjunc
tion with the word both’, but on no other 
occasion. For example “Slow Ahead both 
engines" but “Slow Ahead port/star
board", The order is then repeated word 
for word by the Quartermaster and re
ported to the OOW when the required 
movement has been carried out on the 
engine levers and registered on the shaft 
revolution repeater.

M A R S 99031 The Use of  
Sui*vival C raft Radios
In MARS 98033, the reporter condem
ned the use of Survival craft walkie-tal
kies for everyday use on cargo work. Ho
wever, I would like to point out that the

radios supplied to this vessel1 have the 
following text as part of the Manufactu
rers Instructions:

"Your new VHF transceiver is approved 
to fulfil the GMDSS requirements to por
table VHF transceivers and so ft is part of 
the required safety equipment to be 
used in an emergency situation.
However, the best way to guarantee 
functionality in an emergency is to use 
the equipment in daily work on board as 
a useful communications media.
This is possible due to a unique concept 
with the PRIMARY EMERGENCY BATTE
RY stored for the emergency and a SE
COND RECHARGEABLE BATTERY for 
daily use of your new portable transcei
ver. This concept secures at least 8  
hours operation time even at minus 
20°C at sea”.

If you have experienced any inci
dent which you think m ay be of inte
rest to others please send details,

including your name and a contact 
address to:
Captain R. Beedel FNI,
1 7  Estuary Dive, Felixstowe,
Suffolk IP 11 9TL.UK

U kunt uw ervaringen, indien het niet 
anders kan in het Nederlands, ook 
kwijt bij de Redactie van SWZ, 
Mathenesserlaan 185,
3014  HA Rotterdam.
Tel: 0 1 0 .2410094 , 
fax: 0 1 0 .2410095 , 
e-mail: swz.rotterdam@wxs.nl

Vervolg artikel: Laat 100 bloemen 
bloeien pag. 45

iNaar mijn mening is dit niet naar voren geko
men via de twee jaar geleden door de overheid 
ingestelde en mede door het bedrijfsleven be
mande visitatiecommissie want deze had in de
cember 1998 een positief oordeel over de 
kwaliteit van het onderwijs van het HBO.

Conclusies van de schrijver 
Mijn persoonlijke hierna volgende conclusies na 
het lezen van dit rapport zijn dat volgens het on
derzoek globaal te stellen is dat de voorkeur 
van het merendeel van rederijen en het over
grote deel van de zeevarenden tendeert naar 
semFgeïntegreerde HBQopleidingen, dus voor 
een goed opgeleide stuurman die tevens een 
basiskennis van scheepswerktuigkunde heeft 
of omgekeerd een scheepswerktuigkundige 
met de basiskennis van stuurman of kortweg 
wat bij het HBO de semi-gémtegreerde Marot 
wordt genoemd. Goed opgeleid betekent dan 
via het HBO en basiskennis betekent die van 
het MBO.
Goed opgeleid betekent dan ook anders opge
leid, geen kerstboom; meer met veel kleine baf 
len maar een semFgeïntegreerde HBQ-Marof 
die een goede kennis heeft van de stuurman 
met, om de gedachten te bepalen, het huidige 
Sl-niveau en daarnaast de kennis als scheeps- 
werktuigkundige op het laagste STCW-niveau 
en omgekeerd natuurlijk C plus kennis als stuur
man op het laagste STCW-niveau.

Bij de vierjarige HBO-Marof opleiding met als in
stroom Havisten en VWGers lijkt daarvoor 
ruimte te zijn.
De MBOWIarof blijkt volgens het onderzoek en 
de minimum benodigde lesurentabel net aan 
het door de onderzoekers voorlopig veronder
stelde STCW-niveau te voldoen. Dit in een tijd 
waarin volgens het concept Zeevaart Beman- 
ningsbesluit de veiligheidseisen omhoog moe
ten en de opleidingseisen omlaag kunnen. De 
in de praktijk gevraagde en benodigde verdie
ping voor MBO-ers moet daarom plaatsvinden 
via een driejarig HBO-vervolgtraject waarin dan 
in ruim twee jaar het niveau S I of C bereikt 
wordt. Daarna kan dan tijdens het derde jaar 
ook gespecialiseerd worden in bijvoorbeeld 
tankvaart, zware lading, “bagger” of een van de 
andere genoemde specialisaties.
Deze specialisaties gelden evenzo voor het 
laatste deel van de reguliere vierjarige opleF 
ding. De specialisaties beperken dan wel de re- 
derijkeuze van de toekomstige zeevarenden 
maar bieden aan de andere kant de mogelijk
heid tot sponsoring van het laatste studiejaar 
door de rederijen die dit verlangen. Dit zou kun
nen bij gescheiden opleidingen.
Sommige zeevarenden en rederijen wensen 
veel specialisaties tegelijk maar dit is in de 
praktijk niet te verwezenlijken want de opleF 
dingsduur zou dan te lang worden.

Een andere zinvolle suggestie in het rapport is 
om al voor of in het eerste semester van de op
leiding een snuffelstage van een paar maanden

aan boord van een schip te doen ten einde de 
beroepskeuze te bevestigen.

Kortom, het onderzoek heeft zoals gewoonlijk 
in de scheepvaart op een “flower poweri'-achtF 
ge wijze geleid tot uiteenlopende wensen en 
meningen onder de zeevarenden. Het onder
zoek wil veel meer invloed geven aan de bedrijf
stak door naar onderwijs op maat te streven. 
De komende conferentie moet nu duidelijkheid 
geven. Wie betaalt (OC&W) bepaalt gaat in dit 
geval dus niet helemaal op.

