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Lowland International is een projectbureau en
specialist in personeels- en crew m anagem ent
voor o.a scheepvaart en off-shore.

Personeel

Opdrachtgevers

Lowland International heeft
voor korte en lange periodes
plaatsingsmogelijkheden voor:

Wanneer u denkt aan
flexibele arbeidsrelaties of
tijdelijke alternatieven zoals:

P e rs o n e e l

S tu u rlie d e n

voor alle soorten schepen
en overige maritieme projecten

S I , S2, S 3 , S K + A

M a c h in is te n /S W T K 's
C , B, A , M M

M a ritie m

o ffic ie r e n

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

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

dan bent u bij
Lowland International
aan het juiste adres.

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

Lowland International
Amsterdam-Schiphol Office,
Parklaan 8 5 te Hoofddorp
Internet: http://www.lowland.com
em ail: info@lowland.com
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D e Marit ieme Markt
Betere vrachten, dikkere orderboeken

14 T he rigging o f the Clipper “Stad Amsterdam"
ir

Thema R & D
O nderzoek en O ntw ikkeling
in de M aritieme Sector
Buiten de Maritieme Sector bestaat nog
wet eens de indruk dat de maritieme we
reld niet zo veel op heeft met R&D. Dit is
niet het geval; de maritieme sector heeft
een geheel eigen specifieke R&D be
hoefte en is bovendien zeer innovatief.

20 M aritiem e onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen het kader van de
SM O -regeling
Sinds 1996 worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling
Maritiem onderzoek (SMO). Voor de uitvoering van deze projecten wordt een samenwerkings
verband aangegaan tussen bedrijven onderling en de door publieke middelen gesubsidieerde
kennisinstituten.

24 Een drietal interviews over R & D

42

Gesprekken met Prof. A. Aalbers van de Tü-Delft, Jaap Gelling en Joop Jansen van Damen
Shipyards en Pieter 1 Hart van VNSI.

3 7 The All-M otions Autopilot
Today, a ship can be equipped with a variety of motion control systems. Depending on the
operational requirements, these range from simple autopilot, stabilisers and propulsion con
trol systems towards more advanced dynamic tracking and dynamic positioning (DPDT) sys
tems and ride control systems.

The rigging o f the
“Stad Amsterdam"
The rigging design is based on studying
a large amount of rigging plans of ships,
mainly clippers, from the period mentio
ned before. A clipper ship not only distin
guishes herself in hull shape, but also in
the outlines of the rigging plan.
Lofty, with relatively large taper in
height, and large sail areas compared to
their tonnage. In all these parameters
the sailing vessels of this period relative
ly overrule the large windjammers of the
last decades of sail.

42 From idea to reality: “The enlarged ship concept ”
A high forward speed of a vessel and the fact that she may be sailing in a seaway has proven
to be a very difficult combination in particular when demanding an acceptable level of vertical
accelerations onboard for the crew's safety and the operability or even allowable levels with
respect to loading on the structure.

48 D e ‘Bold Endeavour’
59 Veilig en econom isch varen
55 D e A fdeling Antillen van de KN VTS gaal van start
De Antilliaanse afdeling van de KNVTS zag op 3 april 2000 officieel het levenslicht in het Van
der Valk Plaza Hotel in Curaçao.

5 6 Cura^aose D roogdok Maatschappij
Gereed voor cruiseschepen

64 L loyd’s Register o f Shipping World Shipbuilding Statistics

Vaste rubrieken
Veilig en econom isch varen
Het is opvallend dat bij de voorbereiding
van het nieuwe Scheepsmetingsverdrag
van 1969, de samenhang tussen de metingsvoorschriften en de veiligheid van
het scheepsontwerp - in casu de uitwate
ring en het reservedrijfvermogen - blijk
baar nooit een rol van betekenis heeft
gespeeld, terwijl dit onderwerp naar on
ze mening toch zeker een plaats in de
rubriek “top maritime safety1verdient.
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Caterpillar completes acquisition of Sabre Engines Ltd.
Caterpillar Inc. has acquired Sabre
Engines Ltd., a family-owned com
pany in the U.K. that specializes in
high-performance marine diesel en
gines.
The acquisition expands marine
product line below 300 bhp (224
bkW)
Sabre has had an established Co
operation Agreement with Perkins
Engines Company Ltd. since 1991,
whereby Perkins sells core engines
to Sabre fo r marinization. Caterpillar
already offers 27 different engine
models and sells more marine
diesel engines over 250 bhp (185
bkW) than any other manufacturer in
the world. The addition of Sabre En
gines Ltd. will complement Caterpil
lar's global offering of marine power
systems below 300 bhp (224 bkW).
Caterpillar Inc., headquartered in
Peoria, Illinois, is manufacturer of

Van d e r G iessen-de
N o o r d krijgt E V D
E x p o rt Award
Staatssecretaris Gerrit Ybema
van Economische Zaken reikte 14
maart j.l. de EVD Export Award uit
aan directeur Dick Brink van
scheepswerf Van der Giessen-de
Noord in Krimpen aan den Ijssel.
"Het is tamelijk uniek dat anno
2000 een bedrijf uit de scheeps
bouwsector de Export Award
krijgt", m erkte hij op. Ybema doel
de hiermee op het feit dat nog met
zo lang geleden het doek voor de
Nederlandse scheepsbouwers de
finitief, dreigde te vallen, als g e
volg van de concurrentie uit het
Verre Oosten en Oost-Europa.
Maar, "dankzij de visie, de durf en
het doorzettingsvermogen van
een aantal ondernemers beschikt
Nederland nog steeds over een
aantal scheepsbouwers van inter
nationale allure. Van der Giessende Noord hoort daar zeker bij”, al
dus de staatssecretaris in zijn
toespraak.
(EVD-Exportkrant)
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construction and mining equipment,
diesel and natural gas engines and
industrial gas turbines.
Perkins, a wholly owned subsidiary
of Caterpillar Inc., is a world leader
in small to medium industrial en
gines.
Sabre Engines Ltd., founded in
1968 by John Freeman, began its
success in offshore power boat rac
ing attaining the Diesel Water Speed
Record in 1982. In addition to man
aging the Perkins marine business
they are also the Perkins-Sabre dis
tributor for the U.K. They are head
quartered in Wimborne, Dorset,
England.
Information:
Rachele Kunz, Corporate Public
Affairs, Caterpillar Inc.
Phone: 01.309.6755813,
E-mail: Kunz_Rachele_L@cat.com

Jalm el-K esterm ann
Tandw ielkasten
B.V Technisch Bureau Uittenbogaart
heeft de exclusieve vertegenwoordi
ging verkregen van de wel bekende
fabriek JahnefKestermann Getriebe
werke Bochum GmbH., voor Neder
land en België.
Meer dan veertig jaar is JahnekKestermann actief in de baggermarkt als
leverancier voor betrouwbare tand
wielkasten voor snijkop-, generator-,
pom p en voortstuwingsaandrijvingen. Vele gerenommeerde baggerfir
ma’s hebben hun schepen uitge
voerd met JaXKe tandwielkasten.
Het meest recente voorbeeld is de
levering van de 8000 kW bagger
tandwielkast en 2 voortstuwingstandwielkasten elk van 14.800 kW
en 10.000 kW PTO, voor de groot
ste hopperzuiger van de wereld
"Vasco da Gama”. Bovendien ontwer
pen en leveren zij voortstuwingstandwielkasten voor elk scheepstype.
Informatie:
BV. Technisch Bureau
Uittenbogaart, Seinhuiswachter 1,
3034 KH Rotterdam
Tel: 010.4114614 fax: 010.4141004
E-mail: info@tbu.nl

Â
I
PH-PBL Cessna 172, speciaal uitgerust voor luchtfotografie

F ly in g F o cu s h e e ft e ig e n v lie g tu ig
Vorig jaar heeft Flying Focus in het
15e jaar van haar bestaan voor het
eerst een eigen fotovliegtuig aange
schaft. De afgelopen maanden is de
PH-PBL ingrijpend verbouwd. De
kist is o.a. voorzien van long-range
tanks, 2 fotodeuren, marifoon, GPS
en een nieuw interieur.
Om de klanten en journalisten de ge
legenheid te geven kennis te maken
met de nieuwe kist had men een
paar dagen georganiseerd waarop

hun trots bekeken kan worden. Te
vens bestond er de gelegenheid
aansluitend mee te vliegen tijdens
een rondvlucht van een half uur.
SWZ heeft hier uiteraard gebruik
van gemaakt en het vliegtuig kun
nen bewonderen. Het was koud en
winderig maar helder weer, zodat
we een goed zicht hadden op Rot
terdam en omstreken.
Wij wensen de mensen van Flying
Focus veel succes met hun aan
winst.

Boot Ex p e r
Met ingang van 3 april jl. is Boot Ex
pertises in de markt actief gewor
den, een nieuw bureau doch een
vertrouwde naam.
Het bureau richt zich met name op
arbitrage, advieswerk en project be
geleiding in de binnenvaart en jacht
bouw alsmede kwaliteitsaudits op
basis van IVR-QS, doch is ook be
schikbaar voor andere zaken zoals
daar zijn taxaties, keuringen, het
maken van berekeningen en
(ver)bouw tekeningen enz.
Het bureau wordt geleid door ing.
Jim J.P. Boot die de afgelopen 20
jaar in een soortgelijke functie actief
is geweest.
Jim Boot heeft als opleiding HTS
scheepsbouwkunde en staat verder
ingeschreven als:

-

t i s e s

beëdigd scheeps- en werktuig
kundig expert en taxateur
Register Expert (NIVRE)
IVR expert
IVR-QS auditor
lid Nederlandse Vereniging van
Experts op Pleziervaartuigengebied(NVEP)

Voor nadere informatie kunt u con
tact opnemen met
Boot Expertises
P. van Oldenborghlaan 49,
4797 CP Willemstad.
Tel:0168.471208,
fax: 0168.472914,
email: boot-expertises@planet.nl
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Cost-effective operation o f container ships
!DNV class surveys will now be har
monised with the shipowner’s own
inspection and maintenance pro
gramme. Designed to fit the
shipowner’s requirement of cost-ef
fective operation avoiding disruption

the ship’s strict operation schedule
into account.
Key words for Container Express
are knowledge sharing and knowl
edge management. The concept in
cludes DNV attending docking sur-

lishing considerable integration be
tween the shipowner's own inspec
tion routines and the class surveys,
Container Express is based on or
der and trust between the shipown
er and class. DNV will review the

technical information will be stored
in a three<Jimensional graphic mod
el available to the ship and the
shipowner's office. During opera
tions, advanced IT-solutions enable
immediate communication with

With Container Express, DNV is in a position to offer cost-effective class surveys complementing
the owner’s inspections and foliow-up routines. Here OOCL Canada in arctic surroundings.

of the ship's schedule1, Container
Express is now being launched.
With minimised inconvenience for
the ship’s operation and improved
foliow-up of the ship, DNV now of
fers an integrated survey pro
gramme. The shipowner’s inspec
tions and follow-up routines may be
credited against DNV requirements.
The new service is based on flexibili
ty and modem technology, faking

veys and taking care of problems,
while the ship operator carries out
continuous inspections.
Hull and equipment are included in
the integrated survey programme,
which will be provided for ISM-certified container ships above 1000
TEU (twenty-foot equivalent unit)
with a planned inspection and main
tenance system in place. By estab-

system on annual surveys.
Every ship ordering Container
Express will have its dedicated sur
veyors selected by the shipowner
and DNV. A helpdesk is established
at DINVs headquarters to contribute
to continuous experience flow and
trouble-shooting. Present day tech
nology for inspections and mainte
nance systems is fully acceptable.
However, in the time to come all

DNVs experts. To upgrade the
shipowner’s personnel, a two-day
training programme will be offered
to customers who order Container
Express.
Information:
DNV Corporate Communications,
Tel: +47.67.579394, DNV Internet
Homepage: http://www.dnv.com

R e d d i n g b o o t J o h a n n a L o u is a v e r h u i s t n a a r S i n t M a a r t e n
De zelfrichtende motorreddingboot
Johanna Louisa van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM) vertrok dinsdag 18 april de
finitief uit het havenbeeld van IJmuiden, waar de reddingboot sinds
1968 lag gestationeerd. Vanwege
een grootschalige vlootvernieuwing
was de oude stalen reddingboot
reeds sinds 1993 opgenomen in de
reservevloot. Op Sint Maarten keert
de reddingboot terug in operationele
dienst bij de St. Maarten Sea Rescue
Foundation. De reis naar de Boven
windse Eilanden gebeurt gedeeltelijk
aan boord van het marineschip
Hr.Ms. Rotterdam. Het laatste deel
van de reis wordt varend afgelegd,

met aan boord een gelegenheidsbemannning van de KNRM.
De Johanna Louisa is de jongste van
een in de jaren '60 gebouwde stalen
reddingbootklasse van 20 meter
lengte. Na de zusterschepen Bernard van Leer, Suzanna, Gebroe
ders Luden (verkocht aan de IJsland
se Reddingmaatschappij) en Cariot
(verkocht) verlaat nu ook de Johanna
Louisa de reddingvloot van de
KNRM. In IJmuiden ligt sinds 1993
de snelle reddingboot Christien ge
stationeerd.
De Johanna Louisa heeft in haar ope
rationele jaren honderden tochten
gemaakt, waarbij soms onder ha
chelijke omstandigheden beroeps

en pleziervaarders werden gered.
Twee reddingen springen er echter
uit: In 1973 werden twintig zeelieden
van de brandende Liberiaanse tan
ker Cielo Azzuro behouden aan land
gebracht. En op 22 juli 1985 werd
de bemanning van het zeiljacht Amelia in veiligheid gebracht. Het
scheepje zat in een zware zuidwesterstorm geboeid aan de buitenkant
van de pier. Dankzij vakkundig zee
manschap van schipper Haasnoot
en de onverschrokkenheid van de
bemanningsleden aan dek konden
de watersporters worden gered. De
bemanning van de Johanna Louisa
werd voor deze redding onderschei
den.

Het amfibisch transportschip Hr.Ms.
Rotterdam neemt de Johanna
Louisa mee naar de oostkust van de
Verenigde Staten. De Koninklijke Ma
rine verleent deze assistentie geheel
belangeloos (de KNRM ontvangt
geen overheidssubsidie en is derhal
ve afhankelijk van giften en gaven,
evenals de zusterorganisatie op Sint
Maarten). Op eigen kracht vaart de
reddingboot daarna langs de Ameri
kaanse oostkust, de Bahama’s en
de Dominicaanse Republiek naar
Sint Maarten, waar de reddingboot
met enig ceremonieel zal worden
ontvangen. Het eiland beschikt dan
over een reddingboot, die ook in or
kaanachtig weer inzetbaar is.
3
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IS U pollution su rvey fall in larg e tan k er casualties
Member salvors of the International
Salvage Union (ISU) responded to
over 230 pollution threats from
shipping casualties in 1999, but the
tonnage of pollutants involved fell
dramatically-to less than half the to
tal for 1998.
During last year, salvage teams
worldwide dealt with 232 casualties
threatening damage to the environ
ment, an increase on the 218 cases
recorded in 1998. The pollutants in
volved, however, totalled only
434,101 tonnes, as against 1.18
million tonnes in 1998, (a fall of over
60 per cent).
Commenting on the latest pollution
prevention statistics, ISU President
Hans Walenkamp says: "For the first
time since 1994, when our annual
survey began, the tonnage of pollu
tants has fallen below one million
tonnes.

In 1999, ISU salvors responsible for
the 232 salvage operations repor
ted in the survey recovered the follo
wing tonnages:
In the six years to end-1999, ISU
salvors recovered 8,314,850 ton
nes of potential pollutants, consis
ting of: 7,252,038 tonnes of oil - re
presenting around 87 per cent of
the six-year total; 484,393 tonnes
of chemicals; 353,854 tonnes of
bunkers; and 224,565 tonnes of
other pollutants (recorded as a dis
tinct category for the first time in
1997).

“The major change in recent years
is the decline in the number of laden
tanker casualties. The dramatic
change in 1999 is explained by the
sharp fall in the tonnage of crude oil
involved in salvage operations. In
1998, our members dealt with tan
ker casualties carrying nearly one
million tonnes of crude oil. For
1999, the tonnage is down by 70
per cent” .
4

Cruda oil
(295,116 torm o*/68.0% )

O the r pollutants
(18.435 tonnes/4.0%)

B unkers
(64,885 tonnes/15.0%)
Hazardous Chem icals
(55,665 tonnes/13.0% )

E xxo n V ald e z spill: 3 7 ,0 0 0 tonnes

During 1999, 20 of the casualties
were tankers, as against 14 in
1998 and 20 in 1997. The largest
oil cargo involved in a single case
last year was 60,000 tonnes, as
against a 1998 case involving a
ULCO with a cargo of 300,000 ton
nes of oil.
Twenty ship-to-ship (STS) cargo

68% crude oil: ......................295,116 tonnes (986,116 tonnes in 1998)
13% C hem icals: ....................55,665 tonnes (84,995 tonnes)
4% other pollutants
(eg. slops and dirty ballast): . .18,435 tonnes (47,385 tonnes)
150% bunkers: .................... 64,885 tonnes (64,642 tonnes)

“It is dangerous to read too much in
to the statistics for one year. Never
theless, a trend is emerging. The to
tal for 1998, at 1.18 million tonnes,
was lower than the 1.35 million ton
nes reported in 1997. In the early
years of the ISU survey, the annual
tonnage of pollutants involved in ca
sualty salvage operations reached
or approached two million tonnes.

IS U : R E C O V E R Y O F P O L L U T A N T S
B Y M A R IN E S A L V O R S - 1 9 9 9

and/or bunker transfers were car
ried out during last year, as against
16 in 1998. During the 1994-99 pe
riod, ISU members performed 110
STS operations.
The latest ISU Pollution Prevention
Survey also confirmed the continu
ed importance of the Lloyd’s Form
salvage contract. During 1999, 99
LOF operations were performed by
ISU members, as against 80 in the
preceding year. This contract re
mains the single most common
form of salvage agreement utilised
by ISU members.

Sea E m p re s s spill: 7 0,000 tonnes

B ra e r spill: 8 5,000 to n n e s

2 3 2 salvag e op e ra tio n s
P o llu ta n ts reco vered : 434,101 to n n es

Annual Pollution Prevention Survey
8,314.850 ton n es o f o il. chem icals and o th e r p ollutants
recovered In th e 1994-99 period

Rotterdamse Ondernemersprijs voor Ton Kooren
Na zijn benoeming to t "Havenman
van het Jaar 1999“ heeft de heer
A.M. Kooren, directeur van Kotug
International B.V. ook de Rotter
damse Ondernemersprijs 2000 in
ontvangst mogen nemen.
Aan zijn onderneming en aan de
door hem geconcipieerde Rotor
Tugs is in het maartnummer van
SWZ al aandacht besteed.
Aanvullende informatie ontlenen
wij aan het jury-rapport om trent
de toekenning van de Onderne
mersprijs:
“Ton Kooren heeft op doordachte
en revolutionaire wijze de bezet
tingsgraad van het materieel ver

hoogd en daarmee een zeer hoge
mate van efficiëntie gerealiseerd.
Door het aanbieden aan reders
van goede kwalitatieve sleepdien
sten tegen zeer concurrerende ta
rieven heeft hij een groot netwerk
aan klanten opgebouwd. Daarmee
heeft hij bereikt dat in het geheel
in de havens van Rotterdam, Ham
burg en Bremerhaven de tarieven
voor sleepdiensten zijn gedaald.
De havens zijn daardoor concurrerender geworden. Door zijn visie
en Inzet is Kotug International B.V.
uitgegroerd to t een toonaange
vende aanbieder van sleepdien
sten.”
S C H IP ta W ER F * Z E E -
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M A R IT IEM E SPECIA LISTEN GEZOCHT

Technology
Brunei

M a rin e Technology

is de

specialist in d e ta c h e rin g en w e rv in g
&

selectie

van

hoog

o pgeleid e

m a ritie m e technici in de scheeps
bo u w en offshore. Als m ed e w erker
O ntw erp &
En g in e e r in g

van

Brunei

o n d ersteu n t

M a rin e
u

Technology

opdrachtgevers

w e re ld w ijd bij hun a c tiv ite ite n op
e n g ineerin ggebied

e n /o f

project

m a n a g e m e n t.
Door gebruik te

m aken

van

de

capaciteit en kennis van specialisten
van Brunei M a rin e Technology, op
die m o m e n te n d a t h e t nodig is,

Pr o ject M a n a g e m e n t

m axim aliseren opdrachtgevers hun

& In k o o p

slagvaardigheid.
Brunei M a rin e Technology streeft
een lan gdurige en intensieve relatie
na m e t vooraanstaande bedrijven In
de scheepsbouw en offshore.
I n s p e c t ie &
Co m m is s io n in g

Op basis van w e rv in g & selectie be
m id d e lt Brunei M a rin e Technology
op m a n a g e m en tn iv e a u .
De organisatie k e n m e rk t zich door
gespecialiseerde

accountm anagers

m e t een scheepsbou w kundige ach
tergrond. V an u it hun a ffin ite it m e t
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 e e r in fo rm a tie :
w w w .b ru n e l-m a rin e .n l

M arconistraat 16
Postbus 6316
3002 AH R otterdam
tel. 010 425 55 44
fax 010 4 76 44 45
J u p iterstraat218
Postbus 595
2130 AN H o o fd d o rp
te l. 023 561 71 80
fa x 023 566 2 4 50
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M aritiem e M arkt

M en so de J o n g

B e te re vrach ten ,
d ik k e re ord erb oeken
e vrachtenmarkten trekken
weer aan. Dat was reeds
meermalen te lezen in Maritie
me markt. Inmiddels geldt dat
voor bijna alle reders. Wat zeg
gen de indexen hierover? Een
uitzondering blijken de eigenaren van kleine
feederschepen te zijn.

D

D r o o g m assagoed
Voor de Nederlandse reders is het vrachtverloop voor 5-10.000 tonners van belang, maar
daarvoor is er geen index. Het dichtstbij komt
de JE Hyde index voor bulkers van 2 0 4 0 .0 0 0
dwt. Midden februari 1999 bereikte deze in
dex een dieptepunt van 635 om vervolgens
op te lopen tot 842 midden mei. Tijdens de
gebruikelijke zomerzwakte viel het cijfer weer
terug tot 724 eind juli, waarna begin novem
ber 8 8 0 werd bereikt. Eind 1999 was er
een terugval tot 848, maar later in ja
nuari werd opnieuw het niveau van
begin november bereikt waarna
een stijging plaats vond to t bo
ven de 1000 begin april 2000.
Vergeleken met een jaar eerder
is dat een toename van ruim 36%.
f
Je moet bovendien teruggaan to t
-Q
1997 voor een overeenkomstig
vrachtniveau met een index die toen
meestentijds tussen de 900 en 1000 schom
melde.
De index voor de wat grotere bulkers steeg
met 50% in de afgelopen 12 maanden. De
Capesizes deden het zelfs nog beter. De
vrachten voor deze grote schepen waren
daarvoor evenwel sterker gedaald dan voor
de kleinere.

Containers
De chartermarkt voor containerschepen volg
de de neergang van de containervaart gedu
rende de afgelopen jaren; de Howe Robinson
Containership Charter index viel van een piek
van circa 1200 in de zomer van 1995 tot
620 in april 1999. Na een herstel tot 757
eind oktober, was er een ‘dip’ to t minder dan
700 aan het eind van het jaar om vervolgens
door te stoten naar bijna 800 begin april
2000. Vergeleken met zomer 1999 is dat
een stijging van 14%. De kleine feeders van

200 teu deelden niet in de vreugde; in de
tweede helft van 1999 bleef de index voor de
ze categorie praktisch ongewijzigd om in de
eerste maanden van 2000 zelfs iets te dalen.
Vanaf zomer 1999 steeg daarentegen de in
dex voor schepen van 580 teu met bijna 12%,
die van 1000 teu zelfs met 19%. Met toene
mend ladingvervoer is er blijkbaar minder
vraag naar de kleinste feederschepen. Vele
ervan zouden reeds emplooi hebben gevon
den in de algemene vrachtvaart. Scheepswerf
Tille houdt kennelijk goed voeling met de
markt, want reeds vorig jaar werd het ont
werp van de Conofeeder 200 aangepast voor
de algemene vrachtvaart: de Tille Trader
2800.

Voor ruweolietankers van 280.000 ton stond
de index voor de trafiek Perzische Golf/Conti
nent begin 1999 op 54, vervolgens op 64
eind februari om daarna terug te vallen tot
een niveau van 4 2 4 9 gedurende de rest van
het jaar met korte onderbrekingen beneden
de 40 in april en juli. Eind januari 2000 kwam
de index weer boven de 50 om te eindigen op
bijna 70 begin april.
Naast marktfactoren als extra aanvoer van
producten naar Noord-Amerika in de zomer
en aanvulling van de voorraden ruwe olie voor
de winter, spelen andere factoren een rol op
de tankermarkt. In 1999 waren dat onder an
dere de beslissing van OPEC in maart de pro
ductie te beperken en het tekort aan nieuwe
tankers na de ramp met de ‘Erika’ begin de
cember. Toen wilden vele charterers opeens
geen oude tankers meer opnemen. Met het
losser laten van de teugels door OPEC in
maart 2000, herkreeg de markt voor
ruwe-olietankers bovendien vertrou
wen.

K orea profiteert

V loeibare lading
Voor witte tankers van rond de 30.000 dwt
was de markt in 1999 ongunstig. De vrachtindex voor het traject van het Continent naar de
Atlantickust van NoordAmerika nam in de eer
ste maanden nog toe van 170 tot 182, maar
kalfde daarna af tot 140-145 in november/de
cember. Vervolgens schoot de index van 20
tot 2 4 januari 2000 als een raket omhoog, na
melijk van 145 to t 222, maar liep weer terug
tot 184 begin april. Dat is ongeveer hetzelfde
niveau als een jaar geleden, maar inmiddels
zijn de bunkerprijzen wel flink gestegen.
De vrachten voor witte tankers van het Carf
bisch gebied naar Noord-Amerika volgden
een overeenkomstig patroon, maar met veel
grotere uitschieters, De sprong omhoog ge
beurde daar al in november.

De betere vrachtenmarkt heeft
een stroom nieuwbouworders op
geleverd voor de Koreaanse wer
ven. Die zouden nu tot eind 2002 vol
zitten. Het orderboek bedroeg eind febru
ari reeds 24,8 mln gt, een toename van 24%
ten opzichte van februari 1999. Meer vraag,
gecombineerd met een waardestijging van de
won op de valutamarkt, veroorzaakt stijgende
nieuwbouwprijzen. Om nog te profiteren van
de lage prijzen hebben ook tankerreders nieu
we tonnage besteld, al gaat er van de markt
nog geen werkelijke stimulans uit. Waarschijn
lijk heeft het voorstel van de Europese Com
missie oude tankers uit Europa te verbannen
er meer mee te maken. Als dat doorgaat, zul
len er vele nieuwe tankers besteld moeten
worden. Weliswaar is er een stormvloed van
serieuze bezwaren van scheepvaartzijde ge
rezen tegen dit voorstel, maar dat lijkt de
Commissie koud te laten. Willem de Ruiter,
verantwoordelijk voor maritieme veiligheid bij
de EC, verwoordde het Commissiestandpunt
immers als volgt op Quality Shipping 2000 in
Singapore: “A well build, wel! surveyed singlehulled tanker is not a danger in itself. Butwhat
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is important here is the perception of the pu
blic”. Dat (Europese) publiek wil oude tankers
die olie kunnen verliezen, niet meer zien.
Daarom zijn er geen handenwringende autori
teiten na het vergaan van de met zout gela
den bulker le a d e r L’ op 23 maart, waarbij 18
bemanningsleden omkwamen. Het in 1977
gebouwde schip zonk in 45 seconden nadat
een 15 meter lange plaat van de romp was
losgescheurd. Er was evenwel geen kustverontreiniging en er zijn geen vogels bij omge
komen.
Ondertussen slepen de besprekingen tussen
Korea en de EU zich voort. Daarbij concen
treert de EU zich op Daewoo, de werf waarbij
dubieuze en ondoorzichtige herfmancieringssteun is gebruikt om een bankroet te voorko
men. Het netto verlies van de werf zou in
1999 nog bijna vier miljard won (ca. 3,6 mln
Euro) hebben bedragen. Inmiddels stroomt
het orderboek weer vol en is de verzelfstandi
ging van de werf bijna rond. Gedane zaken
maken geen keer, zodat Korea nu kan belo
ven iets dergelijks nooit meer te zullen doen,
waarna de werven er tot de orde van de dag
kunnen overgaan.
Tot de interessante orders van Daewoo beho
ren twee LNG-tankers van 138.000 m3, be
steld door het Belgische Exmar en het Noor
se Bergesen. Zij bestelden deze tankers
speculatief, iets dat sinds begin jaren zeventig
niet meer is voorgekomen. Het zal ook de
eerste Noorse tanker worden met een mem
braansysteem in plaats van de Moss-bollen,
wat een Noorse uitvinding was. Ook het
Spaanse ASEA kreeg een order voor drie
LNG-tankers voor het vervoer van aardgas
van Trinidad naar Spanje, eveneens van
MEI 2000 - S C H IP <*n W ER F dt ZEE

138.000 m3 en met een membraansysteem.
Daarbij hebben enkelen zich reeds afge
vraagd hoe de EU dit aan Korea moet verkla
ren, want een Koreaanse werf zou een lagere
prijs hebben aangeboden. Volgens persbe
richten moet Bergesen $150 mln aan Dae
woo betalen, terwijl de prijs van de Spaanse
tankers $171,5 mln per stuk zou zijn.
Vermeldenswaard is ook de order voor de
eerste containerschepen met meer dan 7000
teu. Hapag-Uoyd heeft er vier van 7200 teu
besteld bij Hyundai. De schepen kunnen aan
dek 17 containers naast elkaar vervoeren.
Een diesel van 68.640 kW moet goed zijn
voor een snelheid van 25,3 knoop. Ook zwarefadingreder Dockwise kwam bij Hyundai te
recht voor een kabellegger van 12.000 dwt.
Niet alleen is dat de eerste nieuwbouworder
van Dockwise sinds jaren, maar bijzonder is
ook dat het schip speculatief, dus zonder
chartercontract, is besteld.

Cruisevaart redding voor Ierse
werf?
In Europa is de Ierse werf Harland & Wolff bij
na ter ziele nadat Cunard de opdracht voor
een cruiseschip niet bij deze werf maar bij l’Atlantique plaatste. Bij vele Britten kan een bank
roet een trauma teweegbrengen, zodat er al
direct voorstellen kwamen de werf een nieuw
koninklijk jacht te laten bouwen of een marineopdracht te verstrekken. Harland & Wolff zelf
hoopt dat de verkregen ervaring bij de offerte
aan Cunard toch nog een nieuwe opdracht
voor een cruiseschip zal opleveren. Er is im
mers ruimte voor meer Europese werven bij
de bouw van passagiersschepen, aangezien
opdrachtgevers slechts node naar een werf in
het Verre Oosten willen gaan. Inmiddels heb

ben de Fransen reeds twee veerboten in Italië
en Finland moeten bestellen, tot dusverre iets
ongehoords, omdat de nationale werven
geen capaciteit hebben. SembCorp in Singa
pore lijkt zelfs zo onder de indruk te zijn van
de Europese passagiersscheepsbouw dat het
wil ovenwegen een Europese werf met cruiseschipervaring te kopen.
Zo’n werf, Kvaerner-Masa in Finland, staat in
derdaad reeds een jaar te koop, maar moge
lijke kopers willen nog steeds niet toehappen.
Een 'management buy-out’ met steun van Me
tra, eigenaar van Wartsila NSD, is genoemd,
evenals een consortium van o.a. Kvaerner,
Camival en Royal Caribbean Cruises. Metra
zou er nu toch niet mee willen doorgaan, ter
wijl de cruisereders problemen kunnen heb
ben als gevolg van de afname van hun beurs
waarde met circa 45% gedurende de eerste
drie maanden van 2000. Een opmerking van
de kant van Carnival over iets teruglopende
boekingen, leidde de koersval in. Enkele re
cente ongevallen met en incidenten aan
boord van cruiseschepen en de indiening van
een grote schadeclaim bij Carnival door ver
meende gedupeerden kan de aandelenkoers
evenmin goed hebben gedaan. Voor de Euro
pese werven zal het een ramp zijn, indien de
cruisemarkt inderdaad gaat teruglopen in de
VS.
Inmiddels heeft Kvaerner wel catamaranbouwer Fjellstrand en de Russische offshorewerf
Vyborg kunnen verkopen. Er blijven nu nog
zes werven over, inclusief de grote werven
Masa in Finland, Warnow in Duitsland en die in
Philadelphia.

P&O Nedlloyd

P&O Nedlloyd zoekt een
ervaren Elektro technische
superintendent m/v

P&O Nedlloyd is one o f the world's
largest shipping companies Jinking
almost every part o f the world.
The company has an annual
turnover o f US$4 billion and owns
and charters 114 purpose-built
container ships. P&O Nedlloyd
currently employs over 9.000 s ta ff in
140 countries and moves

Het Fleetm anagement D epartm ent van P&O Nedlloyd is
verantwoordelijk voor het m anagem ent van onze gehele
vloot. Voor de day-today activiteiten aan boord zijn 3 fleetteams verantwoordelijk. Deze fleetteam s functioneren
echter binnen de kaders die door om ringende support
afdelingen worden gesteld. Belangrijk onderdeel van het
vlootm anagem ent is de afdeling Technical Support, van
w aaruit m eer algemene en fleetteam overstijgende tech
nische aangelegenheden worden uitgestippeld en deels uit
gevoerd. Samen m et de drie fleetteam s zorgt Technical
Support er voor dat onze vloot in optim ale conditie verkeert
en blijft. Voor Fleet Support zijn wij op op zoek naar een
Elektro technische superintendent.

Elektro technische superintendent

2,5 million containers on an annual

basis. The Company aims to achieve
profitability and growth through
continuous improvement, economies
o f scale, fu rth er consolidation and
extension o f it’s global network.
The group headquarters are based
in London and Rotterdam.

m/v

Fleet Support is verantwoordelijk voor vlootgerelateerde
technische ondersteuning en beleidszaken. Als Elektro
technisch superintendent kent het elektrotechnisch m ana
gem ent van een schip geen geheim en voor u. Dankzij
uw kennis en ruim e ervaring bent u in staat om advies
u it te brengen (aan de vloot en het m anagementteam).
Het inplannen en uitvoeren van onderhoud en reparaties,
technische budgetten opstellen, installaties en prestaties
m onitoren behoren tot uw kunde. Ook eventuele electrotechnische onregelm atigheden aan boord ontgaan u niet,
sterker nog, voor het oplossen bent u ook de aangewezen
persoon. IJ vindt relatiebeheer - zowel intern als extern
m et bijvoorbeeld leveranciers - van prim air belang voor een
optim ale uitvoering van uw functie. Daartoe beschikt u niet
alleen over een diploma elektrisch/elektronisch WTB en
praktisch technische ervaring (bij voorkeur aan boord van
oceaanschepen als senior electrical Technical officer), m aar
tevens over uitstekende com municatieve vaardigheden. Tot
slot werkt u graag in teamverband en bent u stressbestendig.
Uw b elonin g
Naast een salaris dat in overeenstemming is m et uw oplei
ding en ervaring en uiteraard goede secundaire arbeidsvoor
waarden, bieden wij u een interessante loopbaan bij een van
de grootste rederijen ter wereld.

Uw reactie

Interesse? Dan k unt u voor m eer inform atie contact
opnem en m et Monique Franken, Hum an Resources
Manager, o f Henk van Heel, Manager Technical
Support, via (010) 400 60 24, of kijk op
www.ponl.com. W ilt u direct reageren? Richt u dan
tot P&O Nedlloyd B.V., mevrouw M.A. Franken,
Postbus 240,3000 DH Rotterdam.

P&O Nedlloyd |
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Opdrachten

O rder chem icaliën tanker voor Y sselw erf

S ch eep sw erf G rave bouwt nostalgisch passagiersschip

Van der Giessen-de Noord heeft van de
Nederlandse rederij IM Iee t in Roosen

gen zijn: L x B = 100 x 15,30 m. De

In 1996 bouwde Scheepswerf Grave de

schaft A.G. in Hamburg, gaat Grave nu

River Cloud, een passagiersschip voor

daal opdracht gekregen voor de bouw

dienstsnelheid wordt ongeveer 14 kn.
Het schip, bouwnummer 982, zal op de

de binnenvaart dat was ingericht in de

een dergelijk, maar iets kleiner schip
bouwen:

van een dubbelwandige chemicaliëntan-

Ysselwerf worden gebouwd. De opleve

ker met roestvrij stalen tanks en met een

ring moet in april 2001 plaatsvinden.

stijl van de legendarische Oriënt Express
uit de jaren ‘30 (SWZ 8 9 6 , blz. 10-11).

L o.a. x B mal x H = 103 x 9,6 x 3,6 m.
Het schip, bouwnummer 135, moet in

Voor dezelfde opdrachtgever, Hansa

het tweede kwartaal van volgend jaar
worden opgeleverd.

laadvermogen van 5000 t. De afmetin

Treuhand

Schiffsbeteiligungsgesell-

W eer 6000 tonner voor Ferus Sm it
Ferus Smit in Westerbroek gaat voor een

waarvan nog enkele zusterschepen in

Nederlandse opdrachtgever een multi

aanbouw zijn. De oplevering van het nu

purpose vrachtschip van 5000 tdw bou

bestelde schip,

wen. Eerder bouwde de werf van dit type

wordt in het eerste kwartaal van 2001

o.a, de Flintereems (SWZ 3-99, blz. 4),

verwacht.

bouwnummer

Tewaterlatingen

327,

C ycloon
Scheepswerf De Kaap in Meppel heeft

D e H oop boekt drie passagiersschepen

op 18 februari de Cycloon, bpuwnummer 231, te water gelaten, een vloeibaar

1996 voor dezelfde opdrachtgever
bouwde (SWZ 11-96, blz. 20). Het casco
wordt door de rederij in eigen beheer af

Scheepswerf De Hoop in Lobith en Heus

der door De Hoop gebouwde Amadeus

gas tanker voor de binnenvaart. Het

gebouwd. Een derde schip is bij De Kaap

den heeft de orderportefeuille met drie

(SWZ 4-96, blz. 4) en Amadeus 2. Dit
bouwnummer 181 moet voorjaar 2001

schip wordt gebouwd voor de Rotter
damse rederij Chemgas en is een zuster

besteld. De schepen onderscheiden zich
o.a. door de lichtgewicht constructie.

Voor Spido in Rotterdam gaat de werf

gereed komen.

schip van de Chinook, die de werf in

een rondvaartboot van circa 50 m lengte
bouwen, op te leveren in de komende zo

Tenslotte gaf de Amerikaanse touropera
tor Vantage opdracht voor een verleng

D unarea

mer. Het schip, bouwnummer 180, krijgt

de versie van de onlangs opgeleverde

Minister Netelenbos van Verkeer en Wa

een capaciteit voor ongeveer 500 pas

River Navigator. Het nieuwe schip, bouw

terstaat heeft op 26 februari bij IHC Hol

sagiers.
Danube GmbH in Wenen bestelde een

nummer 182, krijgt een lengte van 125

land in Kinderdijk de zuiger Dunarea,
bouwnummer 1222, gedoopt en te wa
ter gelaten. Het schip, met een hopperirv

schepen uitgebreid.

m en capaciteit voor 180 passagiers. De

schip van 110 m, dat - behoudens de

oplevering

tails - een zusterschip wordt van de eer

2001 plaatsvinden.

moet eveneens voorjaar

houd van 2680 m3, wordt gebouwd voor
AFDJ Galati in Roemenië. Voor enkele
voorlopige gegevens en een zijaanzicht,
zie SWZ 11-99, blz. 10.

Anton Sm ith
via Twin Disc keerkoppelingen, type MG

De Clearwater Group heeft opnieuw bij

Voor de gegevens van dat schip, zie

Op 11 maart is bij Engelaer Scheeps
bouw in BenedervLeeuwen het zeewaar

Breko in Papendrecht een opdracht voor
een chemicaliëntanker geplaatst. Het

SWZ 3-99, blz. 4.

dige kotterjacht Anton Smith, bouwnum

5090 A, met trolling valve.
Er zijn twee Lister Petter hulpsets van 11

De nieuwe opdracht, het vijfde schip dat

mer 794, te water gelaten. Het schip

resp 6,5 kVA bij 1500 tpm, 220/380 V.

