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Navigeren naar de toekomst - 
deel I
De internationale conferentie GNSS2000, 
die van 1 4  mei 2000 werd gehouden 
te Edinburgh/Schotiand, kan zonder 
schroom beschouwd worden als een 
historisch hoogtepunt in de ontwikkeling 
op het gebied van navigatie- en plaatsbe
paling ten behoeve van de vervoers- en 
transportsectoren.
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Het Pattje Saim ax project
Speciaal voor de vaart op de Finse me
ren ontwierp de Volharding Groep een 
multipurpose ‘short sea trader’: het Pat
tje Saimax type. Er werden tot dusver 
tien schepen van dit type besteld, waar
van er inmiddels vier zijn opgeleverd.
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Aanbevolen Stabiliteitscrite- 
ria voor Passagiersschepen
Het laatste artikel voor “Schip en Werf 
de Zee” van de op 21 april j.l. op 73-jari- 
ge leeftijd overleden heer J.W. Schutte.
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Stronger IA C S action needed

“ONV is disappointed that the
International Association of Classification 
Societies, IACS, was unable to take 
firmer action at its Council Meeting last 
week in response to the Erika accident," 
says DNVs Chief Executive Officer Helge 
Midttun.
“Ship classification has a serious prob
lem when the shipping market and public 
opinion expect firm and immediate ac
tion, yet the IACS response is to post
pone the necessary decisions. We must 
look for ways to restore confidence in 
class by improving the decisionmaking 
processes of IACS and how the organi
sation works," he says.

Helge Midttun makes it clear that 
no recent single accident has harmed 
the standing of the classification 
societies more than the sinking of Erika. 
All classification societies have to 
improve their performance in order to 
re-establish confidence in class. Public 
and government reaction after the 
Erika accident clearly shows that the 
expectations of class are high, and 
certainly not met in this case.
DNV advocated a suspension of the 
Kalian class society RINA until the resuK 
of the IACS audit was clear. This was 
not supported by a sufficient number of 
IACS members. Helge Midttun says that

he is not impressed by what has been 
achieved through IACS in the six months 
since the loss of Erika and the resulting 
oil pollution.
On the other hand, he comments on 
some decisions by IACS that point in 
the right direction. Terminating the 
Polish Register of Shipping’s status as 
an associate member of IACS was a 
necessary move.

For further information contact DNV 
Corporate Communications.
Tel. +47 67 57 9 3 9 4  
DNV Internet Homepage: 
http://www.dnv.com

Vopak draagt Botlek-terminal over aan OdfjellDocentenopleiding voor 
Maritiem Officier gestart op het 
Maritiem Instituut “De Ruyter”
Aan de Hogeschool Zeeland is in oktober 
1999 een opleiding gestart voor toe
komstige en huidige HBOMarofdocert- 
ten. Het doel van deze opleiding is om 
docenten die in het maritieme onderwijs 
werkzaam zijn of daarmee beginnen, vol
doende basiskennis bij te brengen om 
op een verantwoorde wijze les le kunnen 
geven aan toekomstige HBO en MBO 
Marots.
De Hogeschool Zeeland heeft gemeend 
om haar (jonge) docenten van het Mari
tiem Instituut deze mogelijkheid zelf te 
moeten bieden omdat de opleiding via 
de “Comdts Douwes" in de praktijk niet 
meer mogelijk is. Ook wil zij deze moge
lijkheid bieden aan docenten van andere 
MBO en HBOinstituten, evenals aan an
dere belangstellenden.
Oe opleiding is modulair opgezet waar
door het mogésk is om een bepaalde mo
dule. naar «gen keuze te kunnen volgen. 
Voor elke modute wordt na een succes
volle toetsing e»n certificaat afgegeven.
In het cursusjaar 2000 - 2001 worden 
de volgende modulen gegeven: stabili
teit, beladen, manoeuvreren, wetskenrxs 
en internationale regelgeving, navigatie 
en navtgahemstrumenten. geneer en 
meteorologie, en oceanografie. Oe mo
dulen worden verzorgd door gekwakfv 
ceerde en ervaren docenten.
Voor verdere informatie kunt u contact 
■apnemenmet
O. Schipper, Opleidingsmanager Marof. 
Tet: 0118.489416,
E-mail: dschipp@mailhzeelarrf ,rd

Koninklijke Vopak N.V. heeft op 19 juni 
2000 Botlek Tank Terminal B.V. in Rot
terdam overgedragen aan Odfjell ASA in 
Bergen, Noorwegen, als uitwerking van 
de principeovereenstemming van 14 
april 2000. Met de definitieve verkoop is 
een bedrag gemoeid van circa EUR 70 
miljoen, hetgeen vrijwel overeenkomt 
met de boekwaarde van de terminal.
De transactie behelst de terminal in Rot
terdam met een capaciteit van circa 1,5 
miljoen m3, geschikt voor de opslag van 
minerale olieproducten en chemicaliën, 
alsmede de bijbehorende destillatie-unrt 
Paktank Industrial Distillation (P.I.D.). 
Vopak biedt over de hele wereld logistie
ke en dtstributiediensten aan de chemi
sche en olie-industrie en aan eindgebrui
kers van chemicaliën. De organisatie 
beschikt over een wereldwijd logistiek 
netwerk van terminals, tankers en tank-

containers, een Noord- Amerikaans en 
Europees distributienetwerk van ware- 
houses, Wanten en eindgebruikers.
Odfjell is toonaangevend in chemicaiiën- 
transport en logistieke dienstverlening. 
Het bedrijf bestaat sinds 1916 en richt 
zich op grote industriële partners op ba
sis van langetermijncontracten. Klantge
richtheid en veiligheid staan voorop. 
Voor de toekomst wil men de geïnte
greerde logistieke diensten wereldwijd 
en lokaal verder ontwikkelen. Odfjell 
heeft de beschikking over chemicaliën- 
tankers, tankterminals en tankcontai- 
ners.
Voor nadere informatie:
Koninklijke Vopak N.V.,
Tel: 010.4002777,
E-mail:
corporate.communication@vopak.com, 
Website: www.vopak.com