N aschrift redactie
Wat niet in het rapport vermeld staat, is dat de 
derde (onderwijskundige) weg, via die Range- 
nopleidingen gesloten wordt op 1 februari 
2002 maar het laatste concept van het Zee- 
vaartbemanningsbesluit biedt via de artikelen 
10 en 12 een opening door zeevarenden op te 
leiden die voldoen aan de criteria van art. 9, 
derde lid van Richtlijnen 94/58/EG en 
98/35/EG van de Europese Unie. Via duaal on
derwijs zouden dan wachtstuurlieden of wacht- 
scheepswerktuigkundigen opgeleid kunnen 
worden die zich naar behoefte en capaciteiten 
verder zouden kunnen specialiseren.

14 februari 2000.
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SWZ 000301
Design load calculations for iceberg 
impacts
Fuglem, M.; Muggeridge, K.; Jordaan, I. 
International Journal of Offshore and Polar 
Engineering (001310), 200001, vol.9. 
no.4, pg-298, nrpg-9, gr-14, ta6, dr-3 
A probabilistic framework is presented 
for determining design global iceberg im
pact loads for offshore structures, with 
example calculations provided for a cy
lindrical GBS (gravity based structure) 
and an FPS0 (floating production, stora
ge, and offloading system). Emphasis is 
given to the development of efficient si
mulation techniques, the effect of ice
berg rotation on loads, modelling local 
shape of the iceberg at contact point, 
and sensitivity analysis to evaluate areas 
of uncertainty which cannot be treated 
probabilistically. 0630211; 1470700; 
0140123

SWZ 0 00302
Adhesive bonding of thick steel ad
herents for marine structures
Hashim, S.A.
Marine Structures: Design, Construction 
& Safety (001907), 199906, vol.12, 
no.6, pg-405, nrpg-19, gr-5, ta-3, dr-9, 
ph-10130330; 0320400 
The paper is intended to aid designers 
when considering structural adhesives 
as an alternative joining method for load 
beanng structures. Results from publis
hed and unpublished Glasgow Marine 
Technology Centre (GMTC) research are 
presented and reviewed in relation to im
portant aspects of bonded steel joints. 
The main aspects include the understan
ding of adhesive properties and their limi
tations, design and behaviour of structur
al joints and the use of stress analysis. 
Research methodologies and results in 
relation to a hot-curing epoxy adhesive 
for steel grillage panels and attach
ments, with emphasis on experimental 
techniques, are highlighted. 0130330; 
0320400

SWZ 0 0 0 3 0 3
D ecom m ission ing options fo r  dry- 

built c o n crete  g ravity  substructures

Jackson, G.; McNulty, AJ.W.
Offshore Technology Conference, OTC 
(076450), 199905, vol. 3, pg-563, nrpg- 
15, gr-l.ta-l, dr-5, ph-20620116 
This paper describes the decommissio
ning options that are available for recent 
concrete gravity substructure (CGS) de

signs that have been entirely construc
ted in a dry dock. It sets these m the con
text of developing international guideli
nes on the decommissioning of fixed 
offshore installations. 0620116

SWZ 0 0 0 3 0 4
Diagnostic method for 2-stroke cy
cle diesel engine by measurement 
of vibration on cyiinder-jacket - ob
servation of change in normal vibra
tion pattern
Kimura, R.; Terashima, W; Nakai, N.; 
Yamada, T.; Takeda, S.
Bulletin of Marine Engineering Society in 
Japan (000335), 199910, vol.27, no.2, 
pg-57, nrpg-8, gr-3, ta-1, dr-90160617; 
0220613
Based on the idea that the information on 
the engine condition can be obtained 
from its vibration signal, this paper car
ries out the experiment with a diesel eng
ine on an actual ship. The vibration was 
measured for a long time by means of a 
vibration sensor on the cylinder jacket.

be as safe in the damaged condition as 
other ship types without restricting their 
design features, i.e., with no transverse 
and/or horizontal subdivision within the 
cargo space liable to damage, if there 
are provisions for reserve buoyancy abo 
ve the vehicle deck - the first deck above 
the deepest waterline. For this purpose, 
these ships should embody a double hull 
over the entire length of the cargo part 
of the ship, terminated at the second 
deck above the waterline and, r  addrtnn, 
double decks at least the first deck above 
the waterline, preferably nclned upwards 
n the longitudnal direction. 0150330

SWZ 0 0 0 3 0 7
The prediction, measurement, and 
analysis of wake wash from marine 
vessels
Stumbo, S. ; Fox, K. ; Dvorak, F. ; EKot, L. 
Marine Technology (001910), 199910, 
vol.36, no.4, pg-248, nrpg-13, gr-10, dr- 
6, ph-20150631
This paper describes: establishment of 
“no harm" wash criteria, prediction of 
wash using computational fluid dynamics 
for various speeds of high-speed alumi
num catamarans, techniques of meas
urement and analysis of the wash from 
actual vessels, and agreement between 
wash predictions and wash measure
ments. This paper documents a success
ful program which Washington State Fer
ries used to procure new, highspeed 
environmentaly fnendty passenger ferries 
for operation on Puget Sound. 0150631