Breko voor Clearwater bouwt, moet mid

wordt voor een buitenlandse opdracht

den volgend jaar worden opgeleverd.

gever gebouwd. De afmetingen zijn:

De accommodatie omvat een eigenaars
hut en twee gastenhutten. De betimme

Vervolgopdracht Clearwater voor Breko

schip, bouwnummer 0045, wordt een
zusterschip van het schip dat binnenkort
door de werf zal worden afgeleverd.

L o.a. x B o.a. = 19,10 x 3,20, de diep

D am en bouw t Britse douanevaartuigen

gang is 1,90 m.
Twee MAN dieselmotoren, type D 2866

Voor de Britse douane gaat Damen Ship

schepen zijn, dat stabilisatievinnen wor

E, van ieder 125 kW bij 1500 tpm, ge

yards Gorinchem twee patrouillevaartui

den aangebracht en dat de bijboot niet

gen bouwen, die ongeveer gelijk zijn aan

met een dekkraan te water wordt ge

ven het schip een proeftochtsnelheid van
ongeveer 10 kn. Zij drijven de driebladi-

de onlangs door de Nederlandse douane

bracht, maar van het achterschip af

ge schroeven, diameter 900 mm, aan

bestelde schepen (zie SWZ 2-00, blz.

wordt gelanceerd, als bij de patrouille
vaartuigen voor de Nederlands Antillen

10). Zij krijgen dezelfde afmetingen en
dezelfde machine-installatie, maar door
verschillen in uitrusting en tankinhouden,

ring is klassiek, met zwevend opgehan
gen teak panelen. De marmeren vloeren
in badkamers en kombuis worden elek
trisch verwarmd.
Het schip heeft een uitgebreide nauti
sche uitrusting.

en Aruba (SWZ 2-99, blz. 30 e.v.).
De schepen krijgen de bouwnummers

worden de Britse schepen wat lichter en

549852 en 549853 en moeten in het

zij krijgen daardoor een iets hogere snel

tweede resp. het derde kwartaal van

heid.
Verdere verschillen met de Nederlandse

2001 worden opgeleverd.

D am en H ardinxveld vult orderboek
/oor de firma's Saarloos en Van Laar,

Van het zelfde type bouwde de werf vo

beide in Dordrecht, gaat Damen Ship-

rig jaar de Knight Buster, zie SWZ 7/8-

yards Hardinxveld twee Shoalbusters

99, blz. 17.
Verder kreeg Damen van Rederij Water
weg opdracht voor de bouw van een alu

N ooitgedacht Z 402

ver. De schepen moeten in het derde

minium catamaran, bouwnummer 1537,

resp. vierde kwartaal van dit jaar worden

voor oplevering tegen het einde van dit

Nooitgedacht Z 402, bouwnummer 315,
te water gelaten. Het schip wordt ge

opgeleverd.

jaar.

bouwd voor BVBA Verieene in Zeebrug-

1907 bouwen, bouwnummers 1535
resp. 1539, een voor elke opdrachtge

Bij Scheepswerf Van der Werff & Visser
in Irnsum is op 18 maart de Eurokotter

ge en zal naar verwachting deze maand
worden opgeleverd. De Nooitgedacht is
een zusterschip van de Hein Senior
Z 575, over de oplevering waarvan hier
onder wordt bericht.
9
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Tewaterlatingen, vervolg

Opleveringen

Arklow Sky

H ein Senior Z 575

Barkmeijer Stroobos heeft op 31 maart

14' uit de serie is. Behalve het zevende

Scheepswerf Van der Werff & Visser in

door een Caterpillar hulpset, type 3306B

het vrachtschip Arklow Sky, bouwnum-

schip voor Arklow is nog een dergelijk

Irnsum heeft eind januari de Eurokotter

DIT, van 80 kVA en een Hatz havenset

mer 291, te water gelaten. Het schip is

schip voor Nederlandse rekening in o p

Hein Senior Z 575, bouwnummer 314,

van 28 kVA.

bestemd voor de Ierse rederij Arklow

dracht.

opgeleverd aan de Belgische rederij De

Hydraulisch vermogen voor vislier en net-

Shippmg en is het zesde van zeven van

De oplevenng van de Arklow Sky was

Toekomst te Zeebrugge.

tenrol wordt geleverd door een aan de

dit type die de rederij bij Barkmeijer be

voor eind april gepland en zal dus inmid

De afmetingen van het schip zijn:

voorzijde van de hoofdmotor gemonteer

stelde. De werf bouwde de afgelopen ja-

dels hebben plaatsgevonden.

L x B x H = 2 3 ,9 9 x 6 ,2 0 x 2 ,7 1 m.

de, luchtgeschakelde hydrauliekpomp en

ren nog acht schepen van hetzelfde

Voor enkele verdere gegevens, zie de

De stalen romp is uitgevoerd met gejog-

een aan de hulpmotor aangebouwde

3200 tdw type voor diverse andere op

Arklow Spirit in SWZ 7/8-95, blz, 6.

gelde landen. Het stuurhuis is van alumi

pomp.

drachtgevers, zodat de Arklow Star de

I )eo Volente

nium.

Het schip is bestemd voor de boomkor-

Voor de voortstuwing zorgt een Caterpil

visserij en voor het vissen met een dub

lar dieselmotor, type 3412 EF, van 221

bel trawlnet (twin rig) en is daartoe uitge

Op 31 maart is bij Tille Scheepsbouw in

Hartman Seatrade op Urk.

kW bij 1500 tpm. Deze drijft via een Reirv

rust met een zeventrommelige Luyt

Kootstertille het 2800 tdw vrachtschip

De oplevering moet omstreeks het einde

tjes keerkoppeling, type WGF 561, re

vislier. Van hetzelfde fabrikaat is de dub

Deo Volente, bouwnummer 330, te wa

van deze maand plaatsvinden.

ductie 9,536:1, de vierbladige schroef

bele nettenrol.

ter gelaten. Het schip is van het type

Voor enkele gegevens en een zijaan

aan, diameter 2100. Schroef en straal

De verwerkingsinstallatie omvat: opvoer-

Tille Trader 2800 en is bestemd voor

zicht, zie SWZ 7/7-99, blz. 15.

buis zijn geleverd door Van Voorden.

band, sorteerstripband, spoelmolen en

De hydraulisch aangedreven Promac

stortbakken van Coöperatie Urk.

dwarsschroef heeft een vermogen van

Promac leverde de koel en scherfijsirv
stallaties.

Eleonora
Van der Graaf Scheepsbouw in Hardinx-

De Eleonora wordt een herbouw van het

88 kW.

veldGiessendam heeft op 31 maart het

succesvolle wedstrijdjacht Westward,

Elektrisch vermogen wordt geleverd

schoenerjacht Eleonora te water gela

dat in 1910 werd gebouwd op de des

ten. Het 50 m (o.a.) lange schip is ge

tijds befaamde werf Herreshoff Manufac

bouwd voor de heer E. Kastelein, die het

turing Company, Bristol, Rhode Island,

schip in eigen beheer zal (laten) afbou

USA.

wen. Wanneer de Eleonora volgend jaar

Voor meer gegevens en het zeilplan, zie

in de vaart komt, zal zij als luxe charter-

SWZ 8-99, blz. 16.

jacht in de Middellandse Zee gaan varen.

D e Z even Provinciën
H.M. de Koningin heeft op 7 april bij

en commandofregatten die De Schelde in

Schelde Scheepsnieuwbouw het fregat

opdracht van de Koninklijke Marine bouwt.

De Zeven Provinciën gedoopt, waarna

Bij de oplevering, volgend jaar, hopen wij

het schip uit het bouwdok werd gesleept.

een uitvoerige beschrijving van de sche

De Zeven Provinciën, bouwnummer 380,

pen te publiceren. Voor enkele voorlopi

is het eerste van vier luchtverdedigings-

ge gegevens, zie SWZ 7/8-95, blz. 5.
De Hein Senior (foto: Flying Focus/.

Pioneer
Engelaer Scheepsbouw in Beneden

wezen, waarvan de Pioneer nu de laatste

Leeuwen heeft op 14 april de loodsten-

is. De oplevering is voor deze maand ge

Al M ukhaibe

der Pioneer, bouwnummer 793, te water

pland.

Damen Shipyards Gorinchem heeft in fe

schroeven aan, die in Van de Giessen

gelaten. Na het prototype Voyager bouw

De Pioneer wijkt slechts in details af van

bruari de sleepboot Al Mukhaibe, bouw

straalbuizen draaien. De schroefdiame-

de Engelaer nog drie series van in totaal

het eerste schip van de serie, de Disco

nummer 6613, opgeleverd aan de Shar-

ter is 2500 mm. De installatie levert een

very, beschreven in SWZ 12-96, blz. 12.

jah Ports Authority in de Verenigde

vnjvarende snelheid van 13,0 kn (proef

Arabische Emiraten.

tocht) en een paaltrek van 5 1 ,4 1.

tien iets langere tenders voor het Loods-

De boot is van het type Stan Tug 2909,

Elektrisch vermogen wordt geleverd

Bij Bodewes Scheepswerf Volharding

ste was (SWZ 12-98, blz. 24). Anders

maar het ontwerp is geheel vernieuwd:

door twee Caterpillar hulpsets, type

Foxhol is op 17 april de 552 TEU multi

dan de Vechtborg wordt de Malte Ram

zowel de rompvorm als de constructie

3304 T, van elk 106 kVA.

purpose container carrier Malte Rain

bow door Germanischer Lloyd geklas

en de indeling zijn gewijzigd en de zichtlij

Het sleepgerei bestaat uit een Mampaey

bow, bouwnummer 351, te water ge

seerd, met o.a. een notatie voor

nen aan dek zijn verbeterd.

sleephaak van 65 t SWL. Verder is een

gaan, Het schip is bestemd voor Rederei

Fins/Zweedse ijsklasse E3.

De afmetingen zijn nu: L o.a. x B.o.a. x H

elektrisch aangedreven Kraaijeveld kaap

Rambow GmbH in Assel, Duitsland. Het

De oplevering van de Malte Rambow

= 29,16 x 8,85 x 4,40 m, de diepgang

stander van 5 1 geplaatst.

is het zevende schip van een serie 8700

wordt omstreeks het begin van de vol

achter is 3,92 m en de waterverplaat-

De brandbluscapaciteit is 600 m3/h : de

tonners, waarvan de Vechtborg de eer-

gende maand verwacht.

sing 4 6 6 1.

SIHI NOWY pomp wordt aangedreven

De voortstuwingsinstallatie bestaat uit

door een Caterpillar 3306 TA dieselmo

Aaltje Postm a L 757

twee Caterpillar dieselmotoren, type

tor. De schuimtank heeft een inhoud van

Op 3 mei is bij Barkmeijer Stroobos de

Het circa 30 m lange schip is bestemd

3516 TA/A, van ieder 1275 kW bij 1600

9,6 m3.

trawler Aaltje Postma L 757, bouwnum

voor de seine/dubbeltrawlnetvissenj en

tpm. Via Reintjes tandwielkasten, type

De boot is ook ingericht voor het bestrij

mer 293, die voor Deense rekening in

zal komende zomer worden opgeleverd.

WAF 772, reductie 7,455:1, drijven de

den van olieverontreinigingen en be

motoren vaste vierbladige Promarin

schikt daartoe over een Vikoma 12K oil

M alte Ram bow

aanbouw is, met een bok te water gezet.
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skimmer, 200 m Vikoma oliescherm en

alsmede kombuis en messroom op het

Capricorn

een tank met 5,3 m3 dispersant met een

bovendek en drie tweepersoons beman-

Bodewes' Scheepswerven Hoogezand

vaartbedrijf Moerman m Ridderkerk. De

Megator pomp van 82 Itr/min. Voor de

ningshutten plus een bergplaats onder

heeft op 27 maart het 6700 tdw multi

Capncom is een zusterschip van de

opgeruimde olie is in het hek een tank

purpose vrachtschip Capricorn, bouw

Andromeda, die in SWZ 300, blz. 28

van 10,8 m3 beschikbaar.

deks.
De Al Mukhaibe is door Lloyd's Register

nummer 588, opgeleverd aan B&N Kust-

e.v. werd beschreven

De accommodatie voor acht personen

geklasseerd voor 'Arabian Gulf and Gulf

omvat de hutten voor kapitein en HWTK,

of Oman service'.

Red Sapphire

Dongedijk.
Op 4 maart heeft Tille Scheepsbouw in

Conofeeder 340 en is een zusterschip

Kootstertille het 344 TEU contamerfee-

van de Friesedijk, waarvan enkele gege

derschip Dongedijk, bouwnummer 329,

vens en een foto in SWZ 12-99, blz. 15

overgedragen aan Navigia Shipping te

zijn opgenomen.

Groningen. Het schip is van het type

Clarissa
Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agerv

Het is het tweede van vier zusterschepen

tuurkantoren in Delfzijl heeft op 24 maart

van het type HCC 5000, die de redenj bij

het multipurpose vrachtschip Clarissa,

de werf bestelde. Het eerste schip, de

bouwnummer 905, overgenomen van

Claudia, is beschreven in SWZ 4-00,

de bouwwerf, Niestern Sander in Delfzijl.

blz. 11 e.v.

De Red Sapphire (foto: Heesen Shipyards).
Heesen Shipyards in Oss heeft begin

het schip een maximale snelheid van 35

april het sportvisjacht Red Sapphire,

kn. Het hulpvermogen van 2 x 66 kW

bouwnummer

wordt geleverd door Northern Lights ge

10638,

overgedragen

aan de in het Midden Oosten gevestigde

neratoren.

eigenaar.

Verder is het schip uitgerust met stabili

De afmetingen zijn: L o.a. x B = 39,10 x
7,98 m, de diepgang is 3,73 m en de

satoren en een 45 kW boegthruster.

waterverplaatsing (100%) 1 7 6 1. Met de

De accommodatie omvat o.a. een eige
naarshut en vier gastenhutten, ieder voor

ze afmetingen is het jacht volgens de

twee personen, alsmede enkele salons.

werf het grootste sporlvisvaartuig ter

Op het voordek wordt een bijboot mee

wereld,
Twee MTU dieselmotoren, type 16V

gevoerd.

| 4000 TE90, van ieder 2720 kW geven

De Clarissa (foto: Aerophoto Eelde).

De Red Sapphire is geklasseerd door
American Bureau of Shipping.

D H B Dauntless en D H B D oughty
Damen Shipyards Gorinchem heeft in

12,7 kn achteruit. De paaltrek was 55,0

voor het behandelen van een 10 m bre

eenpersoons hutten, elk met een reser

maart de sleepboot DHB Dauntless,

t vooruit en 5 2 ,0 1achteruit.

de 'bed leveller’.

ve kooi, een kantoor en de trossenberg-

bouwnummer 7943, en in april het zus

Twee hulpsets, met Cummins 6BT 5.9

De accommodatie omvat op het boven

terschip DHB Doughty, bouwnummer

G1 motoren en Stamford generatoren,

dek: kombuis, messroom/dagverbliff en

plaats.
De boten zijn geklasseerd door Lloyd's

7944, opgeleverd aan de Dover Harbour

leveren ieder 86 kVA.

sanitaire ruimte; onderdeks zijn er vier

Register, voor 'Limited European Area’.

Board. De boten zijn van het type ASD

Het sleepgerei omvat Kraaijeveld lieren

Tug 3110. De volgende gegevens gel

voor en achter het dekhuis, trekkracht

den voor het eerste schip; die voor de

1 0 1 bij 19 rn/min. en 5 1 bij 45 m/min.,

tweede boot kunnen iets afwijken.

houdkracht

De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H =

Mampaey sleephaak op het voorschip,

30,52 x 10,20 x 4,80 m; de diepgang

SWL 6 5 1.
Naast de achterste sleeplier staat een

achter is 4,80 m en de waterverplaat

125

t,

alsmede

een

sing 5 9 7 1.
Wartsila dieselmotoren, type 6L26, 2 x

Palfinger dekkraan.

1800 kW bij 1000 tpm, zorgen voor de

door de BB hoofdmotor, heeft een capa

voortstuwing. Zij drijven via Twin Disrc

citeit van 350 m3/h en levert water aan

slipkoppelingen, type MCD 3000-5HD,

een enkele, op afstand bediende Ajax

Aquamaster roerpropellers aan, type US

monitor.

De Sihi brandbluspomp, aangedreven

2001, voorzien van vijfbladige schroe
ven, diameter 2400 mm, in straalbuizen.

De DHB Dauntless is verder ingencht

Op de proeftocht werd een vrijvarende

voor het egaliseren van waterbodems en

snelheid van 13,6 kn vooruit bereikt en

is daartoe uitgerust met een A-frame
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De DHB Dauntless (foto: Flying Focus).
II

Zuiderkruis G O 55

Viking Rhone
Als eerste van drie zusterschepen is op
7 april het rrvierpassagiersschip Viking

ses. Het schip heeft een lengte van

Maaskant Shipyards te

Stellendam

De Maaskant vislier, type M120EP6,

111,24 m, biedt plaats aan 164 passa

heeft 15 april de Eurokotter Zuiderkruis

Rhone, bouwnummer 684, door
Scheepswerf De Merwede opgeleverd

giers en zal binnenkort door haar zuster
schepen worden gevolgd.

GO 55, bouwnummer 550, overgedra
gen aan de fa. K. Tanis & Zn. te Goede-

heeft zes trommels en wordt pneuma
tisch bediend.
De door Maaskant ontworpen visverwer-

reede.
De afmetingen zijn: L o.a. x B x H =

kingsmstalatie omvat scharnierende
deklasten, een stortput in het werkdek,

23,99 x 6,90 x 3,80 m.
De hoofdmotor is een Mitsubishi diesel

een afvalkoker met onderdekse door
voering, een tweevoudige visstortkoker,

snelheid van 17 krn/h. Het ontwerp is zo

motor, type S6A300-3, van 221 kW
(300 PK) bij 1530 tpm. Via een Reintjes

een elevator, een uitzoekband en een
spoelmachine. De visruimingang is on

danig dat ook bij de maximum snelheid
slechts golven van geringe hoogte wor
den opgewekt.

keerkoppeling, type WAF 790, reductie
14:1, drijft de motor een vierbladige Van
Voorden schroef aan, diameter 2550

der de buiskap. De gecombineerde

De uitrusting omvat o.a. een Effer dekkraan met een capaciteit van 180 kg op

mm, in een Hodi Superior straalbuis.
Er zijn twee Mitsubishi hulpsets, motoren

6,20 m. Aan de kraan kunnen verschil

type 6D22T, van 165 kW bij 1500 tpm.
Deze drijven ieder een Van Kaick genera

aan de Zwitserse rederij Viking Rrver Crur

Ecoduck
Damen Shipyards Hardinxveld heeft op
7 april het milieuvaartuig Ecoduck, bouw
nummer 1535, opgeleverd aan de Ha
vendienst Dordrecht.
Het vaartuig wordt gebruikt om de ha
vens en oevers van Dordrecht schoon te
houden. Ook kan het bij milieu-ongelukken (b.v. olieverontreinigingen) worden
ingezet. Verder is de Ecoduck uitgerust
voor technisch havenbeheer, zoals repa
raties aan kaden, vloeipalen e.d.
De afmetingen van de Ecoduck zijn:
Lengte o.a.

17,05 m.

Breedte o.a.
Breedte mal
Holte

5,10 m.
4,80 m.
2,00 m.

Ontwerpdiepgang

1,13 m.

Diepgang max.
Kruiphoogte boven w.l.

1,50 m.
4,50 m.

Een Volvo Penta dieselmotor, type TAMD
63M, van 162 kW geeft het schip een

lende grijpers worden bevestigd voor het
oppakken van allerlei soorten vuil uit het
water of van de oevers. Het vuil wordt
opgeslagen in containers aan dek.
Het schip is onder klasse van Bureau
Veritas gebouwd.

tor van 83 kVA aan en een hydrauliekpomp voor aandrijving van de 37 kW Jastram boegschroef en de vislier.

koel/scherfijsinstallatie is door Promac
geleverd.
De uitgebreide nautisch apparatuur is
door Litton Marine Assistance geleverd.
De accommodatie omvat een schippers
hut en een vijfpersoons hut en een ge
combineerde messroom/kombuis, als
mede sanitaire ruimte, droogruimte voor
oliegoed en wasruimte.

De Ecoduck (foto: H. Veenstra).

De Zuiderkruis GO 5 5 (foto. Maaskant Shipyards).

Verbouwingen
Noordhoek Singapore
Rana

Transitorius

Noordhoek Underwater Contractors B.V.

Het circa 2500 tdw metende vracht

De Combi Freighter 4900 Transitorius is

schip Rana is op 14 april door Damen

op 15 april door Damen Shipyards

in Zierikzee heeft het bevoorradings
schip Serviceman, ex Smit Marlin, ex

Shipyards Bergum opgeleverd aan de
C.V. Rana te Hariingen. Het schip, bouw

Hoogezand opgeleverd aan Redenj Kor
net in Werkendam.
Het schip, bouwnummer 738, is een zus

Smit Lloyd 61, aangekocht en brengt het
schip deze maand onder Nederlandse
vlag en met de naam Noordhoek Singa

terschip van de Combi Freighter 5000

pore in de vaart als verankerd duikvaar-

de Sea Lily (SWZ 12-99, btz. 15). Anders
dan haar zusterschip, dat een ABC

Mane-Jeanne (SWZ 6-99, biz. 7/8), maar
door het aanbrengen van versterkingen

tuig. Het schip wordt daartoe bij
Scheepswerf Reimerswaal uitgerust met

hoofdmotor heeft, is de Rana uitgerust
met Caterpillar 3512B DfTA ELEC motor

voor ijsklasse 1A is het draagvermogen

nummer 9985, is van het type Comb
Coaster 2500 en is een zusterschip van

Rederijnieuws

M ozart

W esterhaven
Het is het vijfde schip uit een serie van
zes voor deze opdrachtgever. Het eer

ca 2650 tdw metende chemicaliëntan-

ste schip, de Rossini, werd beschreven

ker Mozart, bouwnummer 719,
opgeleverd aan de Duitse redenj GEFO.

in SWZ 11-98, blz.31.
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wordt verder voorzien van accommoda
tie voor 20 passagiers. De komende win
ter zal het schip een uitgebreider verbou
wing

ondergaan,

waarbij

een

DP-systeem en een permanente kraan
worden geïnstalleerd en de passagiersaccommodatie verder wordt uitgebreid.

iets kleiner geworden.

van 1000 kW bij 1600 tpm.

Shipyard K. Damen Europe in Hardinxveld-Giessendam heeft op 27 april de cir

een kraan, SWL circa 3 0 1 op 10 m, en
met een vierpunts ankersysteem. Het

De in Haren gevestigde rederij Armawa

Westersingel, waarvan in SWZ 7/8-99,

heeft op 31 maart het 712 TEU contaF
nerfeederschip Westerhaven overgeno

blz. 20, een beschrijving, een zijaanzicht
en een foto zijn opgenomen.

men van de Duitse werf Cassens in Em
den. Het is een zusterschip van de

Van hetzelfde type is nog een schip voor
Armawa in aanbouw.
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N eptu n e

omvat twee eenheden, efc bestaande uit
- een dieselmotor, type 6L26HLX,
1471 kW bij 750 tpm;

KaMeWa Rauma sleepteen: een voor en
één achter het dekhus. Zij worden hy

dustrial Port Development Corporation

- een flexibele koppeling;

trekkracht van 30 t bij 6 m/mtn., de

Ltd. (Plipdeco), samenwerkend in de joint
venture PfipWijs Inc., hebben op 12 april

- een regelbare koppeling (speed mo

houdkracht is 135 t. Bediening van de
lieren gebeurt van het stuurhuis uit ot ter
plaatse.

Wijsmuller International Towage B,V. en
haar partners in Trinidad, Point Lisas Ir»-

de sleepboot Neptune in dienst gesteld.

dulating clutch), type CLY 152 AP;
- asleiding met cardan koppelingen;

De boot is bestemd voor terminal werk

- een roerpropeller, met vier vaste bla

zaamheden bij de nieuwe LNG-terminal

den, een diameter van 2200 mm en
een straalbuis, type ZP-31; het toeren
tal is 273 tpm.

van Atlantic LNG bij Point Fortin op Trini
dad. Het is de eerste van twee boten
voor dit project; de tweede volgt binnen
k o rt De schepen zijn ontworpen door
Wijsmuller Engineering in IJmuiden en zijn
gebouwd door de Astilleros Zamacona
S.A. in Bilbao, Spanje.
De afmetingen zijn:

m opvoerhoogte. De pompen worden
aangedreven door de hulpmotoren.
De boten varen normaliter met een bemanrwg van 5 man; de accommodatie is bere
kend op 6 personen: twee eenpersoons

Voor brandblussen zqn op een platform
tussen de schoorstenen twee Alco moni

hutten en twee tweepersoons hutten, met
een gemeenschappelijke toiletruimte.
De boten zijn geklasseerd door Lloyd's

tors geplaatst van ieder 600 mVti.
Het bluswater wordt geleverd door twee

Register, met de notatie: * 100 A l Tug,
*L M C , UMS.

Met deze installatie is op de proeftocht
bij vol vermogen een vrijvarende snelheid
van 12,5 kn bereikt. De paaltrek is 5 1 1
vooruit en 4 6 1 achteruit.
Elektrisch vermogen wordt geleverd
door twee hulpsets en een havenset.
De hulpsets bestaan elk uit een Volvo

Lengte w.l.

30,85 m.
28,90 m.

Breedte mal
Holte

9,50 m.
5,10 m.

275 kW bij 1500 tpm en een Leroy Somer generator van 105 kVA, 50 Hz.

Ontwerpdiepgang

3,80 m.

Waterverplaatsing

472

t.

De havenset bestaat uit een Volvo Penta
dieselmotor, type TMD 102A, van 158

Gross tonnage

343
De voortstuwingsinstallatie is geleverd

kW bij 1500 tpm en een Leroy Somer
generator.

door Niigata Engineering Co. in Japan en

De schepen zijn ieder uitgerust met twee

Lengte o.a.

draulisch aangedreven en hebben een

Nqhus pompen van efc 6 0 0 m 3/ t i bij 135

Zijaanzicht van de Neptune.

Penta dieselmotor, type TMD 122A, van
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N ieuw sensor-principe met ontelbare toepassingsmogelijkheden
Siemens-onderzoekers in München-Perlach heb
ben iets nieuws bedacht: een sensor die zich via
een radioverbinding zelf meldt, maar alleen, wan
neer er iets is gebeurd. De voor het radiosignaal
benodigde energie haalt de sensor daarbij uit de
gemelde gebeurtenis zelf.
De toepassingsmogelijkheden voor deze sen
soren die niet op batterijen of netaansluitingen zijn
aangewezen, zijn vrijwel onuitputtelijk. Bijvoor
beeld in huis, waar een PC de meldingen van de
verschillende sensoren bewaakt. Hier kan de nieu
we sensor voor de volgende taken worden ge
bruikt: bel, alarmering, afstandsbediening, licht
schakelaar, deuropener, bewaking van deuren,
ramen, jaloezieën, kluis, gas- en watermeters.
Maar ook voor de bewaking van activiteiten van
mensen en dieren, als buiten- en binnenthermometer, voor temperatuurbewaking van diepvries
producten, bewaking van kook- en bakprocessen
en nog veel meer. Daarnaast zijn er ontelbare toe
passingen denkbaar op de gebieden energie en
techniek, in de reiswereld en het verkeer, of voor
milieu, veiligheid en gezondheid.
Sensoren zijn de zintuigen van de elektronica. Ie
dereen is dag in, dag uit omgeven door sensoren
met een vaste aansluiting. Bijvoorbeeld door
brandmelders of de sensor die de airbag acti
veert. Deze sensoren worden via hun netaansluk
ting van energie voorzien. Daarnaast zijn er al eni
ge tijd op afstand bestuurbare sensoren, zoals
oppervlaktegolfsensoren voor de identificatie van
rijtuigen of het meten van temperatuur en druk.
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De voor het meten en doorsturen van de informa
tie benodigde energie ontvangen deze sensoren
van een hoge-frequentiezender.
Het hart van de bij Siemens ontwikkelde nieuwe
sensoren zijn piëzo- of pyro-elektrische materia
len die een elektrische spanning afgeven wanneer
er druk op wordt uitgeoefend of wanneer hun

hoogfrequentiesignaal zowel zijn identificatiecode
als ook de sensorinformatie mee. Het op deze wij
ze gemoduleerde hoogfrequente signaal wordt
met een kleine antenne verzonden en door een ont
vanger opgevangen en geanalyseerd. Dit hele pro
ces duurt maar enkele miljoensten van seconden.
Elke sensor meldt zich dus spontaan met zijn c o

temperatuur verandert. Een algemeen bekend
voorbeeld voor de toepassing van dit materiaal is
de piezoelektrische ontsteking van aanstekers.
Of bewegingsmelders voor het inschakelen van
lampen, die reageren op temperatuurverschillen
veroorzaakt door personen. De door het piëzo
/pyro-elektrische materiaal opgewekte spanning
wordt overgebracht op een vonkbaan die bij een
bepaalde, vast ingestelde waarde doorslaat. De
bij het doorslaan opgewekte hoogfrequente ener
gie wordt vervolgens overgebracht op een oppervlaktegolfsensor. Deze geeft vervolgens aan het

de en draagt tegelijkertijd de gebeurtenis zelf en
eventueel noodzakelijke meetgegevens mee
over. Tot nu toe konden met eenvoudige anten
nes afstanden van twintig meter worden over
brugd. Met verbeterde sensoren en antennes is
naar verwachting zelfs een afstand van meer dan
100 meter haalbaar.
Bijzondere aandacht verdient de grote milieu
vriendelijkheid van deze nieuwe sensoren: ze wer
ken zonder elektrische hulpenergie, er is geen be
drading meer nodig, ze zijn gebeurtenisgestuurd
en hebben bovendien een lange levensduur.
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M arijke de J o n g

T h e rig g in g o f the clip p er
“ S ta d A m sterd am ”
In the January issue of Schip en Werf de Zee Gerard Dijkstra discussed the design of the Stad Amsterdam.
In this second article Marijke de Jong, rig engineer, deals with the rigging of the ship.
wo centuries ago ships that we
now classify as a dream, were
common features. But, also in
the nineteenth century, the clip
pers were special, to their own
ers and to the people who sailed
them. In describing the building of the Cutty
Sark, the most famous British tea clipper,
Basil Lubbock recalls: 'A proof of the love
borne by the tea clipper owners for their ships
is shown by the amount of money spent in
decorating them, by the wealth of carving and
gold leaf or gingerbread work, as sailors call
it, which was lavished upon them'. Strangely
enough it is not only in their decoration that
these nineteen-century ships were beautiful.
The shaping of masts and yards, the ironwork
aloft, sails, standing and running rigging, all
these things were not only functional, but also
made with great sense of beauty.

T

The Stad Amsterdam started with a dlream.
The dream, a square-rigged ship, came to life

with some initial hesitation. In the early min
utes of meeting she was a modest barkentine, followed by a bark, to end with the dream
of dreams: a full-rigged ship to the best tradi
tions of the clipper era. Her function came af
ter the dream, she should, as a hundred
years ago, earn her money. She is to be a
passenger ship, jointly owned and run by the
City of Amsterdam and Randstad Holding.

trial and error status of the early days of mod
em shipbuilding. Nevertheless the Stad Ams
terdam is designed and built with respect for
the past; her appearance is that of the clip
pers b'uilt in the period from 1850 to the
1870’s, like the California and the Amster
dam. And to be honest not only inspired by
Dutch clippers, but also by the famous British
and American sailing vessels of that day.

The design parameters were clear. The
dream was understood. And the most impor
tant of all was that she had to be a sailing pas
senger ship, classified under Lloyd’s Register
class U100 A l. The work could begin with the
inspiring device: 'Negotii vim qui velit navem
sibi comparato’ or 'He who seeketh burdens
doth commission a ship’ (Nicolaas Witsen
1641-1717).

From design param eters to
sailplan

The Stad Amsterdam is definitely not a repli
ca; she could not have been a replica, be
cause rules and regulations do not allow the

The rigging design is based on studying a
large amount of rigging plans of ships, mainly
clippers, from the period mentioned before. A
clipper ship not only distinguishes herself in
hull shape, but also in the outlines of the rig
ging plan.
Lofty, with relatively large taper in height, and
large sail areas compared to their tonnage. In
ail these parameters the sailing vessels of this
period relatively overrule the large windjam
mers of the last decades of sail. It was not the
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amount of cargo shipped, but the speed at
which the ship could bring her cargo from
port to port. Nevertheless, also clippers tried
to stow more cargo every next year.
With the understanding of the outlines come
details as placing and rake of the masts,
length of lower masts, topmast en topgallant
masts, bowsprit and jibboom. Comparable
vessels give insight in all these parameters.
And with a general rule of the length of the
main lower yard, being twice the ship’s
breath, the sailplan is beginning to get shape.
The length of the spars determines sail areas.
The only thing left is the choice to whether or
not to divide topsails en topgallants. The
sailplan of the Stad Amsterdam shows a mix
ture of these items, fig .l. On the fore- and
main mast the topmast carries a lower and
upper topsail, whereas the mizzen mast sails
with a single topsail. The topgallants are not
divided.
The design principles are, in changing order
and dependent on the function: beauty,
strength and power. These aspects will be ex
plained later.

Classification
The rigging is classified by Lloyd’s Register in
London and on behalf of Netherlands Ship
ping Inspectorate by Register Holland from
Enkhuizen.
The rig engineering started with basic materi
al dimensions. For both aesthetic and constructve purposes these figures were taken
from a century old tables, having its origin in
rules of Germanischer Lloyd’s, which fortu
nately survived the years.

F.L. Middendorf, a director of Germanischer
Lloyd, recorded these tables in 1903 in his
book ‘Bemastung und Takelung der Schiffe’.
With a foresight, he wrote in the preface, and I
will quote it in German: ‘Das vorliegende Buch
hat den Zweck, die Literatur bis auf die
Gegenwart weiter zu fiihren'. The tables and
formulas were based on the experience on
board ships. This shows in the tables for they
are completely linear with size, for instance
the diameters of the yard with respect to its
length.
For the classification of the Stad Amsterdam,
being a passenger ship, these experiencebased figures were not sufficient. There
should be some insight in the forces on
masts, spars and standing rigging. A 2-dimen
sional rig calculation was not satisfactory, so
the complete ng was modelled to analyze
masts and standing rigging using the 3-dimen
sional finite element method (StruCAD), fig.2.
The calculations were performed by MARCON. The results were forces in the nodes,
hull reaction forces, deflection of nodes and
tensions in the different rigging components.
The results, covering normal operational as
well as survival conditions, were the base of
the engineering of the rigging.

All parts of lower masts, topmasts en topgatlanVroyal and skysail masts and the complete
standing rigging needed, as mentioned be
fore, the approval of Lloyd’s. But not only the
design but also materials and manufacturing,
respectively the material properties and the
welding procedures aie to be Lloyd's ap
proved.
Sometimes this thorough testing resulted in
some interesting discussions and results. The
bofts and nuts to fasten the deadeyes to the
rest irons, for instance, were, as all other
parts, supplied with a fabrication material cer
tificate (3. I B). This should be upgraded to a
Lloyd's material certificate (3.1.C), and so, as
a sample, Stork FDO Amsterdam tested one
bolt M3Q. Both the 3.1 .B and the 3.1 .C certifi
cates only mentioned allowable and ultimate
tensile stresses. But the bolts were also sub
ject to shear loads; therefore shear proper
ties were also an interesting feature to have
knowledge on. Moreover, ultimate shear
stresses of materials are hard to find in litera
ture and tests on shear seem to be very un
usual. The M30 bolt, stainless steel 316, was
calculated with an ultimate shear stress of
300 N/mm2. The test results were, to say the
least, surprising: the ultimate shear stress
amounted to 501 N/mm2!

All parts of the ship related to the rigging but
part of the hull construction, were to be ap
proved by Lloyd's Rotterdam. The design prin
ciple was to avoid permanent deformations
with the failure of a rigging component. An ex
ample is the chainplate through which the
standing rigging is attached to the hull.

All “loose" gear, comprising the yards and
their connection to the masts, the running rig
ging and personnel safety up in the rigging
were to be approved by Register Holland
from Enkhuizen, Holland. This included the ap
proval of the respective drawings, materials
and manufacturing.

Key to Sail Plan:
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FLYING JIB
OUTER JIB
INNER JIB
PORE TOPMAST STAYSAIL
PORE COURSE
PORE LOWER TOPSAIL
PORE UPPER TOPSAIL
FORE TOPGALLANT
FORE ROYAL
MAIN TOPMAST STAYSAIL
MAIN TOPQAIJ ANT STAYSAIL
MAIN ROYAL STAYSAIL
MAIN COURSE
MAIN LOWER TOPSAIL
MAIN UPPER TOPSAIL
MAIN TOPGALLANT
MAIN ROYAL
MAIN SKYSAIL
MIZZEN TOPMAST STAYSAIL
MIZZEN TOPGALLANT STAYSAIL
CROSSJACK
MIZZEN TOPSAIL
MIZZEN TOPOAXJANT
MIZZEN ROYAL
SPANKER
TRYSAIL
PORE LOWER STUDDING SAIL
FORE TOPMAST STUDDING SAIL
PORE TOPGALLANT STUDDING SAIL
MAIN TOPMAST STUDDING SAIL
MAIN TOPOALLANT STUDDING SAIL

JAGER
BUITENKLUIVER
BrNNKNKLUTVHR
VOORSTENGBSTAGZKIL
POK
VOOR CÏNDERMARSZEIL
VOORBOVHNMAKSZBIL
VOORBRAMZEIL
VOÖRBOVENB KAMZEEL
OROOTSTENORSTAGZEQL
OROOTBRAMSTAOZEIL
UROOTBQVENB RAMSTAOZEÏL
g r o o t z e il

OROQTONDERMARSZEIL
GROOTB OVENMARSZEIL
GROOTBRAMZEIL
OROOTBOVENBRAMZHIL
GROOT SKUZÜIL
KRUISSTENGESTAGZRTL
KRUISBRAMSTAOZEIL
BAGUN
KRUISZEIL
KRUISBRAMZEIL
KRUJSBOVENBRAMZEIL
BEZAAN
TRYZEJOL
VOORONDER! JJZEIL
VOORMARSLUZETL
VOORBRAMLDZBIL
g r o o t m a r s l o z e il
g r q o t r r a m l u z e il

Fig. 2. Finrte elem ent model.

It is understandable that the stamps 'ap
proved by,..’ were a very desirable object with
the engineering of the rig, comprising more
than 250 drawings.

M asts and spars
The outlines of the masts and spars are very
traditional. This was the instruction or proba
bly even more close, the mission. She should
look traditional, and not being a replica means
that within the aesthetic limits use could be
made of modern materials and production
methods.
As mentioned earlier, there were three major
principles in engineering the rigging: beauty,
strength and the impression of power.
Beauty is of course a subjective motive, but
strongly connected to the traditional look of
the ship, and moreover beauty reflects itself
in the unity and balance of the design. When
studying the nineteenth century shipbuilding it
seems unmistakably so, that aesthetics were
a common aspect of engineering. With the
decades passing, this aspect seems to have
been lost in commercial ship design and build
ing.
Strength is unquestionably the prime aspect
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in engineering, and seems to incorporate
power. But this is not always the case.
It probably depends on the subject, but in the
design of a traditionally squaresgged ship
power is an aspect not to ignore. A squarerigged ship is a symbiosis between ‘man and
machine’. Such a rig needs more human input
than any other rig. And understanding this,
people should not only be save but also feel
save. Modern materials are so much stronger
than a hundred years ago, that the choice
could be made to reduce the dimensions and
therefore weight. But this would in some cas
es be in contradiction with the impression of
power.
The masts are rigged in three parts, the lower
masts, topmasts, fig.3, and the topgallant
masts. Pole masts in top, with golden mast
head trucks on the fore and mizzen mast, car
ry navigational lights, wind sensors and flags.
The lower masts are constructed of shipbuild
ing steel (grade 355D). The next two parts
are made of aluminium, to be more precise,
alustar aluminium. The yards are also made
of alustar, except for the smallest yards,
where tubular aluminium profiles were used.
In combining the use of aluminium and steel,
and in constructing most fittings out of stain

less steel, special attention was needed to
the relative insulation of these materials.
Great care was taken in using paste, rubber
and nylon as insulation materials.

Fig. 3. Placing of main topmast (Foto: Pieter
H. Msdeken).
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The lower masts are welded in the deck,
which make them a part of the ship’s con
struction. Not as an idle construction part.
Take for instance the lower mizzen mast,
which serves as a lonely, but conspicuous pil
lar in the longroom. This required special care
in way of the surrounding deck structure. The
lower masts are also in use as ventilation
shafts, ventilating for instance the galley and
the laundry.