G reen  Award; ook voor bulkers
Tegen het einde van 1999 presenteerde het “Bureau Green Award" een studie ais ba
sis voor een “Green Award" systeem voor droge lading bulkschepen. Men besloot de 
deelname open te stellen voor bulk,.chepen van 20,000 ton en hoger met ingang van 1
januari 2001.
Tot dan toe kunnen alleen tankschepen deelnemen.
In het laar 1999 zijn 40  nieuwe aanmeldingen ontvangen wat leidde tot een totaal aan
tal gecertificeerde schepen van 111 bij het begin van dit jaar. Op dit moment (juni 
2000) is dit aantal al 121 en men verwacht 150 schepen m de boeken te hebben aan 
het eind van dit jaar,
De “Green Award" is het enige echte, internationale en onafhankelijke systeem dat de 
gehele wereld omvat en dat milieu viiendelijk opereren van schepen bevordert.
Het kost de reders enig geld en inspanning om aan fiet systeem deel te nemen, maar 
door de geldelijke kortingen die men knjgt m de deelnemende havens valt dft uite-ndelijk 
wel mee. Het is daarom erg belangrijk dat veei havens ?ich bij het systeem aansiuiten.

Nieuw Zeemans
huis De Beer 
Europoort
Burgemeester I.W. Opstetten van 
Rotterdam verrichtte op vrijdag 19 mei 
j.l. de officiële opentng van het nieuwe 
Internationaal Zeemanscentrum De 
Beer Europoort.
In verband met de herstructurering van 
rijksweg A 15 teneinde de Maasvlakte 
in de toekomst beter bereikbaar te ma
ken, diende het International Seamens 
Centre “De Beer” te worden afgebro
ken en herplaatst op een locatie ten 
oosten van Hotel Vergadercentrum De 
Beer Europoort.
De bouw van het centrum vond plaats 
in opdracht van de Stichting De Beer, 
welke zich ten doel steK het zeemans- 
welzijn in het Rotterdamse havenge
bied te bevorderen. Deze doelstelling 
tracht zij mede te realiseren door het fi
nancieren en in stand houden van zee
manshuizen en hotelaccommodaties 
voor zeevarenden.
De Stichting werd in het leven geroe- 
pien door de Federatie van 
Werknemers in de Zeevaart (FWZ) en 
de International Transportworkers 
Federation (ITF).
De zeevarenden die met hun schepen 
de Botlek-, Europoort- en Maasvlakte- 
regio aandoen, kunnen gebruik gaan 
maken van de voorzieningen van het 
nieuwe Zeemanscentrum en het reeds 
bestaande Hotel Restaurant De Beer. 
Het zeemanscentrum is voorzien van 
alle faciliteiten waaraan de zeevarerv 
den behoefte hebben om los te komen 
van de dagelijkse routine aan boord. 
Het zal diverse vormen van recreatie in 
de vorm van een bibliotheek, audio, vi
deo, zelfs karaoke installaties en diver
se sjuetvoorzienmgen, zoals biljard en 
tafeltennis, bieden. Daarnaast is plaats 
ingeruimd voor geestelijke en medi
sche zorg.
Het centrum zal worden geëxploiteerd 
door de Stichting Zeemanshuis 
Rotterdam, die ook het beheer van de 
zeemansinstellingen aan de Heyplaat 
en Wtfemskade voert. Daarnaast ma
ken de diverse nationale en internatio
nale zeemansmissies werkzaam in het 
Rotterdamse havengebied gebruik van 
de mogelijkheden die tiet nieuwe cen
trum zal gaan bieden.
Oe verwachting is dat op jaarbasis ca.
30.000 zeevarenden het nieuwe cen- 
frum zullen weten te vinden.
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Nautisch onderwijs m oet aantrekkelijker worden voor jongeren
Mede op initiatie! van minister T. Netelen
bos werd op 24 mei jl. in Delft de Ronde 
Tafelconferentie “Arbeid en Opleiding in 
de Nautische Sector” georganiseerd. De 
deelnemers, waaronder de verschillende 
niveaus van het nautisch onderwijs en 
werkgevers en werknemers uit de 
sector, bespraken het probleem hoe het 
nautisch onderwijs en het beroep van 
koopvaardijofficier weer aantrekkelijker 
voor jongeren gemaakt kan worden. Tij
dens de conferentie bood de Koninklijke 
Marine een van haar opleidingsschepen 
aan om deze voor het nautisch onderwijs 
te gebruiken.
Minister Netelenbos zegde financiële on
dersteuning toe. De werkgevers uit de 
sector sloten zich hierbij aan.
“Het is nog niet eerder vertoond dat het 
nautisch onderwijs en de werkgevers, en 
de werknemersorganisatie, aan tafel zit
ten om een gemeenschappelijke strate
gie uit te werken", verklaarde minister 
Netelenbos. "Het aantal schepen onder 
Nederlandse vlag is de laatste jaren

enorm toegenomen. Daarentegen heb
ben we steeds meer moeite om Neder
landse officieren voor deze schepen te 
vinden. In ieder geval moet de kapitein 
een Nederlander zijn en die zijn zelfs nau
welijks meer beschikbaar."
Nautische opleidingen vergen behoorlij
ke investeringen, onder andere in high

tech apparatuur en bovenden zijn zij 
vaak kleinschalig. Veel opladingen heb
ben dan ook moeite het hoofd boven 
water te houden. Het bleek dat er bereid
heid bestaat om tot verdere samen
werking te komen op gebieden zoals ge  
meenschappelijk gebruik van docenten, 
afstemming van onderwijsprojecten en

facihty sharing’. Deze samenwerking 
tussen de onderwijsinstellingen is in 
Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen 
reeds in gang gezet. Ook zijn de deel
nemers aan de conferentie het eens 
over een gezamenli|ke imago- en voor
lichtingscampagne gericht op leerlingen 
van het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs.
Volgens conferentievoorzitter, drs. A. van 
der Hek, was deze Ronde Tafelcon
ferentie een succesvol startschot dat 
zeker een vervolg zal moeten krijgen. 
Ditmaal waren alleen de nautische 
opleidingen aan de orde; ook voor 
de ovenge maritieme opleidingen zal 
eenzelfde traject gevolgd worden. Er 
wachten nog duizenden banen in de 
Nederlandse maritieme cluster om 
ingevuld te worden.