SWZ 0 0 0 3 0 8
Course stability problem formulation
Varyani, K.S.
HydronavManoeuvring (071396), 
199909, pg-292, nrpg-11, gr-7, ta- 
10150433
The course stability of towed vessels is 
of interest to ship designers, as well as 
for safety in navigation. The stability of 
towed vessels is affected by factors 
such as size of tow and towed vessels, 
length of tow and towed lines and tow 
and towed points. In this paper the rela
tionship between course stability of sing
le and two towed vessel systems under 
the influence of wind speed and direc
tions is examined theoretically. The re
sults however are presented for two to
wed systems, i.e. the case when a tug 
tows a cargo and tanker (disabled ves
sels), and tug towing tanker and cargo 
vessel. 0150433

SWZ 0 0 0 3 0 9
Roll damping characteristics of a tri
maran displacement ship
Zhang, J.W.; Andrews. D.J.
International Shipbuilding Progress 
(001320), 199912, vol.46.no.448, pg- 
445, nrpg-28, gr-24, ta4, dr-40150621 ; 
0150312
This paper describes the analytical work 
on the roll clamping charactenstics of a 
trimaran ship. Two methods for estima
ting roll damping coefficients for tnmaran 
ships are presented; the estimation of the 
coefficients from free decay experiment 
data using energy method, and the theo
retical prediction of the coefficients di
rectly from the hullform configurations of 
the tnmaran ship. Both the methods were 
verified by model expenment. 0150621; 
0150312

SWZ 0 0 0 3 1 0
NATO study on an all electric war
ship: solution for the future
Weigel, D.
Lloyd's ship manager & shipping news in
ternational, suppl. (002137), 199910, 
vol.20, no.5, pg-44, nrpg-6, ta-3, dr-6, 
ph-10160300; 1211705; 0160140  
The benefits of Integrated Full Electric Pro
pulsion (FEP) in the merchant marine are 
well established and many studies have 
been conducted to examine the suitability 
of enabling technologies in the naval are
na. The very different demands of naval 
power and propulsion systems, both in 
terms of platform constraints and system 
requrements, mean that equipment and 
technology developments are required to 
realise the benefits afforded by IFEP. 
0160300; 1211705; 0160140

Maritiem Informatie- 
centrum/BTUD

Kopieen van de hier vermelde artike- 
len zi|n tegen betaling verknjgbaar bij:

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

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

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

SWZ 0 0 0 3 0 5
Shiphandling simulations applied for 
nautical analysis of Port of Callao 
expansion design
Misiag, W.A.
HydronavManoeuvring (0713%), 199909, 
pg438, nrpg-10, dr-20410130; 0150511; 
0410138
The paper describes the problem of ai
ding of harbour layout design through 
computer simulation of ship motion. The 
key aspect of this support relies on the 
treatment of the ship and the comman
ding pilot as a stochastic sensor testing 
the given harbour layout under varying 
environmental conditions. The paper pre
sents an example of a simulation experi
ment, which was an element in the selec
tion of the harbour layout while planning 
the expansion of Callao Port, Peru. It also 
evaluates the degree of fulfilment of the 
objectives set before such manoeuvring 
simulations and points out the areas 
requiring further research. 0410130; 
0150511:0410138

SWZ0 0 0 3 0 6
Subdivision of RO/RO ships for enhan
ced safety in the damaged condition
Pawlowski, M.
Marine Technology (001910), 199910, 
vol.36, no.4, pg-194, nrpg-9, ta-1, dr- 
50150330
The paper shows that RO/RO ships can
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HOL L AND MA R I N E  E Q U I P M E N T
V E R E N IG IN G  VAN M A R IT IE M E  T O E L E V E R A N C IE R S