Standing rigging
The standing rigging consists of lower
shrouds, topmast and topgallant shrouds and
for every mast one or more cap- or back
stays. All standing rigging is made of 6*3 6
galvanised wire (WS+ steel core) in various di
ameters. Except for the stays where the stay
sails are set: these are of the same construc
tion but are made of stainless steel.
The rigging could have been reasonable easi
ly tensioned with rigging screws. Rigging
screws were being used a hundred years
ago, so applying them could have been justi
fied historically. But during one of the early rig
meetings, a get together of experts sailing
squarerigged ships, the idea was born to rig
the Stad Amsterdam with deadeyes and lan
yards. This would distinguish the ship among
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other sea-going sailing vessels. She would not
be the only one, but she should be the one
with a Lloyd's certificate, The idea was cer
tainly met with great enthusiasm, maybe here
and there received with a frown, but it perse
vered. The deadeyes were drawn, fig.4, the
stainless fittings designed and materials test
ed.
The lanyards were of primary concern. Dynamix was the first choice, a material as a mix
of spectra/dyneema and aramide fibres of a
twined construction. The material was so
smooth that the lanyard knot slipped almost
immediately, so the first tests were not
promising. But after some puzzling with
strands, made out of the un-twined fibres,
spliced backwards and secured the tests
could stand the criticism. The lanyards even
tually fitted on board are even more to the
taste of the connoisseurs; they are made of 3strand kevlar, with a polypropylene sheeting
for IIV protection. The turning in of the deadeyes is only partially traditional, with a conven
tional throat seizing and a second one just
above, the seizing at the end of the leg is re
placed by a talurit.
The separate deadeyes were Lloyd’s certi
fied, but the actual job just had to begin. Reev
ing the deadeyes on the ship was the next
challenge. The use of deadeyes on the
shrouds and backstays implied (historically,
not technically) that the stays were set without
any tensioning devices what so ever. Stays
running to deck were set-up first on the cor
rect length, accounting for the desired pre
tension and elasticity of the wire, and ten
sioned with the shrouds and backstays.
The aim was to achieve a pre-tension of 10%
of the breaking strength of the respective
shrouds. This was tried using the traditional
reeving method with a tackle to the shroud,
but this method failed. The friction of the lan
yards in the deadeyes was too large to over
come by hand and tackle and when loosened
the tension did not equalised over the six
parts of the lanyard. An especially designed
tensioning device using two hydraulic cylin
ders to pull the upper and lower deadeyes to
gether brought the solution. The pre-tension
desired could be achieved. One of the capstays on the fore mast, standing on a rest iron
is equipped with a strain gauge, so the ten
sion in the starboard fore capstay no. 2 can
be monitored any time.
Of course concessions were made; stays
which run to the next mast are fitted with rig
ging screws, as well as the chain rigging on
the bowsprit. But also to be seen on the
bowsprit are the oval hearts fig.5, specific
blocks as a part of the deadeye rigging, which
are symbolic for the traditions of the nine
teenth century.

Fig. 5. OvaI hearts (Foto: Pieter H. Nisdeken).

The shrouds are parcelled and served but no
worming has been applied. But the wires are
thoroughly treated with BelRay Compound.
The parcelling and serving, fig.6, was all done
by hand with a serving mallet, remembering
the old rhyme:
Worm and parcel with the lay,
turn and serve the other way1.

Fig. 6. Parcelled and served (Foto: Pieter H.
Nisdeken).

Backstays where painted with white-iead in
the early days. This would need a lot of main
tenance and, keeping in mind the minimalizing
of maintenance costs and time, there has
been chosen to use white shrink wrapping.
R u n n in gO riaanntz
DD O
The running rigging is mostly handled by
‘Swedish steam’, but... Five capstans should
lighten the work done by the crew and enthu
siastic passengers. The capstans can be
used manually, supported with the rhythmic

singing of shanties or with the help of hy
draulic power. Their pulling force at low speed
is 4 tons, mainly used for mooring. And for
the running rigging, especially the hoisting of
the yards, the pulling force is 500 kgf at a
speed comfortable with manually taking in a
line of a tackle.
Two manual brace winches are helpful to the
crew to brace the lower and topmast yards of
the fore-and main mast. These winches are
based on the design of the Jarvis winches, de
veloped and patented in 1898 in England, by
captain J. Jarvis. These winches just became
successful with German windjammer owners
in their struggle to operate the last large
square-riggers profitably with as little crew as
possible.
All the rest of the running rigging used to han
dle the sails is traditional. Clew- and buntlmes
are used to clew the sails to the yardarms
and to the yard. Sheets, halliards and downhauls
if completely rigged, the Stad Ams
terdam will look as all of the traditional square
riggers like a inextricable clew of lines, ropes,
wires and blocks, fig.7. But, working with this
rigging learns that there is a system. And a
basic understanding of this system and the
names behind it will unwind the clew.
And here the same principle is holding as for
the rest of the ship: a neonmeteentfrcentury
clipper style, or traditional looks with modern
materials. The ropes, leoflex, are made of
synthetic fibre with the colour and the feeling
of hemp, but a lot stronger.

Fig. 7. Show me the ropes (Foto: Pieter H. Nisdeken).

Sails

The blocks are, with a few exceptions like
buntline blocks on the yards which are ropestropped, fitted with inner stainless steel rein
forcing. The housing is of elm. First all blocks
were to be approved on the drawings and
strength calculations by Register Holland. A
few blocks were tested to the breaking load
to verify the calculations and all other blocks
were tested to twice the calculated workload.
Only then all blocks were certified and
stamped with their respective workload.

The sails, last but not the least, should supply
the power to give the Stad Amsterdam her
speed.
After designing the sailplan, the fine-tuning
starts with determining the stability under sail
and the lead of the centre of effort to the cen
tre of lateral resistance, fig.8. Lead values giv
en in literature are not very useful, because it
is often not possible to recover the method
used to determine the lead. It is a geometric
figure that can be interpreted in several ways,
The solution was to verify the lead figures in
analysing several comparable ships, using the
same method of geometric calculation.
Off course the lead depends on the sail con
figuration. Although this seems to be a disad
vantage, it is actually the biggest advantages
of a full-rigged ship; the large number of sails
allow a search for an optimum trim in every
sailing condition.
The performance of the ship is largely due to
the hull shape: resistance versus propulsion.
A square-rigged ship running downwind
should not be a problem, A clipper-captain

The complexity of the running rigging of a
square-rigged ship is brought about with the
fact that the sails are set (as in any other sail
ing ship) from deck. The number of sails and
their respective contribution to the running rig
ging add to the fact that more than 10 kilome
tres of ropes, wires and chain are needed to
sail the ship properly. In one stage of the engi
neering of the rig, the need was felt to make a
rigging model to solve, maylbe otherwise un
known, problems in the rig. The 3-dimension
viewpoint gives more insight than a 2-dimensional 15-inch computer screen. Even now,
as the rigging approaches its completion
the rigging model (scale 1:25) serves Its
purposes.

Fig.8. Lead-Waterline length.

knows the limits of his or her ship in the sail
carrying capacity and clippers are known to
be fast. The square-riggers were designed to
run with the prevailing winds. But nowadays, if
a ship and1her crew and passengers want to
win a race, it is also the speed made good to
windward that could count. Not designed to
sail close by the wind, there are factors that
decide about these last degrees on the com
pass. The brace angle of the yards is impor
tant but limited by the standing ngging, as a
last resort the setting of the sails can add to
the speed made good. The sails are cut
rather flat, and a lot of care has been taken to
dimensioning the sails, to allow the leeches to
be tightened when sailing to windward.
The sails are made of polyant with a soft fin
ish, to make them easier to handle. The heavy
weather cloth is 600 gr/m 2, and varies with
medium, 480, to light weather sails of 360
gir/m2. Because of the artificial fibre (he sails
will maintain their original shape longer than
the sails in the early days.
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Marijke de Jong is Rig engineer with:

W aterline length/beam ratio
Gerard Dijkstra & Partners
Naval Architects and Marine Engineers
van Baerlestraat 1 0 ,1 0 7 1 AW Amsterdam,
Holland.
Tel: 3 1.20.6709533, fax: 31 .20.6753118,
E mail: osdh@xs4all.nl

Opmerking van de redactie:
In het eerste deel van de beschrijving van de
Clipper “Stad Amsterdam” in het januarinum
m er van “Schip en Werf de Zee" zijn bij het
klaarmaken voor de drukker enkele storende
fouten gemaakt.
Op bladzijde 19 zijn de illustraties fig. 8 en
fig.9 niet juist. De juiste illustraties staan hier

Lwl

I

naast.
Fig. 8. Length/beam ratio.
Fig. 9. Sail area/length/displacement ratios.
De in het januarinummer geplaatste illus
traties bij fig. 8 en 9 betreffen het “General
Arrangement Plan”. Dit plan wordt hieronder
opnieuw afgedrukt.

Lwl I dlspl-tl/3)

Fig. 10. General Arrangement Plan ‘Stad Amsterdam’.
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R&D

N IM

O n d erzo ek en o n tw ik k elin g
in de M aritiem e S e c to r
De vele activiteiten die binnen de maritieme sector plaats vinden, kunnen niet over één kam geschoren worden. Nog moeilijker
is het om in het algemeen te schetsen wat de rol van R&D is of zou moeten zijn voor de sector als geheel. Buiten de sector be
staat nog wel eens de indruk dat de maritieme wereld niet zo veel op heeft met R&D. We willen betogen dat dit niet alleen niet
het geval is, maar dat de maritieme sector een geheel eigen specifieke R&D behoefte heeft en bovendien zeer innovatief is.

K arakterisering M aritiem e S ector
In de maritieme sector is bijna geen enkel pro
duct identiek aan het voorgaande. Het is een
zelfscheppende industrie, dat wil zeggen het is
een industrie die haar eigen producten ont
werpt en fabriceert. Het is ook een industrie
die in een vraaggestuurde markt eenmalige
grote zeer complexe producten realiseert.
Sommige van die producten behoren tot de
meest complexe systemen die mensenhan
den ooit gemaakt hebben. De producten wor
den bovendien gebruikt in een bij uitstek vijan
dige omgeving. Het falen van het product
heeft vaak ernstige gevolgen voor personen,
goederen en omgeving. Projecten van dergelij
ke omvang hebben een hoog technisch en
economisch ontwikkelingsrisico. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de scheepsbouw
zich ontwikkelt langs evolutionaire lijnen. Ge
duldig voortbouwend op ervaring, op datgene
wat goed gegaan is, wordt de competentie
breder en betrouwbaarder. Grote snelle om
wentelingen zijn riskant, het kost in het alge

meen veel moeite om ze in de maritieme sec
tor te bewerkstelligen. Veel van de grote ver
anderingen, zoals de introductie van mechani
sche voortstuwing of de overgang van hout
naar ijzer, werden in het verleden, in eerste in
stantie door buitenstaanders geïntroduceerd.
Soms is in het verleden noodgedwongen snel
doorgeëxtrapoleerd zoals bij het verschijnen
van de super tankers. Dit ging dan ook niet
zonder problemen. Meer geleidelijke en gradu
ele verbeteringen passen beter binnen de sec
tor; ze worden vrij gemakkelijk opgenomen.
Deze voorzichtige houding, door sommigen
behoudend genoemd, is maatschappelijk ge
zien, in het geheel niet verkeerd. Desondanks
kan de maritieme sector gezien de stroom
aan grotere en kleinere vernieuwingen in dien
sten en producten als zeer innovatief aange
merkt worden.

H e t behang van com p eten tie
In een evolutionaire benadering speelt het op
bouwen en behouden van competentie een

cruciale rol. Dat wat geleerd is, moet in de ervaringsbasis opgenomen en geïntegreerd
worden en vooral ook behouden blijven, vaak
zelfs generaties lang. In dit licht moet R&D in
de maritieme sector gezien worden.
Elke R&D activiteit begint m et het waarne
men van de werkelijkheid waaruit gegevens
(data) ontstaan. Zodra de gegevens in een
context geplaatst worden, spreken we over
informatie. Als iemand deze informatie tot
zich genomen heeft en in zijn kennisbasis
geïntegreerd heeft spreken we over kennis.
Onder competentie verstaan we de combi
natie van kennis, methoden, criteria, ge
reedschappen en vooral ook de ervaring
hoe ze te gebruiken. Als er sprake is van
competenties die de concurrentie niet heeft
of niet gemakkelijk kan verkrijgen, spreken
we van onderscheidende- of kerncompeten
ties. Het is voor een onderneming van cruci
aal belang haar kerncompetenties te koes
teren en permanent te blijven ontwikkelen
S C H IP « W E R F * Z E E - KEI 2000

de maritieme sector in eerste instantie vooral
gericht moet zijn op competentie ontwikke
ling, zorgen dat de sector over de kennis, er
varing en gereedschappen beschikt om tij
dens de uitvoering van de projecten zonder
risico aan productverbetering en productver
nieuwing te doen. Dit is een bijzondere R&D
oriëntatie die in niet veel andere bedrijfstak
ken voorkomt.
Door die bijzondere oriëntatie kan een span
ningsveld ontstaan fussen de maritieme
sector en de verschillende generieke subsi
dieregelingen. Omdat de regelingen erg
precompetitief georiënteerd zijn, hebben ze
meestal moeite met subsidiëren tijdens de
productiefase. Maar juist in die fase vindt
veel innovatie plaats en heeft de scheeps
bouw behoefte aan ondersteuning. Aan de
andere kant is het in het MKB vaak moeilijk
om een aantal individuele bedrijven te inte
resseren voor kennisontwikkeling in de vroe
ge precompetitieve fase.

Een probleem van vraag en
aanbod van kennis
R&D is een veel misbruikte term die voor ie
dereen een andere inhoud heeft. Voor elke
sector zal R&D om een andere benadering
vragen die afhankelijk is Van de manier waar
op in de sector zaken gedaan worden. Als
nieuwe producten de drijvende factor zijn, zo
als in de voedselindustrie of de elektronica,
dan zal het R&D proces vooral gericht zijn op
eenmalige productontwikkeling. Dit is anders
in de scheepsbouw waar vooral competentie
centraal staat, omdat men in staat moet zijn
om bij elke opdracht in principe een geheel of
gedeeltelijk nieuw product te ontwikkelen.

H et R & D proces
In het R&D proces kunnen in het algemeen
drie basiselementen onderscheiden worden:
onderzoek, ontwikkeling en toepassing.
Onderzoek, in de techniek meestal toegepast
empirisch onderzoek, richt zich vooral op het
verwerven van inzicht in, kennis over en het
verklaren van verschijnselen waarmee men in
de praktijk geconfronteerd wordt. Een voor
beeld is het onderzoek naar bijvoorbeeld het
scheurgedrag van staal bij impulsbelasting of
een onderzoek naar de verspreiding van slib
tijdens het baggeren. Er wordt gebruik ge
maakt van door de wetenschap ontwikkelde
methoden en basiskennis. Voor de opbouw
van kennis wordt vaak een beroep gedaan op
de universitaire wereld of de grote technologi
sche instituten, zoals TNO, MARIN, WL etc.
Grote bedrijven beschikken vaak over eigen
laboratoria. Dergelijke laboratoria zijn in de
maritieme sector echter schaars, ze komen
alleen nog voor in Korea en Japan.
Ontwikkeling richt zich op producten, produc
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tieprocessen, methoden en gereedschappen.
Voorbeelden zijn een optimaler beladingconcept, een constructie ter vergroting van de
botsbestendigheid, een methodiek om een
schroef te ontwerpen die weinig trillingen ver
oorzaakt, of een apparaat waarmee scheeps
wrakken doorgezaagd kunnen worden.
De integratie van de resultaten van onderzoek
en ontwikkeling tot competentie en het toe
passen van de competentie, in bijvoorbeeld
een nieuw scheepsontwerp, is een separate
activiteit die in de bedrijven zelf plaatsvindt.
Daarbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van
eigen competentie maar ook van meer ge
specialiseerde competenties die bij de publie
ke en private kennisinfrastructuur aanwezig
zijn. Voorbeelden zijn het bepalen van de
weerstand van een specifiek scheepsont
werp, het ontwerp van een schroef, het toe
passen van een iberekeningsmethodiek om
de sterkte en stijfheid van een constructie te
waarborgen. Als het echter belangrijk is,
zorgt een bedrijf er wel voor dat kerncompe
tenties in eigen huis blijven.
Het gaat bij R&D in de maritieme sector niet
om zuivere kennisontwikkeling; R&D inspan
ningen moeten doelgericht zijn. Gericht op het
ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van
bestaande producten of gericht op het ontwik
kelen van nieuwe competenties nodig voor
het maken van producten of het verlenen van
diensten.
Omdat de markt in de maritieme sector sterk
vraaggestuurd is, ontstaat de specifieke technologiebehoefte vaak pas tijdens de uitvoe
ring van het project. Dit betekent dat R&D in

Door de ACMOI (Advies Commissie Maritieme
Onderzoeks Infrastructuur) is in 1995, op ini
tiatief van en door het bedrijfsleven, het pro
bleem van het niet afgestemd zijn van vraag
en aanbod van kennis op de kaart gezet. De
ACMOI meende de oplossing vooral te moe
ten zoeken in professionalisering van de
vraagkant, dus bij het bedrijfsleven. In het licht
van het voorgaande kan men daar ook anders
tegen aankijken.
Omdat competentie cruciaal is en bij de op
bouw ervan ervaring een uiterst belangrijke
rol speelt, heeft de scheepsbouw haar R&D in
het verleden zoveel mogelijk in eigen hand ge
houden. Alleen bij het ontbreken van bijzonde
re gereedschappen, bijvoorbeeld sleeptanks,
of unieke specialisaties werd gebruik ge
maakt van competenties van buiten het be
drijf. Dit is op zich een uitstekende benadering
waar niets mis mee is. Philips en andere grote
ondernemingen zorgen er ook voor dat hun
kerncompetenties en kernproducten in huis
ontwikkeld worden. In de maritieme sector is
in de tachtiger jaren een probleem ontstaan
toen de scheepsbouw in een van haar diepe
crises terechtkwam en ingrijpende aanpassin
gen noodzakelijk werden. Om de concurren
tiepositie te kunnen handhaven werd het be
drijfsproces gesaneerd en geoptimaliseerd
en werd het aantal medewerkers drastisch
gereduceerd. De beschikbare capaciteit om
in eigen huis aan R&D te blijven doen, werd
steeds geringer. Het verlies aan competentie
ging in het begin nagenoeg ongemerkt omdat
men nog lang kon teren op bestaande erva
ring. In de afgelopen jaren begint echter
steeds duidelijker te worden dat er in de toe-

komst wel eens een ernstig probleem zou
kunnen ontstaan. De bedrijven zijn tot op het
bot gesaneerd, de maritieme kennisinfra
structuur dreigt te verkruimelen, De sector
heeft nog geen kans gezien haar cultuur aan
te passen aan de nieuwe situatie, de kennisin
frastructuur heeft er nog niet goed op inge
speeld.

H et M aritiem e kenniscircuit
Het kenniscircuit in de maritieme sector kan
als volgt voorgesteld worden.
Een bedrijf moet kunnen beschikken over al
gemene ingenieurscompetenties, bijvoor
beeld algemene mechamcakennis, sector
specifieke competenties, bijvoorbeeld het
gedrag van scheepsconstructies onder be
lasting en eigen bedrijfsspecifieke compe
tenties, bijvoorbeeld de berekening van
sterkte en stijfheid van jachten; de laatste
zijn meestal kerncompetenties. Indien men
niet over gespecialiseerde competenties wil
of kan beschikken wordt een beroep gedaan
op de publieke en/of private kennisinfrast
ructuur.

De ervaring die in het bedrijf, in de praktijk,
opgedaan wordt kan door de TUD door we
tenschappelijk onderzoek in sectorspecifie
ke kennis omgezet worden en via het onder
wijs weer teruggesluisd worden naar het
bedrijfsleven. Voor kerncompetenties ligt dit
misschien gevoelig; aan de ene kant geeft
een dergelijke benadering een schaalvoor
deel maar aan de andere kant is er het ge
vaar dat kennis weglekt. Als alle partijen zich
positief opsteilen heeft iedereen voordeel en
is het een goede strategie, maar als iemand
dat niet doet, heeft hij een bijzonder voor
deel, kortom het klassieke ‘prisonner’s di
lemma’. Toch is het belangrijk dat een in
stantie als de TUD als het ware de rol van
pomp in het kenniscircuit vervult.

R & D in d e toek om st

vormen aannemen; strategische allianties,
'outsourcing', uitwisselen van ervaring en ge
bruik maken van specifieke competenties
van anderen. Noodzakelijke voorwaarden
voor het hoog houden van de concurrentie
positie van de maritieme sector zijn geïnte
greerde hoogwaardige competenties binnen
de bedrijven, een goedwerkend kenniscircuit
waar eenieder naast het eigen belang ook
het belang van het totaal voor ogen heeft en
de hem toegedachte rol optimaal speelt. Be
drijfsleven, universiteiten en andere onder
wijsinstellingen en alle partijen uit de publie
ke en private kennisinfrastructuur zullen
gezamenlijk een voor de maritieme sector
specifieke benadering moeten zien te vin
den. Dit vraagt aanpassingen, bereidheid to t
samenwerking en inspanning van alle betrok
ken partijen waaronder ook de overheid.

Het vinden van een andere cultuur waarin
een grotere rol is weggeiegd voor samen
werking met externe partijen die bijdragen
aan kennis- en technologie-ontwikkeling in de
maritieme sector zal een van de belangrijk
ste taken voor de toekomst worden. Een
dergelijke samenwerking kan verschillende

PARTNERS IN

R E L IA B IU T Y

D.B.R. is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf I
DöR
en is gespecialiseerd in he* vervaardigen en .
leveren van alle soorten aggregraten zoals / (b/nnerw^
generatorsets, pompsets, compressorsets '
M
en hulpsets, geheel volgens de wensen van
•°«shore
da klant en overeenkomstig de eisen van
alle classificatiebureaus tot een electrisch I •W e T rmci^
Wa[eo
vermogen van ruim 1000 kW. Van al onze
producten heeft O B R een uitzonderlijk grote
onderdelenvoorraad. D.B.R, beschikt over een eigen werkplaats met
servicedienst.
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reparatie / modificatie van tandwielkasten
fabricage van "custom built" tandwielkasten
fabricage van tandwielen
algemene machinale bewerkingen
inspectie / diagnose van rotating equipment

S to rk G e a rs & S e rv ic e s B.V.
D.B.R. B.v., P.O. Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 A A Hardinxveld,
Telefoon +31 (0)184 - 613200 Fax +31 (0)184 - 612654.

Pannerdenstraat 5 ■3 0 8 7 C H Rotterdam
Postbus 5 4 2 0 • 3 0 0 8 AK Rotterdam
Telefoon: 0 1 0 4 2 9 98 2 2 • Fax; 0 1 0 4 2 9 11 29
2 4 uur-servicelijn: 06 5 3 4 1 7 548
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Transfergroep Rotterdam
O pleiding en Advies

Gevraagd:
te trainen managers

Centraalstaal
loopt graag op de
zaken vooruit.

U w ilt b ij de tijd b lijv e n o p u w v a kg eb ie d,
ve rd e r g ro e ie n in u w fu n c tie ?
U w ilt v a a rd ig h e d e n o p d o e n o f u w kennis
u itb re id e n ?

Centraalstaal
levert niet alleen

U h e e ft geen tijd v o o r een u its lu ite n d th e o re tisch e o p le i
d in g van één o f m e erde re ja re n?

voorgevorm de
bouwpakketten voo r

Dan lig t h ie r v o o r u h e t a n tw o o rd o m ko rt,
k ra ch tig en p ra k tijk g e ric h t een o p le id in g te
kiezen, d ie u zelfs naast u w w e rk k u n t v o lg e n
en d ie u v e rtro u w d m a a k t m e t d e jo n g s te o n tw ik 
ke lin g e n in u w beroepsveld.

stalen en aluminium
casco’s, maar v o e rt ook
deelopdrachten uit voor
werven. Karakteristiek is de
know -how op het gebied van
geautomatiseerde metaal-

Een selectie uit de opleidingen en cursussen hbo/post hbo

(voor)bewerking. H ie rd o o r kan de

die de komende maanden starten:

bouwtijd van schepen drastisch

■ INDUSTRIAL SALES

teruglopen, zodat w erven niet alleen

36 bijeenkomsten, start 20 oktober 2000

een hoger volume kunnen bereiken,

■ Opzetten en doorrekenen van
scheepsbouwconstructies

maar o ok een scherpere kostprijs kunnen
realiseren. O n ze informatieve brochure geeft

35 bijeenkomsten, start 10 oktober 2 0 0 0

u m eer details.

■ Commercieel Technicus
35 bijeenkomsten, start 3 oktober 200 0

■ Ioniserende Straling, niveau 4A
31 bijeenkomsten, start 2 oktober 2 0 0 0 en
10 januari 20 0 1

■ Hoger Bedrijfskundig Management
44 bijeenkomsten, start 2 oktober 2 0 0 0 en
22 januari 20 0 1

■ Projectmanagement
10 bijeenkomsten, start 1 november 2 00 0 en
7 maart 20 0 1

■ KAM-coördinator
36 bijeenkomsten, start 11 oktober 2 0 0 0

■ Eindige Elementen Methode
10 bijeenkomsten, start 6 februari 2001

■ Autocad Lt/12/14
10 bijeenkomsten, start 11 oktober 2 00 0 en
17 januari 2001

Centraalstaal - De partner voor werven.

■ Technische Bedrijfskunde in deeltijd
54 bijeenkomsten, start 25 september 2 0 0 0

CENTRAALSTAAL
Voor meer informatie en/of brochure:
Postbus 2 0 4 ,9 7 0 0 AE Groningen - Holland

unit Techniek, Bedrijfskunde en Milieu,
telefoon: (oio) 2 4 1 44 60, E-mail:

t t '.

B u rgh ou t® h

r o .n l

Tel. ( + 3 1) (0)50 5 4 2 2 I2 2

O
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M aritiem e o n d erzo ek sp ro jecten
u itgevo erd binnen het k a d e r van
de SM O -reg elin g
Sinds 1996 worden onderzoeksprojecten uitgevoerd in het kader van de Subsidieregeling Maritiem onderzoek (SMO). Voor
de uitvoering van deze projecten wordt een samenwerkingsverband aangegaan tussen bedrijven onderling en de door
publieke middelen gesubsidieerde kennisinstituten. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn: Universiteiten, TNO. MARIN,
Waterloopkundig Laboratorium (WL), ECN, etc.
indsdien zijn in totaal 130 voor
stellen ingediend waarvoor in
het algemeen een subsidie van
50% op de projectkosten werd!
verleend.
Een aantal van de indieners is uitgenodigd het
door hen ingediende project in het kort te be
schrijven en een indruk te geven van de erva
ringen en behaalde resultaten.

D e Schelde-botsw and
succesvol in full scale
collision tests
In 1989 verongelukte de tanker Exxon
Valdez. Dit is alweer ruim tien jaar ge
leden, maar het staat nog scherp in
het geheugen.
Deze milieuramp resulteerde onder meer in
enorme Amerikaanse schadeclaims aan het
adres van Exxon. Verder ontstond er een
spervuur aan wet- en regelgeving, zoals de
Amerikaanse Oil Pollution Act van 1990 en de
internationale IMO Marpol l 3F/G Richtlijnen

voor Alternatieven in Dubbelwandige Con
structies. Ook versnelde deze ramp het on
derzoek naar verkleining van de kans op olielekkages en milieurampen.
Dit onderzoek was aanvankelijk vooral theore
tisch en gericht op verbeterde richtlijnen voor
dubbelwandige constructies. Meer recent, on
der meer door de IMO SOLAS-regels - Safety
of Life at Sea -, gaat het nu ook om verbeter
de botsbestendigheid van scheepswanden. In
de Verenigde Staten loopt dit onderzoek via
het Congressional Special Interest Project van
het Naval Surface Warfare Center. Japan volg
de met ASIS en Mitsubishi Heavy Industries. In
Noorwegen houdt Det Norske Veritas zich er
mee bezig en in Duitsland zijn het de Germanischer Lloyd en de TU Hamburg.
Nederland is tot nu toe verschoond gebleven
van dramatische incidenten als die van de
Exxon Valdez. Maar wegens het specifieke ri
sico van het vervoer van gevaarlijke stoffen
over rivieren en door dichtbevolkte gebieden
groeit ook hier de maatschappelijke vraag
naar ingrijpende verbeteringen.

Wij kennen al enige tijd een uitgebreid patroon
van internationaal onderzoek naar verbetering
van de aanvaringsveiligheid van schepen. On
derdeel hiervan zijn de zogeheten “Full Scale
Collision Tests". TNCFCMC voert deze op het
Hollands Diep uit met twee speciaal omge
bouwde binnenvaartschepen. Drie consortia
nemen eraan deel: ASIS en Mitsubishi uit Ja
pan; Germanischer Lloyd en TU Hamburg uit
Duitsland; en het Nederlandse consortium
van Schelde Scheepsnieuwbouw (KSG) en
DSM.
In 1998 heeft Schelde Scheepsnieuwbouw
botsproeven uitgevoerd in het kader van de
Subsidieregeling Maritiem Onderzoek SMO.
Evenals als KSG had ook Mitsubishi Heavy In
dustries een vernieuwde dubbelwandige
scheepswand ingebracht. De Mitsubishi-va
riant was het resultaat van jarenlang onder
zoek naar het impactgedrag van stalen corru
gated core sandwiches voor VLCC’S. De
KSG-variant gebruikte technologie uit de marinebouw, wortelend in de kennis en ervaring
met de “Combat Survivability": het vermogen
van een marineschip om explosies boven en
onder water te doorstaan.
De Schelde-botswand is verstijfd met gootprofielen en lijkt op de constructie van stalen
brugdekken. De structuur is bedoeld voor lo
kale toepassing op plaatsen waar lekkage
ernstige gevolgen kan hebben voor veiligheid
en milieu. Het constructiegewicht is vergelijk
baar met dat van de traditionele bouwwijze.
De geringe dikte van de botswand maakt een
hogere payload mogelijk.
Tijdens de botsproeven bleek de Scheldebotswand bijzonder succesvol te zijn. Na
twee keer aanvaren op dezelfde plek was de
buitenhuid nog niet gescheurd en was de bin
nenhuid van de scheepswand nog onver
vormd. Recente proeven voor een externe op
drachtgever met een enkele-wand versie
vertonen een vergelijkbaar positief resultaat.
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Waarnemingen bij botsproeven hadden al eer
der laten zien dat bij aanvaringen met lage irnpactbelasting de traditionele scheepswand
langs de verstijvingen wordt opengeknipt. Bij
de Schelde-botswand plooien de gootprofielen zich langs de scheepshuid, en verhogen
daarmee de plaatselijke scheurweerstand.
Tot nu toe is de Schelde-botswand de enige
scheepswand waarbij tijdens botsproeven
geen scheuren of gaten in de wand optreden.
Na in totaal vier botsproeven in verschillende
configuraties is de Schelde botswand nu ter
certificatie voorgelegd aan de classificatiebu
reaus Bureau Veritas, Germanischer Lloyd en
Lloyds Register.
Ir. J.W.L. Ludolphy
Schelde Scheepsnieuwbouw BV, Glacisstraat
165, Postbus 165,4380 AN Vlissingen.
Tel: 0118.482711, fax: 0118.485011.

G esloten m allentechniek
bij C onyplex
Conyplex B.V. te Medemblik bouwt de
Contest polyester zeiljachten, in lengte
leverbaar van 42 tot 62 voet. Het
marktsegment is vooral semi-custom
built.
\
De schepen worden gebouwd met ruim 100
medewerkers. Het bedrijf is gestart aan het
einde van de jaren vijftig.
In verband met de te verwachten regelgeving
op Arbo- en milieugebied is Conyplex zich
rond 1995 gaan oriënteren op toekomstige
ontwikkelingen op polyestergebied. Door die
toenemende eisen op Arbo- en milieugebied
wordt het bij de conventionele bewerkingsmethode van polyester namelijk steeds moeilijker
om te voldoen aan de eisen op de werkplek
en de styreenemissie. Medio 1995 is teza
men met Jotun, Standfast Yachts, Friesland
Polyester en TNO gestart met een onderzoek
naar de toepasbaarheid van de geslotemmal
productietechnieken in de jachtbouw.
In dit onderzoek, gesubsidieerd door de SMOregeling, is een overzicht verkregen van de
technische mogelijkheden, als ook een inzicht
in de economische haalbaarheid. Met deze re
sultaten is in de loop van 1996 gestart met
een eenjarig vervolgonderzoek, vooral gericht
op de praktische uitvoering.
Door allerlei onvoorziene aspecten bleek niet
alleen één jaar tekort te zijn, maar er rezen
ook budgettaire problemen; en dit terwijl alle
partijen inmiddels het gevoel hadden dat de
juiste oplossingen bijna grijpbaar waren. Door
honorering van een nieuwe subsidieaanvraag
via het NIM is het project met succes afge
rond.
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Na dit project is subsidie aangevraagd en ge
kregen voor het project “Omschakeling van
open mal naar gesloten mal fabricagetech
niek voor bestaande producten en bestaande
mallen”. Hiermede zijn de mallen voor de Con
test 4SCS omgebouwd en de productie met
succes overgeschakeld naar de vacuümfoliemethode.
Bereikte resultaten:
* Minimale mac-waarde op de werkplek;
* Minimale styreenuitstoot;
* Aanzienlijk betere mechanische eigen
schappen en reproduceerbare producten;
* Schoon en lichamelijk minder belastend
werk;
* Minder manuren;
* Urteindelijke kostprijs minder dan handlaminaat.
Conyplex verwacht dat in de naaste toekomst
het prijsvoordeel groter kan worden door het
ontstaan van een nieuwe markt voor nu nog
niet aan dit proces aangepaste materialen.
Voor drie meest gangbare modellen zijn de
mallen voor dit proces omgebouwd en wor
den deze producten volgens de vacuümfoliemethode geproduceerd.
De uiteindelijke resultaten van het doorlopen
proces komen overeen met de voorstellingen
die Conyplex in 1995 voor ogen had. In de
ontwikkelingen bleek het zwaartepunt van de
problemen echter meer op de juiste harsfor
mulering te liggen dan op de vacuümtechniek,
zoals aanvankelijk gedacht was.

Conyplex BV.
Overleek 3,1671 GD Medemblik.
Tel: 0227,543644, fax: 0227.543648.

Wlde-body-Kopperdredgers voor een nieuwe
markt
Naast de huidige belangstelling voor
jumbo-hopperdredgers ontstaat er op
korte termijn een groeiende markt
voor kleinere hopperdredgers. Vol
gens marktstudies vloeit deze vraag
voort uit vervanging van verouderde
schepen en uit toenemend werk voor
kleinere hopperdredgers.
De kleinere hopperdredger werkt voorname
lijk in beperkt vaarwater zoals havens, kana
len en vaargeulen. Daarom is dit schip be
perkt in zijn lengte en diepgang. Het krijgt
voldoende drijfvermogen door zijn relatief gro
te breedte. Vandaar het zogeheten 'wide-body-concepf voor de nieuwe generatie hop
perdredgers.
Vanwege zijn afwijkende verhoudingen in
hoofdafmetingem en de relatief grote breedte
was diepgaand modelonderzoek van dit con
cept noodzakelijk. Ten aanzien van omstroming, weerstand en gotfvorming in diep en om
diep water heeft MARIN een aantal brede
scheepsvormen doorgerekend. Dit onder
zoek is gesubsidieerd door de Subsidierege
ling Maritiem Onderzoek SMO.
Op bepaalde plaatsen is de basisscheepsvorm aangepast of is lokaal volume toege

voegd of weggehaald. Zo is de spiegelvorm
op de waterlijn vlakker gemaakt, is het voor
schip verrijkt met een bulb en zijn de achterschouders ingenomen. Op basis van de aldus
geoptimaliseerde scheepsvorm is het schaal
model gemaakt voor de weerstands- en voortstuwingsproeven. Deze proeven zijn uitge
voerd in vlak water. En niet alleen in diep
water, maar ook in ondiep water omdat veel
baggerschepen worden ingezet op ondiepe
locaties.
Vooruitlopend op modelproeven in golven zijn
berekeningen gemaakt over het bewegingsgedrag en de vaartvermindering in zeegang.
De modelproeven zijn uitgevoerd in onregel
matige golven. Hieruit bleek dat de berekenin
gen te weinig rekening hielden met de toege
voegde weerstand en de relatieve golfhoogte
bij de boeg. Bij grotere golfhoogtes beperkt
overkomend groen water de snelheid van het
schip. Een grotere boeghoogte brengt hier
verbetering.
Eerdere manoeuvreerproeven met bestaande
schepen lieten zien dat de manoeuvreerbaar
heid afneemt naarmate de relatieve breedte
toeneemt. Voor een zo optimaal mogelijke op
stelling van achterschip, schroef en roer zijn
daarom in diep en ondiep water complete
manoeuvreerproeven uitgevoerd. Het resul
taat is een goed manoeuvreerbaar schip met
goede koersstabiliteit.
Dit onderzoek toont aan dat voor bagger
schepen de rompvorm van het ‘wide-bodyconcept’ haalbaar is. Ook zijn de knelpunten
van dit concept vastgesteld. Voor de meeste
kritische punten zijn of worden technische op
lossingen gevonden.
Inmiddels heeft Boskalis zoveel vertrouwen in
het ‘wide-body-concept’ dat een eerste schip
volgens dit concept is besteld. Merwede
Shipyard legt binnenkort de kiel van dit schip.
Ir. J. ten Hoeve.
Baggermaatschappij Boskalis BV, Rosmolen
weg 20, Postbus 43, 3350 AA Papendrecht.
Tel: 078.6969217, fax: 078.6969336.

Rollerbarge technisch
haalbaar
De laatste jaren nemen de containers
tromen steeds meer toe. En die groei
houdt voorlopig aan. Hierdoor komt
het navervoer over de weg meer en
meer onder druk.
Vervoer over water is dan een oplossing.
Maar om deze containers snel en prijsconcurrerend over water te vervoeren, zijn echter
wel nieuwe oplossingen nodig.
Een oplossing op dit punt is het zogeheten
Rollerbarge-concept, waarvan inmiddels is
aangetoond dat het technisch goed haalbaar

is; onder meer omdat het operationele ge
deelte bestaat uit bestaande en bewezen
technieken. Het onderzoek is uitgevoerd met
subsidie van de Subsidieregeling Maritiem On
derzoek SMO.
In dit concept wordt een container op de kade
op 4 rollers geplaatst. Bovenop elke contai
ner komt een tweede container te staan. Vier
van deze gestapelde containers - maximaal 4
x 2 = 8 TEU - worden samengenomen en
klaargemaakt voor transport per binnenschip.
Deze pakketten van 8 worden naar de kaderand gebracht. Daar wordt gewacht tot het
schip arriveert.
Het schip heeft plaats voor 12 TEU in de leng
te en 6 TEU in de breedte. Over het ruim is
een frame geplaatst. Daardoor kunnen twee
lagen pakketten - dus vier lagen containers worden vervoerd. De totale capaciteit van het
schip bedraagt 272 TEU.
Aan boord bevindt zich een hefplatform dat
de hoogteverschillen tussen kade en schip en
de hoogteverschillen binnen het schip over
brugt. Dit platform bestaat uit een schuifplatform en een draagplatform. Het schuifplatform wordt vanuit het schip tegen de kade
geschoven. Elk containerpakket van maxi
maal 8 TEU rolt via de zijkant van het schip op
dit platform. Dan schuift het schuifplatform te
rug het schip in. Daarna brengt het hefsysteem het containerpakket op de gewenste
hoogte.
Het hefsysteem bestaat uit een kettingsysteem met twee hefcilinders. Bij dit systeem
beweegt een ketting het platform met de dub
bele snelheid van de zuigerstang. Met een cilinderslag van 4.5 meter is een hoogte van 9
meter te overbruggen. Nadat het containerpakketten op de gewenste hoogte van het
platform is afgerold, begint nieuwe hefcyclus.
Tegenwoordig halen binnenvaartterminals
een overslagcapaciteiten van 25 moves/Ti.
Dit is ongeveer 35 TEU/h. Het Rollerbargeconcept streeft naar een hefcyclustijd van 5
minuten, dus met een capaciteit van 12 x 8 =
96 TEU/h.
Binnen het schip verplaatst een horizontaal
transportsysteem het containerpakket naar
de gewenste stuwplaats. Dit horizontale trans
portsysteem bestaat uit kettingrollers op een
railsysteem. Voordeel hiervan is de hoge ca
paciteit en de kleine inbouwruimte. Voor toe
passing binnen het Rollerbarge-concept is
een speciaal aangepaste kettingroller ontwik
keld met een draagvermogen van 20 ton on
der de hoeken van de container.
Er is afgezien van rollenbanen, kettingtransporteurs en kogelplatforms. Deze vereisen

namelijk een pallet. Dat heeft op zich wel voor
delen - bijvoorbeeld betere lastverdeling maar de nadelen van extra massa en hogere
kosten overheersen. Ook is gedacht aan zelf
standig en niet-zetfstandig opererende wa
gens. Maar deze zijn relatief duur, zwaar en
groot.
Op dit moment zijn nog geen precieze kost
prijsberekeningen gepubliceerd. Aan de hand
van beschikbare gegevens lijkt het Rollerbar
ge-concept niettemin kostengunstig t.o.v. be
staande vervoerssystemen. Daarbij kan de
tijdwinst worden aangemerkt als extra winst
punt
Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke inves
teringen in een specifieke situatie noodzake
lijk zullen zijn. In volgend onderzoek vindt ver
dere uitwerking van het concept plaats. Dan
zal ook de financiële haalbaarheid en doelma
tigheid verder worden uitgewerkt en aange
toond.
Husson Huijsman.
Husson Huijsman Consultancy BV, Westplein
2, Postbus 23170, 3001 KD Rotterdam.
Tel: 010.4363636, fax: 010.4367799.