Voor verdere informatie:
Drs.ir. H.P.L.M, Janssens, 
directeur Nederland Maritiem Land.
Tel: 010.2052720.

Ronde Tafelconferentie. V.l.n.r. Drs. A. van der Hek, voorzitter, minister 
T. Netelenbos en prof.dr.ir. N. Wijnolst.

Entries for the Seatrade Awards 
2001 are now being accepted

Entries for the Seatrade Awards 2001 
scheme are now invited in the 
categories safety at sea, countering 
marine and atmospheric pollution, 
innovation and Seatrade Personality 
2001.
The search for better safety at sea, 
more efficient countering marine and 
atmospheric pollution and bolder inno
vation in the maritime industry is recog
nised and acclaimed each year at the 
prestigious Seatrade Awards Ceremo
ny at Guildhall in London.
Companies wishing to submit a new 
product, service, system, or concept 
can now do so before 29 December 
2000. There is no charge to enter the 
scheme and no restrictions on the 
number of entries submitted per com
pany. All entries will be considered and 
judged by an independent panel, and 
all stand a chance of winning a presti
gious Seatrade Award.
All shortlisted companies will be offi
cially honoured during a charity presen
tation dinner at London's Guildhall on 
21 May 2001. Around 450 guests are 
expected to attend.

The scheme also recognises outstand
ing personal achievement with the 
Seatrade Personality Award. The 2000 
Seatrade Personality Award was re
ceived by Admiral James M. Loy, Com
mandant of the United States Coast 
Guard. Admiral Loy was honoured for 
the enormous contribution made under 
his command by the United States 
Coast Guard to the wellbeing of the in
ternational shipping industry. This in
cludes humanitarian programmes such 
as the AMVER search and rescue 
scheme, operated worldwide by the 
Coast Guard, which has saved thou
sands of seafarers' lives.
Proceeds from the Seatrade Awards 
are donated to the Royal National 
Lifeboat Institution (RNLI) and to tine 
Seatrade Sail Training Project.

For full information and entry forms 
visit the Seatrade Awards website: 
www.seatrade-global.com 
or contact: Awards Secretariat 
Tel :+-44.1206,545121 f 
fax: +44.1206.545190,
E-mail: awards@seatrade-global.com

A

Motorola vernietigt Iridium satellieten
Elektronicagigant Motorola staat aan de 
vooravond van de grootste kapitaalver
nietiging in de geschiedenis. Volgende 
week zal een begin worden gemaakt 
met het herprogrammeren van de com
puters aan boord van de circa 70 satel
lieten die het globale satelliet-telefoorv- 
netwerk Iridium vormden. Het doel is om 
ze in een lagere baan te brengen zo dat 
ze langzaam in de aardatmosfeer zullen 
verbranden. Die beslissing is genomen 
nadat er geen koper kon worden gevon
den voor het failliet verklaarde Iridium 
consortium.
De investering in het Iridiumproject wordt 
geschat op 5 miljard dollar. Als gevolg 
van de stormachtige ontwikkeling van 
mobiele telefonie die gebruik maakt van 
zendmasten op aarde, zijn satelliettele- 
foonnetwerken in grote financiële proble
men gekomen. De reguliere mobiele 
telefoonnetwerken zijn, door de lagere 
investeringskosten en de enorme con
currentie, veel goedkoper dan satelliet- 
netwerken. Met een aanschafprijs van 
$3000 voor de satelliettelefoon en ge
sprekskosten van $7 per minuut is het 
lastig concurreren met een gratis tele
foon en dubbeltjes per minuut die 
groundbased netwerken aanbieden.
Daar staat natuurlijk tegenover dat satel-

liettelefoons overal op aarde werken, 
zelfs m de meest afgelegen streken. 
Voor onderzoekers op de zuidpool, berg
beklimmers in de Himalaya, of ontwikke
lingswerkers in de binnenlanden van 
Afrika is het vaak de enige directe com
municatiemogelijkheid. Maar wereldwijd 
werden slechts zo’n tienduizend abonne
menten verkocht. Onvoldoende om 
te overleven, en dus besloot Motorola 
de handdoek in de ring te gooien. Reeds 
bij de start van het project was voorzien 
dat de satellieten na het verstrijken van 
hun werkzame leven zouden moeten 
worden opgeruimd om geen gevaar 
voor andere satellieten te vormen. De 
aangewezen methode is om zo’n 
uitgewerkte satelliet in een lagere baan 
om de aarde te brengen, waarbij door de 
toenemende wrijving sweerstand met de 
aardatmosfeer deze langzaam zal 
verbranden. Zo valt er niets terug op 
aarde. Met het herprogrammeren van de 
bijna 70 satellieten is een bedrag van 
$30 tot $50 miljoen gemoeid. De hele 
operatie zal bijna twee jaar in beslag 
nemen. De klanten van Iridium zijn onder
tussen de dupe: hun duur betaalde tele
foons werken niet met andere satelliet- 
netwerken.
(DAP Hartmann)
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E x p e r t ise  B u reau  Van W oerkom  N o b e ls  &r Ten Veen E uropean  Sh ipbu ild ers look to their future