VerenigingsNieuws

A B B  M arin e  & Turbochargers B V  
A ga G as  B V
A lew ljn s e  N ijm eg e n  S ch ep en  B V  
A M W  M a r in e  B V  
B akker R e p a ir B V
B ak ker S lie d re c h t E lectro  Ind ustrie  B V
B ennex H ollan d  B V
B loksm a B V
B O T  G ro n in g en  B V
B ru inh o f B V
C e n tra a ls ta a l B V
C e n tra l C o n su ltin g  G roup B V  (C C G )  
C o o p s  & N ia b o rg  B V  
C ro o n  E lek tro tech n ie k  B V  
C S I B V
D atem a  D e lfz ijl B V  
D a n o  C o m p re sso rs  H olland  
D lsco m  B V  
D u va lc o  B.V.
D ru m a rko n  B V  
K on inklijke  Econosto N V  
V an  de G ra a f B V  
G rs n co  B V
G TI M a r in e  & O ffsh o re
H e lm ers  A cc o m m odatie  en In te rieu r B V
H M A  P o w e r S ys tem s B.V.
H o lla n d R o erp ro p e lle r
H ydraud yne  H yd rau lle k  B V
H ytop  B V
IH C  N u b e  + S taal
IH C  H ollan d  N V  L ag ersm lt
Im tech M arin e  & Industry /R & H  System s BV
In form ation  D is p la y  Technology B V
John C ra n e  Lips
Kelvin  H u g h es  O b se rva to r
K ongsberg N orco n tro l B V
K&R R o m p ar B V
M ach ine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld BVi- ' i im r iu iu t  tu u w ru o i lu i s » ! i  d i
U p s  B V
Litton M a r in e  S ye tem s  B V  
Loggers B V  
M a c h in e  S u p p o rt B.V,
M a m p a e y  O ffsh o re  Indu stries  B V  
M ap ro m  Eng ineering  B V  
M arti sx B V  
M ark te c h n lc a l B V  
M arllux
M a te ria a l M e tin g e n  E uropa B V  
M axcarg o  B V  
M e ra w ld o  Europa B V  
M e rre m  A nd re  d e  Ie P orte  B V  
M u ld e r &  R ijke B V  
N av y lle  B V
N ed e rlan d s e  R ad ia tsu ren  F ab riek  B V  
N ijh u ls  P om p en  B V  
Praxis A u tom ation  Technology  
Prom ac
Radio H ollan d  M a r in e  B V  
R ederij G ebr. W ijs m u lle r B V  
Radio Z e e la n d  G ro up  
R econ Technische In s ta lla ties  B V  
R idderlnkhof B V  
R otor B V
R ubber D es ig n  B.V.
Sandlfirden Technics B V  
S ch eid s  G aa rs  B V  
S hip 's E qu ipm ent C e n tre  
S hipkits  B V
Ship 's R adio  S erv ices  B V
S igm a C o a tin g s  B V  M a r in e  D iv is ie
S m it G as  S ys tem s
S m its  N eu c h é te l B V
STN  A tlas  N ed e rlan d  B V
Stork B ro nsw erk  B V  M a r in e  S ys tem s
S to rk -K w a n t B V
S to rk  G ea rs  & S erv ices
S to rk  S erv ices  (m aritim e)
Techno Fysica B V  
Thyssen  D e  R eus B V  
Trafa -R es itra  
A . van  d e r V e ld en  B V  
J. V erh aa r
V an  V oo rden  G ie te rij BV  
V an V oo rden  G ie te rij B V  
W e k a  M a r in e  B V  
D . v /d  W e te rin g  B V  
W in e l B V  
W in ta b  v.o .f.
W o lfa rd 's  W e rk tu ig b o u w  
W o o d w ard  G o ve rn o r N ed e rlan d  B V  
Z e m a tra  BV

Voor de Boeg...
• Innovatiestudie EIM

Wordt b innenkort gepresenteerd.
Alvast één quote: 'M aritiem e toeleveran
ciers sp elen  een  esse n tië le  rol b ij het 
realiseren van innovaties b innen de m ari
tiem e clu ster’.

• Algemene Leden Vergadering (16 
maart)
MARIN heeft HME uitgenodigd de aan 
staande ledenvergadering in dit befaam 
de technologisch instituut te houden. De 
leden krijgen  een  rond leid ing door de 
nieuw bouw  van het bedrijf.

• Singaport (29-31 maart)
N ederland Feature Country.
HME en  EVD organiseren Holland Pavil
joen  met 24 deelnem ers.

• Projecten Kennisverhoging (BMT)
Sem in ar E urop ese R ich tlijn  Sch eep s- 
benodtgdheden (19 ap ril)); 
cu rsu s  fcieKtroinagiietiscne com pauD in- 
teit (2 m e i) ;
Cursus M otorenelektronica (v.a. 10 m ei).

• Oprichting Maritime Capital Forum
Ernst & Young doet op dit m om ent een 
onderzoek naar de kap itaalbehoefte van 
m aritiem e to e lev era n ciers  i.o .v . NML. 
Presentatie resultaten 12 m ei.

• Vaardag
Dit ja a r  gooien  de led en  van H olland 
M arine Equipm ent de trossen los op 1 juli 
in Kampen.

• SMM Hamburg (26-30 september)
N ederlands c o lle c tie f  in  sam enw erk in g  
m et NML. M eer dan 8 0 0  m 1 voor 25 
bedrijven.

• Vervolg Waterwerk
W egens su cce s  h erh a lin g  van  d eze tv- 
serie  in de loop van dit jaar.

• Internet
Introductie interactief prikbord voor leden 
op de HME-homepage. w w w .hm e.nl

In het Kielzog...
• Europort 99 (16-20 nov. ‘99)

Voor de eerste  keer in de h isto rie  een 
N ederlands collectief op deze beurs. 
V erscheid ene b u iten lan d se  b ezoekers 
w aren van m ening dat m et dit paviljoen 
een  z eer goed beeld  is gegeven van 
Nederland als m aritiem  centrum .

• Marintec (30 nov.-3 dec. ‘99)
HME had dit ja a r  de eer een  aw ard in 
ontvangst te m ogen nem en om dat de ver
eniging in hoge m ate heeft bijgedragen 
aan ontw ikkeling van export en con tac
ten met China op toeleveranciersgebied.

• Algemene ledenvergadering (9 dec.
‘99)
Extra contributie-korting bij aanm elding 
van zusterbedrijf. W anneer een zu sterb e
drijf van een lid zich  aanm eldt, ontvangt 
ook degene die al lid is 20 tot 4 0 %  kor
ting op het lidm aatschap.

Rotterdam  M aritim e: H et b estu u r stelt 
een korting van 10% op de m eterprijs ter 
beschikking voor de leden die het leden
bord je z ich tbaar ophangen.

• Bestuursuitbreiding (9 dec. ‘99)
Het b estu u r is u itgebreid  m et dhr. 
Hogervorst (Techno Fysica) en dhr. Van 
O ld enbarneveld  (R u b b er D esig n ). De 
heren gaan zich  met nam e toeleggen op 
de portefeuilles opleidingen en  export.