H e t s e lf floatin g platform
als o ffsh ore olie- en g as
platform
Installatie van offshore olie- en gas
platforms vergt doorgaans de inzet
van zware kraanschepen met een
groot hijsvermogen. Zo’n platform be
staat veelal uit twee delen: een jacket
en een topside.
Deze twee delen worden per transportponton
naar zee gesleept Een Semi Submersible
Crane Vessel (SSCV) met een groot hijsver
mogen plaatst eerst de jacket op de zeebo
dem en hijst vervolgens de topside op de
jacket. Een van de belangrijkste kosten
factoren hier is het kraanschip: de huurkosten
bedragen circa ƒ 1 miljoen per dag.
De totaalprijs van engineering, fabricage en
offshore installatie van olieplatforms bepaalt
veelal of een oliemaatschappij zal investe
ren in een bepaalde veldontwikkeling. Voor
al voor kleinere olie- en gasvelden beteke
nen de hoge dagkosten van een kraanschip
een forse aanslag op het totaalbudget van
de veldontwikkeling. Ook de beperkte be
schikbaarheid van kraanschepen is niet on
belangrijk.
En juist op het Nederlandse deel van het conti
nentale plat komen de kleinere velden steeds
meer in aanmerking voor ontginning. Bij deze
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velden zou platform insta 11atie zonder kraan
schip beslissend kunnen besparen op de to
taalprijs voor engineering, constructie en in
stallatie. Omdat opdrachten voor deze
activiteiten vrijwel uitsluitend worden verkre
gen in ‘open tendering' kan innovatie hier lei
den tot een verbeterde marktpositie van Ne
derlandse bedrijven en dus tot verwerving van
meer opdrachten.
Om deze doorbraak mogelijk te maken,
werkten Smit Engineering - het ingenieurs
bureau van Smit Internationale (Rotterdam) en Mercon Steel Structures (Gorinchem)
een gezamenlijk concept uit van een offsho
re-platform dat inderdaad geen kraanschip
nodig heeft. Platforms voor kleinere velden
zijn doorgaans beperkter in afmeting en ge
wicht. Hiervan maakt het Self Floating
Platform gebruik:
* het Self Floating Platform bestaat uit een
jacket (1) met aan de bovenkant een plat
form (3) en aan de onderzijde een voet
stuk (2). Het voetstuk bevat aan elk van
de vier hoeken een koker (4) voor het op
nemen van een funderingspaal (5). Elke
funderingspaal is met het onderste einde
losneembaar in de koker vastgezet door
middel van een penverbinding;
* elke funderingspaal is verbonden met
een drijflichaam (6) waardoor Smit het
platform naar locatie kan verslepen;
* elk drijflichaam is cilindrisch uitgevoerd
met een verticale doorgang (7). Deze
doorgang vorm t een geleiding voor de
funderingspaal, zodat het 'drijflichaam
langs de paal verplaatsbaar is. Elk drijf
lichaam draagt aan de bovenzijde een lier
(8) voor het op- en afwikkelen van een
kabel (9) naar een aan de onderzijde be
vestigd hijswerk, waarmee ten opzichte
van het drijflichaam het offshore-platform
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kan worden opgehesen of neergelaten.
Met de palen in omhoog getilde stand
drijft de constructie op zeeniveau (11).
In deze toestand wordt het Seif Floating
Platform naar de gewenste locatie gesleept.
Op het veld wordt het platform gepositio
neerd met behulp van lieren van sleepboten
en/of hijsbokken. De lierkabels worden
aangespannen en de pinverbinding tussen de
funderingspalen en de drijvers verbroken. Het
platform wordt met behulp van de vier lieren
op de drijftanks afgezonken.
Op het moment dat de onderzijde van de
jacket op de zeebodem rust, wordt de
pinverbinding tussen de funderingspalen
en de hoeken van de jacket verbroken.
Na verwijdering van het hijswerk worden de
drijftanks verwijderd. Vervolgens worden de
palen in de zeebodem geheid.
Daarna zet men de palen vast. De installatie
techniek is geschikt voor verschillende
jacket- en voetstukvormen en voor verschil
lende aantallen en opstellingen van de
kokers. Dokken over voorgeboorde bron
nen is mogelijk.
Bij aanvang van het project lieten berekenin
gen zien dat het concept de grens heeft be
reikt van wat technisch haalbaar is. Beperkt
was ook de kennis over het hydrodynamische
gedrag van de constructie. Voorts waren er
beperkingen rond de kennis voor de ontwikke
ling van de techniek en voor andere nieuwe
maritieme toepassingen zoals windmolens op
zee.
Deze tekortkomingen kwamen onder meer
tot uiting in het ontbreken van literatuur en in
ontoereikende rekenprogrammatuur. De ont

brekende kennis betrof vooral:
* slingergedrag in golven;
* krachten tussen drijver en funderingspaal
en tussen funderingspaal en jacket;
* zeegangsgedrag in vergelijking met bij
voorbeeld een SSCV;
* kritische gewichtsverdeling en afmetin
gen van de constructie, alsmede drijfvermogen, stijfheid, elastische en plastische
vervormingen onder dynamische condi
ties.
Om deze reden is onderzoek gestart naar het
hydrodynamische gedrag van een zelfdrijvend
platform, gekenmerkt door zelfdrijvendheid,
hoge afmetingen, hoog zwaartepunt en rela
tief weinig diepgang. Hierbij ging het in het af
gemeen om het hydrodynamische gedrag en
in het bijzonder om de stabiliteit van de con
structie tijdens transport en om de installatie
van de constructie op locatie.
Het onderzoek moest oplossingsrichtingen
bieden voor de ontwikkeling van jacket en
drijflichamen en van de installatietechniek.
Een groot deel van het onderzoek is verricht
door MARIN. Het onderzoek is gesubsidieerd
oor de Subsidieregeling Maritiem Onderzoek
SMO.
Het Self Floating Platform concept betreft een
nieuwe bouw- en installatietechniek die grote
gevolgen zal hebben voor de offshore markt.
Smit en Mercon willen met dit concept de to
tale prijs van een EPIC-contract met minimaal
10% verlagen.
Tevens opent de nieuwe techniek mogelijkhe
den om velden in ontwikkeling te nemen, waar
ook ter wereld, die tot nu toe niet exploiteer
baar blijken te zijn. Tenslotte zijn nieuwe mari
tieme toepassingen van strategisch belang.

Zo denken Smit en Mercon aan windmolens
op zee voor energieopwekking.
Smit en Mercon zijn geëquipeerd voor deze
baanbrekende techniek. Smit heeft ruime er
varing in onder meer sleepvaart, berging en
offshore installatiewerk, Mercon specialiseert
zich in het ontwerp en de fabricage van off
shore olie- en gasplatforms.
Bij diverse oliemaatschappijen - onder meer
NAM en Elf Petroland - bestaat interesse voor
het Self Floating Platform en bijbehorende in
stallatietechnieken.
Voor het concept is inmiddels octrooi aange
vraagd bij het Bureau voor de Industriële Ei
gendom.
Theo Vergouw.
Smit Engineering BV, Zalmstraat 1, Postbus
1042, 3000 BA Rotterdam.
Tel: 010.4549549, fax: 010.4549911.

Sh ipk its prototyping
Het basisidee van SHIPKITS is vrij sim
pel: een Nederlandse werf bouwt eerst
een prototype van een bepaald
scheepontwerp, dan wel de eerste van
een serie.
Met een nog te ontwikkelen instrumentarium ondersteund door informatietechnologie worden alle relevante toegepaste product- en
productiedata rond dat bepaalde schip vast
gelegd. Met de juiste tools worden deze ge
gevens vervolgens toegankelijk gemaakt.
Hiermee is alle bestaande product- en proces
kennis voor het bouwen van dit schip metter
daad voorhanden.
Heeft men eenmaal een optimale bouwwijze
van een specifiek schip gevonden, dan kan de
bouw vervolgens geheel of gedeeltelijk elders
plaatsvinden. Deze andere werf kan dan effi
ciënter bouwen door het 'repeaten’ van het
SHIPKITS-prototype. Dit kan weer leiden tot
een verbeterde concurrentiepositie van de
werf.
De centrale vraag rond SHIPKITS was of met
de beschikbare Nederlandse knowhow rond
ontwerp en engineering, en met de beschik
bare productiekennis, schepen zijn te ontwik
kelen die zich lenen om te worden geoptimali
seerd en gebouwd in een dergelijke
SHIPKITS-formule.
Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht
met als doel:
* het bestuderen van de randvoorwaarden
om tot een formule te komen; waarmee

* het mogelijk is om schepen in SHIPKITSvorm te ontwerpen en te bouwen; met
daarbij
* de benodigde knowhow t.a.v. ontwerp en
bouw; om
* het SHIPKITSconcept uiteindelijk commer
cieel in de markt te kunnen zetten.
Na onderzoek, gesubsidieerd door de Subsi
dieregeling Maritiem Onderzoek, is de haal
baarheid van de geschetste SHIPKITS-formule
inderdaad aangetoond. De TUD heeft in dit
onderzoek haar expertise en onderzoeksca
paciteit ingebracht. Er is gebleken dat SHIPKiïS niet alleen als een product in de markt
gezet moet worden, maar dat er zeker ook
nadruk moet komen op aspecten van bouw
techniek en bouwmanagement.
Het marktsucces van SHIPKITS hangt sterk af
van de mogelijkheid om partijen in een cluster
samen te brengen. De samenstelling van een
cluster bepaalt welke product- en procesinfor
matie van het prototype beschikbaar moet ko
men. Dan is tevens duidelijk welke procesmo
gelijkheden minimaal vereist zijn en hoe deze
op een werf ontwikkeld kunnen worden.
Het SHIPKITSonderzoek heeft geleid tot een
heroriëntering omdat nog niet geheel kon
worden voldaan aan sommige randvoorwaar
den betreffende de interne organisatie van
werven en de 3Dengineeringsprogrammatuur. Begin 1999 is de SHIPKITS-formule op
de markt verschenen. Thans krijgt de uitvoe
ringsorganisatie verder vorm.
G. van Voorn.
Shipkits Internationaal BV, Postbus 8, 9288
ZG Kootstertille.
Tel: 0512.332300, fax: 0512.332395.

Toepassen van m oderne
staal soorten m et hoge
sterkte in de scheepsbouw
In 1997 is een grootschalig onder
zoeksproject gestart naar de toepas
baarheid van thermomechanisch be
handelde staalsoorten [TM of TMCP].
Koppeling van vragen en onderzoeksbehoeften van de Koninklijke Marine
en de civiele scheepsbouw leidden tot
een uniek samenwerkingsverband
rond de toepassing van deze moderne
hoge sterkte stalen in de Nederlandse
scheepsbouw.
Voor dit onderzoek STOS wordt samenge
werkt tussen de Koninklijke Marine (DMKM),
Koninklijke Schelde Groep, Van der Giessende Noord Shipbuilding Division, IHC Holland
Dredgers, Lloyds Register, ESAB Nederland,

Lincoln Smitweld, YVC Usselwerf, Verolme
Scheepswerf Heusden, Stichting BOS en de
Faculteit der Werktuigbouwkunde en der Mari
tieme Techniek van TUD. TNO-lndustrie treedt
op als projectcoördinator.
De projectomvang van STOS bedraagt circa
ƒ 1,7 miljoen. Het onderzoek wordt voor ƒ
0 .5 .miljoen gesubsidieerd uit de Subsidiere
geling Maritiem Onderzoek (SMO). Het onder
zoek wordt begin 2001 afgerond.
De doelstellingen van STOS zijn:
* het ontwerpen en beproeven van een tech
nologisch verantwoord kwalificatiepro
gramma voor moderne constructiestaalsoorten
(b.v.
thermomechanisch
behandeld) met een gegarandeerde rekgrens van min. 355 N/mm2, lastoevoegmaterialen en verwerkingprocedures;
* het vaststellen, voor met name de civiele
scheepsbouw, van de randvoorwaarden
waarbinnen de toepassing van hoge sterk
te staalsoorten zoals AH36 f/m EH 36 [TMJ
technologisch en financieel verantwoord is.
Het STOSproject is onderverdeeld in drie
deelprojecten:
1. Ontwerp van schepen in AH36/EH36 en de
vermoeiingseigenschappen hiervan;
2. Kwalificatieprogramma van moderne TM
scheepsbouwstaalsoorten;
3. Bouw van een scheepssectie in
AH36/EH36 TM op de werkvloer.
Ontwerp van schepen in AH36/EH36
In het eerste deelproject A hebben de
scheepswerven, TNO Industrie en het Labora
torium voor Scheepsconstructies (TU-Delft)
onder projectleiding van Stichting BOS de
constructieve mogelijkheden in S355 uitge
werkt, berekend en op grootschalige wijze be
proefd.
Als het gebruik van moderne hoge sterkte
staalsoorten voor marine toepassingen gun
stig is, ligt het voor de hand dat dit ook voor
de bouw van civiele schepen het geval kan
zijn. Wel zijn de meer traditionele hoge-sterkte
staalsoorten al regelmatig gebruikt op specia
le plaatsen in het schip. Met de nieuwe TMCP
staalsoorten en de daarbij horende eenvoudi
ger lasprocédés zou het kunnen zijn dat de
mogelijkheden voor gewichtsbesparing dopr
gebruik van hoge sterkte staal toenemen.
In overleg met de deelnemende werven is on
derzocht waar dergelijke materiaalsoorten in
het schip zouden kunnen worden toegepast
en wat de daarbij behorende economische
voordelen zijn. Een veel ruimere toepassing
van zulke hoge sterkte staalsoorten blijkt
daarbij mogelijk te zijn.
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Het is echter algemeen bekend dat, omdat
dan hogere spanningen en spanningswisselmgen in de constructie worden toegelaten, het
vermoeiingsleven van het schip sterk achter
uit kan gaan. In het recente verleden heeft dit
aanleiding gegeven tot grote problemen in
tankers, bulkcarriers en containerschepen.
Vooral veel is gepubliceerd over de doorvoenngen van langsspanten door webspanten en
schotten. In deze schepen wordt nu veel ge
bruik gemaakt van aangepaste constructieve
details (vooral gekenmerkt door het toepas
sen van z.g. ‘soft toes’) die de levensduur ver
lengen, maar tegelijkertijd duurder zijn in de
productie van het schip.
Als op Nederlandse werven meer hoge-sterkte staal gebruikt wordt, is het de vraag of der
gelijke relatief dure constructieve details
noodzakelijk zijn. Een reden hiervoor is dat in
de veelal kleinere, Nederlandse schepen niet
snel de belastingen optreden die dergelijke
dure details noodzakelijk maken.
Een belangrijk deel van het onderzoek in het
eerste deelproject is gericht op deze moge
lijkheid. Daartoe is de spant-webdoorvoering met afmetingen als typerend voor in
Nederland gebouwde schepen numeriek en
experimenteel onderzocht voor enerzijds
een langsscheepse buigbelasting, ander
zijds voor een wisselende belasting die door
de waterdruk op de beplating wordt uitge
oefend.
Een ander typerend detail voor Nederlandse
schepen is de zogenaamde kruisverbinding.
Hierbij kruisen twee platen elkaar, bijvoor
beeld het middenzaathout en de wrangen.
In plaats dat een van de platen stopt en de
ander volledig doorloopt, wordt over de ene
helft van de kruising de ene plaat door
lopend uitgevoerd, over de andere helft de
andere. Deze constructie heeft bouwtechni
sche voordelen. Maar het levert een detail
op waarvan de vermoeiingssterkte niet be
kend is uit de gebruikelijke standaardseries.
Vandaar dat in dit eerste deelproject ook dit
detail numeriek en experimenteel onder
zocht is.
Definitieve conclusies moeten nog worden ge
trokken, maar reeds nu is het zeker dat dit
project een belangrijke bijdrage levert aan de
expertise van de werven nodig om op zinnige
wijze hoge sterkte staalsoorten te kunnen toe
passen.
Kwalificatieprogramma van moderne TM
scheepsbouwstaalsoorten
Het tweede deelproject is het grootste. Hierin
worden de materiaaleigenschappen van de
verschillende staalsoorten en de lasverbindin( t l 2000 - S C H IP en W ERF de ZEE

gen onderzocht, alsmede de gevoeligheid
voor brosse breuk, het risico van scheuren tij
dens en na het lassen, het snijden, vervor
ming enz.
Voor goede matenaalkeuze is het immers
van belang goed op de hoogte te zijn van de
voor- en nadelen van de verschillende mate
rialen en om de verwerkingsgrenzen per ma
teriaaltype vast te stellen. De staalfabnkanten kunnen over het algemeen een goed
beeld geven van de eigenschappen van het
basismateriaal. Het gedrag van materialen
na verwerking is veel omvattender en vaak
bedrijf s(tak)specifiek.
In dit deelonderzoek wordt vooral gekeken
naar de resulterende mechanische eigen
schappen na het toepassen van in de
scheepsbouw gebruikelijke en gewenste ver
werkingsmethodes. Daarnaast worden de
verschillen tussen de verwerkingsgrenzen van
de verschillende materialen bepaald.
De groep AH36/EH36 materialen waar in dit
deelonderzoek aandacht aan wordt besteed
omvat thermomechanisch gewalste, normaalgegloeide (standaard en specials) en warmband materialen van verschillende leveran
ciers met een dikte range variërend van 6 tot
16 mm. De staalfabrikanten hebben een ei
gen wijze van produceren en elk van deze m a
terialen heeft daardoor o.a. een andere sa
menstelling.
Lasverbindingen blijven een essentieel punt in
iedere scheepsconstructie. Dus wordt er g a
keken naar de tolerantie t.a.v. de maximaal
toegestane hardheid van de materialen voor
lassen met een lage warmte-inbreng. Bij las
sen met een hoge tot zeer hoge warmtainbreng (1-zijdig OP, electrogaslassen) wordt
het mechanisch gedrag beproefd waaronder
sterkte, kerftaaiheid, breuktaaiheid, scheurinitiatie en propagatie gedrag, niet alleen voor
(quasi) statische condities maar ook voor
snelle belastingen (b.v. explosies).
Het blijkt dat de verschillende typen TM staal
soorten zich verschillend gedragen in proces
sen met hoge warmtainbreng. Voor dunne
plaatconstructies is het voorschrijven van het
type TM staal dan ook voorwaarde voor een
succes op de werkvloer!
Vooral bij materialen met een hogere sterkte
zoals AH36/EH36 wordt de levensduur van
scheepsconstructies steeds vaker bepaald
door vermoeiing. In geval van hoge vermoet
ingseisen wordt een proces als verticaal neer
gaand FCAW niet toegestaan door sommige
opdrachtgevers vanwege het risico van nega
tieve hoekinbranding. Dit wordt in het onder
zoek aan de orde gesteld. De resultaten van
het onderzoek laten zien dat het verticaal neer
gaand lassen geen reductie geeft in de vermoeiingseigenschappen van de constructie.

Een andere factor in het vermoeiinggedrag
is het risico van koudscheuren. De toleran
tie van de verschillende materialen t.a.v.
koudscheurgevoeligheid is in het onderzoek
opgenomen. De TM staalsoorten onder
scheiden zich zeer positief door een uitste
kend gedrag op dit gebied. Het effect van
het materiaaltype, met of zonder gesneden
zijden, op de maximaal toelaatbare koudvervorming is bepaald, waarbij tevens
verschillende snijprocessen zijn meege
nomen. Van een veelvuldig voorkomende
techniek, het strekken en richten, zijn de
resterende mechanische eigenschappen
bepaald.
Het onderzoeksprogramma heeft dankzij de
inzet en participatie van de bedrijven een zo
pragmatisch mogelijke benaderingswijze op
geleverd, waarbij veel las- en snijproeven op
de werven zelf zijn uitgevoerd.
De AH36/EH36 TM staalsoorten hebben na
het lassen met de verschillende processen
aanzienlijk betere eigenschappen dan de
conventionele staalsoorten. De verwerkbaarheid van het staal is superieur ten
opzichte van de genormaliseerde staalsoor
ten en komt dicht in de buurt van de zgn.
“mild steels: Grade A Vm D". Bij dikkere
plaatdikten behoeft niet te worden voor
gewarmd.
Bouw van een scheepssectie in
AH36/EH36 TM op de werkvloer
In het derde en laatste deelproject zal een
praktijktoetsing plaatsvinden van de kennis
die is opgedaan in beide andere deelprojec
ten. Daartoe wordt een scheepssectie
in thermomechanisch behandeld EH36
vervaardigd in de productieafdeling van
Koninklijke Schelde Groep onder toezicht
van Lloyds Register. Deze sectie is vrijwel
identiek aan een kort geleden vervaardigd
onderdeel van een nieuw te bouwen schip.
Dit onderdeel is vervaardig uit normaalgegloeid EH36 en fungeert als referentie
voor de te bouwen proefsectie. Het kosten
aspect als de toetsing van de resultaten
uit deelonderzoeken 1 en 2 vormen de
hoofdmoot van dit deelproject. De voor
bereidingen zijn in volle gang. Na de zomer
vakantie zal het met destructieve (NDO) en
het destructieve onderzoek worden uitge
voerd.
Ondanks dat het onderzoek nog niet is afge
rond is, is het nu al duidelijk dat de moderne
staalsoorten op diverse fronten voordelen bie
den, vooral ten aanzien van de mechanische
eigenschappen na verwerking. Van het gehele
onderzoek zal aan het einde van het project
een samenvattend eindrapport verschijnen.

De gekozen werkwijze, waarbij de verschillen
de partijen in dit onderzoek participeren, is
succesvol gebleken.
Ir. S.C. Martijn, TNO Industrie;
Professor B. Boon, Laboratorium voor
Scheepsconstructies, TU-Delft;
Ing. C. van Sevenhoven, Koninklijke Marine,
DMKM.

M ilieuvriendelijk inspuit
systeem voor diesels
Het MARPOL-verdrag bepaalt dat de
komende jaren de NO,, uitstoot van
scheepsdieselmotoren aanmerkelijk
omlaag moet. Voor zeegaande sche
pen worden de uitstootbeperkingen
geleidelijk ingevoerd. Bestaande sche
pen hebben de tijd tot 1 januari 2005.
Dan moeten zij voldoen aan de nieuwe
limieten.
Deze uitstootlimieten inspireerden Winel Elec
tronics tot onderzoek naar N0„- uitstootvermindering van scheepsdieselmotoren. Uit
gangspunt was dat het systeem als
retrofitpakket geschikt moest zijn voor vrijwel
iedere dieselmotor. Men kwam tot de conclu
sie dat de oplossing in de elektronica gezocht
moest worden. Deze conclusie is mede inge
geven door ervaringen met hoogwaardige microelektronica in de waterdichte deuren van
Winel. Deze elektronica wordt geleverd door
Winel Electronics.
Na ruim twee jaar van gedegen onderzoek,
gesubsidieerd door de Subsidieregeling Mari
tiem Onderzoek SMO, heeft het bedrijf een
geregeld brandstof inspuitsysteem ontwik
keld dat de NO(-uitstoot beperkt tot onder de
limieten van het MARPOL-verdrag. Bij dit on
derzoek is een onderzoeksvaartuig van Rijks
waterstaat betrokken geweest.
Het systeem bestaat uit een aantal sensoren
op de motor die per cilinder o.a. de inspuitdruk en de verbrandingsdruk meten. Aan de
hand van de gemeten waarden bepaalt een
computer het optimale inspuitmoment en de
juiste hoeveelheid brandstof. Elektronisch ge
stuurde kleppen in de hogedruk brandstofleiding tussen de injectiepomp en de verstuiver
regelen dan per cilinder het injectietijdstip en
de injectieduur.
Voor een goed functionerend systeem is het
heel belangrijk dat de gebruikte elektronica
snel genoeg is. Uitgangspunt was het bepalen
van de positie van een zuiger tot op 0,1°
nauwkeurig bij 4000 tpm. Om deze reden
moet elke 4 psec de stand van het vliegwiel
en de druk in de cilinder gemeten worden. Te

vens moet de elektronica deze gegevens kun
nen verwerken.

Momenteel voltrekt zich ook een schaalver
groting in de nviervaart met name op de Rijn.
De JOWI is hiervan een exponent.
Vanuit Rotterdam gaat nog steeds zo’n 60%
van de containers over de weg naar het ach
terland. Door congestie op weg en rail zal het
marktaandeel van de milieuvriendelijke
scheepvaart verder toenemen. Hierbij is de
overslag van zee- naar binnenschip een be
kend knelpunt in tijd en kosten. Deze over-

Om aan specificaties te voldoen, zijn zowei
de positiesensor als de benodigde elektroni
ca zelf ontwikkeld. De sensor wordt nabij het
vliegwiel gemonteerd en bepaald elke
4 psec de stand van de krukas. Ook de druksensoren voldoen aan deze specificaties. Nu
kan van elke cilinder een P-V diagram ge
maakt worden. Met be
hulp van deze gegevens
wordt per cilinder het mo
NEOERLAND GROOTSTE CAPACITEIT VRACHTVERVOERENDE VLOOT 1
rvtpacSM vrtcttvervoerentf* vloot tonnage («and toOnwi 19M )
ment van inspuiting bere
kend. Alle meerwaarden
worden verzameld in een
zelf ontwikkelde meet- en
regelunit. Deze unit stuurt
de afbloedkleppen aan.
M, I
voor itt R f ' an Omnarrvaail

Het elektronisch geregeld
inspuitsysteem optimali
seert het verbrandingspro
ces d.m.v. een variabele
inspuittiming bij elke belastingsconditie. Dit verkort
de verbrandingstijd. De
verbrandingstemperatuur
daalt. Dit heeft een gunsti
ge invloed op de N0X vor
ming.

Binnenland« (beroepslgoederenvervoer

Binnenvaart
Spoorwegen
Wegvervoer
Totaal
in mdioen ton

1965
36,2
5,5
210,8

1990
44.8
5
248,1

1994
63.9
4.3
275,3

1995
48.9
4.3
284,9

1996
61.2
4.4
281.8

252.5

296.0

343.7

338.2

347.4

1993
83,20%

1994
62,30%

1995
65,20%

1998
65.50%

A a n d e e l N e d e rla n d in R ijn v a a r t

Wanneer het systeem in bedrijf is, wordt de
regulateur van de motor elektronisch gebypassed. Bij een eventuele storing van het sys
teem neemt de regulateur automatisch de
motorregeling weer over. Het systeem is dus
100% redundant.
T.J. Henstra.
WINEL Electronics, dr. A.F. Philipsweg 55,
Postbus 70
9400 AD Assen.
Tel: 0592.366060, fax: 0592.340833.
Opmerking Redactie:
In het m aartnumm er van SWZ is op bladz. 3 7
een uitgebreide beschrijving van dit systeem
verschenen. Het bleek later dat dit een nogal
gedateerde beschrijving was. Inmiddels zijn
een aantal componenten vervangen door an
dere m et andere patenten. Het hier beschre
ven systeem geeft in principe het huidige

1991
60,40%

1992
61.30%

slagkosten kunnen op een traject in Noord
west Europa oplopen tot 50% van de totale
transportkosten van een container.
Om tot de ontwikkeling van een economisch
alternatief voor weg- en railtransport alsmede
voor de conventionele zee- en binnenvaart te
komen, is door een groep Nederlandse re
ders in 1997 het initiatief genomen tot de ont
wikkeling van een Zee-Rivier Schip. De techni
sche ontwikkeling werd uitgevoerd door
MARIN in samenwerking met de Technische
Universiteit Detft, Scheepswerf De Hoop Lobith, Van Voorden Gieterij BB., Bureau Vermits
en de KVNR.
De reders Holwerda, Kornet, Zevenster, Amasus, Q-Shipping en Deo Juvante zorgden voor
de marktgegevens, economische analyses
en praktijkervaring. De kosten van de studie
werden gedragen door de deelnemers en on
dersteund door de Subsidieregeling Maritiem
Onderzoek SMO.

weer. In een latere uitgave zal dit nieuwe sys
teem urtgebreider beschreven worden.

Z e e -r iv ie r s c h ip
Het containervervoer over water
neemt nog steeds sterk toe. Nieuwe
generaties containerschepen voor het
zeetransport hebben zich over de ja
ren heen aangediend.

Het resultaat is een conceptontwerp voor een
open (luikloos) 330 TEU containerschip met
een lengte van 135 meter en een breedte van
16 meter en een volgehouden snelheid van
15 knoop op zee en 8 knoop op de rivier.
De combinatie van zee- en riviervaart leverde
voor het ontwerp de nodige uitdagingen op,
met name op het gebied van diepgang, doorS C H IP en W E R F A- Z E E - MEI 2000

vaarthoogte, voortstuwing in ondiep water en
manoeuvreerbaarheid. De rompvorm werd
geoptimaliseerd met het MARIN computer
programma RAPID voor zowel beperkt als
voor diep water. Ook het zeegangs- en
manoeuvreergedrag werd geanalyseerd.
Verschillende voortstuwingssystemen en
machinekameralternatieven werden verge
leken. Direct aangedreven thrusters met
contra-roterende schroeven kwamen hierbij
als beste naar voren.
Een gewicht-, stabiliteit- en sterkte-studie leid
de vervolgens tot een algemeen plan waar
mee een bestek werd opgesteld en de bouw
kosten werden begroot. Vervolgens werden
voor het traject Keulen - Ipswich - Gotenburg
de operationele kosten en inkomsten bere
kend en een cashflowanalyse uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat het Zee-Rivier Schip een ge
duchte concurrent kan worden voor de overi
ge transportmiddelen.
Henk van den Boom.
MARIN, Haagsteeg 2, Postbus 28,
6700AAWagenmgen.

We sail great ships
even before they are built
The M a ritim e R esearch Institute N e th e rlan d s , M A R IN ,
established in 1 9 3 2 , is an independent foundation per
form ing research and develo p m en t for the m a ritim e

M ARITIEM

industry.

T R A I N I N G S C E N T R U M B.V.
H ettrain in gsin stituut uoor veiligheid aan boord van schepen en
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ojfshore-installaties.
G ecertificeerd e c u rsu ssen vo lg e n s O ffsh o re & S T C W 9 5
richtlijnen (o.a.):

MARIN's expertise in relation to shipbuilding covers the following areas:
Hull optim ization - Propeller design - Vibrations
Energy saving - Manoeuvring and ship motions
Trials and full-scale measurem ents

Basic Safety

In all these areas MARIN can give advice based on experience,
com puter calculations and model tests.
The majority of MARIN’s 300 employees are graduates, able to
make full use of the highly sophisticated computer programs
and test facilities available.

Proficiency in:

• Survival craft
• Fast R escue craft
(basic & advanced) Fire Fighting

Beerweg 10 1 / 3199 LM Maasvlakte
Netherlands

(basic & advanced) First Aid

h a rb o u r no. 70 33

M edical Care o n Board

p h o n e + + 3 1 (0)181-362394

C row d- & Crisis M anagem ent

/n x + + 3 i (0 )181-362981

T ailor m ade courses on req u est

e m a il mtcsurvivallfDzeelandnet.nl
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‘D e lft S h ip ’ van T U D e lft
verb etert het on tw erpproces
Met het 3 D-ontwerpmodel ‘Delft Ship’ van de TU Delft, dat bijna gereed is, kunnen
in de eerste ontwerpfase van schepen al zaken worden onderzocht, die anders
pas in de ‘engineerings’-fase aan de orde zouden komen. Naast deze eigen ont
wikkeling is de universiteit samen met het bedrijfsleven bezig de informatie over
componenten en systemen in het schip te automatiseren.
De Technische Universiteit Delft is een van de
kennisinstituten die een belangrijke rol spelen
bij de R&D in de scheepsbouw. Daar wordt op
de afdeling Maritieme Techniek onderzoek
gedaan op het gebied van de scheepshydromechanica, het ontwerpen van schepen en
offshore installaties, de sterkte van schepen
en het bouwen van schepen. Professor Arie
Aalbers houdt zich sinds vier jaar bij de TU
Delft bezig met het ontwerpen van schepen,
nadat hij als ontwerper dertien jaar bij
scheepswerven heeft gewerkt.
"Ons werk heeft twee poten: onderwijs en on
derzoek. De verdeling daarvan is globaal fiftyfifty", zegt Arie Aalbers, die erop wijst dat die
twee activiteiten verband met elkaar moeten
hebben. “Op het gebied van het onderzoek
hebben we een eigen verantwoordelijkheid,
maar we luisteren natuurlijk terdege naar de
samenleving."
Aalbers: ‘Toen ik hier kwam, hebben we drie
doelstellingen geformuleerd. Ten eerste wil
den we de nauwkeurigheid en snelheid van
het ontwerpproces vergroten, ten tweede on
derzoek gaan doen naar de veiligheid van

schepen en ons ten derde gaan richten op het
ontwerp van innovatieve schepen.”

Ontwerpmodellen
Om het ontwerpproces te verbeteren werd
een 3 D-ontwerpmodel gebouwd. “We von
den, dat de bestaande pakketten niet flexibel
genoeg waren”, vertelt Aalbers. 'We wilden
een model waarmee de wetenschappelijke re
kenmethodes beter in het ontwerpproces
worden geïntegreerd. Op die manier kan bij
voorbeeld al in de eerste ontwerpfase het
schip nauwkeurig worden ingedeeld, het ge
drag in zeegang worden geoptimaliseerd: en
het staalgewicht nauwkeurig worden bepaald,
in plaats van dit pas in de 'engineerings’-fase
te doen. We hebben daartoe hier een nieuw
3 D-ontwerpmodel ontwikkeld, ‘Delft Ship' ge
heten, dat nu zijn voltooiing nadert."
In DelftShip kunnen ook verschillende compo
nenten van het schip worden geplaatst, zoals
motor, tandwielkast en andere uitrustings
stukken. Om deze te definiëren is samen met
de Vereniging CadCam het project 'Precontract component definition' gestart. Arie Aal-

Afstucleerprojecten
Ook de studenten van de TU Delft houden
zich nadrukkelijk met de praktijk bezig en
zoeken voor hun afstudeerproject vaak
samenwerking met bedrijven, getuige de
onderstaande lijst van onderwerpen.
• Plaatsen windmolens op zee (Smit)
• Zeegang in het ontwerp (Hydro, MARIN
• Wash van snelle schepen (Hydro,
Damen)
• Concept ontwerp megajachten
(de Voogt)
• Oprolbare pijpleidingen (Allseas)
• Herontwerp mosselkotter (Damen)
• Nieuwe concepten voor suppliers
(Conoship)
• Ontwerp zeer lichte catamaran
(Schelde)
• Ontwerp van een zeiljacht
• Concept exploratie van dredgers
• Betrouwbaarheid van een ferry (TESO)
• Ontwerp van groot passagiersschip
(Carnival)
• Invloed van de breedte op ontwerp
zeilschip (Gerard Dijkstra)
• Kleine passagiersschepen
(Giessen/de Noord)
• Ontwerpmethode voor bulkcarriers
(Interocean)
• Bepaling van het staalgewicht in de
ontwerpfase (GL)

bers legt uit, dat het doel van dit project een
verzameling rekenmethodes is met een data
base of een internetsite, waarop de scheeps
bouwer uitgaande van bepaalde functionele
eisen kan nagaan welk onderdeel gekozen
kan worden. Hij kan bijvoorbeeld uitgaande
van de afmetingen en snelheid van het schip,
de gewenste capaciteit van stuurmachine vin
den, maar ook een keuze bepalen voor een
concrete stuurmachine uit een database.
“Dit is uiteindelijk een gesubsidieerd SMOproject geworden”, vertelt Aalbers, “Het is een
project waarin zowel de TU als de bedrijven
belang bij hebben. Er werken nu zo'n vijftien
werven in samen.”
Door het 3 Dontwerpmodel is ook 'Rapid pro
totyping’ mogelijk. Daarbij wordt een houten
S C H IP m W E R F dt Z E E - MEI 2000

of kunststof model van het schip gemaakt
met behulp van een computergestuurde
freesmachine. Dit vereenvoudigt de beoorde
ling van de scheepsvomn of van complexe
constructies die bijvoorbeeld in perspex kun
nen worden opgebouwd met uitgefreesde ele
menten.
“Er zijn al enige bedrijven die interesse heb
ben getoond voor DelftShip", zegt Aalbers.
“We zijn nu nog met testprojecten bezig,
maar we juichen het toe als er commercieel
gebruik van gemaakt zal worden."

Innovatieve ontwerpen
Aan innovatieve ontwerpen van de TU Delft
ligt doorgaans een verzoek van reders ten
grondslag. Meestal worden deze gesubsi
dieerd door de SMO en wordt er samenge
werkt met de andere kennisinstituten: MARIN
en TNO, afdeling Scheepsconstructies.

Arie Aalbers noemt als voorbeeld van een in
novatief ontwerp een nieuw type zeerivierschip, dat de TU samen met MARIN, vijf rede
njen, een scheepswerf en een leverancier van
schroeven heeft ontwikkeld. Een ander voor
beeld is de ontwikkeling van een aanvaringsbestendig schip in het project "crash coas
ter” , samen met TNO, en enkele werven en
rederijen. Een project dat door de EU wordt
gesubsidieerd.
TU Delft gaat echter niet op alle verzoeken
van het bedrijfsleven in. “Het probleem moet
wetenschappelijk interessant zijn of van be
lang voor het onderwijs”, zegt Aalbers.

Veiligheid
Nu het ‘gereedschap’ voor het ontwerpen bij
na gereed is, wil de TU Delft zich nadrukkelijker met de veiligheid gaan bezighouden. Aal
bers: “De veiligheid van het scheepsontwerp

is ook een verantwoordelijkheid van de TU. In
samenwerking met TNO, MARIN en het Minis
terie van Verkeer en Waterstaat zijn we bezig
te bepalen wat veilig is en hoe we dat in het
ontwerpproces kunnen meenemen. In plaats
van prescnptief te zijn, moeten we een be
paald veiligheidsniveau vastleggen waaraan
een ontwerp moet gaan voldoen. We willen
een methodiek geven, waarmee je de veilig
heid kunt beoordelen." Hij noemt met name
de alsmaar groter wordende passagierssche
pen, waarvoor bij het ontwerp heel nadrukke
lijk naar de veiligheid moet worden gekeken.
“We willen met de toegepaste researchprolecten aansluiten bij de wensen van het be
drijfsleven”, vat Aalbers de activiteiten van de
TU Delft samen. “Zeker voor een vak als ont
werpen moet ie met beide benen in de sa
menleving staan. Dat geeft ook veel spirit in
de club."

Koninklijke Marine I D ienst der Hydrografie
Nautische kaarten en boekwerken voor beroepsvaart en watersport

Werktuigkundige problemen?

G icu ilS h

25 jaar ervaring
duizenden problemen opgelost

t/N D l/S T R /E S

• 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-channel recording & analysis
• conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV
• torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
• metaalkundig onderzoek

Your Steam Partner
Clayton counterflow
Exhaust Gas Boilers:
•
•
•
•

Unique coil design
Highly efficient heating surface
Standard soot blow system
Modulaire standard sections with
cones for every capacity
• To combine in every steam system

Contact your
Clayton Consultant
Also supplier of:
• Clayton Steam generators
• Clayton Hot water generators

Techno Fysica bv
Postbus 351
2990 AJ Barendrecht
tel
0180-620211
fax
0180-620705
internet www.technofysica.nl
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CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5,3316 AC Dordrecht
T e l: (078) 613 98 11 - Fax: (078) 613 93 47
Internet: http://www.clayton.nl
Email: clayton@clayton.nl
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D am en S h ip y a rd s
S ch eep sw erf d oet research op bedrijfs- en groepsniveau
De research-activiteiten van Damen
Shipyards in Gorkum zijn vooral ge
richt op het uitvoeren van analyses en
predicties voorafgaand aan de bouw
en het oplossen van technische pro
blemen tijdens en na de bouw van de
schepen. Voor langerlopend en diepergravend onderzoek worden exter
ne partners gezocht.