Per 1 juni 2000 heeft Expertise Bureau 
Van Woerkom Nobels & Ten Veen de 
aandelen van Expertisebureau W, van 
Rees B.V. overgenomen.
Van Woerkom Nobels & Ten Veen is een 
internationaal opererend, onafhankelijk 
expertisebureau dat reeds sinds 1924 
gevestigd is te Sliedrecht. In opdracht 
van binnen- en buitenlandse verzekerings
maatschappijen, aannemers, reders en 
andere belanghebbenden worden exper
tises uitgevoerd op het gebied van 
Scheepvaart, natte- en droge Aannemerij 
en Transport.
Expertisebureau W. van Rees BV, ook 
gevestigd te Sliedrecht, is actief in de 
natte aannemerswereld, hoofdzakelijk in 
Nederland. Zijn werkzaamheden bestaan 
voor het grootste deel uit in- en uithuur 
expertises van drijvend aannemersmate-

rieel, alsmede cascokeuringen voor de 
Scheepvaartinspectie.
De ervaring van Expertisebureau W. van 
Rees BV en zijn kennis van de maritieme 
sector zijn een waardevolle toevoeging 
aan de deskundigheid van Van Woerkom 
Nobels & Ten Veen. WNV kijkt uit naar 
een voorspoedige samenwerking met de 
nieuwe partner.
De twee bedrijven blijven voorlopig af
zonderlijk opereren zonder wijzigingen in 
bedrijfsvoering of contactpersonen.

Voor informatie:
Mevr. Adrie C. van Houwelingen:
WNV, Burg. Ypeijstraat 1 
Postbus 14, 3350 AA Sliedrecht 
Tel: 0184.414800  
Fax: 0184.411630  
E-mail: info@wnvnl.com

Leaders of the European Shipbuilding in
dustry met in Apeldoorn, The Nether
lands on 25 May 2000. The main topic 
was the serious global market situation 
The meeting noted that the EU Counci in 
its meeting on 18 May reaffirmed the 
continuing critical situation in the global 
shipbuilding market with very low prices 
and a serious overcapacity caused main 
ly by Korean shipyards which severely af
fects the European Shipbuilding Industry 
and its suppliers.
CESA welcomes and supports the re
quest of the Council to start immediately 
with the ‘ad hoc’ consultation mechanism 
provided by the ‘Agreed Minutes' with the 
Korean Government in order to stop the 
Korean distortion of the shipbuilding 
market.
It has to be seen whether or not the Ko

rean Shipbuilding Industry is ready to op
erate under conditions which are charac- 
tenstic f a  a free and open market and 
whether the Korean Government and Ko
rean financial institutions will stop their 
uncommercial support.
The European Shipbuilding Industry ex
pects that the consultations requested 
by the Council will lead to positive results 
before the September deadline estab
lished by the Council. Otherwise the ship 
building industry will be poised to open 
its Trade Barrier Case against Korea. 
Likewise the Council will have to take fur
ther steps in order to secure a level play
ing field.
Until substantial improvement of the mar
ket is demonstrated, CESA expects the 
maintenance of defence instruments 
against unfair practices.

MARIN’s 8000th model takes the waves
After a grand total of 68 years of model 
testing in the fields of ship propulsion, 
manoeuvring, seakeeping and offshore 
engineering, and having served industry 
on countless occasions with precise pre
dictions of performance, behaviour and 
safety of ships and offshore structures, 
the Dutch hydrodynamic institute MARIN 
has tested its 8000th model.
The milestone event took place on June 
22 in the Wageningen, Netherlands- 
based institute’s Deep Water Towing 
Tank.
Model number 8000 was ordered by

Litton Ingalls Shipbuilding, a US group 
with which MARIN has a very long term 
relationship, during which time a very sig
nificant number of ships have been test
ed for propulsion, seakeeping and ma
noeuvring capabilities.
This notable event was marked by a se
ries of speeches given by a variety of of
ficials including Litton Ingalls’ client, 
SeaAmerica Cruise Lines, the shipbuilder 
itself and by representatives of MARIN. 
The model was, at Litton’s request, chris
tened and launched by Mrs. Marijke 
Jonk, wife of MARIN project consultant

Mr. Adrian Jonk, in appreciation of her 
hospitality over the years.
Model 8000 is the research tool for 
a cruise vessel which will be deployed 
on US port to port business and con
vention trips, owned by SeaAmerica 
Cruise Lines. The vessel is of a 220  
metre-long design and facilitates all 
business requirements. She will be 
optimised for calm water performance 
first and in a later stage her manoeuvring 
and seakeeping behaviour will be 
tested in MARIN’s new Seakeeping and 
Manoeuvring Basin.

N ew  name Rolls-Royce 
M arine
Rolls-Royce announced the final decision 
regarding the name structure in Rolls- 
Royce Marine is made. Former Vickers 
Ulstein Benelux B.V., comprising the for
mer Kamewa Benelux B.V. in Purmerend 
and Ulstein Nederland in G roningen and 
Schiedam has been given the name: 
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
The new name together with the new 
product portfolio will be developed for 
and together with the customers. They 
are now able to offer complete marine 
solutions.
As a logical step of the merging the 
Purmerend office is closed as of 
01.07.2000 and the service activity for 
KamewzP and Aquamaster will then be 
managed from the office in Schiedam. 
The sales activity and the administration 
will be managed from the head office in 
Groningen.
For a better service, the company is gat
hered under one common telephone 
number. This number is: 010.4090920

Head office:
Rolls - Royce Marine Benelux B.V. 
Koningsweg 219731 AN Groningen 
Tel: 010.4090920, fax: 050.5425588.