• Nieuwe leden sinds 01-01-2000
TRAFA-RESITRA transform atoren ,
Stork Gears & Serv ices BV, M arilux BV, 
K&R Pom pen BV, N avylle BV, S tork  
S erv ices  BV (M aritim e), D ru m arkon, 
Euronorm  D uursm a Groep.

• Opleidingen (14 feb.)
B rainstorm sessie opleidingen voor m ari
tiem e toeleveranciers.

HM E. Vereniging Holland Marine Equipment •  Boerhaavelaan 40  *
Postbus 138 • 2700  A C  Zoeterm eer •  Tel. 079 353 11 4 9  • Fax 079  353  11 55 *  
E-mail info@hme.nl<mailto:info@hme,nl •

http://www.hme.nl
mailto:info@hme,nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netheriands Society 
of Marine Technology

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP 
M.Bos
Student Scheepsbouwkunde Hogeschool 
Rotterdam & Omstreken Rotterdam 
Engelsestraat 55 B, 3028 ROTTERDAM. 
Voorgesteld door WATh.Bik 
Afdeling Rotterdam

BJ.Oers
Student Scheepsbouwkunde TUDelft 
3e Werelddreef 30, 2622 HG DELFT. 
Voorgesteld door M.R.v.d.Hoven 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP.
H. Dorsman
Ingenieur/Calculator IMTECH Manne 
Industry Rotterdam
Vlietweg 63,2992 CR BARENDRECHT, 
Voorgesteld door B.L.Faerber 
Afdeling Rotterdam

L.Duijn
Gepensioneerd HWTK Ned.Gasunie 
Apollostraat 18, 3371 XB 
HARDINXVELDGIESSENDAM. 
Voorgesteld door A.Th.lntema 
Afdeling Rotterdam

D.J.Goudriaan
Technisch Manager SWTK Bi Willemstad 
Grote Werf, CURACAO (N.A.) 
Voorgesteld door R.Schoester 
Afdeling World

O.M.Groot
Marine Engineer Global Maritiem Rotter
dam
Springtij 59,2201 WG NOORDWUK. 
Voorgesteld door R.W.P.Seignette 
Afdeling Amsterdam

W.Klootwijk
HWTK Blankevoort Dredging 
Weresteijn 47, 3363 BL SLIEDRECHT. 
Voorgesteld door J.Peet 
Afdeling Rotterdam

R.Koning
Tech.Comm.Medewerkerk MAK 
Nederland BV Dordrecht 
Narcislaan 253,2555 LM 
'sGRAVENHAGE.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

R.Lapre
Principal Marine Surveyor Royal Techni- 
ca Curacao
Magdalenaweg 43, CURACAO (N.A.) 
Voorgesteld door R.Schoester 
Afdeling World

ThAL.Lendering
Branch Manager HAMDredging Curacao 
Fransche Bloemweg 32. CURACAO
(NA)
Voorgesteld door R,.Schoester 
Afdeling World

N.Mansouri
Surveyor Ship Plan Approval 
Lloyd’s Register Rotterdam 
van PaHandtvliet 23, 2992 WR 
BARENDRECHT.
Voorgesteld door F.Verbaas 
Afdeling Rotterdam

M.HASelhorst
Engineer IHC Gusto Engineering BV 
Schiedam
Spaamdamseweg 380 App.39, 2022 
EA HAARLEM.
Voorgesteld door T.Lantau 
Afdeling Amsterdam

L.C .J.van der Sluijs
Business Unit Manager Smit International 
(Antilles)N.V.
Grote Werf Scharloo Curacao 
Voorgesteld door R.Schoester 
Afdeling World

L ip t van adverteerders
Akerboom

Y ach tequipm ent.................3-om slag

A nker Advies G ro e p ..................... 20

Antwerpse

M otorenw erke B .V  ......................16

B a k k e r ................................................. 21

Brunei M arine

T e ch n o lo g y ........................ ’.4-om slag

D B R B .V . ...........................................16

Eurosailor B .V ..................................20

Jo h a n  W alter Berg A B .20

Lowland

International B .V   2-om slag

M agnes W erving en Selectie . . .  .4 

M aritiem Trainingscentrum . . .  17

M ulti Enginering N .V . .................44

Nijhuis P o m p e n .............................. 2 0

R ijd arn .................................................44

Stem at ..................................    35

Technisch Bureau  

U ittenbogaart B.V. ........................ 16

Techno Fysica B.V. ........................ 17

Van Duivendij k & O verbeek . . 1 6

W e s tm a rk ..........................................44

W ortelboer J  r. B.V. .20
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g e n  d a

Nationaal

Salon International SEAMER 24 t/m  26 
mei 2000 Paris, Porte de Versailles 
Seamer is het onmisbare platform voor 
professionals uit de maribeme sector. 
Deze beurs omvat de navolgende secto
ren:
* Engineering 
'  Technologie
* Uitrushng
* Construcbe
* Toelevering

In 1998 namen 130 intemabonale bedrij- 
ven deel aan de Seamer en bok de beurs 
ca. 6000 bezoekers waarmee de SE
AMER hèt ontmoebngspunt voor de mari
beme sector in Frankrijk is geworden.