Jansen. “Alles wat binnen de gangbare
scheepsbouw valt, wordt binnen de Enginee
ring groep gedaan. Voor de lastiger zaken zo
als snelheids-, paaltrek-, geluids- en trillingspredicties of wanneer een product afwijkt van
het ervaringsgebied, gaat men bij ons te ra
de. Wij geven bedrijfsbreed adviezen. Re
search streeft ernaar zoveel mogelijk de trial
and errori-benadering te beperken. Wij kunnen

Jansen. “Het einddoel van dit project is het
verkrijgen van een model voor levensduurpredictie van dit soort schepen, zoals aanbevo
len door bijvoorbeeld Lloyd’s. De nauwkeurig
heid daarvan is afhankelijk van veel factoren,
die nu worden onderzocht. Binnen een jaar
hopen we het project te hebben afgerond.”
De meeste projecten van Research zijn gerin
ger var omvang en hebben een doorlooptijd
van twee to t drie maanden.

G rotere projecten m et subsidie

Een mode/meting voor het ‘w ash'-project, waarbij in samenwerking m et TU Delft en een reder een
predicdemodet voor het golfsysteem van planerende schepen is ontwikkeld.

Bij Damen Shipyards vindt R&D plaats op
twee niveaus: op bedrijfsniveau bij Damen
Gorkum en op het niveau van de groep, die
bestaat uit 22 bedrijven in binnen- en buiten
land. De interne R&D-activiteiten zijn bij Da
men Gorkum ondergebracht bij de afdeling
Research, die onder leiding staat van ing.
Joop Jansen. De externe R&D van de groep
wordt gecoördineerd door ir. Jaap Gelling.

Buiten norm ale productieproces
De afdeling Research van Damen Gorkum,
die acht mensen telt, is direct betrokken bij de
ontwikkeling van schepen, maar buiten de di
recte productielijn. Onderwerpen waarmee
Research zich bezighoudt zijn met name:
snelle schepen, geluid en trillingen, weerstand
en voortstuwing, zeegang en manoeuvreren,
en sterkte en vermoeiing.
“Nieuwe producten worden bij Damen Gor
kum ontwikkeld in gespecialiseerde product
groepen", vertelt Research manager Joop

ondersteuning geven bij vragen op het gebied
van bijvoorbeeld akoestiek, trillingen en ergo
nomie. Daarbij kunnen we dieper gaan en te
rugkoppelen naar de praktijk." Die vragen kun
nen zowel van de werf in Gorkum komen als
van de zusterbedrijven, die niet over een ei
gen afdeling voor R&D beschikken.
“Het gaat nadrukkelijk om toegepaste onder
zoeksprojecten die geen deel uitmaken van
het normale productieproces", verduidelijkt
Jansen, “zoals het verfijnen van de reken
modellen van buigtrillingen en van het voor
spellen van het dynamisch gedrag van voortstuwingsinstallaties, waarbij veel wordt
teruggekoppeld naar praktijkmetingen."
Een voorbeeld van een onderwerp dat Re
search momenteel onderhanden heeft, is ver
moeiing in het aluminium van snelle schepen.
Hierop is iemand gezet die op dit onderwerp
is afgestudeerd aan de TU Delft. “In dit wat
langer lopende onderzoek gaan we de resis
tentie na van aluminium constructies", vertelt

"Het werk van de afdeling Research van Da
men Gorkum ligt eigenlijk tussen Research en
Engineering in," licht Jaap Gelling nader toe.
Zelf houdt hij zich als Coördinator Corporate
Research met R&D projecten bezig met een
minder acuut karakter. Als voorbeeld van de
zaken waarop hij zich richt, noemt hij een pro
ject dat momenteel in samenwerking met an
dere bedrijven wordt gestart, gewijd aan wa
terdichte deuren voor jachten die veilig, licht
en gebruiksvriendelijk moeten worden. Die
zijn niet te koop en dat is al jaren een steeds
groter probleem aan het worden. Een ander
project geldt een zeer uitgebreid onderzoek
naar een grote trimaran. Dit onderzoek, waar
voor modelproeven bij MARIN moeten worden
uitgevoerd, kost in totaal ongeveer 700.000
gulden.
“Het gaat hierbij om de grotere projecten met
wat langere doorlooptijd voor één en soms
voor meer bedrijven uit de Damen Groep,”
zegt Gelling. “Mijn werk bestaat uit het opzet
ten van de organisatie van die projecten. Hier
bij worden partijen gezocht met de vereiste
technische kennis; in huis bij de afdeling Re
search of extern. Een ander aspect van het
werk betreft het analyseren van de subsidie
mogelijkheden voor deze projecten.”
Een belangrijke subsidiebron voor de grotere
projecten is SMO (Besluit Subsidies Maritiem
Onderzoek). "Voorwaarde voor die subsidie
is, dat 50% ervan moet worden uitgegeven bij
een kennisinstituut zoals TU Delft, TNO,
MARIN of ECN”, vertelt Gelling. “Slechts 20%
van de projectkosten mogen eigen uren zijn,
hetgeen te weinig is om een serieuze inhoude
lijke bijdrage te kunnen leveren. Je wordt hier
door gedwongen een deel van de uitvoering
van het project uit te besteden bij externe parS C H IP <■/. W E R F A ZEE - HEI 2000

De uitvoer van een schroefas buigtrillingsberekening uitgevoerd m et een rekenmodel dat ‘in
huis’ door de afdeling Research van Damen Gorkum is ontwikkeld.

tijen, wat vaak zeer nuttig is, maar ook zuur
kan zijn wanneer je de vereiste kennis en capa
citeit voor het project binnen de poort hebt.”
“Een andere voorwaarde voor een SMO subsi
die is, datje het project tezamen meteen part
ner moet aanvragen” , legt Gelling uit. "Die part
ner hoeft geen concurrent te zijn; het kan ook
een klant zijn die een wezenlijk bijdrage kan le
veren, bijvoorbeeld door zijn kennis van zowel
de markt als de praktijk.” Zo neemt een rederij
deel in een project, dat gewijd is aan de ont
wikkeling van een predictiemodel van het golfsysteem van planerende schepen, dat wordt
uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft.
“Als je een project uitvoert met meerdere par
tijen heb je meer budget, maar die partijen zijn

er dan vaak minder bij betrokken en je hebt
meer rompslomp”, constateert Gelling. Voor
al Europese projecten zijn volgens hem wat
dat betreft zeer bureaucratisch. “We probe
ren het aantal partijen zo klein mogelijk te hou
den en in een aantal gevallen zouden we het
graag helemaal zelf doen.”
Hoewel Gelling positief is over de SMO (zie kaderstukje), heeft die regeling volgens hem wel
zijn beperkingen. Voor kleine en al te prakti
sche projecten kun je bij de SMO minder goed
terecht. Voor grote en praktische projecten
kan je wel een Technisch Ontwikkelings Kre
diet aanvragen, waardoor het risico van een
project wordt beperkt, maar dat wel moet
worden terugbetaald.

MAN Rollo B.V.

In verband met uitbreiding van onze activiteiten, zoeken wij op korte termijn full time;

is een dynamische handels
en service onderneming
met leveringsprogramma’s
voor scheepsvoortstuwing,
energievoorziening en
industrie.

ERVAREN SERVICEMONTEURS m

Indien u belangstelling hebt
voor deze functie,
verzoeken wij u zich binnen
14 dagen schriftelijk te
wenden tot
mevrouw J.Y. de Jong.

MAN Rollo B.V.
Postbus 595
2700 AN ZOETERMEER

Functie omschrijving:
Onderhoud van en reparatie aan voornamelijk scheepsdieselmotoren en stationaire
diesel- en gasmotoren in Nederland, België en daarbuiten.
De werkzaamheden worden hoofdzakelijk in de buitendienst verricht. Daarnaast worden
revisiewerkzaamheden in onze werkplaats uitgevoerd.

Wij vragen:
* Opleiding: Scheepswerktuigkundige A, MTS werktuigbouw (evt. aangevuld met
motorvoertuigen) of gelijkwaardig.
* Voldoende kennis van electrotechniek, pneumatiek alsmede van meet- en regeltechniek.
* Minimaal 3 jaar relevante werkervaring.
* Kennis van de Nederlandse, de Engelse en de Duitse taal in woord en geschrift.
*
*
*
*
*

In bezit van rijbewijs B.
Bereid om buiten de normale werktijden en in het buitenland te werken.
Zelfstandig en kwaliteitsbewust kunnen werken.
Gewend zijn te werken in een service-team.
Leeftijdsindicatie: 25 - 35 jaar.

Wij bieden:
M

A N
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* Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
* Een dynamische functie in een groeiend bedrijf
* Een prettige werksfeer
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P ieter 't H art van V N SI:

“ R & D is in de m aritiem e sector
te w einig strategisch beleidspunt“
Het onderzoek dat VNSI uitvoert op
verzoek van bedrijven, moet altijd ook
toepasbaar zijn voor andere bedrijven
in de branche. Veel aandacht krijgt
momenteel het standaardiseren van
de informatie-uitwisseling tussen de
partijen die bij de bouw van schepen
betrokken zijn.
De Verenigde Nederlandse Scheepsbouw
Industrie (VNSI) is de brancheorganisatie voor
scheepsbouw en scheepsireparatie. Ze telt
ongeveer honderd leden, waarvoor ze naast
lobby ook activiteiten ontplooit op het gebied
van techniek, milieu en arbeidsomstandig
heden, scholing en opleiding en statistiek. De
techniek is voor VNSI een belangrijk aandachts
gebied: van de zes stafmedewerkers zijn er drie
scheepsbouwer.

Toepasbaar voor anderen
'Van oudsher wordt bij VNSI veel aandacht be
steed aan de techniek", vertelt ir. Pieter *t Hart,
manager van deze sector. “Met name aan tech
nische regelgeving, normalisatie en ontwikke
ling van gezamenlijke onderzoeksprojecten."
“De aandacht voor de normalisatie via het
Normalisatie-instituut is minder geworden”, zegt
hij. "Er wordt nog wel veel genormaliseerd,
maar dan binnen de bedrijven, zoals Damen
Shipyards die een standaardisatie in de produc
tie heeft doorgevoerd en standaardschepen
kan leveren."
De aanleiding voor gezamenlijke onderzoeks
projecten is altijd een vraag van een of meerde
re leden, 1 Hart: "Als er een vraag is, worden
daar ‘matching partners’ bij gezocht. Dat kun
nen een of twee bedrijven zijn, maar de resulta
ten van het onderzoek moeten wel toepasbaar
zijn voor andere bedrijven in de branche." Hij
noemt als voorbeeld een project op het gebied
van coating. Dit heeft tot doel een handboek te
maken voor de integrale beheersing van het
conserveringsproces.
"Je kunt gezamenlijk dingen doen die ook
voor de grotere bedrijven vaak te ver van hun
bed liggen", zegt t Hart. Hij noemt daarvan
als voorbeeld het project voor luchtkamerschepen, dat zich richt op het smeren van
schepen door lucht in de vorm van een bellen

bed. Dit project, waarvoor vier scheeps
werven zijn gevonden, verkeert in de opstart
fase en zal naar verwachting pas over vijf jaar
gerealiseerd kunnen worden. “In het voor
traject is uit literatuuronderzoek en proeven
bij MARIN gebleken, dat de weerstand met
lucht tot 40% kan worden gereduceerd” , ver
telt hij. “Zelfs onder minder ideale omstandig
heden lijkt een reductie tussen 10 en 20%
mogelijk."

Sam en m et onderzoeksinstituten
Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd in
samenwerking met TNO, Til Delft of MARIN. Als
voorbeeld van een activiteit van TNO noemt
t Hart het project voor het bouwen van een
schip met aluminium standaardprofielen, waar
door het (moeilijke) laswerk van dit materiaal tot
een minimum wordt beperkt. ‘TNO is als trek
ker van het project het veld ingegaan en heeft in
middels tien partijen bij het project betrokken",
vertelt t Hart. “Het gaat in eerste instantie om
binnenvaartschepen. Wij denken met name aan
binnenvaartpassagiersschepen, die met minder
diepgang en andere voortstuwingssystemen op
andere plaatsen kunnen komen."

Subsidies
“De onderzoeken worden vaak gesubsidieerd",
zegt t Hart. "Doorgaans gebeurt dat via de
SMO regeling, De bedrijven zelf leveren hun
bijdrage aan de projecten in uren erj/of cash.”
‘Voor een SMO-subsidie moet er altijd een on
derzoeksinstituut betrokken zijn”, vertelt hij, “Dat
is wel een bezwaar van deze regeling." Maar t
Hart vindt deze wel beter dan een generieke
regeling als de BTS, waann de SMO mogelijk op
zal gaan. “Daar zijn wij niet blij mee. Wij willen
met mensen praten die de sector kennen. Ande
ren zien niet altijd wat er voor nieuws is in de
scheepsbouw. Voor hen is er nauwelijks verschil
tussen vliegtuigbouw, de autoindustrie en de
scheepsbouw. In de eerste twee branches wor
den echter series gebouwd, terwijl het in de
scheepsbouw vaak om enkele stuks gaat."

O ptim aliseren inform atie
uitw isseling
“Een van de gezamenlijke projecten die momen
teel lopen, is die voor de ontwikkeling

van een soort elektronische catalogus van
maritieme toeleveranciers op internet", vertelt
Pieter t Hart, “Op de site die half april start
(www.SeaQuipment.com) kunnen de werven
een overzicht krijgen van het aanbod aan equipment, De toeleveranciers krijgen hierop een
eigen gebied voor de presentatie van de eigen
producten in een vastgesteld forrnat We begin
nen met een overzicht van producten en bedrij
ven en met de basisgegegevens van die pro
ducten. In de toekomst worden daar mogelijk
elektronische tekeningen van de ouffine van de
producten aangehangen. De site zal worden be
heerd door BMT (Branchecentrum Maritieme
Technologie), een samenwerkingsverband van
VNSI, HME en HISWA.”
“We kijken ook hoe we de informatiestromen
binnen de sector kunnen optimaliseren", zegt
1 Hart. “In deze sector wordt zo’n 70% van het
werk uitbesteed: niet alleen de equipment maar
ook hele secties. En de tendens tot uitbesteding
wordt steeds sterker. De informabetiitwisseling
op het gebied van logistiek en techniek en van
de tekeningen moet worden geherstructureerd
en geüniformeerd. Dat geldt niet alleen voor het
bouwproces, maar ook voor de operatie en
voor de sloop. Het gaat om ‘life cycle manage
ment1over de bedrijfsgrenzen heen.”
“Een nationale aanpak hiervoor is er nog niet",
zegt \ Hart. “We moeten beginnen het denken
hierover in de bedrijven te stimuleren. Nu werkt
iedereen met eigen systemen die vaak niet
matchen met een ander bedrijf." Daarom wordt
eraan gedacht om de bedrijven met elkaar te la
ten communiceren via een openbaar model,
een interface, waaraan ieder bednjf zijn eigen
model kan matchen. Die interface maakt als het
ware de vertaakslag.”

Strategisch beleidspunt
“R&D moet binnen de maritieme sector meer
als strategisch speerpunt in de bedrijfsvoering
opgenomen worden”, stelt Pieter t Hart. "Dat
gebeurt te weinig. Een aantal bedrijven doet dit
natuuriijk wel, maar vele geven er te weinig
prioriteit aan. Het is natuurlijk ook niet eenvoudig
om je te ontworstelen aan de dagelijkse beslom
meringen. Toch is het de benutting van nieuwe
kansen die ons als sector sterk gemaakt heeft
en sterk zal houden.”
S C H IP tn W E R F i t Z E E - MEI 2000

A utom atisering

P.G.M van der Klugt

The A ll-M otion s A u topilot
Today, a ship can be equipped with a variety of motion control systems. Depending on the operational requirements, these
range from simple autopilot, stabilisers and propulsion control systems towards more advanced dynamic tracking and dy
namic positioning (DPDT) systems and ride control systems. At the turn of the century, a new stone has been thrown causing
many ripples in the pond of complacent manufacturers of ship motion control systems: the increasing popularity of the ‘Inte
grated Bridge’ concept.

p to then, manufacturers had
manoeuvred themselves In the
comfortable position of facing
a limited number of known
competitors and, in some cas
es, having the dominant share
of the market. But who is supplying
tegrated bridge with an integrated user inter
face of all those control systems?

U

The manufacturer of a ride control system
adds autopilot functionality to his stabilisation
solution. Suppliers of propulsion systems add
joystick functionality and DP functionality to
their package. And the suppliers of navigation
systems want to cover all.
This article focuses on a Dutch front runner in
this field, the Rotterdam based company
Imtech Marine & Industry (former Van Riet
schoten & Houwens). Due to the nature of
their market (customers that want to go be
yond what is offered with current technology),
this firm has shown a remarkable success in
staying ahead in the latest trends in ship con
trol. This article discusses some of their latest
ideas, in particular their evolving concept of
an All-Motions Autopilot: one control system
that can be configured as Autopilot, DP, sys
tem, stabilisation system etc. and any com
bination of those.

1.Introduction
Today, the market of ship autopilots has
every indication of being a mature market
with its limited number of world-wide operat
ing suppliers each offering of-the-shelve stan
dardised products. In particular in commercial
shipping, lowcost PID-type autopilots make
up the bulk of the market. This can be easily
explained by the fact the potential return of in
vestment of the more expensive adaptive au
topilots is hard to prove and therefore easily
disregarded. It often seems, that the more ad
vanced autopilots come in the picture only for
those companies that have a strong believe in
the benefits of new technology; companies
that are interested in ship automation as a
M EI2000- S C H IP en W ER F Ur ZEE

means to excel, to demonstrate quality. Of
course, this picture is too simple. In several
niche markets such as naval, offshore, or pas
senger ships, ship owners take into account
other aspects as well such as safety, accura
cy of control or long term economics.
aFew
really
in
suppliers
and a tough competition means
that also the more advanced autopilots are
products standardised towards a compro
mise between customer related requirements
and manufacturer related requirements (the
customer may order any colour as long as it
is...).
However, for which type of ship will they de
sign the optimal configuration? Will it have dy
namic tracking or positioning properties? Is it
required to reduce roll and pitch motions?
What is the 'standard' accuracy, what about
alarm handling, user interface and integration
in bridge panel?
1.1 An Optimal Design
Often the parallel is drawn with the aircraft in
dustry, where cockpit standardisation seems
to be much more common practice than in
the shipping industry. However, this compari
son is unjust, as ships are no mass products.
Rather they are lew of a kind’, optimally de
signed for a specific task determined by the
customer. Naturally, this has consequences
for the design of the bridge and of bridge sys
tems such as an autopilot.
The meaning of what is ‘an optimal design’ dif
fers from ship to ship. For most cargo ves
sels, the cost of procurement is dominating
so simple PID-type autopilots are sufficient.
For offshore vessels, quality of control is dom
inating, so redundant Dynamic Positioning pi
lots are common. For naval vessels, hard
ware robustness is an important issue as is
quality of control during hazardous operations
such as helicopter landings, replenishment at
sea or mine hunting.
Unfortunately, the price gap between a stan
dard autopilot and a tailor-made autopilot is
very large. The reason for that is obvious:
costs of engineering, testing, documentation
and class approval have to be covered by at

best only a few systems. Combined with the
fact that tailoring systems is in conflict with
the commonly felt desire of buying ‘proven’
technology, it is no wonder that tailoring au
topilots is rare.
Thus we have reached the mind trap that
comes with a mature market: the feeling that
products cannot be really improved unless on
details or for niche markets. Such an all too
common feeling generally lasts until a change
is initiated from a totally unexpected corner.
In case of ship autopilots, such a change is ini
tiated by the rising demand for integration.
1.2 The challenges posed by integration
The autopilots of today are not built for inte
gration. Some manufacturers may claim oth
erwise pointing at the possibility to exchange
data with other systems. However, like suppli
ers of other navigation equipment, each have
their own standards in size, colour, functionali
ty and interfacing. It is easy to understand
their reluctance: why modify such products
without any tangible commercial advantage?
Some suppliers of navigation systems are an
ticipating on the rising interest for system inte
gration by trying to cover all navigation and
platform functions and subsequently offering
their own ‘standardised’ concept of an ’inte
grated bridge’. However, in that case the
question above about for which type of ship
they design the optimal configuration be
comes even more important. And Who then is
that supplier, who thinks he has a better idea
of how to operate a particular ship than the
customer who makes a living from it?
With integration, the price tag of tailoring one
system is replaced by that of tailoring many
systems. At first glance, this seems to be an
even larger drive towards of-the-sheff sys
tems. Nevertheless, the opposite is true. Tai
loring many systems brings the advantage of
numbers even if these systems have totally
different functions. For example, in case of in
troducing standardised communication proto
cols (like MITS) in an autopilot design, the

standardised system that is not designed for
integration nor for tailoring?
The best way to find an answer to that ques
tion is to let a simple comparison between the
two speak for itself. Table I shows a compari
son on some essential system characteris
tics, table II indicates the possibilities for sys
tem upgrades.

Figure 1. UniMACS bridge layout of a luxury yacht

costs have to be covered by the price of that
autopilot alone. Introducing it as well in ECDIS,
data logging systems, Monitoring & control
systems, etc., brings relatively minor addition
al costs.
Integration will influence the autopilot market
in two different ways:
1. Reusability of the components of a system
(hardware & software) will diminish the
price gap between standard systems and
tailored systems.
2. New options are possible that will be hard
to realise with standard systems. Bridge
layouts as that of Imtech Marine & Industry
for luxury yachts (Fig. 1), are no longer fu
turistic but have become today’s state of
the art.
So, how to take advantage of this new oppor
tunity?

to the 'standard' heading and track control
functionality:
1. The hardware comprises not much more
than a PC, a PLC and a hardware control
panel
2. The hardware control panel is minimised to
cover only the basic functions
3. All user information and every control func
tion (whether basic or advanced) is accessi
ble through one or more screens
4. A realisation on board a specific ship com
prises the last version of a universal soft
ware package. Tailoring is obtained by en
abling the appropriate software modules.
5. Remote access is possible by other sys
tems on the network using the MiTS Com
munication standard
6. It can be configured to be used as on
board trainer.

2 .F lexible versus standardised
autopilot

So, how does such a system, designed for in
tegration and for tailoring, compete with a

When regarding Imtech Marine & Industry,
this company has been in the process of sub
sequently developing and perfecting her au
tomation concept for ships called UniMACS.
UniMACS stands for Universal Integrated Mon
itoring & Control System. Basically, this con
cept comprises standard PC's and PLC's con
nected with a standard network and covering
most aspects of ship automation. Character
ising this concept is that it focuses on func
tional integration: in principle, the operator
may control any system from any operator
station and user interfaces for one system
may include parts of user interfaces of other
systems.
One of the eyecatching elements of UniMACS
is the Integrated Bridge System with, as its
navigation heart, the UniMACS Pilot. The latter
can be regarded as a typical example of a
new generation of autopilots that is designed
to be integrated and that is no longer limited
38

The flexible system allows the customer to re
quest for new functions even if the ship is al
ready operational. In particular if the require
ments can be met by software modifications
only, upgrading is very easy indeed. In an inte
grated environment, even hardware conse
quences can be minor in those cases where
actuators and sensors already were connect
ed and accessible for other purposes. When
regarding such things as embedded training
and documentation, one may argue that
these things are a necessity because, in gen
eral, the flexible autopilot has more options
than the common autopilot. However, as
many operators will confirm, even the com
mon autopilot generally has a number of hid
den options that, due to the rudimentary user
interface, are hard to use properly without
consulting the manual.
When regarding the differences between flexi
ble and standardised autopilot, one easily
recognises two things:
• In principle, a flexible autopilot may be con
figured to control all ship motions. As most
actuators have negative side effects (sta
bilisers interfering with manoeuvring, ma
noeuvring having repercussions on the
main engines, etc.), this brings the promise
of a substantial improvement on both the
manoeuvring properties of a vessel and of
the stabilisation properties of that vessel.

Figure 2. The UniMACS Pilot
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Basics
If tailoring nor integration is required, the flexible sys
tem cannot compete with mass products. One of the
reasons is class approval: any modification may trig
ger the need to go for a new certificate. Another is,
that rather than going through a brochure and saying 1
want that system’, the supplier of the flexible system
may have lengthy discussions about the exact scope
of supply.
Components
In case of the flexible system, the customer is no
longer at the mercy of his supplier. Anyone with suffi
cient knowledge of computers, PLC's or Open Con
trollers is able to repair or replace parts and, when
needed, to reinstall software. Even if components be
come obsolete (one of the drawbacks of rapidly evolv
ing technology), chances are high that sufficient alter
natives are present.
Redundancy
A track pilot requires (D)GPS and Gyro as its inputs. A
flexible system can offer such sensor information to
other users as their back-up source and, in return,
may use their sources as backup for its own sensors.
User interfaces at several screens (referred to as 're
mote views’) means that components of a specific
hardware panel may fail without serious operational
consequences.

Flexible
system

Standard
system

Price is
compara
tively high

Price is
low

World-wide Unknown
used, of-the- components
shelf
determined
components
by
supplier

Price of
redundancy
can be
low

Price
comparetively high

$

+

+

Table 1: System characteristics: A comparison

• The price gap between both alternatives
closes rapidly with the number of require
ments. One may assume safely, that some
where there iis a break-even point. On one
hand, this break-even point is influenced by
the suppliers of standardised autopilots by
modernising their design and embedding
more and more advanced functions (a typi
cal example is the gradual introduction of
adaptive algorithms). On the other hand,
the suppliers of a flexible autopilot too have
several options to influence that break-even
point in their favour:
• Standardising and reusing components
A flexible autopilot includes a number of com
ponents that are typical for flexible systems in
general. The manufacturer that is capable of
isolating and subsequently creating 'standard'
components (hardware & software) is able to
reduce his costs by taking advantage of
scale. In case of autopilots, examples of such
components are MiTS communication, NMEA
communication, sensor elements, user-interface elements, templates for electronic manu
als, etc. These components are useful for othMEI2000- S C H IP « W E R F A ZE E

er systems such as Monitoring & Control,
ECDIS, Propulsion Control, etc.
• Minimising hardware components
Hardware can fail, becomes obsolete, is diffi
cult to upgrade, takes space and has weight.
Compared to that, the disadvantages of soft
ware are few. Once it runs well, it remains run-

ning well unless internal timing reaches the
end of its time span (the welfknown millenni
um bug). Today, the biggest problem of soft
ware may well be the increasing complexity
and the corresponding difficulties with testa
bility.
Another way to reduce hardware components
is to share them. A typical example is to in
clude a Conning Screen as an integral part of
the design of the autopilot.
• Reducing the time span between pro
curement and acceptance of a system
A flexible development environment will re
duce tailoring time by letting the customer
contribute to the design process. Including
appropriate test modules for on board testing
reduces installation trnie. Testing the system
with internal models or creating ship indepen
dent control modules will reduce the time to
validate specifications. Having temporarily a
development on board the ship means that
corrective actions can be undertaken immedi
ately.
• Designing the system for different
types of use
A typical example is the software package
that provides the intelligence of the UniMACS
Pilot. It comprises all modules for the realisa
tion of an advanced autopilot, a Conning sys
tem, a remote autopilot control system (using
soft panels), an office trainer and even a sales
support package. The first versions have
been commissioned successfully just before
the end of the century on board dredging ves
sels such as the Lange Wapper, the Queen of
Penta Ocean and the Nile River (high-accuracy
DPDT + dredge force compensation) and sev
eral types of military ships. Thus, it is evolving
into one system that can be configured to
control all ship motions.

3 .Future developm ents
Unfortunately, it is for most people difficult to

look beyond the look and feel of an Integrated
Bridge System. Actually, the most important
advantages of having an IBS are hidden be
hind the fashionable exterior. These are the
potential benefits of integrating the underlying
monitor & control systems.
Dredging interferes with course control. As
demonstrated on board several dredging ves
sels, accurately following a track while dredg
ing is indeed possible as long as the trackpilot
can take into account those large dredging
forces.
The same can be said for the other ship mo
tions. Most of the commonly used actuators
that are used to control one type of ship mo
tion have consequences for other types of
ship motions. This has been recognised by
the suppliers of ship control systems as a po
tentially attractive way to expand their scope
of supply.
Thus, those suppliers tend to go towards a
situation where their system is capable of
controlling all ship motions. However, by do
ing so, they become newcomers in the fields
of competence of each other. How does the
autopilot functionality of a supplier of Ride
Control systems compare with that of a
renown autopilot supplier? How should he
prove the benefits of his integrated approach
if the real benefits have to be assessed by
customers who think in other terms? His cus
tomer has to earn back his investment. If no
clear financial benefits are to be expected, he
will choose the known, and therefore conven
tional, option. Customers who want at least to
try new technology in order to gamble on the
potential benefits, are rare.
Nevertheless, the benefits can be very real as
was shown by the recent cooperation be
tween Imtech Marine & Industry, her sister
company IHC Systems and Dredging Interna
tional. The resulting knowledge mix of dredg
ing operations and of control engineering has
resulted in new modules within the UniMACS

F lexib le system

S ta n d a rd system

$

Dynamic Tracking.
Requires connection to (D)GPS and ECDIS

Possible

+

Roll reduction.
Requires connection to roll sensor and
possibly to additional actuators (stabilisers,
tanks, etc.)

Possible

Dynamic Positioning.
Requires ship model data and access to
(D)GPS and Propulsion System

Possible

Ride Control.
Requires connection to appropriate sensors
& actuators
Remote Control.
Requires installation of autopilot software
on the remote station and enabling the
remote view option
Speed Pilot.
Requires access to speed sensor and
Propulsion System
Conning function

Possible

Upgrading
unlikely
Alternative:
Track pilot
Upgrading
unlikely
Alternative:
RRS pilot or
adding
Stabilisation
System
Upgrading
unlikely
Alternative:
DP Pilot
Adding
Ride Control
System
Not
available

Possible

Adding Speed
Pilot System

+

Standard
included
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible

Adding Conning
Display
Not available
Relatively expensive
Not available
Not possible
Not available
Not possible

+

U p g ra d in g with a d v a n c e d functions

Wireless Control
Concept ready for Central Data Logging
Hierarchical Alarm Management
Embedded training
Embedded documentation
Office training

Possible

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

Table II: System upgrading with advanced functions: a comparison

pilot that have demonstrated their benefits for
the dredging process in terms of perfor
mance, functionality and economy.
Roll reduction by means of the rudder has
been one of the first modules incorporated in
the UniMACS pilot. A comparison of these two

developments will only emphasise the impor
tance of the aspect ‘economy’. The RRS op
tion has been applied only in those cases
where the procurement costs were substan
tially lower than those of the alternative (sta
bilisers). Other operational benefits were hard
ly in the picture.
The conclusion from this must be that ship
owners, rather than manufacturers of ship
control systems, should assess the impor
tance of integration. Only they can fully com
prehend the benefits of new functionality or of
having a better performance. A new genera
tion autopilot system such as the UniMACS pi
lot offers the potential to provide the ’optimal’
performance for a given ship design with giv
en actuators. However, the word ‘optimal’
refers to the control algorithms whereas the
ship owner will look beyond the system to the
operations of his ship. Nevertheless, merely
the fact that these types of systems become
available provides the ship owner with new opS C H IP en W E R F A ZE E - MEI2000

tions to outbid his competitors:
• Roll stabilisation and/or ride control have
positive consequences for cargo and pas
sengers
• Improved manoeuvring at low speeds and
during speed reduction enhances the
ship’s safety
• Dynamic tracking and speed control is ben
eficial for 'just in time' sailing
• Dynamic positioning can be an attractive al
ternative for anchoring
• Force compensation is essential for accu
rate dredging or pipe laying

And the fact that suppliers of ship control sys
tems start to compete with each other’s field
of competence surely will have a positive ef
fect on the price/performance ratio of their
’integrated1solutions.

v
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by the Rotterdam based company Imtech Ma
rine & Industry BV. There, he has been in
volved in a number of complex control sys
tems and simulation systems. His main
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F ro m id ea to re a lity :
T h e “ en larged ship con cept”
A high forward speed of a vessel and the fact that she may be sailing in a seaway has proven to be a very difficult combination
in particular when demanding an acceptable level of vertical accelerations onboard for the crew’s safety and the operability
or even allowable levels with respect to (pressure) loading on the structure.
his problem has been identified
already during a long period of
time and has led in the past decennia to the development of all
kinds of so-called 'advanced'
concepts like the Small Waterplane Area Twin Hull Ship (SWATH), the Hydro
foil Ship (HS), the Surface Effect Ship (SES),
the Wavepiercer Catamaran etc.. All these
‘solutions' however tended to lead to rather
more complex ships, at least when compared
to the relatively 'simple' and 'well proven’ con
cept of a fast (semi)planing monohull and may
therefore also be rather more expensive to
build, maintain and operate.
The idea behind the development of the socalled “Enlarged Ship Concept" (ESC) was to
find out if and how the performance of a (sermjplaning monohull in particular with respect
to its behaviour in waves could be improved
and at what additional initial cost.
By making use of this Enlarged Ship Concept
the hull of an existing design, of which it is
known that it fullfills the owners demands with
respect to speed, ‘payload’ and accommoda
tion volumes etc. is taken as a starting point
and subsequently extensively lengthened in
particular forward of the accommodation,
whilst keeping all other mam-dimensions,
such as deadrise, beam and draft the same
as much as possible.
This is based on the observation that most ac
tual designs of similar vessels are normally
driven by the 'minimal length,1philosofy, i.e. to
cramp all the necessary functions of the ship
into the shortest overall length possible, dri
ven by the supposed direct relationship be
tween the initial (building) cost and the overall
length. This yields a relative low length to
beam ratio, low length displacement ratio and
a low loading factor (= Ap/DISPA A2/3).
In their initial report on the Enlarged Ship Con
cept, Ref [1], the authors choose the Royal
Hong Kong Police "King Class" 26 meter with
a speed potential of 25 knots from Damen
Shipyards as their base design and increased
its length by 25% and 50% respectively and
made no changes to the 'payload’ functions
and the desired speed of the ship. Also the ac

T

commodation volume and the superstructure
were kept the same for each of the three de
signs. The superstructure was kept physically
the same and its distance from the stern was
kept the same. This implied that the relative
position of the superstructure (and so also of
the wheelhouse) was considerably further aft
for the two Enlarged Ship Concept designs as
was the case with the base boat. This means
that the wheelhouse, i.e. the main operating
area of the crew, is at a far more favourable
position with respect to the vertical accelera
tions caused by the combined pitch and
heave motions of the craft in waves.
With regard to the engineering of these two al
ternative designs use has been made of the
data on the base boat as supplied by Damen
Shipyards. The increase in length was creat
ed by stretching the original linesplan by 25%
and 50% respectively. Subsequently the hy
drostatic particulars were computed for the
new bodyplans, The increase in structural
weight was also computed via the original
weight data which was augmented with addi
tional frames and plating while, at the same
time taking into account the relevant positions
of the centre of gravity of all the components
of the design. The resistance and propulsion
calculations were also carried out for each al
ternative and the propulsion and the centre of

gravity of each of the two alternatives were
optimised with respect to minimising the re
quired installed horsepower for the given
speed of 25 knots.
In Table 1 a short summary is presented of
the main particulars of all four designs.
A typical representation of the design profiles
is presented in Figure 1
From this Table 1 it is obvious that the design
modifications along the Enlarged Ship Con
cept line affect (and improve) the following im
portant design parameters and features with
respect to the base boat:
• The Length is considerably bigger;
• The Length to Beam Ratio is considerably
larger;
• The Length to Displacement Ratio is con
siderably enlarged;
• The Loadmgfactor (Ap/DISPA2/3) is sub
stantially higher;
• The relative longitudinal position of the accommodation/wheelhouse is further aft.
Another important difference between the
three design variations was found in the mag
nitude of the longitudinal radius of gyration.
For the base boat this gyradius was calculat
ed to be circa 19% of the overall length, which

TABLE 1

Length o.a.
Length w.l.
Beam
Depth 1/2 L
Draught 1/2 L
Draught aft
Deadrise 1/2 L
Deadweight
Displacement
ly B
LCG
Ap/[DISP AA2/3)
GM
Power

m
m
m
m
m
m
degr
kN
kN
%Loa
nrt
kW

SP2600
26.70
24.85
5.80
3,35
1.60
1.95
25
170
970
4.60
2.0
5.61
1.62
2000

SP3300
33.70
31.85
5.80
3.35
1.47
1.82
25
170
1040
5.81
6.4
6.79
1.93
1446

SP4100
40.70
38.85
5.80
3.35
1.38
1.16
25
170
1115
7.03
7.0
7.87
2.19
1500

TUD4100
41.70
38.20
5.80
3.35
1.43
1.18
25
170
1115
7.03
7.0
7.87
2.05
1536
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was in itself already considerably smaller than
the generally accepted approximated value of
25% Loa. For the enlarged designs the longitu
dinal gyradius came out even lower at 16.5 %
and 16% of Loa respectively.

+ TUD41QOitkxM result*
O 3500model results
* 3600model results
TUCM100
4 tOO

---J500
2600

V e s s e l s p e e d ( k n o ts )

Figure 3. Calm wafer resistance of the four design variations. From Ref [2]

Figure 1. Profiles of the four design variations.
From Ret [2]

momentary (time dependent) submerged vol
ume of the ship sections, whilst the ship is
performing non-small relative motions with re
spect to the waves.
This mechanism is elaborated in more detail
by Keuning in Ref. [3].
The way sought to minimise these non-linear
effects in the Enlarged Ship Concept was by
reducing both the change in added mass of
the sections and the submerged volume of
the sections whilst these are performing large
relative motions with respect to the oncoming
surface waves. Also deck submergence and
bottom emergence should be avoided as
much as possible, because these phenomena
lead to very abrupt changes in both. This obvi
ously leads to reducing volume and flair in the
(bow)sections as much as possible, and well
both below and above the design waterline,
whilst increasing the freeboard and the sec
tional depth as much as feasible.

4100" in the presented Tables and Figures.
A comparison between the more traditional
bow as with the "SP 3500" and the modified
forebody shape for the ’TUD 4100" is pre
sented in Figure 2.

T H E R E SU L T S
The calm water running trim, the sinkage at
speed and the resistance as well as the mo
tions in irregular head seas of all these four
design variations have been extensively test
ed in the big towing tank of the Delft Shiphydromechamcs Laboratory and the results of
these tests have been compared with the re
sults obtained from calculations performed
with the aid of the code FASTSHIP developed
at the same Laboratory.
The results for the calm water resistance of
the four designs obtained from both calcula
tion and measurement are presented in Fig
ure 3.