Service department:
Rolls - Royce Marine Benelux B.V. 
Overschiesestraat 28,
3112 HG Schiedam
Tel: 010.4090920, fax: 010.4090921.
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Brunei Marine 
Technology

Brunei M a rin e  Technology is de  
specialist in d e tacherin g  en w erv in g  
&  selectie van hoog opgele ide  
m a ritie m e  technici in de scheeps
b o u w  en offshore. Als m ed ew erker  
van Brunei M a rin e  Technology  
o n d ers teu n t u opdrachtgevers  
w ere ld w ijd  bij hun ac tiv ite iten  op  
eng ineerin ggeb ied  e n /o f  pro ject
m an ag em en t.
Door gebru ik  te  m aken van de 
capac ite it en kennis van specialisten  
van Brunei M a rin e  Technology, op  
die m o m en ten  dat het nodig is, 
m axim aliseren  opdrachtgevers hun  
slagvaardigheid .
Brunei M arin e  Technology s tree ft 
een lan gdurige  en in tensieve re la tie  
na m et vooraanstaande bedrijven in 
de scheepsbouw  en offshore.

Op basis van w erv in g  &  selectie be
m id d e lt Brunei M arin e  Technology  
op m an ag em en tn iveau .
De organisatie  ken m erk t zich door 
gespecialiseerde accountm anagers  
m e t een scheepsbouw kundige ach 
tergrond . V an u it hun a ff in ite it  m et  
de scheepsbouw industrie  selecteren  
zij voor de opdrachtgevers de m eest 
geschikte m edew erkers voor het 
realiseren van projecten, 
Tegelijkertijd zoeken zij voor scheeps
bouw kundigen de m eest geschikte  
w erkom geving .

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

M arcon istraat 16 
Postbus 6316  
3002 AH R otterdam  
tel. 010 425 55 44  
fax  010 476 44  45

Jupiterstraat 218  
Postbus 595 
2130 AN  H oofddorp  
te l. 023 561 71 80  
fax  023 566 24 50

brunel
M a r in e  Tech no lo gy

D e  S p e c ia lis te n S p e c ia lis t

http://www.brunel-marine.nl


M aritiem e M arkt door M enso de J o n g

M aritiem e w atersport
n de zomer gaan je gedachten naar de 
watersport, maar mag je daarover schrij
ven in Schip en Werf de Zee? Gelukkig 
moet dat kunnen, want sinds vorig jaar be
hoort de watersport tot de maritieme 
cluster. Dat hebben we te danken aan de 

stichting Nederland Maritiem Land (NML) die 
de gehele maritieme cluster, inclusief de wa- 
tersportindustrie, in kaart bracht.
Nu zag ik tijdens een vakantie in Zwitserland 
enkele kajakkers de Inn afzakken, wat ik niet 
direct associeerde met maritieme sport. Aan 
de andere kant zie je binnenvaart op de Rijn bij 
Basel en dat vinden de meesten een duidelijke 
maritieme bedrijfstak al mogen binnensche
pen niet de zee op. NML heeft het begrip ma
ritiem dus wel flink verruimd. Ook logisch, 
want de bouwers van grote jachten zijn volle
dig maritiem gericht. Het restaurant met een 
aanlegsteiger voor passanten rekent NML 
daarentegen niet tot de dienstverleners voor 
de watersport.

Jach tbouw  het belangrijkst
In de totale toegevoegde waarde van de mari
tieme cluster had de watersport in 1997 vol
gens NML een aandeel van 6%, wat ongeveer 
gelijk is aan dat van zowel de zeevaart als de 
waterbouw, maar iets minder dan van de 
scheepsbouw en de maritieme dienstverle
ning. De jachtbouw is de belangrijkste branche 
in de watersport met ruim 45% van zowel de 
productiewaarde ad 2,7 miljard gulden als van 
de werkgelegenheid van 14.200 mensjaren.

Omdat de jachtbouwers veel componenten 
en accessoires moeten aankopen, is hun aan
deel in de totale toegevoegde waarde van de 
sector slechts 36%.
Deze cijfers krijgen een geheel andere dimen
sie, wanneer men zich realiseert dat Neder
land bij de bouw van grote jachten van meer 
dan 24 meter lengte de derde plaats inneemt 
op de wereldranglijst na Italië en de Verenigde 
Staten. Feadship en Oceanco hadden na het 
Italiaanse Azimuth/Benetti het grootste order
boek begin dit jaar. Jongert staat op een eer
volle twaalfde plaats. Toch hebben de circa 
14 grote jachtbouwers maar een aandeel van 
30% in de productiewaarde van de totale Ne
derlandse jachtbouw, dus inclusief de sche
pen met minder dan 24 meter lengte. Er zijn 
zo’n 700 werven en werfjes in deze laatste ca
tegorie, reikend van bouwers van complete 
zeil- en motorjachten to t die van casco’s, roei
boten en kano’s. Zij bouwen vaak schitteren
de producten, maar slechts zelden wordt 
daar melding van gemaakt in Schip en Werf 
de Zee, terwijl zo’n twintig meter lang patrouiF 
lebootje of loodsvaartuig van Damen wel een 
plaatsje krijgt, evenals de zeer grote en tech
nisch vernuftige jachten van Oceanco, Huis
man, enz. Dat komt natuurlijk, omdat de klef 
ne, meer ambachtelijke werven de lezers van 
dit blad niet als hun doelgroep zien; zij adver
teren liever in de Waterkampioen. Toch zou
den zij wel wat meer aan de weg kunnen tim
meren door ook dit tijdschrift met bijna 
uitsluitend maritiem geïnteresseerde lezers te 

voeden met nieuws, bijvoorbeeld 
over de recente opleve

ring van twee

nieuwgebouwde, ruim 16 meter lange 
lemsteraken (de LE 194 en LE 195) voor de 
chartervaart.