Voor nadere informatie inzake deelname 
of bezoek kunt u contact opnemen met 
de Nederlandsfranse Kamer van Koop
handel: mw. J. Green, tel: 070.3820551, 
fax: 070.3477975, E-mail: nM@nfkvk.nl

Vuurtorens in de kunst
In het Noordelijk scheepvaartmuseum is 
van 12 februari tot en met 9 april 2000  
de tentoonstelling Vuurtorens in de Kunst 
te zien.
Er wordt werk getoond van diverse kun
stenaars, geproduceerd in verschillende 
technieken, waarbij de vuurtoren tot bron 
van inspirabe diende.
De vele vuurtorens langs de kust vormen 
een veilig baken bij slecht zicht en in het 
donker. Met hun imposante vuren en 
lichtstralen waren zij honderden jaren 
vaak het enige communicatiemiddel tus
sen het schip en de kust. De gebouwen 
zijn indrukwekkend door hun omvang en 
vormgeving.
Voor beeldend kunstenaars zijn ze al eeu
wenlang een dankbare bron van inspirabe. 
Van een aantal hedendaagse kunstenaars 
zijn aquarellen, schilderijen, zeefdrukken 
en keramiek samengebracht in deze ten
toonstelling. Ook de deelnemende kunste
naars willen met hun werk communiceren 
met het publiek.
Het eigen karakter, kleur en vorm van de 
vuurtoren wordt door de kunstenaars op 
verschillende manieren verbeeld.
Op de binnenplaats van het museum la
ten schaalmodellen van enkele vuurto
rens, waaronder die van Vlieland, hun 
licht schijnen op deze tentoonstelling.

De circa twee meter hoge replica's zijn 
afkomsbg uit Madurodam.
De tentoonstelling is tot stand gekomen 
in samenwerking met de Nederiandse 
Vuurtorenvereniging en was eerder te 
zien in Rotterdam, Amsterdam, Den Hel 
der en Vlissingen.

Noordelijk Scheepvaartmuseum 
Brugstraat 2 4 -2 6 ,
9711 HZ Groningen; 
tel: 050.3122202

Openingsbjden:
dinsdag t/m zaterdag: 10.00 -17.00 uur 
zondag: 13 .00-17 .00  uur 
maandag gesloten.

Internationaal

M ay

London, UK
SURV V - Surveillance, pilot and res
cue craft
Contact: RINA.
Tel: +44.171.2354622, 
fax: +44.171.2595912, 
email: hq@rina.org.uk

New Orleans, USA
4th International forum for alumi
num ships
Contact: Quanbc Media Ltd., Giles Clark. 
Tel: +44.1580.766960, 
fax: +44.1580.766961, 
email: aluships_forum@quantic.co.uk, 
Internet: www.quanbc.co.uk)

14  Houston, USA
32nd Offshore Technology confe
rence
Contact: OTC.
Tel: +1.972.9529494, 
fax: +1.972.9529435, 
email: tecbprog@spelink.spe.org

1 4  Edinburgh, Scoband 
GNSS 2 0 0 0  Global Navigation Satel
lite Systems
Contact: Royal Institute of Navigabon.
Tel: +44.171.5913130, 
fax: +44 .171.6294009, 
email: rindir@abas.co.uk,
Internet: http://gnss2000.com

4 6  Szczecin, Poland
MT 2 0 0 0  Marine Technology 2000 ,
XIX Scientific Conference of Naval
Architects and Marine Engineers
Marine Technology on the Threshold
of 21st Century
Contact: MT 2000 Secretariat.
Tel: +48.91.4494033, 
fax: +48.91.4331347, 
email: abramax@shiptech.tuniv.szczecin.pl

9-10 Brighton, UK 
SASMEX 2 000
Contact: tel: +44.1737.855474, 
fax: +44.1737.855474, 
email: gjones@dmg.co.uk, 
web: http:/Avww.dmg.co.uk

11-12 Monaco 
Sea finance
Contact: Seatrade, Colchester, Chrisbne 
Keen.
Tel: +44.1206.545121, 
fax: +44.1206.545190, 
email; 100125.543@compuserve.com

15-19 St. Helier, Jersey, Channel 
Islands, UK
ITS 2000 , the 16th International Tug 
& Salvage Convention and Exhibition
Contact The ABR Company Ltd.

22-23 New York, USA 
ICMES 2000 , 8th International Con
ference on Co-operation on Marine 
Engineering Systems
Contact: ICMES, Martn Toyen.
Tel: +1.860.7679061, 
fax: +1.860.7671263, 
email: mtoyen@seaworthysys.com

22-24 Montreal, Canada 
6th International Conference on 
Computer Aided Assessment and 
Control Damage and Fracture Me
chanics 2 0 0 0
Contact: Wessex Inst, of Technology, 
Sally Walsh.
Tel: +44.2380.293223, 
fax: +44.2380.292853, 
email: wrt@wessex.ac.uk, 
web: http:/Avessex.ac.uk

23-25 Gothenburg, Sweden 
RORO 2000 ,15 th  International Exhi
bition and Conference on Marine 
Transport using Rollon/Roll-off and 
Horizontal Handling Methods 
Contact: The RoRo Secretanat, Craig 
Moyes,
Tel: +44.20.75531764, 
fax: +44.20.75531738.

28 May- 2 June Seattle, USA 
ISOPE 2 0 0 0 , 10th Offshore and po
lar engineering conference
Contact: ISOPE.
Tel:+1.303.4208114, 
fax: +2.303.4203760.