Designing a fast monohull along the lines of
the Enlarged Ship Concepts implies that the
hull shape design is not Volume critical’ any
more and a considerable area of 'void' space
becomes available in particular in the fore
body of the ship. That means that there is
now also room available to modify the bow
sections in such a way as is best for the (hydroldynamic behaviour of the vessel in waves,
without being hindered by any restrictions im
This fourth design alternative, to be consid
posed by local’ interior volume demands.
The beneficial effect on the calm wafer resis
ered as an optimised Enlarged Ship Concept
The reasoning behind this modified bow
tance of the larger L/B and the higher loading
design, is labelled in this paper as “TUD
shape is that the nonlinear behaviour of a high
factor of the three Enlarged Ship Con
speed craft in waves, with regard to the
cept designs is immediately obvious
vertical accelerations onboard in partic
from these results. The average reduc
ular, originates to a large extent from
tion in resistance is somewhere be
the hydrodynamic lift forces and the
tween 25% to 30% when compared
nonlinear wave exciting forces on the
with the base boat. In addition the detri
forebody of the ship.
mental hump character of the resis
From theory it follows that the magni
tance curve, typical tor planing craft, is
tude of these hydrodynamic forces is
also diminished. This is in particular
directly related to the change of mo
beneficial for patrol type vessels, like
mentum on the oncoming water flow
the Coastguard Cutter under considera
and this on its turn is related to the
tion, which is operating a considerable
change of added mass of the ship sec
amount of time at a rather separated
tions, while these are being sub- and
cruising speed of circa 12 knots from a
emerged at high forward speed due to
design top speed of 25 knots.
the non-small amplitudes of the relative
motions in particular at the bow of the
ship.
The effect of the Enlarged Ship Con
cept on the heave and pitch motions
The same holds true for the wave excit
and the vertical accelerations was in
ing forces which were found, by means
general found to significantly favour the
of comparing measurements and calcu
Enlarged Ship Concept design varia
lations, to be highly dominated by the
tions:
as far as the ‘significant-values’
Froude Kriloff component when calcu
are concerned as measured in three dif
lated by the integration of the undis Figure 2. Linesplan of the “SP 3 500" and the “TUD 4 1 0 0 ” de
ferent wave spectra at the design
turbed wave pressure over the actual sign alternatives. From Ref [2]
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Figure 4. Vertical accelerations in the wheelhouse at 2 5 knots

speed the differences in heave are small, the
differences in the pitch motions considerable
bigger but in particular the vertical accelera
tions in the wheelhouse, taken as reference
point for judging the operability of the ships,
are significantly smaller with the longer ships.
From full scale measurements performed
aboard fast ships sailing in waves it was found
that of prime importance with respect to the
operability of the ship at high forward speed in
a seaway is the distribution of the peaks and
troughs of the vertical acceleration. Most cri
teria on the operability of ships are related to
the 'significant-values' of particular motions or
accelerations. From these full scale observa
tions it became obvious that the (single) oc
currence of a large peak for example in the
vertical accelerations is much more important
for imposing voluntary speed reduction by the
crew than the prevailing ‘significant-value’ of
the acceleration at the moment. So compar
isons between various designs should be
made on basis of distributions of peaks and
troughs rather than comparing single 'signifi
cant-values'.
Hereto reference is made to Figure 4 in which
the magnitude of the negative (upward) peaks
of the vertical accelerations in the wheelhouse
are plotted on basis of the percentage of exceedance in the irregular waves for each of
the four design variations. From these plots it
is obvious that, considering a given threshold'
value for the allowable peak value of the verti
cal acceleration, these are rather more fre
quently encountered in the case of the “SP
3500” and even much more frequently for the
"SP2600” when compared with the
‘TUD4100". Also the strong nonlinear behav
iour of the “SP2600" and “SP3500” when
compared with the “71)04100’' is clearly
demonstrated.
As emphasized before it is not so much the
“ significant-value” of the vertical accelerations
44
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that determines the limits of
safe operability or the voluntary
speed reduction applied by the
crew, but the occurrence of the
extreme peaks. In this respect
also the ratio between this ‘significant-value1 (with a circa
13.5% probability of exceedance) and the extreme val
ue (say somewhere between
0.5% and 0.2% probability of exceedance) is of significance.
This ratio is strongly dependent
on this nonlinear behaviour of
the craft with respect to the
waves and therefore much high
er for the shorter designs

The economic evaluation car
ried out with the assistance of
Damen Shipyards revealed that the expected
building cost of the Enlarged concepts should
be only 4% to 7% higher when compared to

nr
•■'
J t.

the base boat. At the same time however the
operability, calculated for a simple all head
waves design speed mission profile in a typi
cal southern part of the North Sea environ
ment, increased from circa 44% of the base
boat to 52% for the “SP3500” and to 75% for
the TU D 41(Xr.

T he application: T he Coastguard
C utter "Jaguar”
Based on these findings and the very promis
ing results obtained with the Enlarged Ship
Concept with respect to operability and build
ing costs, the Department of Naval Architcture and Marine Engineering of the Royal
Netherlands Navy, which was at that time in
volved in the design of a series of new Coast
guard Cutters for the use in the waters
around the Dutch Caribbean Islands, stimulat
ed possible bidders from the shipbuilding in
dustry for this contract to develop their new
design according to this Enlarged Ship Con
cept.

J
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I ■*~TJ

Figure 5. General Arrangem ent of the “Jaguar’
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This challenge was taken up by Damen Ship
yards, which presented to the Royal Nether
lands Navy two design alternatives: one which
would have been their ‘normal’ proposal and
one which was developed using the first one
as a starting point and then further along the
lines of the Enlarged Ship Concept.
Damen Shipyard found that the owners require
ments could be adequately met with a modified
version of their successful “Stan Patrol 3400"
which became the “Stan Patrol 3500”.
From this design a new and alternative design
was developed using the Enlarged Ship Con
cept, but however also within some additional
constraints on the final design as imposed by
the owner. This became the “Stan Patrol
4100" and was in principle a 20 % enlarged
version of the initial “Stan Patrol 3500”.
The Royal Netherlands Navy decided to go
ahead with this enlarged design the “Stan Pa
trol 4100", which was named after the first
vessel to be launched in the series, i.e. the
HNLMS “Jaguar"
The Main Particulars of the “Jaguar" are sum
marised in Table 2.
TABLE 2

Length over all
Length on waterline
Moulded Beam
Waterline Beam
Depth 1/2 L
Draft at propellers
Deadrise 1/2 L
Displacement
Engines
Design Speed

m
m
m
m
m
m
degr
kN
kW
kn

42.80
40.00
6.40
5.99
3.77
2.52
25.0
2* 2088
26.6

A General Arrangement of the “Jaguar” type
Coastguard Cutters is depicted in Figure 5.
The long slim hull and the relative aft position
of the wheelhouse (as primary operational
area) is immediately obvious. The hull lines
are developed according to the previously
shown lines of the ‘TUD 4100”, in particular
at the forepart of the ship, so incorporating
the modified bow.

Figure 6. The “Jaguar" during sea trials in 19 9 9

point for the ESC design, i.e. the “SP3500"
differed considerably from those used in the
initial study, i.e. the “SP2600".
To assess the relative performance between
the two design alternatives, three different
wave spectra have been used for the calcula
tions simulating ‘mild’, 'average' and 'severe'
operating conditions for the envisaged work
ing area of the ship. These wave spectra are
characterised by: a significant waveheight
H1/3 of 1.00, 1.80 and 2.80 meter and a
peak period Tp of 6.0, 7.1 and 8.0 seconds
respectively and an energy distribution over
the frequency range corresponding to a socalled Jonswap spectrum.
In Figure 7 both the distribution of the nega
tive troughs (upwards) and the positive peaks
(downwards) of the vertical accelerations in
the wheelhouse are compared whilst the two
designs are sailing in significant waveheight

H1/3 of 1.80 meter and Tp of 7.1 sec. The dif
ferences between the two designs are obvi
ous from these results. The shown distribu
tion for the vertical accelerations in the
wheelhouse at 25 knots forward speed is far
more favourable for the Enlarged design “SP
4100": the significant value (circa 13.5%
chance of exceedance) is some 20% lower
and the encountered extreme values are
some 25% lower. The results obtained in the
other two spectra showed similar trends, al
though the difference between the two de
signs is somewhat smaller in the 'severe'
wave condition but even bigger in the 'mild'
wave condition.
In general the trends found in the initial study
on the Enlarged Ship Concept were found to
be valid for the application on the Coastguard
Cutter as well.

It was decided to perform some additional
computations to check on the differences in
the vertical accelerations in the wheelhouse
between the new ESC design “SP4100" and
the ‘normal’ design the “SP3500”.
This was felt necessary because the “Enlarge
ment” in the present ESC design resulting in
the “Jaguar" was not the same as the one
used in the initial study, i.e. only 20% now
against 25% and 50% in the initial study. Also
the main particulars and some design para
meters of the design used now as the starting
MEI2000 - S C H IP tn W ERF i t ZEE
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Figure 7. Vertical accelerations in the wheelhouse at 2 5 knots
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Full scale trials
After the “Panter” was put into service (one of
the three vessels in the “Jaguar”-class, i.e the
“Jaguar", the “Puma" and the “Panter”) there
was an opportunity to carry out some full
scale measurement onboard the vessel dur
ing a day on the North Sea.
The prevailing wave conditions during this day
were characterised by a significant waveheight H1/3 varying between 2.20 and 1.80
meters and a peak period of the spectrum Tp
of around 7.0 sec and so this was more or
less corresponding to the 'average' wave con
dition as used in the earlier study. Although
correlation between full scale measurements
and computed results is always difficult, in
general the correlation between the previous
ly performed calculations and the full scale
measurements was quite satisfactory.
Only one interesting result from these mea
surements will be presented here because it
has been a permanent point in the discussion
with critics of the Enlarged Ship Concept and
that is on the point of a supposed increased
sensitivity towards broaching in following
waves. This was generally not considered to
be a likely disadvantage of the Enlarged ships
because the course keeping capabilities will
be considerably improved with respect to the
shorter ship and probably far enough to over
come the possible negative effect of the
deeper forefoot.
Although the conditions during the day were in
no way near the conditions in which broaching
might be encountered, the results obtained of
the rudder activity as imposed by the course
control autopilot have been measured during
the test runs carried out in stern quartering
waves.
These results of the rudder activity and the re
sulting yaw angle of the vessel are both plot
ted in Figure 8 as significant values measured
over a 20 minutes runtime for two different
forward speeds. From this figure it is evident
that the rudder activity and the yaw angle is
quite small for such a vessel in the prevailing
stern quartering seas.
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Figure 8. Rudder activity and ya\N angle in stem quartering seas.

C onclusions
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B o ld E n d eavo u r
Van der Giessen-de Noord heeft op 8 december vorig jaar de kabellegger Bold Endeavour, bouwnummer 977, overgedragen
aan Global Marine Systems. Het schip is bestemd voor het aanleggen en onderhouden van onderzeese kabelsystemen, voor
al met glasvezelkabels. Global Marine Systems, met een vloot van 14 schepen wereldmarktleider op dit gebied, heeft het
schip onder Britse vlag in de vaart gebracht.

Fig. 1. De Bold Endeavour (foto: Flying Focus).

ONTW ERP
Het ontwerp van de Bold Endeavour is afge
leid van dat van de Toisa Perseus, die uitvoe
rig is beschreven in SWZ 11-98, blz. 61 e.v.
Oni voldoende ruimte te creëren voor de
kabeltanks en verdere apparatuur voor het
kabelleggen, is de lengte van het schip met
15 spantafstanden van 780 mm, in totaal
ll, 7 0 m , vergroot.
De grotere lengte is tevens gekozen om op
de noord Atlantische Oceaan en de noordelij
ke Noordzee een goed zeegangsgedrag te
verkrijgen. Onderzoek hiernaar werd uitge
voerd bij het Southampton Institute in Enge
land en bij Marin.
Verder is om voldoende hoogte in de ruimen
met de kabeltanks te verkrijgen en om het vrijboord te vergroten in verband met het voor
komen van water aan dek, de holte van het
hoofddek (dek 3) achter de accommodatie,
van spant 88 naar achter, met 1,50 m tot
11,00 m verhoogd (dek 3A).

De afmetingen van de Bold Endeavour zijn zo
doende:
Lengte o.a.
129,81 m.
Lengte w.l.
119,05 m.
Lengte 1.1.
110,31 m.
Breedte mal
22,00 m.
Holte dek 3
9,50 m.
Holte dek 3A
ll, 0 0 m .
Ontwerpdiepgang
6,25 m.
Draagvermogen
7 1 8 4 1.
Diepgang max.
6,75 m.
Draagvermogen
8 3 7 6 1.
Gross tonnage
9388.
Boven het verhoogde hoofddek zijn extra dek
ken aangebracht, als volgt: van spant 47-74
aan SB in de zijde dek 4A op 14,30 m boven
basis, aan BB in de zijde een platformdek op
13,50 m en van spant 1847 over de volle
breedte dek 5A op 15,60 m.
Op dek 5A is van spant 3 6 4 7 een Flume stabilisatietank aangebracht, met een inhoud

685 m3, operationeel gevuld met 450 m3
zeewater.
De rompvorm is (behoudens de verlenging)
gelijk aan die van de Toisa Perseus en is zoda
nig dat de Bold Endeavour haar werkzaamhe
den nog kan verrichten bij windkracht 7 Beau
fort (28-33 kn) en bij golven to t 4 m,
zeeconditie 5, dat wil zeggen onder omstan
digheden zoals die geregeld op de Noord
Atlantic voorkomen.
Het schip is door Lloyd’s Register geklas
seerd, met de notatie: * 100 A l, * LMC,
UMS, DRAM), CG (aft crane, A-frame).

IN D E L IN G
De indeling onder het hoofddek is in het voor
schip, tot spant 74, nagenoeg gelijk aan die
van de Toisa Perseus. De voorste moonpool
als zodanig is echter vervallen. De onderkant
is nu dichtgemaakt, wat resulteert in een void
S C H IP en W E R F * Z E E - 1*] 2000

ruimte in de dubbele bodem. Daarboven is de
ruimte ingericht als reserve kabeltank.
Achter deze kleine kabeltank ligt het kabel
ruirn met twee grote kabeltanks en een kleine
re. Daar weer achter is de indeling onder en
boven het tussendek verschillend.
Onder het tussendek bevinden zich direct
achter het kabelruim een ruimte met elektri
sche apparatuur voor de diverse kabelmachi
nes (SB) en een power pack ruimte (BB). Ver
volgens een waterballasttank op hart schip,
met daarin een trunk voor de achterste
dwarsschroef en ernaast aan SB en BB (en in
de zijden doorlopend tot dek 3A) kortere bat
lasttanks resp. droge ruimten ter plaatse van
de roerpropellers.
Op het tussendek liggen direct achter het ka
belruim een 'general store' (SB), de grote kabellier (BB) alsmede een kleine bergplaats en
een trapportaal. Achter deze ruimte is een
grote bergplaats ondergebracht voor kabet
uitrusting, waaronder diverse boeien. Vervok
gens de voortstuwingsruimte met de elektro
motoren enz. voor de roepropellers (geheel
als op de Toisa Perseus) en ten slotte in het
hek een grotendeels lege ruimte, waarvan het
BB gedeelte is ingericht ais bergplaats voor
touw (o.a. voor het opdreggen van kabels) en
meerdraden.
De dubbele bodem onder het kabelruim, naar
achter doorlopend; tot spant 27, is geheel
voor waterballast bestemd. Ten opzichte van
de Toisa Perseus is er een paar tanks (15
spantafstanden lang) bijgekomen.
De zijtanks lopen van tanktop tot dek 3, behal
ve het middelste stel dat doorloopt tot dek 3A
en dat voor waterballast is ingericht; het voor
ste stel' zijtanks is bestemd voor brandstof,
het achterste stel voor drinkwater.
Door de gewijzigde tankindeling zijn de tankcapaciteiten nu als volgt:
Brandstof
1400 m3.
Drinkwater
1150m 3,
Waterballast
3500 m3.

Fig. 2. De lineaire kabelmachine, naar achterschip gezien (foto: GN).

hebben een diameter van 6,0 m en een in
houd van ieder 127 m3.
In de vier kabeltanks kan het schip zo'n 5500
t aan kabels meenemen, overeenkomend
met een lengte van ongeveer 8800 km: dat is
de afstand van Las Palmas op de Canarische
Eilanden tot Kaapstad of van de Westkust van
de Verenigde Staten naar Japan.
Op het achterschip zijn naast elkaar twee kabelschijven aangebracht met een diameter
van 3,0 m. De SB schijf heeft een breedte van
600 mm, die aan BB van 1200 mm.
Voor het behandelen van de kabel zijn op het
werkdek onder dek 5A geplaatst:
- Een lineaire kabelmachine met 21 wielparen (LCE = Linear Cable Engine), opgesteld
in lijn met de SB kabelschijf.
- Direct achter de LCE is een ‘stronker’ ge
plaatst, waarmee de kabel kan worden
vastgeklemd: een soort noodrem indien de
kabel door de LCE mocht slippen.

- Een kabellier, met een elektrisch aangedre
ven trommel van 4 m diameter, in lijn met
de BB kabelschijf.
- Direct voor deze lier is een ‘draw off/hold
back engine’ met vier wielparen geplaatst.
- Direct achter de kabellier staat een ‘diverter’, die er voor zorgt dat d:e kabel onder
de juiste hoek op de kabeldrum loopt.
- Verder is een verplaatsbare kabeltransporteur met twee wielparen beschikbaar voor
het doorvoeren van de kabel bij het laden.
Alle kabel machines zijn van het fabrikaat
Dowty. Zij worden alle elektrisch aangedre
ven, maar andere bewegende delen van de
machines worden hydraulisch bediend, waar
voor een 'Drum/DOHB/diverter powerpack' is
geïnstalleerd.
Het laden van de kabel gebeurt normaliter
over glijgoten ('chutes') in de zijden. Er zijn er
daarvan twee, die op vijf verschillende posi
ties kunnen worden geplaatst: spant 82 SB
en BB, spant 211 SB en spant 11 SB en BB.

De indeling op het bovendek wordt in het vol
gende hoofdstuk besproken.
De accommodatie, voor 65 personen, is wat
kleiner dan die op de Toisa Perseus, die voor
100 personen was ingericht. Details blijven
hier onbesproken.

K A BELINSTALLA TIES
De Bold Endeavour is uitgerust met twee gro
te kabeltanks, diameter 16,5 m, waarin de ka
bels tot een hoogte van 6,0 m worden opge
spoeld. Er blijft dan nog een ruimte van 2,0 m
boven de kabels vrij. De kabeltanks hebben
een inhoud van 1225 m3 per stuk.
Daarnaast zijn er twee kleine kabeltanks, een
in de vroegere voorste moonpool en een aan
SB tussen de beide grote tanks. Deze tanks
K I 2000 - S C H IP f i t W ER F
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Fig. 3. Kabellier en LCE, naar voorschip gezien (foto: GN).
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Een andere mogelijkheid is om de kabel over
een van de kabelschijven aan boord te ne
men.
De gehele lengte kabel, maximaal dus circa
8000 km, wordt in één stuk geladen. Om de
40 km zijn echter in de kabel 'repeaters' aan
gebracht. Dit zijn ongeveer 4 m lange appara
ten, met een maximale diameter van 380
mm, die de door te geven signalen verster
ken. Zij zijn niet flexibel en kunnen niet in de
kabeltanks worden opgespoeld. Bovendien
moeten de kostbare apparaten (circa een mil
joen pond sterling per stuk) onder geconditio
neerde omstandigheden worden opgeslagen.
Telkens wanneer een repeater aan boord
komt wordt de kabel daarom omgeleid naar
een van de vier air conditioned ‘repeater
stacks’ die zich aan BB bevinden, ongeveer
boven het kabelruim.
Om de kabel naar de repeater stacks om te

kunnen leiden is boven elke hoofdkabeltank
een sleufvormig luikhoofd aangebracht. Dit
kan met houten luiken en pressennings wor
den afgesloten.
Het omleiden van de kabel naar de repeater
stacks resulteert in forse bundels kabel aan
dek tussen de stacks en de hoofdkabeltanks.
Om deze bundels te accommoderen hebben
de hoofdkabeltanks aan de voorzijde een spe
ciale uitbouw (zie algemeen plan).
Voor het ondersteunen van de kabel tijdens
het laden zijn tal van goten beschikbaar die
door voetstukken (‘pedestals’) op de juiste
hoogte worden geplaatst. Deze hulpstukken
zijn verplaatsbaar en hun positie wordt aange
past aan de plaats waar de kabel aan boord
wordt genomen en de kabeltank waarin de ka
bel wordt opgeslagen. Op overeenkomstige
wijze worden de hulpstukken ook bij het kabef
leggen gebruikt.

Het werkdek is ontworpen voor een gelijkmak
ge belasting van 5 t/m 2, resp. van 10 t/m 2,
wat het achterste, open gedeelte betreft. Om
in de toekomst, wanneer er wellicht minder
emplooi voor kabelschepen is, het schip tot
offshore supply schip te kunnen verbouwen,
is de constructie zodanig dat dan een vlak
werkdek kan worden gemaakt.
Op het werkdek zijn in de zijden diverse werk
plaatsen e.d. ondergebracht.
Aan SB zijn dat van voor naar achter: een le s t
room' voor het controleren van repeaters
voor deze worden uitgezet en voor het con
troleren van uitgevoerde reparaties, de 'joirv
ting room', waar lassen in reparatiekabels
worden gemaakt en de 'jointing store’ annex
‘shore end jointing room’. Omdat op ondiep
water de kabels onvoldoende speling hebben
om over de kabelmachines naar de jointing
room te worden geleid, is er de aparte shore
end jointing room, die zo dicht mogelijk bij de
kabelschijven is geplaatst.
Aan BB bevinden zich de vier al genoemde re
peater stacks. Deze hebben wegneembare
deksels, om de repeaters in de stacks te kun
nen plaatsen. Elke stack heeft een eigen ACunit, tegen de meest naar binnen gelegen
langswand.
Achter de repeater stacks liggen achtereen
volgens een werkplaats, deck store, dektoilet, kantoor en de bedieningsruimte voor de
kabelmachines.

Fig. 4. Gezicht op het werkdek, naar achterschip gezien. Rechts (aan BB) de gesloten repeater
stacks. De loop van de goten is goed te zien. Op de achtergrond de flume tank (foto: GN).

De Bold Endeavour kan de kabels ook in sleu
ven leggen, waardoor beschadiging van de
kabels door diep vissende trawlers wordt
voorkomen. De sleuven worden gemaakt met
behulp van een ploeg, met een smal, maar
diepstekend ploegblad. De kabel wordt door
het holle ploegblad gevoerd en meteen in de
sleuf gelegd op een diepte van 1,5 tot 2 m.
Daar de sleuven smal zijn slibben zij vanzelf
weer dicht.
De ploeg wordt meegevoerd op een met 110
mm hout beschoten deel van het achterdek,
circa 10,8 x 15,0 m. Hij wordt over het ach
terschip buiten boord wordt gezet met behulp
van een hydraulisch bewogen A-frame van 35
t SWL. Aan het boveneinde van het A-frame is
een schaarconstructie aangebracht, waar
mee de ploeg ten opzichte van het A-frame
kan worden gefixeerd, wat bij het uitzetten en
binnenhalen van de ploeg van belang is.
De ploeg, die tot een waterdiepte van 2000
m kan worden gebruikt, wordt neergelaten en
voortgesleept aan een draad die op een Dowty lier op dek 5A is bevestigd. De lier wordt
elektnsch aangedreven en heeft een maxi
mum trekkracht van 4 0 1.
Bij het uitzetten van de ploeg wordt de draad
in eerste instantie over een schijf bovenop het
S C H IP tn W ER F dt ZE E -MEI 2000

A-frame geleid. Wanneer de ploeg Is uitgezet
wordt het frame naar voren geklapt, de draad
komt dan vrij van deze schijf en wordt via een
andere schijf, op het hek op hart schip tussen
de beide kabelschijven, over boord geleid. Bij
het binnenhalen van de ploeg geldt de omge
keerde volgorde.
Op dek 5A staan ook drie containers met
resp. de bedieningsapparatuur, een werk
plaats en een reservedelenmagazijn voor de
ploeg.
De ploeg is verder voorzien van een umbilical,
die zorgt voor bediening van de ploeg, van de
camera’s enz.
De umbilical wordt behandeld met een door
de rederij geleverde lier op het achterdek
(spant 14-15). Hij wordt hydraulisch aange
dreven, waarvoor een apart power pack vlak
voor de lier is opgesteld. De umbilical wordt
via een glijgoot {‘umbilical chute’1, direct naast
de BB kabelschijf, over boord geleid.
Ten behoeve van de kabelwerkzaamheden
zijn, naast het al genoemde A-frame, diverse
hijsvoorzieningen geïnstalleerd.
Op het achterschip staat aan SB een Hydralift
hydraulisch bediende kraan, met een SWL
van 4 ,6 1 op 24 m. Deze dient voor het over
boord zetten van boeien (bij kabelreparaties)
en voor diverse hijswerkzaamheden op het
achterdek en in het ruim voor de kabeluitrusting.
Boven het voorste deel van het werkdek loopt
een portaalkraan van 5 1 SWL, vrije hoogte cir
ca 4 m, met de rails op dek 4A aan SB en op
het platformdek aan BB. Daarachter is onder
dek 5A een bovenloopkraan geïnstalleerd,
eveneens 5 1 SWL, vrije hoogte circa 2,8 m.
In de jointing room is op spant 50 dwars
scheeps een monorail aangebracht, met een
2 t takel en ruim 1 m uitstekend boven het
werkdek.
De twee kranen voorop het werkdek, direct
achter de accommodatie, zijn niet voor kabel
werkzaamheden bestemd. Deze Hydralift kra
nen, SWL 2 t op 11 m, dienen als proviandkranen.

Fig. 5. Gezicht op achterdek, m et kraan, ploeg, A-frame, umbilical lier en power pack (foto: GN).

kW, een vrijvarende snelheid van 13,0 kn be
reikt.
Bij een snelheid van 0,5 kn, zoals bij het wer
ken met de ploeg wordt gevaren, is de trossentrek fpaaltrek’) 6 0 1. Het toerental van de
elektromotoren van de roerpropellers is daar
bij 1200 tpm.
Anders dan op de Toisa Perseus zijn op de
Bold Endeavour de machinekamers niet door
waterdicht middellangsschotten in ieder twee
onafhankelijke units onderverdeeld. Vanwege
de toegankelijkheid zijn in de langsschotten
openingen aangebracht.
De drie KaMeWa dwarsschroeven in het voor
schip zijn gelijk aan die van de Toisa Perseus:
ieder 1335 kW bij 1200 tpm.
In het achterschip is een extra dwarsschroef
aangebracht: 925 kW bij 1200 tpm.

T E N SL O T T E
Met de bouw van de Bold Endeavour heeft
Van der Giessen-de Noord wederom aange
toond in staat te zijn om in korte tijd zeer ge
compliceerde schepen af te leveren.
Het contract, met een waarde van ongeveer
30 miljoen pond Sterling, werd op 20 oktober
1998 ondertekend. De tewaterlating vond op
30 juli 1999 plaats en nog geen 14 maanden
na de opdracht werd het schip al opgeleverd.
De orderportefeuille van Van der Giessertde
Noord omvat nog meer gecompliceerde
schepen: twee snelle veerboten voor de
Griekse rederij Strintzis, grote sleephopper
zuigers voor resp. Ballast Nedam en de HAM,
een grindzuiger voor Franse rekening en een
chemicaliëntanker voor Nederlandse reke
ning. Beide laatstvermelde schepen worden
op de IJsselwerf gebouwd.

M A CH IN E-IN STA LLA TIE
De machine-installatie van de Bold Endeavour
is grotendeels gelijk aan die van de Toisa Perseus: vier generatorsets en twee elektrisch
aangedreven roerpropellers.
Elke generatorset bestaat uit een Wartsila die
selmotor, type 9L26, 2790 kW bij 900 tpm,
en een ABB generator van 2680 kWE, 3 x
660 V, 60 Hz.
De Aquamaster roerpropellers worden aange
dreven door Siemens elektromotoren van
2200 kW bij 1325 tpm.
Met deze installatie werd tijdens de proef
tocht, op ontwerpdiepgang en bij 2 x 2200
MEI 2000 - S C H IP en W ERF * ZE E
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Problem -solving, innovative, envirow nentally-aw are. anti cost-conscious: keywords charac
terizing Straaltechniek International. As a leading developer o f abrasive-blasting systems,
our name is to be found on numerous installations - both in the Netherlands and abroad.
Straaltechniek International’s design, developm ent, installation and com m issioning o f the
installations offers its clients advantages such as intrinsic know-how. reliability, long life,
and delivery w ithin the specified period o f tim e.

We uill he pleased In prove our excellent reputation in practice.
w ww .straaltechniek.nl

A b rasiv e-b lastin g hall at IH C /K in d e rd ijk , th e N e th e rla n d s, fo r c le a n in g fabricated s h ip sectio n s.

Straaltechniek International B.V.

Bunsenstraat 1 3316 GC D ordrecht Tel. ((Ml) 31 78 651 14 77 Fax (00) 31 78 651 14 01 E-mail: siraaltcchniekfe wxs.nl

M ^SCO ^ arine
M a s c o m M a r in e 8 V. is een g o e d ren d eren d , jo n g en dynam isch bedrijf. W ij verkopen, installeren en o n d e rh o u d e n n a v ig a tie , C o m m u 
nicatie en A utom atisering systemen a a n b o o rd van z e e - en kustvaartschepen en a a n b o o rd van superjachten. W ij d o e n d it o p basis van
o n z e eig en en gineerin g. H ie rb ij is d e g e h e le n w e re ld ons w erkterrein.

H iervoor hebben w ij de beschikking over een hecht team van ervaren en goed gem otiveerde mede3werkers. W ij hebben een open
werksfeer, w a a rb ij eigen initiatieven w orden aangem oe digd.
G ezien ons succes in de markt, zoeken w ij ter versterking van ons technisch project team

Een ervaren technicus / aankom end projectm anager
O nder leiding van onze ervaren projectm anagers zullen w ij u opleiden tot zelfstandig projectm anager. Van de m a n /w o u w die w ij zoe
ken, vena/achten w ij d a t hij o p termijn in staat is zelfstandig in opdracht genom en projecten uit te voeren. V anaf de engineering tot en
met hel opleveren van het project. De w erkzaam heden van de projectm anager omvatten het uitvoeren van de benodigde engineering,
het uitvoeren van tekenwerk o p basis van autocad LT en het aansluiten en in bedrijfstellen van apparatuur en systemen. H ij / zij is ge
sprekspartner voor zowel onze afnemers als on ze leveranciers.
De m edew erker d ie w ij zoeken heeft een op le iding o p MTS, HTS o f vergelijkbaar niveau en ervaring in de m aritiem e elektronica.
W ij bieden een zelfstandige en uitdagende functie innen een klein en enthousiast team.
Vanzelfsprekend kun je rekenen o p uitstekende arbeidsvoorw aarden zoals een auto en goede opleidingsm ogelijkheden.
Enthousiast gew orden voor deze functie? Stuur uw sollicitatie met cv naar M ascom M a rin e B.V., t.a.v. Bert Urselman,
O hm w eg 1, 3 2 0 8 KE Spijkenisse. Voor nadere informatie kuntu met hem contact opne m e n , tel. 0181 -6 1 2 2 6 5 o f em ail info@mascom.nl

KNVTS

J .M . Veltman

D e A fd elin g A ntillen
van de K N V T S gaat van start
De Antilliaanse afdeling van de KNVTS zag op 3 april 2000 officieel het levenslicht in het Van der Valk Plaza Hotel in Curaçao.
IVIet de oprichting wil de KNVTS de maritiem-technische kennisuitwisseling tussen Europa en de Nederlandse Antillen en
Europa bevorderen. Vanzelfsprekend zullen de plaatselijke leden hun nieuwe afdeling gebruiken om onderling contact te
houden en evenementen te organiseren.

et idee om de afdeling op te
richter is eigenlijk geboren op
Bonaire in mei van het vorig
jaar. Met medewerking van een
aantal personen, instanties, be
drijven en organisaties is een
maritiem congres georganiseerd waaraan
ook werd deelgenomen door prof. ir. S.
Hengst en de algemeen secretaris J.P. Bur
ger. (zie SWZ juli/augustus 1999, Iblladz. 22).
Na afloop van dit “Ameriigo Vespucci”-congres, dat was gewijd aan de ontdekking van
de ABC-eilanden toen 600 jaar geleden, werd
door de heren Burger en Hengst het idee ge
opperd om een KNVTS afdeling Antillen op te
richten. Ter plaatse heeft het KNVTStid, capt
J.J. Mol, medegewerkt om het idee vorm te
geven, in eerste instantie op Bonaire en ook
op Curaçao. Het initiatief is op Curaçao ver
der ontwikkeld door de heer Rob Schoester.

derlandse Antillen,
mr. Jaime Saleh.
Vanaf 16.00 u. wa
ren de genodigden
welkom. Naast de
leden
van
de
KNVTS op de Antil
len waren vele be
kenden ein officiële
personen uitgeno
digd om meer be
kendheid aan de
nieuwe afdeling te
geven.
Om 17.00 u. kreeg De dassen worden uitgereikt.
de voorzitter van het
scheepvaart kan gaan spelen.
Hoofdbestuur van de KNVTS, ir. M.J. van der
Wal, het woord. Hij gaf een overzicht van de
Tenslotte bedankte de heer Schoester de
Gouverneur en de andere sprekers voor hun
activiteiten van de KNVTS en onderstreepte
het belang van de nieuwe afdeling voor het
bijdrage en besloot het officiële gedeelte van
de avond.
maritieme leven op de Antillen. Vervolgens
verklaarde hij de Afdeling Antillen van de
De oprichting vond officieel plaats In het Plaza
Hierna werd een videofilm vertoond van een
Hotel te Willemstad op 3 april. Onder de geno
reis met het zeilschip "Oosterschelde” naar
KNVTS voor opgericht. Daarna overhandigde
digden bevond zich, tot grote voldoening van
hij een oorkonde aan capt. Moll, waarin de
Antarctica, waaraan onze algemeen secreta
de organisatoren, de Gouverneur van de Ne
dank van de KNVTS was verwoord voor zijn in
ris in januari van dit jaar ook heeft deelgeno
men.
spanningen
en
Het nieuwe bestuur. V.r.n.i: J. Koaijman, secretaris; C. van Krimpen,
een oorkonde van
Tijdens de hieropvolgende receptie ontvingen
seer. Bonaire; R. Zwart, penningmeester; J.J. Mollgeen bestuurslid!;
oprichting met de
de nieuwe bestuursleden een KNVTS-das en
R.J. Schoester, voorzitter. Het glas bier op de voorgrond is niet typisch
verenigingsvlag
een Herdenkingsboek.
voor het gedrag van het nieuwe bestuur.
aan de nieuwe
voorzitter, ing.
Teneinde de communicatie binnen de afdeling
R.J. Schoester.
goed te laten lopen, is op elk eiland buiten Cu
Capt Mol gaf
raçao een aparte 'eiland-secretaris' aange
vervolgens een
steld, die contact onderhoudt met het afde
lingsbestuur op Curapao.
resumé
van
de
aanleiding
en achtergron
Over de naam van de nieuwe afdeling kan nog
het volgende worden opgemerkt. De eilanden
den van de op
richting. De Gou
Curaçao, Bonaire, St. Maarten, Saba en St.
verneur belichtte
Eustatius behoren tot de Nederlandse Antil
len, terwijl Aruba een z.g. 'status aparte'
daarna de grens
heeft. De afdeling omvat echter wel Aruba
overschrijdende
naast de hiervoor genoemde eilanden. Van
rol die de KNVTS
binnen het Ko
daar dat de naam “Afdeling Antillen" is ge
ninkrijk op het ge
bruikt en niet “Afdeling Nederlandse Antillen”
bied van de

H
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Scheepsbouw

J .M . Veltman

C ura^aose D ro o gd o k
M aatsch appij
G e r e e d v o o r c ru is e s c h e p e n
Tijdens ons verblijf op Curaçao werden we opmerkzaam gemaakt op een bijzon
dere dokking bij de CDM. Het cruise-schip “Vision of the Seas” dokte in verband
met onderhoud en een reparatie. Het was een lest-case’ voor de werf die
geslaagd genoemd kan worden, zodat meerdere opdrachten voor schepen van
deze omvang kunnen worden uitgevoerd.
et was niet zozeer de
grootte van het schip
die de dokking bijzon
der maakte-dok: 280 x
48 m/schip: 235CWL) x
32,2m - maar het feit
dat de bodem van het dok gebouwd is
onder een helling ca. 1: 100 om tan
kers te kunnen dokken. Cruisesche
pen hebben altijd een 'even keel' en
zijn nauwelijks te trimmen. Het pro
bleem was dus om d.m.v. een afne
mende blokhoogte het schip nage
noeg horizontaal in het dok te krijgen,
waardoor er mogelijk bij het voorschip
geen ruimte zou zijn om te kunnen
werken. Door de bij cruiseschepen
aanwezige scherpe boeg bleek dit
toch goed mogelijk.

H

Een ander probleem bij dit soort sche
pen is de energievoorziening. In dit ge
val was de geplande doktijd 19 dagen.
In mogelijke komende dokkingen zou de
doktijd korter kunnen zijn. Er is dus geen
mogelijkheid voorraden van boord te ha
len. Door de atmosferische omstandig
heden is het noodzakelijk over het gehe
le schip koeling en airco bij te houden.
Een bijzonderheid daarbij is dat op een cruise
schip dat enige tijd airco moet ontberen de
matrassen in de hutten (hier 2570 berths) en
de vloerbedekking muf gaan ruiken wat voor
cruiseschepen onacceptabel is.
Het energieverbruik van dit schip in dok is 4,5
MW in deze situatie. Dit kon de werf met leve
ren, maar wel slaagde men erin om voldoen
de koelwater aan te bieden zodat het schip
zichzelf van energie kon voorzien.

Reparaties
Met behulp van ons (nieuwe) lid R. Lapré was
het mogelijk ons uitgebreid op de hoogte te
stellen van de onderhanden werkzaamheden.

De “Vision of the Seas” in dok
(Foto: KNVTS, afd. Antillen)

Een grote reparatie die moest worden uitge
voerd was de vervanging van de stator van
SBvoortstuwings-elektromotor van 17 MW.
De isolatie van de stator was beschadigd
door ‘sparking’. De rotor is losgekoppeld en
door een gat in het schot naar voren gehaald.
De beschadigde stator is, na het verwijderen
van een grote HS-trafo, door de huid uitgeno
men en vervangen door een nieuwe.
Naast deze grote reparatie is van de gelegen
heid gebruik gemaakt om kleine reparaties en
onderhoud uit te voeren.

Werfbedrijf
Wij spraken met Steven A.F. Marcano, Com
munication & International Marketing Ma
nager, die ons op enthousiaste wijze te
woord stond: “De CDM is, evenals de gehele
scheepsbouw en zeker de scheepsreparatie, slachtoffer geweest van
de recessie in de scheepsbouw. In
de tijd voor de recessie waren er
1000 tot 1500 man werkzaam. In
1993 is de werf gesloten wegens te
weinig opdrachten. Kort daarna is
het bedrijf weer opgestart met 125
man vast personeel en, wanneer no
dig, de rest in pools. Vanaf die tijd
ging het beter, er kwamen grotere
opdrachten en het bedrijf moest wor
den aangepast voor het herstellen
van grotere schades. Het 'break
even poinf was 700.000 uur per
jaar. In 1995 is dit gehaald, maar in
1999 was er een dip vanwege de
'Azië-crisis'.
Eind! september 1999 kwam de aan
vraag van de “Vision of the Seas".
Het was een moeilijke beslissing, ook
vanwege de technische problemen
die moesten worden opgelost
Tenslotte is de besloten de uitdaging
aan te nemen. Er zijn tenminste 10
cruiseschepen die in het CDM-dok
passen en dat is de moeite waard in
een gebied waar de cruisevaart
goed gedijt.
Het was natuurlijk ook noodzakelijk om het
werfbedrijf aan te passen aan de moderne ei
sen, ook op milieugebied.
Op personeelsgebied! is er erg veel aan gedaan
om de mensen beter op te leiden en te instru
eren. Het materieel wordt één voor één ver
nieuwd of aangepast aan de moderne eisen en
er wordt volledig gebruik gemaakt van de mo
derne elektronische communicatiemiddelen.
Voor het ijzerwerk, het pijpwerk, voortstuweren schroefaswerk en de hull-treatment is men
in de strijd voor een ISOcertificaat dat men
eind dit jaar verwacht."
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Enige gegevens van de
“Vision of the Seas"
Het schip is een passagiersschip voor 1950
passagiers en 770 bemanningsleden van de
Royal Caribbean International, Het is gebouwd
door Chantiers de l’Atlantique in St. Nazaire
en is op 15 april 1998 opgeleverd. Het vaart
onder Liberiaanse vlag.
Het is geklasseerd door Det Norske Veritas.
Gross Tonnage (GRT)
78.340.
Lengte o.a.
279 m
Lengte 1.1.
234,7 m
Breedte mal
32,2 m
Ontwerp diepgang
7,6 m
Het schip wordt voortgestuwd door twee Cegelec elektromotoren van elk 17 MW elk.