Bruine vloot bloeit
In 1947 voer ik enkele dagen op het Ussel- 
meer met een gehuurde botter zonder schip
per en zonder motor. Dat was waarschijnlijk 
een van de zeer weinige die je toen kon hu
ren. Op het Usselmeer kwamen we toen nog 
een grote vloot vissende botters uit Volendam 
tegen. Thans bestaat de 'bruine vloot voor de 
chartervaart uit circa 450 schepen, waarvan 
zo'n 80% op het IJsselmeer is gestationeerd. 
Het aantal overnachtingen op deze schepen 
bedraagt ruim 1,3 mln per jaar wat een om
zet oplevert van 71 mln gulden. Ruim 1000 
mensen vinden er hun werk in. Wel is dat 
maar een schijntje binnen de totale toeristen
industrie in Nederland. Die heeft een omzet 
van circa 50 miljard gulden en biedt aan 
320.000 mensen werk.
De verhuur van de bruine vloot geschiedt 
voornamelijk via boekingskantoren als de Zeil
vaart in Enkhuizen en ZeiMoot Lemmer-Stavo- 
ren in Stavoren. Samen Verkopen' deze twee 
Touroperators’ circa 120 schepen. Toen Zeil
vaart Enkhuizen in 1973 begon met één 
schoener kon het schip maar 50 dagen per 
jaar betaald emplooi krijgen. Thans ligt dit cij
fer dicht tegen de 180 dagen aan. Toch is het 
niet allemaal rozengeur en maneschijn in deze 
bruine wereld. Het is een wereldje met veel 
traditionele, vrijgevochten schippers die wel 
eens wantrouwend staan tegenover al dat 
commerciële marketinggebeuren bij de 
boekingskantoren die oorspronkelijk voor hen 
werkten, terwijl het nu andersom lijkt te 
liggen.
Velen denken dat deze chartervaart beperkt 
is to t Usselmeer en Waddenzee. Wanneer je 
de brochure van Zeilvaart Enkhuizen en Hol

lands Glorie te Rotterdam bekijkt, kan je 
ook varen langs de Noorse kust tot 

Spitsbergen, in de Oostzee, langs 
Engelse, Schotse en Franse havens, 

in de Middellandse Zee, bij de Ca- 
narische eilanden en in het Cari- 
bisch gebied. Lange zeereizen 
kan men o.a. maken met de be
kende driemastbark ‘Europa’ 
en de driemasttopzeilschoe- 
ner ‘Oosterschelde’. Daar is in 
mei 2000 de brik 'Astrid' bij
gekomen. Dit bijna 42 meter

EEN 3ACHT 16 
EEN 6 C H I P  
NAAR EEN  6011P 
1 6  C £ £ N  6 A C K T

S C H IP  in  W E R F  it  Z EE -  JUU/AUGUSTUS 2000



0 7

lange schip
werd in 1918 gebouwd en afgelopen winter 
geschikt gemaakt voor de chartervaart met 
24 passagiers in 12 hutten.
Aan de maar weinig grotere replica van de 
klipper 'Stad Amsterdam', eveneens bestemd 
voor de chartervaart, besteedt de pers daar
entegen veel aandacht. Achter dit schip staan 
natuurlijk machtige budgetten van Amster
dam en Randstad als sponsors. Overigens 
valt de ‘Stad Amsterdam’ niet onder de jacht
bouw, maar onder de scheepsbouw, omdat 
de bouw niet werd toevertrouwd aan een 
jachtwerf maar aan scheepsbouwer Damen. 
Een heel ander schip is het vijfmastvolschip 
‘Royal Clipper’, gebouwd door Merwede voor 
Star Clipper Cruises in Monaco. Het ruim 133 
meter lange schip met een zeiloppervfak van 
4666 m2 kan maximaal 260 passagiers ver
voeren in 114 hutten. Het is bestemd voor de 
cruisevaart wat het grote publiek waarschijn
lijk meer aanspreekt dan chartervaart met 
een bruin schip. Een cruise associeert men 
met luxe, optimale verzorging, enz., een char- 
terschip met eenvoud en hard werken. Niet 
helemaal terecht overigens, want er zijn thans 
onder de bruine vloot luxueuze schepen met 
tweepersoonshutten met eigen badkamer, 
waarop de gasten kunnen luieren en genieten. 
Wel ben je nauwer bij de zee betrokken op 
een charterschip, want daarop zal je geen 
antrheeling systeem vinden als op de ‘Royal 
Clipper’ .

Scheepsbouw houdt stand
De jachtbouw heeft (nog) niet te kampen met 
Koreaanse concurrentie zoals de scheeps
bouw. Wel komt een land als Nieuw Zeeland 
op als concurrent dankzij de successen bij de 
wedstrijden om de America Cup. Zouden we 
hier niet meer geld moeten pompen in een 
zeer snel wedstrijdjacht voor deze beker in 
plaats van alleen in nostalgische replica's van

oude schepen? 
Die laatste zijn 
natuurlijk inte
ressanter voor 
de grote toeris
tenindustrie 
dan een wed- 
strijdboot. Het 
relatief kleine 