June

1-2 London, UK
Warship 2 0 0 0 , International sympo
sium, Warships for amphibious ope
rations & mine-warfare
Contact: RINA.
Tel: +44.171.2354622, 
fax: +44.171.2595912, 
email: hq@rina.org.uk

Rectificatie

Auteursnaam
In het februarinummer van dit tijdschrift 
is op pagina 26 de naam van de auteur 
van het artikel over de “Emissies van de 
zeescheepvaart" helaas verkeerd ge
speld.
A.P. Burger moet A.P. Burgel zijn.
De redactie biedt deze auteur daarvoor 
haar excuses aan.
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m a r i t i m e  w j e a r c h

■ Airconditioning

Novenco b.v.
HFPRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2561 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-5242430 
Fax 010-5242431 
E-mail: info@novenco.nl

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038 -423  9 5 8 3
Fax 0 38 -423  89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering 
(Navision software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 0182-399844 
Fax 0182-399845 
E-mail info@logicvision.nl 
www.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. 0180-516588
Fax 0180-516064
wkmarine@compuserve.com

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

■  Conditionering van kleppen en 
zittingen

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

■  Dekwerktuigen en 
startiuchtcompressoren

Van Eijle B.V.
Postbus 129 
3130ACVIaardingen 
Tel. 010-2485630  
Fax 0 10 -248  56 35 
E-mail: alg@vaneijle.nl

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

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

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse 
Tel. 00 32-3-7105810 
Fax 00 32-3-7105811 
Email: info@multi.be

■ ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3427433
Fax 079-3424581
Email: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

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

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

■ Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0 1 8 1 -3 6  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

■ Schadebeperkingen 
Reconditionering

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

■  Scheepsreparatie
Navitrex Marine Services BV 
Puntweg 12,3208 LD Spijkenisse 
Tel. 0181-614747 
Fax 0181612731

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-6180877  
Fax 078-6183034

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

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

■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardmxveldGiessendam
Tel. 0184-676262
Fax. 0184-676267
Email: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

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

TurboNed Service B.V.
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 078-6205252  
Fax 078-6123230  
Email: turboned@wxs.nl

■  Verfinspectieburo
C0T
Zijlweg 340342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
Email: cothaarlem@hetnet.nl

■ Vertaalbureau's
Scheeps- en Regeiïechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Te). 078-6179117  
Fax 078-6186802  
E-mail: srtdet@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

EV0, Ondernemersorganisatie voor Lo
gistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

FFNEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-4020398

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 0104771188  
Fax 0104773846  
Telegramadres: Zeecentra
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HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Postbus 138
2700ACZoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 0793531155
E-mail: hme@fme.nl

IVR, Internationale Vereniging 
Rijnschepenregister 
Vasteland 12e, Rotterdam 
Tel. 0104116070

Japanese Marine Equipment Association 
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3, 
Rotterdam 
Tel. 0104146411

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij 
Haringkade 2, Umuiden 
Tel. 0255-520501

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

Kunstwachtcentrum Umuiden 
Postbus 303 
1970 AH Umuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
09000111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255-546599

KNVR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 0104146001

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28  
6700 AAWageningen 
Tel. 0317493911  
Fax 0317493245

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

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

Rotterdam Municipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 0104896911

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 0104779144

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3 0 1 1 WJ Rotterdam 
Tel. 0104146191  
VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 0793531165

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanc lering

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

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

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

S C H I P t ’/i W E R F Redactie Adviesraad: Dr li. 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: Nederland ƒ 120,- 
buitenland ƒ 175,-(zeepost), ƒ 195,-(luchtpost), losse exempla
ren ƒ 12,-.
Bij correspondentie betreffende abonnementen het 
7-cijferige registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en wor
den automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor 
1 november van enig jaar sctirrftehjk bericht van opzegging is 
ontvangen.
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Maritiem Research Instituut MAHIN, de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij de Vereniging Nederlandse 
Seheepsbouwindustrie VNSI. liet Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, de Aldeling Maritieme Techniek van hel 
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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■4 K E R R 0 0 IA
y a c h t  e q u i p m e n t

Akerboom Yacht Equipment ontwikkelt, bouwt en installeert aluminium constructies en complexe uitrustingsstukken t.b.v. zeer luxe 
motorjachten in het segment groter dan 35 meter lengte. Het programma omvat o.a. aluminium bovenbouwen, bootkranen, loopplan
ken, statietrappen, huiddeuren, schroefas installaties en allerlei beslag. Bij het bedrijf zijn 43 medewerkers in vaste dienst.

De inbouw vindt voornamelijk plaats bij jachtbouw werven in Nederland. De afdeling service en reparatie opereert naast in Nederland 
veelal in Zuid-Frankrijk, Spanje en aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ook vinden regelmatig reparaties plaats in Singapore, Aus
tralië en in de Caribbean.

De MP Oliebad schroefas installatie is een eigen ontwerp met als bijzonder kenmerken: een metallische afdichting, geforceerde en ge
controleerde omloopsmering, nauwe lager toleranties en een scheepsleven lange duurzaamheid van as en lagers. De asdiameters variëren 
van 100 mm tot 250 mm bij asvermogens tot ca. 3000 kW. De installaties worden ingebouwd in luxe motorjachten en hebben soms 
een totale installatie lengte van schroef tot omkeerkoppeling flens van 25 meter. De orderportefeuille is goed gevuld en de vooruitzichten 
voor de komende jaren zijn uitstekend.