A De rotor naar voren geschoven
(Foto: KNVTS, afd. Antillen)

Gat in de huid m et rotbaan
(Foto: KNVTS, afd. Antillen)

U r o d uc t info

E pple -easy verw erkt 2-com ponenten sneller, beter en goedkoper
Groneman Verbindingstechniek uit Hengelo intro
duceert met de Eppleeasy een nieuw, innovatief
systeem voor het verwerken van 2-componentenmengsels voor afdichten, lijmen en gieten.
Het nieuwe product is een sneller, economi
scher en kwalitatief beter alternatief voor
handmatig mengen of het mengen met kost
bare menginstallaties. De Epple-easy bestaat
uit drie onderdelen: een pistool, patronen en
de spuitmond die voor de menging zorgt.
Het pistool is verkrijgbaar in een grote en
een kleine uitvoering. Patronen zijn er voor
verschillende toepassingen in vier varianten.
De menging is instelbaar in de verhoudingen
1:1 of 2 :1 /4 :1 /1 0 :1 .
De bediening is eenvoudig en bespaart tijd. Inge
bruikname begint met het bevestigen van het
menggedeelte (spuitmond) aan het patroon. Door
dit patroon vervolgens in het pistool te leggen, is
de Eppleeasy klaar voor gebruik. Extra tijdbespa
ring is het gevolg van de snelle opdroging en uitharding van het mengsel (2 ä 3 uur).
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Het nieuwe 2-componenten-systeem bespaart op
het gebruik van beide componenten. Zo wordt er
nooit meer gemengd dan nodig is en kan een ge

deeltelijk leeg patroon opnieuw gebruikt worden
door alleen de spuitmond te vervangen. Omdat
de menging plaatsvindt in afgesloten ruimten, krij
gen vuil en verontreiniging geen kans.
De Epple-easy is toepasbaar voor onder andere
metaal, beton, steen, glas, keramiek, hout, kar

ton, papier, stof, vilt, leer en vele kunststoffen. De
treksterkte varieert van 2,8 tot 20,4 N/mnV bij
gezandstraald staal tot 1,4 tot 10,8 N/mm? bij
hout. De chemische bestendigheid is groot.
De temperatuurbestendigheid is in alle uit
voeringen meer dan 10000.
Producten van Epple worden in Nederland
op de markt gebracht door Groneman Ver
bindingstechniek uit Hengelo. Als onderdeel
van Groneman B.V. is deze afdeling gespe
cialiseerd in industriële verbindingstechnie
ken. Het leveringspakket bestaat naast in
dustriële lijmen en toebehoren uit
afdiichtingspastas, schroefdraadinserts, zelftappende schroeven, cilmderstiften, kerfstiften en kerfnagels.
Informatie:
Dhr.Erik Veldhuis
Groneman Verbindingstechniek, Postbus 24,
7550 AA Hengelo.
Tel: 074.2551170, fax: 074.2551109.
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Corrintec - protecting w ater jet systems
Corrintec Ltd have won a number of
recent contracts which demonstra
te the scope of their expertise in
protecting ail types of vessels.
Today, many of the world’s fast fer
ries are installed with Corrintec's
ICCP (impressed current cathodic
protection) systems where the com
pany are recognised as being at the
forefront of technological innova
tion. This specialised market inclu
des vessels such as ferries and
luxury yachts which are built with
aluminium or composite material
hulls and with either propeller or water-jet propulsion units.

In the U.K. seven of Seacontainers
fleet of fast ferries have been fitted
with JETtek systems which protect
the water intake and transom areas
of the waterjet propulsion units. The
ICCP systems are based on an ad
vanced automatic control panel and
anode designs which not only have
in-built safety features, but also pro
vide major advantages in terms of
ease of installation, weight savings
and reliability, The Superseacat III is
the latest vessel to be fitted with the
JETtek system which was installed
at Cammell Laird, Birkenhead as
part of the winter refit programme.

Information:
Corrintec Ltd, Mloorside Road, Wrmal,
Winchester S023 7SF,
United Kingdom.
Tel: +44.1962.869622,
fax: +44.1962.866628
E-mail: sales@corrintec.co. uk

Superseacat III is the latest in
Seacontainers fleet of fast ferries to
be fitted with a Corrintec JETtek sys
tem to protect the water intake and
transom areas of the waterjet pro
pulsion units against corrosion.

R A C O R ’s C C V ™
crankcase ventilation filter systems
By trapping crankcase blow-by and
recycling engine emissions through
high performance filters, Racor
Crankcase Ventilation Filter Systems
offer an effective solution to reduce
contaminated crankcase emissions.
Racor systems provide protection
for engines and the environment
eliminating the hazardous oily film
that used to coat engine compart
ments and equipment.
The Racor Crankcase Ventilation Fit
ter Systems provide a highly effec
tive solution which is easy to install
and maintain with supenor protection
against contaminated blow-by. With
the system, crankcase pressure is
regulated and oil mist is removed
from blowby gas prior to retircula-

tion to the air compressor, aftercoot
er and the combustion process.
In a robust, compact package, the
patented Racor C CVM closed
crankvent ventilation filter systems
provide superior oil coalescence
and crankcase pressure control un
der the most severe conditions.
The CCV4500 model handles 283
litres per minute whilst the new
CCV6Q00 and CCV8000 systems
have capacities for 556 l/min and
1132 |/min respectively.
Parker Filtration, is part of the Park
er Hannifin Corporation - a $5 billion
worldwide leader in the production
of motion, control, instrumentation
and fluid flow components and sys
tems for thousands of industrial and
aerospace markets. For more
information about Parker, visit
the company Web site at
www.parker.com.
Information:
Email: jane@,presencepr.com
International Information
Centre, PO Box 6, Clifton, Not
tingham, NG11 6PW, England

A nchor-m eter w ith ideal
w in d la ss in stallation s
Knowing the exact length of anchor
line currently in use provides vital in
formation necessary for safe an
choring. The Anchor-Meter from Ad
vanced
Control
Technologies
provides this information through a
digital display. It is now an optional
accessory for all ideal windlasses.
With the Anchor-Meter, Ideal wind
lasses allow boaters to keep track
of anchor rode without the need to
examine markers on the anchor line
itself. This permits one person to
easily drop and set the anchor re
motely. The Anchor-Meter also pro
vides an exceptionally accurate
readout of anchor line in use, ensur
ing that the proper scope is main
tained.

Ideal is a welfrespected supplier of
anchor windlasses for some of the
world’s major custom boatbuilders.
ACT has been a leader in marine
electronics for more than 20 years.
The company invented electronic
engine controls and continues to
market an advanced version of
these devices, the Electro Helm II.
(International distributors are cur
rently being sought.)
Information:
Advanced Control Technologies,
Inc., 4982 Euclid RdL, Virginia
Beach, VA 23462 USA.
Fax: +757.490.9632.
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Scheepvaart

P. v an Leunen

V eilig en econom isch varen

eiT T M

Het containerschip “Castor* ten anker

n Amsterdam/Rotterdam en omliggende
havens zijn de tarieven • al naar gelang de
aard van de dienstverlening - afhankelijk
van de GT, de lengte of de diepgang van
het schip: enkele tarieven zijn afhankelijk
van de af te leggen afstand en van de lo
catie; soms speelt de factor tijd een rol zoals
bij het assisteren tijdens het compenseren, In
de structuur van de tarieven voor het IJmonden het Rijnmondgebied zit weinig of geen ver
schil. In grote trekken komt deze op het vol
gende neer.
* Beloodsmg
Hier kent men twee tarieven n.l.
a) een afzonderlijk tarief voor de beloodsing
vanuit zee en
b) een tweede tarief voor de binnenbe
loodsing.
De tarieven sub a zijn afhankelijk van de diep
gang van het schip, die voor sub b van de

I

diepgang en resterende afstand naar de lig
plaats. Om een indruk te geven. Een tramper van 10.000 GT met een diepgang van
10.00 meter welke nog 15 mijl naar een lig
plaats heeft te gaan, betaalt circa ƒ 6.000
voor de zeeloods en ƒ 2.000 voor de bin
nenloods. In Rotterdam komt daar nog een
derde tarief bij voor de havenloods; in ons
geval circa j 500.
' Sleepbootassistentie
Afhankelijk van de aard van de dienstverle
ning (vertrek/aankomsl/verhalen e.a.) vor
men locatie, traject en lengte schip de para
meters. Assistentie van een havensleep
boot bij het meren ca ƒ 1.500.
* Havengelden
Ook hier twee tarieven waarvan in het Rotter
damse gebied het laagste van de volgende
twee in rekening wordt gebracht, n,l.
a) een tarief afhankelijk van de GT van het

D e fin itie s en to e lic h tin g
* Gross Tonnage (GT) = een maat voor het volume volgens de mal van alle besloten ruimten
in het schip: ze is gelijk aan de tonnage onder het bovendek vermeerderd met de tonnage
van alle besloten ruimten boven dit'dek,
* Net Tonnage (NT) = een maat voor het volume volgens de mal van alle ladingruimten in het
schip met correcties voor diepgang kleiner dan 3 /4 van de holte en correctie voor het aan
tal passagiers.
* Dues = tarieven voor verleende diensten in havens en vaarwaters bij aanloop en vertrek en
tijdens het verblijf aldaar.
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schip en het type schip (trampers/tankers/liners/container vessels/feeders/ rolkon/ rolloffvessels);
b) een tarief opgebouwd uit een deel dat af
hankelijk is van de GT en een deel afhankelijk
van het aantal tonloads.
In het Amsterdamse gebied worden twee ta
rieven als volgt gehanteerd:
Trampers
- Tarief TS 1 = f 1,829 pier GT van het
schip. Geldt alleen Indien geladen ep/of ge
tost gewicht in tonnen gelijk is aan 133% van
de GT of meer.
- Tarief TS 2 = ƒ 0.579 per GT + ƒ 0.939
per tonne geladen en/of gelost gewicht.
Geldt alleen wanneer dit gewicht onder de
133% blijft
Behalve bovenstaande 'dues' resten tarieven
voor gebruik VTS, het meren en ontroeren in de
sluis e.a.

Hecht, dicht en sterk; eisen aan
een goed zeeschip
Alvorens met een schip naar zee te vertrekken,
moeten de gebruikelijke regels ter verzekering
van de zeewaardigheid en veiligheid van het
schip, de veiligheid van de opvarenden en van
het veilig vervoer van de lading nauwgezet wor
den opgevolgd. Geen reis mag worden onder
nomen als het schip daarvoor niet geschikt is,

noch naar behoren uitgerust of onvoldoende
bemand, aldus onze wetgeving. Daarmee wor
den in feite alle maatregelen samengevat, die
genomen moeten worden om een reis veilig te
kunnen aanvaarden en volbrengen.
Tot de belangrijkste voorzorgsmaatregelen be
horen het vakkundig stuwen en zeevast zetten
van de lading, het zorgen voor voldoende stabi
liteit en reservedrijfvermogen en het bewaken
van de sterkte en waterdichte integriteit van het
schip. Deze elementen van goed zeeman
schap dragen stuk voor stuk bij tot de zeewaar
digheid en hangen onderling nauw samen. Zo
garandeert een goede stabiliteit bij vertrek nog
geen behouden vaart zolang de lading levendig
kan worden, verliest een waterdichte indeling
haar doelmatigheid wanneer schotten en dek
ken niet afdoende zijn gesloten en door kunnen
lekken, leidt teveel gewicht in de uiteinden tot
slecht zeegangsgedrag en tot overmatige
spanningen. Het aantal voorbeelden van die on
derlinge samenhang is legio. Ter toelichting
een enkel voorbeelden.
* Metacenterhoogte en 'hogging momenf
Bij bepaalde beladingstoestanden van een con
tainerschip ontstaat door te veel gewicht in de
uiteinden een groot bolbuigend moment (hog
ging). De MGwaarde is dan weliswaar aan de
ruime kant - circa 1,2 meter - maar toch is het
beter om minder containers in de uiteinden en
meer in de midscheeps te plaatsen om zo het
bolbuigend moment te verkleinen en daarmee
de constructie midscheeps te ontlasten. Dit
leidt tot een hogere ligging van het systeemzwaartepunt en daarmee tot een afname van
de metacenterhoogte, bijvoorbeeld tot 0,8 me
ter, maai dit is een goede gemiddelde waarde.
Kleiner dan 0,3 meter mag de MGwaarde ech
ter niet worden. Schepen met een grote me
tacenterhoogte zijn in een Noordzee-golfspectrum erg wreed en gevoelig hetgeen tot
slingerresonantie kan leiden; bezitten deze
schepen behalve een grote MG bovendien een
laag vrijboord, dan worden het gevaarlijke sltngerbakken. Sterk slingeren van containersche
pen kan men ook verwachten op de Atlantic of
Pacific bij een schuin van achteren inkomende
deining waarin telkens 2 è 3 hoge deiningkoppen elkaar om de minuut opvolgen. Zo kan een
groot containerschip met een breedte van 38
meter en een metacenterhoogte van 1,5 m e
ter - slingerperiode 30 seconden - in slingerre
sonantie worden gebracht.
Ook in deze situatie vraagt het schip om het no
dige vrijboord. Drastisch koers veranderen
er\/of vaart verminderen is de enige remedie.
Dit heeft echter weer een latere aankomsttijd
tot gevolg.
* Waterdichte indeling en stabiliteit
De waterdichte indeling onder het schottendek

van ro fo schepen vormt bij aanvaring in de zij
de maar een deel van de totale veiligheid. Zo
dra na schadevaring het water zich ook boven
het schottendek kan verspreiden - hetgeen ge
beurt ats de hellingshoek van het schip groter
wordt dan de hoek waarbii het schottendek het
water raakt - dan wordt de kans op kenteren bij
zonder groot. Met het breder worden van het
vrije oppervlak aan lijzijde van het rijdek (schot
tendek) wordt de ‘slacke tankcorrectie’ allengs
groter en ‘eet tenslotte de metacenterhoogte
op waardoor het schip plotseling kan omslaan.
Dit gevaar kan worden bezworen door in de zij
den en/of het autodek - al of niet in combinatie
met 'downflooding' - voorzieningen te treffen
die het schip voldoende reservedrijfvermogen
geven om na aanvaring rechtstandig te blijven
drijven (sponsons, schuim, langsschotten, deu
ren). Neemt niet weg dat bij vertrek en tijdens
de vaart de voorgeschreven procedures met
betrekking tot inspectie en controle en de re
gels van goed zeemanschap nauwgezet moe
ten worden nageleefd. De ‘Herald of Free En
terprise' en de 'Estonia' hebben ons in dit
opzicht veel geleerd. Houdt het schottendek
vrij van water. Vrij bewegend water op dekken
en tanktop is heel erg gevaarlijk!

M aritiem e regelgeving
De zorg voor schip en lading beslaat een breed
gebied en vraagt van de scheepsofficier gede
gen kennis en inzicht, ook wat de regelgeving
betreft. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is
er veel veranderd. Niet alleen nam het scheep
vaartverkeer drastisch toe, de schepen wer
den ook sneller en groter en er kwamen nogal
wat nieuwe typen bij. Automatisering en rationa
lisatie hebben hun invloed doen gelden, beman
ningen werden gereduceerd en vooral de
bedrijfsvoering onderging ingrijpende verande
ringen. Het vervoer van natte en droge bulkladingen nam aanzienlijk toe, de container nam
het stukgoederenvervoer grotendeels over en
het aandeel van de gevaarlijke stoffen groeide
beangstigend. Deze structurele verandenngen
hebben tot een omvangrijke internationale wet
geving geleid; vooral door ernstige ongevallen
als met de Torrey Canyon’ en de ‘Exxon Valdez’ - milieurampen van de eerste orde - en
rampen waarbij een groot aantal mensenle
vens verloren ging als met de ‘Enterprise’ en de
'Estonia’, is deze regelgeving in een stroomver
snelling terecht gekomen. Ook kreeg de mari
tieme wereld meer oog voor de kwetsbaarheid
van het milieu en werd de betreffende wetge
ving aangescherpt. Belangrijke conventies,
aanbevelingen en richtlijnen kwamen tot stand,
veelal voorbereid door de Internationale Maritie
me Organisatie (IMO), zoals:
- the International Load Line Convention;
- the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL);
- the Convention on the International Regula-

-

-

-

tions for Preventing Collisions at sea (C0LREG);
the International Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers (STCW);
the ILO Convention 147 (Merchant ShippingMinimum Standard-Convention);
the International Safety of Life at Sea Con
vention (SOLAS);
the International Conference on Tonnage
Measurement;
the IMO Guidelines on management for the
safe operation of ships and for pollution pre
vention;
the MSC/Circ.746 Guidelines for the Prepa
ration of the Cargo Securing Manual;
the IMO Resolution A.533, Elements to be
taken into account when considering the sa
fe securing of cargo units and vehicles in
ships.

Daarnaast heeft de scheepsleiding nog te ma
ken met de vele regels en voorschriften die
door klassebureaus, verzekeringsmaatschap
pijen, nationale wetgevingen en toezicht hou
dende organisaties als bijv. de Coastguard
worden gesteld.
In de 'IMO Guidelines on management leest
men: ‘The most important means of preven
ting maritime casualties and pollution of the sea
from ships is to design, construct, equip and
maintain ships and to operate them with pro
perly trained crews in compliance with interna
tional conventions and standards relating to
maritime safety and practicability".
In feite een verwijzing naar genoemde conven
ties en richtlijnen waarvan de wettelijke regimes
elkaar zoveel mogelijk aan moeten vullen en
versterken, zeker wanneer het om veiligheid en
zeewaardigheid gaat. Maar is dit altijd wel het
geval?
Het is opvallend dat bij de voorbereiding van
het nieuwe Scheepsmetingsverdrag van 1969,
de samenhang tussen de metingsvoorschriften
en de veiligheid van het scheepsontwerp -in c a
su de uitwatenng en het reservedrijfvermogen
- blijkbaar nooit een rol van betekenis heeft g e
speeld, terwijl dit onderwerp naar onze mening
toch zeker een plaats in de rubriek top mariti
me safety" verdient.

Verhouding GT/draagvermoger»
Waar gaat het om? De reder die een nieuw
schip bestelt, wenst een economisch schip.
Eén van de ontwerpcriteria daarbij is een zo
gunstig mogelijke verhouding tussen de Gross
Tonnage en het draagvermogen, dus een mini
male GT bij een zo groot mogelijk draagvermo
gen. Zulks om de doodeenvoudige reden dat in
de meeste landen de havengelden gekoppeld
zijn aan de Gross Tonnage van het schip. Het
S C H IP M W E R F
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Grote invloed van extra vrijboord op de stabiliteit

waterdicht gedeelte van het schip dat boven de
waterlijn uitsteekt - en dat de ontwerper juist zo
dringend nodig heeft om het schip veiliger te
kunnen maken en de lading beter te bescher
men - maakt echter deel uit van de brutotnhoud: dus het voiume waarover havengeld
moet worden betaald. Het ligt dan ook voor de
hand dat het reservedrijfvermogen van een
nieuw schip niet ruimer wordt ontworpen dan
strikt noodzakelijk is. De trend naar schepen
met een zo klein mogelijk reservedrijtvermogen is daarmee gezet, een ontwikkeling die
naar veler mening fout is. Men denke aan de
vroegere 500 BRT-grens tussen Kleine- en Gro
te Handelsvaart, later de 75 meter grens en
daarna de zo belangrijke 4000 GT grens. Voor
al tegen de onderkant van zo’n grens staat de
ontwerper voor het moeilijke karwei om de ge
noemde verhouding zo gunstig mogelijk uit te
laten vallen en de brutoinhoud toch onder de
gestelde grens te houden. Vanuit veiligheidsoogpunt bekeken, komt men onvoldoende toe
aan een optimalisering van vorm en afmetingen
van het schip èn van de uitwatering. Er ont
staan schepen die men ‘minimumlijders' zou
kunnen noemen, paragraafschepen. “Zolang er
grenzen zijn, zullen mensen altijd proberen
maximaal mogelijk gebruik te maken van de
speelruimte tussen die grenzen”, lezen we in
een studie over dit onderwerp.
Binnen het raam van deze beperkingen leveren
ontwerpers en werven schepen af die zo goed
mogelijk zijn. Het toezicht op de bouw is bij de
klassebureaus in vertrouwde handen, de con
trole op de naleving van de wet door SI, Port
State Control en andere lichamen eveneens.
Hierover geen twijfel. Het moge echter duidelijk
zijn dat veiligheid en zeewaardigheid van be
MEI 2000 - S C H IP in W ERF dt ZEE

paalde scheepstypen kunnen worden opge
voerd wanneer de ontwerper niet wordt gehin
derd door de beperkingen die een gevolg zijn
van de metingsvoorschriften. De ontwerper
moet vrij zijn in de keuze van de holte van de
romp. Bij vele reders en scheepsbouwtechnici
leeft dan ook een groeiend bezwaar tegen het
gebruik van de Gross Tonnage als maatstaf
voor verschuldigde havengelden. De critici ach
ten een fundamenteel andere benadering
noodzakelijk. Zij zijn terecht van mening dat de
haven betaald moet worden voor de service
die deze daadwerkelijk aan het schip verleent.
Die dienstverlening hangt nauw samen met de
'mooringlengte', de waterdiepte en de breedte
die door het schip in beslag genomen worden
(Loa x B x Diepgang op Plimsollmerk). Daaren
tegen heeft de haven niets te maken met de
'eaming capacity1van het schip. Vroeger was
dat wel de oorspronkelijk bedoeling van tol die
het schip moest betalen aan koningen, roofrid
ders, staten en nu nog aan kanaalautorrteiten
zoals in het Suezkanaal en het Panamakanaal.
Een zwaarwegend argument van de critici is
dat de bestaande samenhang de zeewaardig
heid en veiligheid van bepaalde scheepstypes
nadelig benvloedt en derhalve niet aanvaard
baar is. Dit geldt des te meer nu het acceptatieniveau van de samenleving met betrekking tot
milieu- en veiligheidsrisico’s danig is veranderd
en wettelijke drempels steeds hoger worden
opgetrokken. Om nog maar niet te spreken
van de financiële risico’s die een reder bij een
ongeval loopt, laat staan de hoge premies wel
ke de Protection & Indemnity Clubs hem in re
kening brengen. Men hoeft slechts te denken
aan ongevallen als met de 'Mount Louis', de
'Sherbro' en recentelijk met de ‘Erika’ voor de
Franse kust. Bij de ‘Sherbro’ gingen 'slechts' en

kele tientallen containers verloren maar toch
ontsnapten onze kusten ternauwernood aan
een milieuramp. Slechts weinigen realiseren
zich dat in 1992 met minder dan 40.000 con
tainers op de wereldzeeen ronddreven (bron
Nieuwsblad Transport 30-12-*93). Onlangs ver
loor de 'APl China' 400 containers tijdens
zwaar weer in de Pacific.
Dat het gebruik van de brutonnhoud als maat
staf voor de hoogte van de 'natte' havenkosten
averechts werkt op het ontwerp van veiliger
scheepstypen bewijst het open containerschip,
een innoverend scheepstype met extra vrij
boord in de zijden en met in het ladinggedeelte
- behalve in het voorschip - doorlopende glijrails
die reiken vanaf de buikdenning tot aan de bo
venste containerlaag; de luikdeksels op halve
hoogte zijn dus verdwenen.
Het was destijds een gedurfde stap van de
Scheepvaartinspectie (Ir. A.v.d. Wouden) om
toe te staan de luiken weg te laten mits bewe
zen werd dat in zwaar weer (wind NoordAtiantic, BF 11; gofven 8 meter hoog) de waterovername beneden een zekere grens bleef en de
ruimen gelensd konden worden. Aanleiding
hiertoe waren de zware ladingschepen welke,
soms met grote zware stukken, de luikopeningen niet konden sluiten. Het open container
schip heeft zich in de afgelopen acht jaar bewe
zen als een zeewaardig schip met kortere laaden lostijden. Het extra vrijboord geeft aan de la
ding een betere bescherming en maakt het
schip zeewaardiger. Helaas is ten gevolge van
de grotere holte ook de brutoinhoud toegeno
men met alle gevolgen voor de haven- en kanaalgelden. Extra veiligheid en bescherming
van lading en milieu worden hier dus niet be
loond, integendeel.
Een ander voorbeeld is de bestaande tanker
met haar grote rechthoekige tanks waar inwen
dige corrosie een grote vijand vormt.
Door de ontwerper meer ruimte te geven, zou
de cilindertanker met gladde flessen kunnen
worden geïntroduceerd.

Stabiliteit
Het minimumvrijboord is een maat voor het re
servedrijfvermogen van het afgeladen schip
d.w.z. voor het waterdichte gedeelte dat boven
de hoogst toegestane waterlijn uitsteekt. Hoe
groter dit reservedrijfvermogen, des te meer
volume heeft het schip achter de hand om bij
ongevallen het verloren gegane drijfvermogen
te compenseren en daarmee groeit de kans op
behoud van het schip. Hoe groter het mini
mumvrijboord en hoe hoger de kop van het
schip, des te hoger ligt het dek boven water en
groeit de dynamische vormstabiliteit van het
schip en daarmee de stabiliteitsomvang. Een
verantwoord reservedrijfvermogen in het voor
ste deel van het schip - een bak is vaak wense
lijk - verbetert het zeegangsgedrag en beperkt

de kans op groen water en dus op schade.
Meer vrijboord betekent ook een toename van
de holte en daarmee de mogelijkheid om meer
lading te stuwen op de plaats waar het hoort,
namelijk onderdeks. En zo zou men door kun
nen gaan. Het reservedrijfvermogen vormt
zo'n elementair bestanddeel van de veiligheid
van het schip en zijn omgeving dat van de wet
een stimulerende werking uit zou moeten
gaan. De figuur op de voorgaande pagina geeft
nog eens de grote invloed aan van extra vrij
boord op de stabiliteit.
Zoals in vroeger tijden de Sonttol tot de ont
wikkeling van het fluitschip heeft geleid - de
hoogte van de tol was namelijk afhankelijk van
de scheepsbreedte over het bovendek geme
ten - zo heeft onze tonnagemeting ook invloed
op het huidige scheepsontwerp. Ook het
mooie passagiersschip ‘Oranje’ van de St.Mij.
'Nederland’ leed aan de sterke ‘tumble home’,
veroorzaakt door het streven naar een lagere
Suez tonnage, en werd daardoor een slingerbak voor de passagiers. Elk scheepsontwerp
vraagt een minimale holte (Depth D), niet al
leen uit het oogpunt van de langsscheepse
stijfheid van het schip (denk aan de dikte van
de dekbeplating en lagere trek- en drukspanningen in dek- en bodembeplating), maar ook
uit dat van zeewaardigheid (denk aan de ruim
te voor topside-ballasttanks om het bolbuigend moment te verkleinen en tevens om MG
te reduceren en zo de slingerbewegingen te
■verzachten’).
Holte is de optelsom van diepgang en vrij
boord. Aan de zomerdiepgang kan met wor
den getornd want deze wordt bepaald door
het gewenste draagvermogen. Wat overblijft
is het vrijboord. Een goed vrijboord gecombi
neerd met een hoog voor- en achterschip is
altijd gunstig en bezorgt het schip zeewaar
digheid en veiligheid, vooral in zware zee
gang. Elk schip behoort dan ook zeeg te heb
ben, zeker in het voorschip. Bij veel moderne
containerschepen, bulkcarriers en VLCC’s rok
len de zeeën echter bij 5° stamphoek al over
het voorschip, deze is dan te laag. De boeg
moet namelijk minstens zo hoog zijn dat deze
bij 6° stamphoek nog juist boven water
steekt. Een bak op het voorschip wordt i.v.m.
de GT-meting tegenwoordig veelal weggela
ten en dat terwijl een verhoogde uitwaaieren
de bak bij zwaar stampend schip en hoge
aanschietende zeeën de lading beter be
schermt en uiteindelijk de redding van een be
manning kan betekenen.

Een blik in het verleden
Ruim een eeuw geleden namen de meeste
maritieme landen het Britse systeem van me
ting over, het welbekende Moorsomstelsel.
Nederland behoorde tot de landen die zich in
1947 bij het Verdrag van Oslo aansloten. Bru

to en netto mhoud werden uitgedrukt in registertonnen van 2,83 m3 en golden als graad
meter voor de verdienende capaciteit (the
earning capacity) van het schip. De brutonhoud werd daarmee bepalend voor de hoogte
van bepaalde ‘dues’ als de havengelden, maar
ook voor de grootte en samenstelling van de
bemanning en de omvang van de uitrusting.
Ook zette de meting haar stempel op het
scheepsontwerp; dit blijkt nu fataal te worden
voor containerschepen, bulkcarriers en tan
kers. De regels voor de scheepsmeting wa
ren opgenomen in het Verdrag van Oslo, daar
naast bestonden er echter ook nog Engelse,
Amerikaanse, Russische en Griekse metin
gen. Ofschoon de spelregels onderling niet al
te veel verschilden, waren de interpretatiever
schillen soms te groot. Zo kon de meting van
schip 'A' aanzienlijk verschillen van die van het
zusterschip 'B' dat toevallig onder een andere
vlag voer. De eenduidigheid ontbrak zodat
grote schoonmaak nodig was. Een nieuw metingsverdrag zou aan enkele fundamentele
voorwaarden moeten voldoen. Zo moest het
eenvoudig van opzet zijn en geknoei aan het
scheepsontwerp beletten om zo tot lage ton
nages te komen. Het schip moest kunnen
worden gexploiteerd en de vrijstellingen in de
bovenbouw die nodig waren om de accom
modatie leefbaar te houden, mochten niet no
deloos ingewikkeld zijn.
Ter voorbereiding van een universeel sys
teem van scheepsmeting vond in 1969 in
Londen onder auspiciën van de IMCO een in
ternationale conferentie plaats. Deze leidde
tot een nieuw internationaal scheepsmetingsverdrag dat in 1982 van kracht werd. Een
subcommissie had in de jaren voorafgaande
aan de Londense conferentie al veel voorbe
reidend werk verricht maar kon niet tot een
duidelijke conclusie komen (naar verluidt be
stond de subcommissie uit niet-zeevarenden
en telde geen scheepsontwerpers). Men had
namelijk als opdracht om ervoor te zorgen
dat de getalsmatige uitkomsten van de nieu
we metingen niet te veel van de oude zouden
verschillen. Daar nu viel moeilijk aan te vol
doen. Het gevolg was dan ook dat de confe
rentie drie uitgewerkte voorstellen voorge
schoteld kreeg, waarvan twee konden
worden beschouwd als een vereenvoudiging
van het Oslo-systeem, terwijl het derde was
gebaseerd op de waterverplaatsing en het to
tale ombouwde volume van het schip. In
amendementen werd nog voorgesteld om de
meting alleen op de waterverplaatsing of het
draagvermogen te baseren maar uiteindelijk
besloot de conferentie tot een systeem waar
in bruto- en netto inhoud werden gedefinieerd
als resp. functies van het volume volgens de
mal van alle besloten ruimten (GT) en van de
ladingruimten (NT). Het principe bleef echter

onjuist, betaling op basis van 'eamtng capacr

y.
Aangezien de volumina m kubieke meters wer
den gemeten, moesten reductiefactoren K I
en K2 worden ingevoerd om getalsmatig in
de buurt van de uitkomsten volgens het oude
metingssysteem in registertonnen te komen.
Zo bleef de sprong tussen oud en nieuw be
perkt. Vanuit scheepsbouwkundig oogpunt
bekeken, veranderde er door dit broddelwerk
in principe echter weinig. Opnieuw was im
mers gekozen voor een systeem waarbij ook
het bovenwaterschip -dus het reserve-drijfvermogen - bij de bruto-inhoud werd inbegrepen.
Door vast te houden aan een dit driedimen
sionaal systeem (lengte/breedte/holte) werd
opnieuw een trend naar kleine holten en dus
naar marginale reservedrijfvermogens gezet.
Dit ondanks waarschuwende geluiden uit krin
gen van het 'Royal Institution of Naval Archi
tects' (John Tuttin 1 9 4 4 / E.V.Telfer 1969) en
het 'Institution of Engineers and Shipbuilders
in Scotland' (Murray Stephen 1944). Deze
deskundigen waren destijds al van mening dat
tarieven van haven- en kanaalgelden etc. af
hankelijk moesten worden gesteld van afme
tingen en factoren die rechtstreeks te maken
hadden met de aard van de dienstverlening
aan het schip en dus niet van de inhoud van
het schip.
Stephen stelde:’The root of the whole trouble
has been the principle on which the old tonna
ge laws were based, that is to say the earning
capacity of the ship. If the alternative princip
le, namely to use the cost of the service ren
dered to the ship, had been employed, the
tonnage laws would not have got into anything
like the muddle in which they are today.”
U e e n v is ie

De samenhang tussen Veilig schip en schone
zee’ enerzijds en ‘reservedrijfvermogen’ ander
zijds heeft in 1969 blijkbaar geen rol gespeeld.
Men was er onvoldoende van doordrongen dat
het principe van de scheepsmeting een ontwik
keling naar veiliger en economischer scheepstypen wel eens in de weg zou kunnen staan; de
meting vormde een keurslijf zowel voor reder
als ontwerper en belette een ontwikkeling naar
'gezonde’ schepen. Men kan zich afvragen of
het, alle kennis en ervaring ten spijt, in 1969
niet aan visie heeft ontbroken. En als men de
samenhang dan al begreep, was men dan be
ducht voor de nasleep van zo’n ingrijpende ope
ratie? In elk geval is het aantal pleitbezorgers
voor een koersverandering destijds klein ge
weest. En dat alles ondanks de ervaring uit de
Tweede Wereldoorlog toen honderden koop
vaardijschepen met hun bemanningen verioren
gingen. Ze sleepten manschappen en mate
rieel van heinde en ver aan, waren vaak (te)
diep afgeladen en maakten vooral in de winter
S C H IP en W E R F ie ZEE - MEI 2000

maanden barre reizen met name over de
NoordAtiantic. Een enkel citaat uit de memoi
res van kapitein Jan Lassche - de latere com
modore van de Stoomvaart Mij. Nederland schetst een beeld.
In Durban aangekomen werd ik als kapitein
op een van de in Indië overgenomen Duitse
vrachtschepen aangesteld. Met dit schip, de
‘Balingkar’ (ex-’Werdenfeis’) maakten we twee
rondreizen van Engeland naar Alexandnë rond
Kaap de Goede Hoop. Op de eerste reis de
den we Bombay aan om daar Indische p re
ducten voor Engeland te laden. De veiligste
route liep via Kaapstad en Norfolk. In de Atlae
tic kregen we met een heel nieuw facet van
de oorlog te maken, n.l. aanvallen door vijae
delijke vliegtuigen.
Het varen in de Noord-Atlantic bij winterweer
bleek geheel iets anders te zijn dan het varen
op de betrekkelijk kalme Indische Oceaan,
vooral toen het werd toegestaan om dieper af
te laden dan het Plimsolkmerk veroorloofde.
Voorheen stonden hierop sancties. Menig ka
pitein heeft later berouw gehad van zijn goede
wil om hieraan mee te werken. Met die paar
honderd ton extra mocht hij bij storm weer en
hoge zee al blij zijn wanneer hij zijn schip bo
ven water kon houden, laat staan om alle
manoeuvres van het konvooi te volgen. Vaak
had het dieper afladen tot gevolg dat redding
boten en andere dekuitrusting die niet sterk
genoeg bleek, kapot sloegen.

In 1942 maakten we zo'n barre winterreis
waarbij we vlak onder Usland doorgingen. Het
was verschrikkelijk koud en dik van de mist
hetgeen ons vermoedelijk van vijandehjke Uboten heeft gevnjwaard. Via de Pentland Firth
ging de reis naar Huil waar we - in deze door
luchtaanvallen zwaar geteisterde stad - de
vreselijke ruïnes zagen.(...) Van Huil ging de
reis vervolgens naar New York om daar voor
Alexandrië te laden. De helft van de lading be
stond uit ammunitie; 5.000 ton.
Twee dagen later, bij Cape Hatteras liepen we
in een van de zwaarste stormen die ik ooit
heb meegemaakt. De zeeën rolden als ber
gen aan en er was geen sprake van dat we
onze voorgeschreven vaart konden behou
den. Met langzaam draaiende machine gin
gen we bijliggen doch de zeeën liepen over
de gehele lengte van het schip. Op de luiken
stonden vijftien kisten met vliegtuigen ge
sjord. Alhoewel deze sjorringen het hielden,
werden de kisten toch in stukken geslagen en
het gehele dek was dan ook een ruïne van ver
wrongen aluminium en los liggende onderde
len. De presenningen op de luiken begonnen
hier en daar te scheuren en enige matrozen
raakten zwaar gewond. Een passage over
dek was niet langer mogelijk. Het was toen
middernacht. We pasten het laatste middel
toe dat we tot onze beschikking hadden, na
melijk het schip met gestopte machines laten
drijven (kisten). Het schip ging geweldig te

keer en slingerde soms wel 40". Hierdoor
braken twee kisten met zware motoren door
hun sjorringen. Gelukkig werkten deze zich
zelf tussen railmg en luikhoofd vast. Zo haal
den we de ochtend van de volgende dag; al
les zag er toen wat handzamer uit. Heel
langzaam nam de wind en later ook de zee af
en konden we proberen de verloren gegane
verheid weer in te lopen."
In dit artikel menen we namens vele zeevaren
den en oud-zeevarenden te spreken wanneer
we ons scharen in het kamp van diegenen die
menen dat de samenhang tussen GT en veilig
heid zoals in dit artikel geschetst, niet meer
van deze tijd is en verandering behoeft. Sche
pen met de kleinst toegelaten uitwatering wel
ke 70% en meer van hun totale lading aan dek
vervoeren om daarmee onder alle weersom
standigheden de reis te aanvaarden, vormen
naar onze mening een groter risico dan sche
pen met zoveel mogelijk lading onderdeks.
Ook al wordt als gevolg van deze ontwikkeling
nog geen merkbare toename van het aantal
ongevallen gemeld en slaan de verzekeraars
nog geen alarm, men behoeft geen helder
ziende te zijn om te beseffen dat één enkel on
geval waarbij deklading met gevaarlijke stof
fen in het water terecht komt, problemen kan
scheppen waarbij het onderwerp 'gasboring
Waddenzee' verbleekt.
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Van der Baan en Van Oossanen
Naval Architects & Marine Engineers B.V.
Van der Baan en Van Oossanen Naval Architects is een gespecialiseerd bureau voor scheepsontwerpen. Wij houden ons in brede
zin bezig met het ontwerp van uiteenlopende jachten en bedrijfsvaartuigen en het verbeteren van de vaar-eigenschappen van be
staande ontwerpen. Vanwege een gestage groei van werkzaamheden zijn wij op zoek naar kandidaten voor de volgende funkties:

ONTWERPER

TEKENAAR

- Zelfstandig uitvoeren van ontweip werkzaamheden
ten behoeve van de onderhanden projecten
in de meeste ruime zin
- Realiseren van ontwerpen in staal, aluminium,
hout en hoogwaardige kunststoffen vooreen
internationale relatiekring
- Enkele jaren ervaring en bij voorkeur bekend met
scheepsbouwkundige ontwerpprogramma’s
- Opleiding : TU- of HTS Scheepsbouwkunde

- Begeleid uitvoeren van constructieve en teken werkzaamheden
ten behoeve van de onderhanden projecten
- Onderhouden van kontakten met toeleveranciers
- Ervaring is minder belangrijk, maar bekendheid met
programma’s als Autocad is een noodzaak
- Opleiding : HTS of MTS Werktuig- of Scheepsbouwkunde

Inlichtingen kunnen w o rd en ingew onnen bij de heer Ir. \ 1 . van S c h a ik op o n d erstaan d n u m m er.
B e n t u geïnteresseerd in één van deze fu n kties stu u r d an u w c.v . n a a r :
V a n d e r B a a n en V a n O ossanen N a v a l A rc h ite c ts B .V ., C 'o sterw eg 5 , 6 7 0 2 A A W A G E N I N G E N
T elefo o n ( 0 3 1 7 ) 4 9 7 6 1 5 , telefax ( 0 3 1 7 ) 4 2 4 4 0 8 , E -m a il b a an _o o ssa n e n @ co m p u se rv e .co m

MEI 2000 - SCHIP t * W ERF * ZEE

63

L lo y d s R eg ister o f S h ip p in g W orld S h ip b u ild in g S ta tistics, d ece m b er 1999
Opgeleverd
4 e kwartaal

Tabel 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(7)
0)
(10)
(12)
(11)
(13)
(14)
(15)
(16)
(18)
(17)
(19)
(20)

Opdrachten
4e kwartaal

Verschil to .v .
vorig kwartaal

Orderportefeuille
per 31 decem ber

N

egt

N

egt

N

egt

gt

N

egt

Zuid Korea
Japan
China
Italië
Duitsland
Polen
Frankrijk
Spanje

26
78
23
12
13
13
4
11

711.375
1.383.610
258.592
226.992
155.701
122.491
28.316
165.583

78
108
56
9
9
30
3
17

2.129.880
1.546.853
554.430
363.075
206.033
304.408
15.980
27.784

377
420
235
58
76
108
29
118

11.834.050
8.714.807
2.817.826
2.106.446
2.046.527
1.313.223
953.369
918.970

22.608.957
17.367.880
4.171.421
1.956.314
2.008.334
1.489.799
693.117
768.369

+ 32
+ 21
+ 27
0
5
+ 10
4
12

+ 1.273.828
+
74.551
+ 344.074
+
50.195
+
68.450
+ 139.394
67.654
146.105

N ederland

16

8 0 .8 4 1

11

39122

247

8 5 8 .3 9 3

5 2 0 .8 9 5

Finland
Taiwan
Roemenië
USA
Kroatië
Rusland
Oekraine
Denemarken
Turkije
Noorwegen
Ver, Koninkrijk

2
8
8
22
0
3
0
4
8
8
2

192.587
99.561
37.478
58.130
0
18.347
0
83.558
31.665
51.957
15.652

1
16
9
26
2
1
1
3
3
11
5

105.000
238.351
32.689
81.585
30.720
5.892
1.750
128.468
16.490
26.424
5.460

8
39
104
55
34
57
25
11
45
33
19

813.050
787.637
654.917
595.639
578.797
409.163
360.859
336.010
288.394
219.461
180.323

647.600
1.452.508
613.099
629.575
765.386
316.915
426.581
474.175
239.585
160.054
107.131

296

3.867.570

447

6.086.087

2.463

38.590.626

58.872.291

Wereld

Tabel 2

Opgeleverd
4 “ kwartaal

Opdrachten
4 e kwartaal

-

17

1
+ 10
5
+ 3
+ 1
4
3
1
9
2
+
1
-

+

Orderportefeuille
per 31 decem ber

33

-

+
-

+
+
+
-

-

7 0 .2 6 6

88.320
178.548
37.988
28.398
19.170
26.763
64.064
44.769
29.357
48.613
8.676

+ 1.674.188

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

egt

gt

N

egt

LNG tankers
LPG tankers
Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)
Producttankers
Overige tankschepen

1
6
20
16
16
0

84.150
91.702
262.929
570.599
275.673
0

0
4
24
12
25
0

0
63.877
328.397
499.030
596.646
0

19
37
142
142
129
3

1.455.683
705.442
2.014.666
5.472.830
2.687.306
3.708

1.928.909
801.522
2.193.868
16.148.185
4.124.184
1.612

_
+

2
3
13
4
4
0

— 88.920
35.135
89.140
74.286
+ 298.716
0

Droge bulkschepen
Droge bulk/olie schepen
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

21
0
2
1

387.171
0
38.114
9.963

88
0
3
3

1.626.386
0
46.120
11.000

335
2
5
6

6.152.472
46.680
85.120
27.200

13.222.968
77.800
165.600
32.800

+ 54
0
+ 1
+ 2

+ 1.111.455
0
+
8.720
+
1.095

Vrachtschepen
Pass./Vrachtschepen
Containerschepen
Koelschepen
Roro vrachtschepen
Pass./ro-ro vrachtschepen
Cruise schepen
Overige passagiersschepen
Overige droge lading

32
1
34
5
24
6
3
4
1

220.326
19.233
671.668
65.361
409.646
56.150
252.688
6.180
20.900

32
0
57
1
10
16
6
14
2

167.419
0
1.496.412
3.444
124.650
231.363
494.160
31.350
30.000

406
3
256
20
95
86
50
45
8

2.674.671
18.730
6.365.555
260.586
1.776.719
1.531.136
4.093.280
112.030
99.372

2.195.542
12.726
9.005.367
201.069
2.507.166
1.547.033
3.135.361
21.627
112.682

_
+
+
+
+
+

_

Subtotaal ladingschepen

193

3.442.443

297

5.750.254

1.789

35.583.186

57.436.021

Vissenjvangschepen
Visserij, overig
Offshore, bevoorrading
Offshore, overig
Research
Slepen/duwen
Baggeren
Overig

26
1
17
4
2
33
0
20

76.071
2.350
103.386
116.691
18.188
45.598
0
62.843

65
6
16
0
3
45
1
14

101.542
27.469
92.050
0
16.830
65.783
3.000
29.159

255
10
38
17
16
250
14
74

609.465
43.514
251.026
936.676
94.570
408.358
204.232
459.599

Subtotaal bedrijfsvaartuigen

103

425.127

150

335.833

674

Totaal

296

3.867.570

447

6.086.087

2.463

18
1
23
5
14
4
1
8
1

+
+
+
+
+

192.720
19.136
833.508
72.889
242.873
163.286
171.167
16.746
9.540

+ 38

+ 1.799.134

207.488
13.861
88.275
622.415
38.746
95.432
113.422
256.631

+
+
+
+
-

12
3
2
5
1
6
1
9

_
+
+
+
-

25.524
17.709
7.923
106.095
1.358
753
30.120
32.628

3.007.440

1.436.270

-

5

-

124.946

38.590.626

58.872.291

+ 33

+ 1.674.188
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Het wereldorderboek had eind 1999 een om
vang van 2463 schepen met 38.590.626 egt
en 58.872.291 gt; dat is 33 schepen,
1.674.188 egt (4,5%) en 3.816.947 gt
(6,9%) meer dan eind vorig kwartaal.
De opleveringen waren: 296 schepen met in
totaal 3.867.570 egt en 5.629.800 gt; dat is
24 schepen meer, maar 72.453 egt (1,8%)
en 644.592 gt (10,3%) minder dan in het
voorgaande kwartaal.
Nieuwe opdrachten lagen opnieuw aanzienlijk
hoger dan in het voorgaande kwartaal: 447
schepen, met in totaal 6.086.087 egt en
9.906.918 gt; dat is 112 schepen,
1.128.365 egt (22,8%) en 1.839.934 gt
(22,8%) meer dan in het voorgaande kwar
taal.