groepje buiten
landers dat be

reid is tientallen 
miljoenen guldens in 

een jacht te stoppen, 
wil evenwel de nieuwste 

technische snufjes toe
gepast zien om te kunnen 

pochen op hun snelle schip. 
Ondanks de moordende Koreaanse con

currentie heeft de Nederlandse scheepsbouw 
toch stand kunnen houden in 1999; in 1999 
werd voor 2,2 miljard gulden aan nieuwe or
ders geboekt, evenveel als in 1998. Uitge
drukt in egt was er wel een afname van ruim 
7% tot 465.300 egt. Het betekent dat er 
meer gecompliceerder schepen zijn besteld, 
waaronder bagger- en vissersschepen, dan 
de relatief eenvoudige schepen voor de alge
mene vrachtvaart.
De productie van de werven lag in 1999 op 
het uitzonderlijk hoge niveau van 600.590 
egt, een sprong van 15% ten opzichte van 
1998. Het laatste jaar dat zo’n productie 
werd gehaald, was in 1975, toen in ons land 
nog VLCC's werden gebouwd. De hoge pro
ductie en de verminderde orderontvangst 
(in egt) betekende wel dat het orderboek 
terugliep.
Inmiddels is er een broos akkoord tot stand 
gekomen tussen de EU en Zuid-Korea over de 
Koreaanse steun aan de scheepsbouw, waar
door de Koreaanse prijzen omhoog zou
den moeten gaan. Het gaat daarbij 
vooral om de invoering van inter
nationale normen die Korea tot 
dusverre niet toepast. Dat 
betreft onder andere de 
gunstige, niet-commer- 
ciële kredietverlening
door staatsbanken
voor werfinvesterin- 
gen, schuldsanering 
en nieuwbouwfinan- 
ciering. Evenzo valt 
Europa over de lage 
premies, berekend 
voor garanties die 
worden verstrekt 
voor terugbetaling 
van de aanbetalin
gen op nieuwbouw 
bij een failliet van 
de werf. Internatio

nale accountantsnomien over zaken als af
schrijving moeten de Koreanen nu eveneens 
gaan toepassen. Waar de EU evenwel niets 
aan kan doen, is de nog bestaande onder
waardering van de Koreaanse won ten opzich
te van de dollar. Maar ook de Euro is onderge
waardeerd.
Eind september wil de Europese Commissie 
nagaan of de gemaakte afspraken inderdaad 
worden nagekomen. Inmiddels hebben de 
Koreanen, en met name Hyundai, hun order
boeken goed gevuld. In de eerste helft van 
2000 boekten zij 102 schepen met 6,2 mln 
GT. Japan, tot voor kort het grootste scheeps
bouwend, kwam niet verder dan 2.6 mln GT. 
Wanneer de Koreanen woord houden, kan de 
EU de beslissing handhaven de generieke 
scheepsbouwsubsidies vanaf 2001 af te 
schaffen. De Nederlandse scheepsbouw is 
daar altijd een voorstander van geweest, om
dat men vaak meer last had van Europese 
werven die meer subsidie ontvingen, dan van 
Koreaanse concurrentie. Toch zal men hier 
uiterst waakzaam moeten blijven. De voor
tekenen zijn er immers al dat vele Europese 
landen nu overwegen hun scheepsbouw op 
een andere wijze te ondersteunen. Daartoe 
zijn er helaas legio mogelijkheden, zoals bij de 
financiering, met ontwikkelingshulp voor som
mige orders, met investeringssteun voor pro
ductiemiddelen en voor R&D. Dat laatste is in 
principe ook in Nederland mogelijk, maar de 
VNSI wijst erop dat de regelingen te bureau
cratisch zijn waardoor vele kleine scheeps
bouwers met hun beperkt personeelsbestand 
en de vaak korte tijdspanne tussen ontwerp- 
idee en contractondertekening daar geen ge
bruik van kunnen maken.
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m a a n d M a r  i t i e m Opdrachten

Van D iepen boekt veetransportschip
Scheepswerf Van Diepen in Waterhuizen 
heeft opdracht gekregen voor de bouw 
van een veetransportschip voor Australi
sche rekening. De werf bouwde reeds 
eerder drie schepen voor veetransport, 
maar het nieuwe schip wordt groter dan 
de voorgaande. De afmetingen zijn: 
Lengte o.a. 133,392 m.
Lengte 1.1. 127,075 m.
Breedte 15,850 m.
Holte 11,500 m.
Diepgang 6,000 m.
Laadvermogen 5.250 t.
Het schip wordt ingericht voor het 
vervoer van circa 3100 koeien, die op

vijf dekken worden vervoerd. Het schip 
zal worden ingezet op routes van 
Australië/Nieuw Zeeland naar het Midden 
Oosten.
Voor de voortstuwing zorgt een MAN 
dieselmotor, type 8S35MC, van 5040 
kW bij 160 tpm. Deze langzaam lopende 
2-takt motor is omkeerbaar en drijft de 
vaste schroef rechtstreeks aan. Hij geeft 
het beladen schip een snelheid van ruim 
16 kn.
Het schip wordt gebouwd onder 
bouwnummer 1046 en moet in het 
vierde kwartaal van 2001 worden 
opgeleverd.

Vijf nieuwe opdrachten voor
De Volharding Groep gaat voor buiten
landse rekening drie multipurpose 
vrachtschepen van 9900 tdw bouwen. 
Deze schepen zijn een verdere ontwikke
ling van de 8700 tonners, waarvan al 
een hele serie is gebouwd (de Vechtborg 
was de eerste, zie SWZ 12-98, blz. 24). 
Door het aanbrengen van een kalfdek 
(raised quarter deck) konden de diep
gang en dus ook het draagvermogen 
groter worden.
De schepen krijgen de bouwnummers 
501, 502 en 503 en moeten in mei en 
september 2001, resp. januari 2002

de Volharding G roep
worden opgeleverd. De casco's worden 
gebouwd door Daewoo Mangalia Heavy 
Industries in Roemenië.

Verder heeft de Volharding Groep de 
serie Saimax schepen uit kunnen breiden 
tot 10 stuks. Ook de nieuwste opdrach
ten, bouwnummers 420 en 421, zijn 
voor Duitse opdrachtgevers bestemd. 
De schepen moeten volgend jaar wor
den opgeleverd.
Een beschrijving van de Pattje Saimax 
schepen is elders in dit nummer te 
vinden.