Vanwege de vervroegde uittreding van de huidige ontwerper en de le  inbouw monteur zijn er vacatures voor:

ONTWERPER SCHROEFAS INSTALLATIES
Na een inwerk periode door de vertrekkende ontwerper gaat de kandidaat zich met de volgende hoofdtaken en verantwoordelijkheden 
bezighouden:
- maken van eerste ontwerp opzet voor nieuwe schroefas installaties en het begeleiden van de tekenaars tijdens het verder construeren 

en detailleren
- productvernieuwing
- technisch uitwerken van offerte aanvragen
- ‘trouble shooting’ zowel tijdens productie, montage, after sales, service en t.b.v. refits

De kandidaat dient een H TS werktuigbouwkunde (of een door ervaring verkregen gelijkwaardig) werk- en denkniveau te hebben als
mede enige jaren ervaring als constructeur van schroefassen o f aandrijvingen.

Gezien zijn functie dient de kandidaat initiërend te werk te gaan, over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschap
pen te beschikken en een commerciële inslag te hebben.
De kandidaat pleegt extern overleg met opdrachtgevers, classificatie maatschappijen, toeleveranciers en architecten van het ontwerp bu
reau. Soms is er ook rechtstreeks contact met eigenaren en regelmatig met bemanning van jachten.

Een goede beheersing in woord en geschrift van de Engelse taal is een ‘must’ maar ook de taal van de ‘productie- en montagevloer’ is hem 
bekend.

De door ons beoogde kandidaat laat zich in het overleg met engineering en productie geen knollen voor citroenen verkopen, beschikt 
over voldoende commerciële en sociale vaardigheden en denkt en werkt klantgericht.

Leeftijd indicatie: 30 tot 40 jaar

Ervaren inbouw- en service monteur schroefas installaties
Opleiding M TS werktuigbouw o f een door ervaring verkregen gelijkwaardig werk- en denkniveau.
Deze ‘allround’ monteur zal via een interne training vertrouwd worden gemaakt met de fijne kneepjes van dit specialistische vak.
De inbouw van de schroefas installaties vindt plaats op werven in Nederland en soms in het buitenland. Daarnaast maken onze service 
monteurs doorgaans zo’n 5 tot 10 buitenlandse reizen per jaar variërend van 3 tot 10 dagen per trip.

De geschikte kandidaat moet goed zelfstandig kunnen opereren, de Engelse taal beheersen en beschikken over rijbewijs B-E.

Leeftijd indicatie: 25-35 jaar

Voor meer inlichtingen omtrent beide vacatures kunt u direct contact opnemen met Henk Akerboom.
Telefoon 071-5761 600
E-mail adres: akerboom@ayeholland.nl

Uw sollicitatie met CV kunt u sturen naar:
Akerboom Yacht Equipment, t.a.v. Henk Akerboom, Postbus 260,2300 AG LEIDEN

Bezoekadres: Hoge Morsweg 113A, 2332 HJ LEIDEN

mailto:akerboom@ayeholland.nl


Brunei Marine 
Technology

Brunei M a rin e  Technology is de  
specialist in detacherin g  en w erv ing  
&  selectie van hoog opgeleide  
m a ritie m e  technici in de scheeps
bouw  en offshore. Als m edew erker 
van Brunei M a rin e  Technology  
o nders teunt u opdrachtgevers  
w ere ld w ijd  bij hun ac tiv ite iten  op 
eng ineerin ggebied  e n /o f  pro ject
m an ag em en t.
Door gebruik te  m aken van de 
capacite it en kennis van specialisten  
van Brunei M a rin e  Technology, op 
die m o m en ten  d a t het nodig is, 
m axim aliseren  opdrachtgevers hun  
slagvaardigheid.
Brunei M a rin e  Technology s treeft 
een langdurige en intensieve relatie  
na m et vooraanstaande bedrijven in 
de scheepsbouw  en offshore.

M A R I T I E M E  S P EC I A LI S T E N G E Z O C H T

O n t w e r p  &  

E n g i n e e r i n g

P r o j e c t  M a n a g e m e n t  

&  I n k o o p

I n s p e c t i e  &  

C o m m i s s i o n i n g
O p basis van w erv in g  &  selectie be
m id d e lt Brunei M a rin e  Technology  
op m an ag em en tn iveau .
De organ isatie  kenm erkt zich door 
gespecialiseerde accountm anagers  
m et een scheepsbouw kundige ach
tergrond . V an u it hun a ffin ite it  m et 
de scheepsbouw industrie selecteren  
zij voor de opdrachtgevers de m eest 
geschikte m edew erkers voor het 
realiseren van projecten. 
Tegelijkertijd zoeken zij voor scheeps
bouw kundigen de m eest geschikte 
w erkom geving.

V oor m eer in fo rm a tie :  
w w w .b ru n e l-m a rin e .n l

M a r c o n is tr a a t  16  
P o s tb u s  6 3 1 6  
3 0 0 2  A H  R o tte r d a m  
te l .  0 1 0  4 2 5  5 5  4 4  
f a x  0 1 0  4 7 6  4 4  4 5

J u p ite r s t r a a t2 1 8  
P o s tb u s  5 9 5  
2 1 3 0  A N  H o o fd d o r p  
t e l .  0 2 3  5 6 1  71 8 0  
f a x  0 2 3  5 6 6  2 4  5 0

brunel
M a rin e  Technology
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