Naar gt gemeten staat Nederland met
520.895 gt op de 14e plaats (onveranderd)
en naar aantal schepen in opdracht met 247
schepen op de 3* plaats (onveranderd).
Bij de opgeleverde tonnage neemt Nederland
met 80.841 egt de l l e (12*) plaats in, met
46.613 gt de 1 l e (12*) plaats en naar aantal
schepen met 16 stuks de 5** plaats (gedeel
de 4e t/m 6*; tussen haakjes de positie in het
vorige kwartaal).
Er waren 11 nieuwe opdrachten met 39.122
egt en 24.064 gt. Hiermee staat ons land op
de 13* (7e) plaats naar egt, op de 13* (10*)
naar gt en op de met Noorwegen gedeelde 9*
en 10* (4**) plaats qua aantal schepen.

Zuid Korea+
China
+
Frankrijk +
Polen
+
Verenigde Staten

1.363.692
908.256
346.576
303.646

SingaporeFinland
Denemarken
Italië
Noorwegen
Nederland
Japan

127.196
140.135

136.118

146.524
191.720
263.192
270.190
1.313.532

Het lijstje spreekt verder voor zich. Hopelijk
brengt ons land het er beter af in het nieuwe
jaar.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere details.
Volgens de gegevens van Lloyd's moest on
geveer 62% van de orderportefeuille (24,2
miljoen egt) in 2000 worden opgeleverd, cir
ca 27% (10,3 miljoen egt) in 2001 en de rest
(4,1 miljoen egt) in 2002 of later.

Jaarcijfers 1999
Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de opge
leverde schepen en ontvangen opdrachten
gedurende het kwartaal en van de orderporte
feuille per einde kwartaal, alsmede van de ver
schillen in de orderportefeuille ten opzichte
van het vorige kwartaal (in aantallen schepen
en compensated gross tonnage, orderporte
feuille bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de rangor
de aangegeven in het beschouwde kwartaal
en (tussen haakjes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Grote winnaar qua omvang van de orderpor
tefeuille was weer Zuid Korea met een winst
van ruim 1,2 miljoen egt. Ook China en Polen
gingen er opnieuw meer dan 100.000 egt op
vooruit, evenals Taiwan. Meer dan 100.000
egt achteruit ging alleen Spanje, maar ook
Finland, Nederland en Frankrijk verloren relatief vrij veel.
De cijfers voor de Top 20’ scheepsbouwlanden worden in tabel 1 gegeven.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende
scheepstypen.
Daaruit blijkt dat de groei van de orderporte
feuille vooral te danken is aan opdrachten
voor bulkcarriers en containerschepen.

Vergelijking ‘99 - ‘98
Wanneer we de cijfers per einde 1999 verge
lijken met die per einde 1998, blijkt dat de
omvang van het wereldorderboek in het afge
lopen jaar met 1.486.883 egt en 484.795 gt
is toegenomen, maar dat het aantal schepen
172 lager is.
Onderstaand lijstje geeft de belangrijkste win
naars en verliezers (>100.000 egt + o f-).

Nederland
Ons land neemt met 858.393 egt op de we
reldranglijst de onveranderde 9* plaats in.
Tabel

3

LPG tankers
Chemicaliëntankers
Productentankers
Vrachtschepen
Containerschepen
Roro vrachtschepen
Pass./roro vrachtschepen
Cruise schepen
Bedrijfsvaartuigen
Totaal
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Opgeleverd
4e kwartaal

Opdrachten
4e kwartaal

Totalisering over het gehele jaar van de kwar
taalcijfers voor opgeleverde schepen en nieu
we opdrachten levert de volgende informatie
op:
In 1999 werden in totaal 1233 schepen met
16.411.267 egt en 25.387.953 gt opgele
verd.
Er zijn twaalf landen die meer dan een kwart
miljoen egt hebben geproduceerd:
Japan
6.141.517
Zuid Korea 4.401.279
China
724.272
Duitsland
656.654
Italië
649.416
Spanje
393.951
Nederland
366.690
Polen
365.786
Denemarken
307.987
Taiwan
302.220
Finland
294.195
USA
261.793

Orderportefeuille
per 31 december

s

=
=
=
=

=
S

=
=
=
SB
=

37,42%
26,82%
4,41%
4,00%
3,96%
2.40%
2,23%
2,23%
1,88%
1,84%
1,79%
1,60%

Verschil to .v .
vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

egt

gt

1
0
1
9
1
0
0
0
4

4.100
0
6.398
42.859
5.143
0
0
0
10.101

0
0
0
6
0
0
0
0
5

0
0
0
33.402
0
0
0
0
5.720

0
6
1
112
0
1
2
1
124

0
42.995
6.398
517.937
0
9.576
52.200
4.188
225.099

0
26.080
3.999
349.190
0
9.120
58.000
698
73.808

16

80.841

11

39.122

247

858.393

520.895

N
-

egt

1
0
1
6
0
0
1
0
8

-

4.100
0
6.398
19.058
0
0
15.485
0
25.255

- 17

-

70.266

-

-

-

-

L lo y d s R eg ister of S h ip p in g W orld S h ip b u ild in g S ta tistics, d ece m b er 1999
Daarna volgen Noorwegen, Roemenië, Singa
pore, Kroatië, Turkije en Frankrijk met elk
meer dan 100.000 egt.
Zuid Korea mag dan Japan overtuigend van
de eerste plaats hebben verdreven, wat de
omvang van het orderboek betreft, qua ge
produceerde tonnage is Japan nog altijd ver
uit het belangrijkste scheepsbouwtand in de
wereld.
Ons land staat naar egt op de 7e plaats, naar
gt met 232.998 gt op de 11' plaats en naar
aantal schepen met 72 stuks op de 3e plaats.
In 1999 werden in totaal 1485 schepen met
18.993.294 egt en 28.938.768 gt besteld,
naar egt ongeveer evenveel als in 1998,
maar aanzienlijk minder dan in 1997.
Er zijn twaalf landen die meer dan 250.000
egt aan nieuwe opdrachten hebben geboekt:

Zuid Korea
Japan
China
Polen
Duitsland
Italië
USA
Spanje
Frankrijk
Taiwan
Nederland

6.325.454
4.934.441
1.924.318
821.223
742.803
729.820
424.563
354.243
352.306
329.433
2 7 9 .1 7 8

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

33,30%
25,98%
10,13%
4,32%
3,91%
3,84%
2,24%
1,87%
1,85%
1,73%
1,47%

Daarna volgen Denemarken, Kroatië, Finland,
de Filippijnen, Roemenië, en Noorwegen met
ieder meer dan 100.000 egt.
Naar egt staat Nederland dus op de l l e
plaats, naar gt met 178.175 gt op de 14e
plaats en qua aantal schepen met 70 stuks
op de 7e.

Opgeleverd werden:
170 bulkcarriers
83 olietankers
109 containerschepen
72 roro vrachtschepen
67 produktentankers
81 chemicaliëntankers

2.976.247
2.847.577
2.063.175
1.406.153
1.122.719
1.094.539

Besteld werden:
249 bulkcarriers
153 containerschepen
46 olietankers
65 produktentankers
17 cruiseschepen
86 chemicaliëntankers
67 pass. rcKO vr.s.

4.522.281
3.813.699
1.802.593
1.242.311
1.227.388
1.221.907
1.043.360

H M C is een onafhankelijk ingenieursbureau dal w erkzaam is op de
gebieden maritieme bedrijfswetenschappelijke applicaties en marine
services, wereldwijd opererend m et een filiaal in Singapore. Voor het
leveren van diensten, zoals voorbereiden en begeleiden van speciale
transporten, het leveren en ontwikkelen van m aritiem e software, zo 
als de C PC beladingsoftware en diverse planningsystemen. alsmede
voor de ontwikkeling van onze producten voor transport engineering
en monitoring, zijn wij op zoek naar.

BBB
1

Naar scheepstype zijn de opleveringen resp
opdrachten als volgt over de voornaamste ty
pen (meer dan 1 miljoen egt) verdeeld:

P R O J E C T S E R V IC E

Bent u op zoek naar goed gekwalificeerd personeel?
Dan Is B B B Pro|octservice DE partner voor u!
Wij bemiddelen zowel hoger als lager kader technisch personeel voor o .a
de offshore, marine, scheepsbouw, petrochemische en de metaalindustrie.
U kunt dan denken aan englneere, ontwerpers, CAD-tekenaars,
ijzerwerkers. contructiebankwerkers/lassers en plaatwerkers.
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met: B B B Projectservice, tel. 020-5816944, fax 020-6849787, e-mail:
projectservice0bbb.nl
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SWZ 0 0 0 5 0 3

nrpg-15. ta-5, dr-1, ph-10, ENG

Informatiecentrum/BTUD

Damage stability characteristics of
model RO/RO ferries

Kopieen van de hier vermelde artikelen
zijn tegen betallng verkrijgbaar bij:

Ross, C.T.F.; Stothard, S.; Slaney, A.

This paper presents an overview of Re
motely Operated Vehicles (ROVs) and, in
particular, their use in the deep ocean,
which includes depths beyond 10,000
feet. Although the intent of the paper is
to address tethered, free-flying vehicles,

Maritiem Informatie Centrum
Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Tel: 015.2786663
Fax: 015.2786855

Marine Technology (001910), 200003,
vol.37, n o .l, pg-57, nrpg-7, gr-4, dr-3,
ENG
The paper reports on experimental inves
tigations which have been made on four
model RO/RO ferries. One of these was
based on a 1/1 00th scale model of the

E-mail: mic@library.tudelft.nl

Herald of Free Enterprise. Two of the
Bij bestelling van artikelen dient u het SWZ-

other models were modified versions of

nummer van het abstract op te geven.

the Herald of Free Enterprise, which
were so modified that they did not de

De bibliotheek van het Maritiem Infor

crease the efficient concept of the vehi

matie CentrunVBTUD is geopend op
werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur.

cle throughput of a conventional vessel.
The tests revealed that the capsize

SWZ0OG501

times of these modified vessels should
meet SOLAS 90+50 regulations. A

Disaster and transport systems:

fourth model was fitted with two equally

loss, recovery and competition at

spaced transverse bulkheads. This mod
el also has good damage stability char

the Port of Kobe after the 1995
earthquake
Chang, S.E.
Journal

of

Transport

Geography

(001440), 200001, vol.8, n o .l, tog-53,

acteristics. The paper also summarizes
the history of some of the past RO/RO
ferry disasters.
0150330

nrpg-13, gr-4, ta-2, dr-3, ENG
In the 1995 Great Hanshin earthquake,

SWZ 0 0 0 5 0 4

the Port of Kobe (Japan) suffered severe

The effect of nonlinear damping and

damage that essentially shut it down and

restoring in ship rolling

required two years to fully repair. This pa

the categories of deep towed vehicles
and autonomous underwater vehicles
(AUVs) are also included for complete
ness. And, to properly discuss the stateof-the-art in such deep ocean systems,
their capabilities in the depths less than
10,000 ft are also addresses. An at
tempt to project their uses in the early
stages of the next millennium is made.
1131200; 1131000
SWZ 0 0 0 5 0 6
How big is beautiful: economies of
scale and the optimal size of containership
Cullinane, K.; Khanna, M.; Song, D.W.
Liner Shipping: What's Next? (079401),
199909, pg-108, nrpg-33, gr-7, ta-5, dr1, ENG
For a long time, ships involved in the car
riage of bulk liquid and dry cargoes have
dwarfed containerships. By transforming
traditional heterogeneous liner cargoes
into homogeneous container cargoes,
the adoption of the container concept

Grouping the parts by the» areas and ap
plying the column nesting can improve
the nesting efficiency, e.g., waste ratio.
Also, optimal cutting paths are found
based on an SA algorithm by allowing all
the convex vertices of the parts to be
piercing points compared with existing
works that used only fixed piercing
points.
0320426; 0320421
SWZ 0 0 0 5 0 8
Collision avoidance schemes for or
thogonal pipe routing
Kuo, C.C.; Wu, J.K.; Shaw, H.J.
Journal of Ship Production (001492),
199911, vol.15, no,4, pg-198, nrpg-9,
ta-1, dr-14, ENG
This paper describes collision detecting
and avoidance schemes to automatically
lay o il piping routes. The overlapping be
tween the boundary boxes of equipment
and pipelines is the basis for determining
two types of collision: vertex-interference
and edge-interference. Three collisionavoidance routing schemes have been
developed using the modified adjacency
and distance matrices and the line-surface intersection method. This collision
avoidance scheme is for orthogonal pipe
routing and forms the basis for extension
to other routing principles.

per explores the impact of the disaster on

Taylan, M.
Ocean Engineering (002350), 200009,

the Port, focusing on international contain

vol.27, no.9, pg-921, nrpg-12, gr-8, ta-1,

er traffic. Prior to the disaster, Kobe had
ranked sixth among container ports world

ENG
Many researchers have studied a wide

wide; in 1997, it ranked 17th. Analysis re
veals that foreign transhipment was espe

range of nonlinear equations of motion
describing a ship rolling in waves. In this

cially vulnerable to toss. This toss must be
seen in context of Asian port competition;

study, a form of nonlinear equation gov

indeed, the earthquake served to highlight
and accelerate predisaster economic

jected to synchronous beam waves is
suggested and solved by the general

reaped to the same extent as was the

ized Duffing’s method in the frequency
domain. Various representations of

0110402

nrpg-8, gr-4, ta-3, dr-3, ENG
The creation of global shipping alliances
and the trend to post-Panamax container

damping and restoring terms found in

SWZ0 0 0 5 0 7
An approach to efficient nesting and
cutting path optimization of irregular

ships have put pressure on seaports to
respond in such a way as to guarantee
the continued success of intermodal ter
minals. This paper points out the globali
sation that is taking place in container
shipping and how ports are responding.

conditions which constitute the worst sit

shapes
Jang, CD.; Han, Y.K.
Journal of Ship Production (001492),
199908, vol.15, no.3, pg-129, nrpg-7,

uation,
0150621

ta-2, dr-14, ENG
A new nesting and cutting path genera

trends. Implications for seismically vulner
able ports in the US and Canada are dis
cussed. 0430330; 0430153

the literature are investigated and their
solutions are analyzed by the above-men

SWZ 0 0 0 5 0 2
Multiple encounter avoidance m a
noeuvres
Lamb, W.G.P.; Hunt, J.M.
Journal of Navigation

erning the motion of a rolling ship sub

tioned method. Comparative results of
nonlinear roll responses are obtained for
four distinct vessel types at resonance

(001460),

200001, vol.53, n o .l, pg-181, nrpg-6,
gr-3, ENG
Following on from an earlier paper, the
tions available to mariners who are faced

SWZ0 0 0 5 0 5
The present and future capabilities

with taking avoiding action in multiple en

of deep ROVs

counters and have considered the effect

Wernli, R.
Marine Technology Society Journal
(001912), 200001, vol.33, rvo.4, pg-26,

authors have analyzed some of the op

of those options on manoeuvre distance.

0211010

has created a revolution in ports which
has permitted liner shipping to benefit
greatly not only from economies of scale
in cargo handling but also in ship size.
Despite the availability of suitable tech
nology, it is somewhat perplexing why
the benefits accruing from this second
source of economies have never been
case wrth the tow value bulks.

tion is proposed and a PC-based GUI sys
tem is established for user convenience.
The proposed algorithm can reduce the
calculation time by updating the bound
ary of raw material after each part is
placed and by selecting the vertices of

0 120521:0120210
SWZ 0 0 0 5 0 9
Global change, local pain: intermodal seaport terminals and their
service areas
McCalla, R.J.
Journal of Transport Geography
(001440), 199912, vol.7, no.4, pg-247,

Emphasis is put on terminal improve
ments in the form of post-Panamax
cranes and on the nature of competition
in the service areas of ports. Halifax and
Vancouver are used as examples of
ports trying to adapt in the new age of
containerisation.
0440107; 0240510; 0250161

the boundary as initial allocation points.
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5-9 Piraeus, Greece:
Posidonia 2 0 0 0 , conference

June 2000

Contact: Seatrade, Vanessa Stephens,

Tel: +44.207.4535492

email: kbarnard@underseaexpo.com,

Fax: +44.207.4532739
email: cust.serv@ibcuk.co.uk

Internet: http:/Avww, underseaexpo.com:
26-28 San Diego, USA:
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6 London, UK:
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Indemnities & Marine Insurance
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fax: 703.6837105

fax: +44.171.2595912

Contact: The London Shipping Law Centre

email: meetings@ion.org

email: hq@rira.org.uk

Tel: +44.207.3911498

tel: (3601.7500209
fax: (3601.7501445

email: shipping@ucl.ac.uk

email: wede@juno.com

30 june-ljuly Newcastle upon Tyne, UK
Ship Databases Workshop

The Posidonia Congress
Contact: Posidonia Exhibitions

15-16 London, UK:
6th International Lloyd’s Shipping

26-28 San Diego, California:
UnderSea Exploration 2 0 0 0

Contact: Mrs C. Deighton
tel: +44.191.2226171

tel: +30.1.4283608

Economist Reefer Conference

fax: +44.191.2225491

fax: +30.1.4283610

Contact: Claire Owen

Contact: Argonaut Productions LLC,
P.O. Box 1477, Snohomish, WA 98291,

2 Piraeus, Greece:

tel: (425).3976683

email: 100564.1 766@compuserve.com

H
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email: chris.deighton@newcastle, ac.uk
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Op 6 mei is na een korte ziekte overleden ons redactielid Harm Ellens.
Gedurende de laatste 8 jaren heeft Harm deel uitgemaakt van de redactie
van “Schip en W erf de Zee”. Bij zijn aantreden was de redactie
bezig m et de opbouw van een goed team m et medewerkers die elk
een bepaald facet van de maritieme wereld moesten vertegenwoordigen.
Een oudhoofdwerktuigkundige, ervaren in de omgang
m et bedrijven aan de wal, was w at we zochten.
Harm paste precies in deze ‘profielschets'.
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Later bleek dit nieuwe redactielid nog enkele andere, belangrijke onderwerpen te beheersen.
Naast zijn uitgebreide kennis van scheepsdieselmotoren was hij bijzonder goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op
meet- en regeltechnisch gebied en de milieuaspecten van ons beroep. Zijn kennis op het gebied van gastankers heeft de benadering
van de hierbij optredende problemen professioneler gemaakt. Omdat de ontwikkelingen op deze gebieden veel aandacht vroegen,
was zijn inbreng zeer welkom.
Naast zijn redactionele werk was Harm ook een bijzonder gezellig mens, waarvan hij regelmatig blijk gaf gedurende onze
redactievergaderingen. Het heeft ons allen dan ook diep getroffen dat wij werden geconfronteerd met zijn plotseling overlijden,
Wij zullen hem erg missen en het zal moeilijk zijn het gevallen gat op te vullen.
De redactie en het Bestuur van de Stichting “Schip en Werf de Zee” brengen de diepgevoelde dank over voor de inspanningen die
hij heeft geleverd voor ons blad dat, mede door zijn inbreng, thans een hoge kwaliteitsstandaard heeft gekregen.
De H oofdredacteur, J.M. Veltman
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HOLLAND MARINE EQUIPMENT
V E R E N IG IN G VAN M A R IT IE M E TOELEVERANCIERS

V e r e n ig in g s N ie u w s

ABB Marine & Turbochargers BV
Aga Gas BV
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
AMW Marine BV
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Bennex Holland BV
Bloksma BV
BOT Groningen BV
Bruinhof BV
Centraalstaal BV
Central Consulting Group BV (CCG )
Coops 4 Nieborg BV
Croon Elektrotechniek BV
C SI BV
Datema Delfzijl BV
Deno Compressors Holland
Discom BV
Duvalco BV
Drumarkon BV
Euronorm Duursma Groep
Koninklijke Econosto NV
Van de Graaf BV
Grenco BV
GTI Marine 4 Offshore
Helmers Accommodatie en Interieur BV
HMA Power Systems BV
HollandRoerpropeller
Hydraudyne Hydrauliek BV
Hytop BV
IHC Nube + Staal
IHC Holland NV Lagersmit
Imtech Marine & Industry/RAH Systems BV
Information Display Technology BV
John Crane-Lips
Kelvin Hughes Observator
Kongsberg Norcontrol BV
KAR Romper BV
Machine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Litton Marine Systems BV
Loggers BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marktechnlcal BV
Marllux BV
Materiaal Metingen Europe BV
Maxcargo BV
Merewldo Europe BV
Merrem Andre de la Porte BV
Mulder 4 Rijke BV
Navylle BV
Nederlandse Radiateuran Fabriek BV
Nicoverken Holland BV
Nijhuis Pompen BV
Praxis Automation Technology
Promac
Radio Holland Marine BV
Rederij Gebr. Wijsmuller BV
Radio Zeeland Group
Recon Technische Installaties BV
Ridderinkhof BV
Rotor BV
Rubber Design BV
Sandfirden Technics BV
Schelde Gears BV
Ship's Equipment Centre
Shipkits BV
Ship's Radio Services BV
Sigma Coatings BV Marine Divisie
Smit Gas Systems
Smits Neuchdtel BV
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork-Kwant BV
Stork Gears 4 Services BV
Stork Services BV (maritime)
Techno Fysica BV
Thyssen De Reus BV
Trafa-Resitra transformatoren
A. van der Velden BV
J . Verhaar
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Weka Marine BV
D. v/d Wetering BV
Winel BV
Winteb v.o.f.
W oifards Werktuigbouw
Woodward Govemor Nederland BV
Zematra BV

V o o r de B o eg ...
• Projecten BMT
Cursus Elektromagnetische Compati
biliteit (2 mei) door HME-lid Imtech
Marine & Industry.

• V erhuizing
Per 1 juli vestigt het bureau van HME
zich zelfstandig in het Hulstkampgebouw
op het Noordereiland te Rotterdam.

• O prichting M aritime Capital Foruin
Ernst & Young doet op dit moment een
onderzoek naar de kapitaalbehoefte van
maritieme toeleveranciers i.o.v. NML.
Presentatie resultaten 12 mei.

• Vaardag
Dit jaar gooien de leden van Holland
Marine Equipment de trossen los op 1
juli in Lelystad.

• Credit M an agem en t W orkshop,
24 mei
NCM Marine nodigt de HME-leden uit
voor de workshop credit management.
Programma-aspecten zijn o.a. risico
beoordeling, valkuilen in het sales traject
en de algemene aspecten van credit
management.
• Shiport China 2000, 27-30 juni
Holland Marine Equipment is op deze
internationale haven- en marine technologie-tentoonstelling aanwezig met een
uitgebreide informatiestand en een
ledendelegatie.

• SMM Hamburg, 26-30 septem ber
Holland Marine Equipment verzorgt
Nederlands collectief voor toeleveran
ciers, reparateurs, scheepsbouwers en
havens van meer dan 800 m2 voor 25
bedrijven.
• Vervolg W aterwerk
Wegens succes een nieuwe versie van
deze tv-serie in de loop van dit jaar.
HME-leden krijgen de gelegenheid zich
hier te presenteren met korte items.
Eerste uitzending in september.

In het K ie lzo g ...
• Vereniging
Op 16 maart is als consulent ledenwer
ving aangetreden dhr. Martin Heynsbroek.
• Internet
Introductie interactief prikbord voor
leden
op
de
HME-homepage
www.hme.nl
• In form atie-uitw isseling
SeaQuipment, de inkoopdatabase waar
toeleveranciers producten kunnen onder
brengen en waar werven en reders op
kunnen zoeken is actief: www.seaquipment.com.
Initiatief VNS1 en HME.
• Innovatiestudie EIM
Is 18 april gepresenteerd aan minister
Jorritsma. Eén quote: ‘Scheepsbouwers
wijzen hoog innovatieve maritieme toele
veranciers aan als de voornaamste bron
van productvernieuwing in de scheeps
bouwsector’.

• Projecten BMT
Seminar Europese Richtlijn Scheepsbenodigdheden (19 april). Praktische
workshops en interessante sprekers.
Deelname uit diverse branches: toeleve
ranciers, werven, rederijen, overheid en
jachtbouw.
• Fairwind 2000
Japan (19 t/m 24 april)
In het kader van 400 jaar handelsbetrek
kingen met Japan. HME participeerde
met een paneelpresentatie tijdens de
Holland week.
• O pleidingen
Opleidingsenquête van HME wijst uit dat
veel belangstelling bestaat voor maritiem
georiënteerde cursussen op het gebied
van douaneformaliteiten, Letter of Credit,
leveringsvoorwaarden en maritieme
introductiecursus.

H M E. V ereniging H olland M arine E quipm ent • B oertiaavelaan 4 0 *
P ostb u s 138 • 2 7 0 0 A C Z o e te rm e e r • Tel. 0 7 9 3 5 3 11 4 9 • Fax 0 7 9 3 5 3 11 55 *
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■ Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 0 1 0 -5 2 4 2 4 3 0
Fax 0 1 0 -5 2 42 4 3 1
E-mail: info@novenco,nl
■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 03 8 -42 3 95 83
Fax 0 3 8 -4 2 3 89 98
Producent van trainings-, voorlichbngsen bedrijfsfilms
■ Automatisering
(Navision ERP-software)
Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0182-399844
Fax 0182-399845
E-mail irrfo@logicvision.nl
www.logicvision.nl
■ Automatisering
(Voortstuwing)
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel 0104 0788 88
Fax 0 1 0 407 8444
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
Deno Compressors
Industrieterrein "De Zaag”
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek
Tel. 018 0 4 4 2 2 8 8
Fax 0180-522222
Email: denoccomp@wxs.nl
■ Conditionering van kleppen en
zittingen
Bos S m fs Repair B.V.
Sluisje sdijk 131, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 9 9 0 8 7 0
Fax 0 1 0 -4 9 5 0 2 7 6

■ Dekwerktuigen en
startluchtcompressoren
Van Eijle B.V,
Postbus 129
3130 AC Vlaardingen
Tel. 0 1 0 -2 4 85 6 3 0
Fax 0 1 0 -2 4 8 56 35
E-mail: alg@vaneijle.nl
■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV/C hris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4120290, toestel 13
Fax 0 1 0 -4 1 35 4 6 9

TurboNed Service B.V.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 078 6205252
Fax 0 7 8 -6 1 23 2 3 0
E-mail: turboned@wxs.nl

■ Naval Architects Consulting
Engineers

■ Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
Email: cothaarlem@hetnet.nl

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010 -4 1 30 8 5 2
Fax 0 10-4130851
Email: info@groensoet.nl

■ Ingenieursbureau
■ Schadebeperkingen
Reconditionering

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 7 3 0 ,3170 AA Portugaal
Tel. 0 1 0 -5 0 1 2 2 1 5
Fax 010-5012501
Email: lnec@Wordonline.nl
Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse(B)
Tel. 00 32-3-7105810
Fax 00 32-3-71058 11
Email: info@multi.be
■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 4 27 4 3 3
Fax 079-3424581
Email: f.de.nijs@topadvies.nl
www.topadvies.nl
■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-5570101
Fax 0 2 3 -5 6 37 9 4 4
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 2 3 9 4
Fax 0 1 8 1 -3 6 29 81
Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0 2 2 3 -6 18 8 0 0
Fax 022 3 -6 18 3 1 7
■Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5921966
Fax 010-5927772
Email: company@takmarine.nl
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■ Medische Scheepsuitrustingen

Van der Laan MediScore
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 2 09 1 5 5
Fax 0 1 0 -4 5 60 2 4 2
vanderlaanmedlscore@wxs.nl

Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL Ettenbeur
Tel. 076-5011009
Fax 076-5011858
Email: taleon_marine@wxs.nl
■ Scheepsreparatie

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

Maprom Engineering 8V
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 0 7 8 -6 1 80 8 7 7
Fax 0 7 8 -6 1 83 0 3 4
Email: info@maprom.nl
Internet: www.maprom.nl
■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1, Rotterdam
Tel. 010-4 1 14 6 1 4
Fax 010 -4 1 41 0 0 4
■ Schroefpom pen
Leistritz Nederiand
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 0 3 3 -2 4 60 8 7 5
Fax 0 3 3 -2 4 57 0 2 5
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop
■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGiessendam
Tel. 018 4 -6 76 2 6 2
Fax. 0184 676267
Email: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

■ Vertaalbureau's
Scheeps- en RegelTechmsche Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078 -6179117
Fax078-6186802
Email: srtdel@compuserve.com
■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 0206273706
Bibliotheek voor Varenden
Westerwagenstraat 74, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 12 3 8 9
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam
Tel. 010 -4 7 65 2 4 4
D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 070-3516171
Fax 0 70 -3 5 17 8 9 5
EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079-3414641
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 0 2 0 3 9 8
FWZ, Federate van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 0104771188
Fax 0104773846
Telegramadres: Zeecentra

■ Turbochargers
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 0104078888
Fax 0104078444
Email info@nl.abb.com
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KNRM, Koninkli|ke Nededandse
Reddmgsmaatschappii
Haringkade 2, Umuiden
Tel. 0255-520501

S )

KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 0 1 0 2 4 1 0 0 9 4
Fax 010 2 4 1 0 0 9 5

HME, Vereniging Holland Marine

Equipment
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer
Tel. 079-3531149
Fax 079-3531155
E-mail: hme@fme.nl
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 010 4116070

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

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

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

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700AAWageningen
Tet. 0317493911
Fax 031 7 4 9 3 2 4 5
NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 0 1 0 2400592
Fax 0 1 0 2 4 0 0 5 %
Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tet. 020 5 2 3 8 6 0 0
Rotterdam Municipal Port Management
Galvamstraat 15, Rotterdam
Tel. 0104896911
Rotterdam Port Promotion Council
Marconistraat 16, Rotterdam
Tel. 0 1 0 4 7 7 9 1 4 4

Sbchtmg AMV
Algemeen Maritieme VoorSchtmg
Wijnhaven 65b
3 0 1 1 WJ Rotterdam
Té. 0104146191
VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavéaan 40, Zoetermeer
Té. 079-3531165
■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancienngen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 070 3 9 2 5 2 5 0
Fax 0 7 0 3923735
■ Werktuigkundige
Probleemanalyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 018 0 -6 20 2 1 1
Fax 0 1 8 0 -6 2 0 7 0 5
E-mail: techno.fysica@wxs.nl

I M ijst van a d v e r t e e r d e r s
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Mascom Marine
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41
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Ministerie van Defensie

33
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SCHIP™ WERF
M A R I N E

T E C H N O L O G Y

de ZEE

Colofon
'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip en
Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
Maritiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninkli|k Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

Netherlands

Redactie Adviesraad: Dr. It. 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. Seignelte MSc., Ir. E. Vossnack,
K.V.M. Wauters, J.K. van der Wiele.
Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 0 10 - 2410094,
fax 010 - 2410095, email swz.rotterdam@wxs.nl
Uitgever: WYT Uitgeefgroep, Pieter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam, Postbus 6 4 3 8 ,3 0 0 2 AK Rotterdam,
telefoon 010 - 4255944. lax 010 - 4780904.
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Basisontwerp: Peter Snaterse,
Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam
Lay-out Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam

Verschijnt 11 maal per jaar.

Eindredactie: W.C.N. van Horssen

Abonnementen: Nederland ƒ 120,buitenland ƒ 175,-(zeepost), ƒ 195,-(luchtpost), losse exempla
ren j 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 schnfteli|k bencht van opzegging is
ontvangen.

Adverfentie-exploitabe: Buro Jet B.V., Postbus L890,
2280 DW Rijswijk, telefoon 070 - 3990000,
fax 070 - 3902488, Website www.burojet.nl
email info@burojet.nl.
Geldend advertentietarief: 1 januan 2000
Alle advertenhecontracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de recht
banken in Nederland.

Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan na
toestemming van de uitgever.
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Lloyd's

Register

is

een

internationaal

opererende

organisatie

m et

een

w ereldwijde

reputatie op het gebied van classificatie en certificatie van producten, diensten, systemen, proces
sen en complete installaties in de maritieme, de offshore en de landindustrie. Lloyd's Register is
onafhankelijk van overheden, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Met 300 kantoren in
meer dan 110 landen kan Lloyd's Register haar klanten wereldwijd van dienst zijn. In Nederland ver
richt Lloyd's Register technische inspecties, classificatie, certificatie en velschillende andere activi
teiten op het gebied van kwaliteits-, veiligheids- en milieuzorg.
In Nederland bestaat Marine Services uit zowel field- als plan approval staff. De afdeling plan approval in Rotterdam fungeert als aanspreekpunt voor de markt. Zij levert technische assistentie bij voor
ontwerpen, bestekken, berekeningsmethoden en de interpretatie van de internationale regelgeving,
Zij beoordeelt tekeningen en berekeningen van ontwerpen volgens Lloyd’s Register’s classificatievoorschriften en andere nationale en internationale voorschriften.
Wij zijn op zoek naar de volgende deskundige medewerkers om de goede dienstverlening op deze
afdeling ook in de toekomst te kunnen handhaven:

Ship Plan Approval Surveyor rnlv
Functieo m schrijving:
• Het beoordelen van hoofd- en detailtekeningen en het uitvoeren van diverse berekeningen

F u n ctie-eisen :
• HTS/TU Scheepsbouwkunde of gelijkwaardig niveau
• Enige jaren ervaring in de scheepsbouw

Engineer Plan Approval Surveyor mlv
F u n c tie -o m s c h rijv in g :
• Het beoordelen van werktuigbouwkundige tekeningen en berekeningen van maritieme installaties

Functie-eisen:
• HTS Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig niveau
• Enige jaren ervaring in de maritieme werktuigbouw

V o o r b e id e fu n c tie s w o rd t vo o rts gevraagd:
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord en geschrift
• Goede contactuele en redactionele vaardigheden
• Affiniteit tot technische analyse en oplossing van ontwerpkundige en constructieve problemen
• Een kritische en praktische instelling
• Ervaring op gebruikersniveau van computers
• Leeftijd tot ca. 40 jaar

Llo yd 's R e g is te r biedt:
• Een zelfstandige functie met grote variatie en eigen
verantwoordelijkheden binnen een team van specialisten
• Goede mogelijkheden tot verdere persoonlijke ontwikkeling
• Een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

Wij verzoeken u uw sollicitatie met uitgebreid CV,
vergezeld van recente pasfoto,
binnen 14 dagen te zenden aan:

Lloyd's Register, afd. personeelszaken,
t.a.v. mevr. M. van den Corput,
postbus 701, 3000 AS Rotterdam.

Een psychologisch onderzoek
kan deel uitm aken van d e
sollicitatieprocedure.

W eena-Zuid 170 • 3012 NC • Rotterdam
Postbus 701 • 3000 AS • Rotterdam
Tel. 010-414 50 88 • Fax 010-411 51 05

Power to control your service
Power, control en service zijn de drie kernwoorden

voor alles wat uw schip nodig heeft, dag in dag uit.

voor ABB Marine

Turlxxhargers. Zij geven exact

Want daar was het toch om te doen, üw dienstverle

weer wat wij willen lev eren voor uw schip: de ultieme

ning aan uw klanten? Daarin ligt de toegevoegde

krachtbron, verfijnde controle en vergaande service.

waarde van ABB Marine & Turbochargers. Power to

Samen maken zij ons tot wat we nu zijn. Het adres

control your service.

ABB Marine & Turbochargers
Nederl and: Marten Meesweg 5, 3068 AV
België: Noorderl aan 81, 2030

lili
IP IP

Rot ter dam. Tel.: +31 10 4078 888. Fax: +31 10 4078 444.

Ant wer pen. Tel.: +32 3544 3233. Fax: +32 3544 3239.