W eer kotteropdracht voor 
M aaskant
Maaskant Shipyards Stellendam gaat 
voor de firma J.& W. Redert in Ouddorp 
een kotter van het type Concorde 
bouwen.
Het schip, bouwnummer 562, krijgt de 
naam Eben Haëzer G 08  en moet in 
september worden opgeleverd.

D rie opdrachten voor Barkm eijer Stroobos
Barkmeijer Stroobos gaat voor de Zij krijgen als hoofdafmetingen:
Scheepvaartmij, Deo Juvante te Werken- Lengte o.a. 89,99 m.
dam een vrachtschip van 3200 tdw bou- Lengte l.l. 85,00 m.
wen. Het wordt het 17* schip van dit Breedte mal 14,00 m.
door de werf ontworpen type, krijgt Holte 7,15 m.
bouwnummer 296 en moet medio vol- Diepgang 5,65 m.
gendjaar worden opgeleverd. De ruiminhoud wordt circa 5920 m3

(209.000 cu.ft.).
Verder kreeg Barkmeijer van Arklow Ship- Een hoofdmotor van circa 1800 kW
ping uit Ierland, waarvoor al zes 3200 geeft een snelheid van 12 kn.
tonners zijn gebouwd en een zevende in De schepen worden gebouwd onder de
aanbouw is, nu opdracht voor twee dro- bouwnummers 299 en 300 en moeten
geladingschepen van 4400 tdw. in 2002 gereed komen.

Daunen H oogezand breidt orderportefeuille uit
Van de Engelse rederij Carisbrooke 
kreeg Damen Shipyards Hoogezand 
opdracht voor een vrachtschip van 
het type Combi Freighter 9000. 
Het schip, bouwnummer 814, moet 
medio volgend jaar worden opge
leverd.
Dezelfde opdrachtgever bestelde 
ook een Combi Freighter 4900, die 
op de Damen Yichang werf in China

wordt gebouwd onder bouwnummer 
743 en komend najaar gereed moet 
komen.
Nog twee Combi Freighters 9000  
worden voor de Duitse rederij Inter- 
see (Schöning) gebouwd op de 
Damen Shipyard Galatz in Roemenië: 
bouwnummers 809 en 810, die beide 
eind dit jaar moeten worden opge
leverd.

Peters bouwt nog twee Polar Com bi Porters
Voor ieder van de Commanditaire 
Vennootschappen Polar Bright en 
Polar Breeze gaat Scheepswerf Peters 
in Kampen een schip van het type 
Peters Polar Combi Porter 200 bouwen. 
Het eerste schip van dit type, de

Lumare, is beschreven in SWZ 7/8-98, 
blz. 6.
De nieuwe opdrachten hebben de bouw
nummers 475 en 476 en moeten in het 
derde resp. vierde kwartaal van volgend 
jaar worden opgeleverd.

D am en H ardinxveld  bouwt
Damen Shipyards Hardinxveld gaat voor 
Damen Marine Services twee Shoalbus- 
ters 2409 bouwen. De schepen, bouw
nummers 1540 en 1541, zijn een verde
re ontwikkeling van de drie Shoalbusters 
die Damen in Bergum voor Wagenborg 
bouwde (de Kaynarborg en zustersche
pen), zie SWZ 5-98, blz. 23 en 9-98,

twee Shoalbusters 2-409
blz. 7: de nieuwe schepen worden een 
meter langer.
Het eerste schip moet volgend jaar april 
worden opgeleverd en is uiteindelijk be
stemd voor de firma Viegers & Zn. te An- 
dijk. Het tweede schip is voor Damen Ma
rine Services zelf, met oplevering in 
mei/juni 2001.

D e H oop Schiedam  bouwt
Voor Oliehandel Klaas de Boer op Urk 
gaat Scheepswerf De Hoop Schiedam 
een bunkerboot bouwen, met de vol
gende afmetingen:
Lengte o.a. 
Lengte 1,1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang

38,13m . 
36,76 m. 

7,00 m. 
2,80 m. 
2,30 m.

Het schip, bouwnummer 198, krijgt 
drie stel tanks (SB en BB) voor gasolie, 
met een totale inhoud van 364 m3. 
Voor de machinekamer liggen dwars
scheeps nog zes tanks van verschillen
de grootte voor smeerolie, totale in-

w eer bunkerboot
houd 56 m3. In de machinekamer zijn 
een tank van 11 m3 voor drinkwater en 
nog een tank van circa 7 m3 voor 
smeerolie ingebouwd.
Het schip wordt uitgerust met een lading 
pomp van circa 150 m3/h , computerge
stuurde vtoeistofmeters en een bunker- 
mastvan 12 m.
Er worden een hoofdmotor van 179 kW 
bij 2000 tpm en een generatorset van 
30 KVA geplaatst en in het voorschip 
een hydraulisch aangedreven boeg
schroef.
De oplevering is gepland voor komende 
voorjaar.
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Twee Conofeeders 540 voor
JR Shipping te Harlingen heeft Scheeps
werf Bijlsma, Warten en Lemmer, op
dracht gegeven voor de bouw van twee 
containerfeederschepen van het type 
Conofeeder 340. De schepen, bouw-

Bijlsm a

nummers 703 en 704, moeten in het 
tweede resp. derde kwartaal van vol
gend jaar worden opgeleverd.
Voor gegevens van de Conofeeder 340, 
zie de Friesedijk in SWZ12-99, blz. 15.

Rijnwaal bouwt sleepboot
Voor de Chrttagong Port Trust in Bangla
desh gaat Rijnwaal Shipyards in Hardinx- 
veldGiessendam een sleepboot bou
wen, met als afmetingen: L x B x H = 
31,50 x 10,00 x 4,70 m; de diepgang 
wordt 3,75 m.

Tewaterlatingen

Al M irfa
Op 8 juni heeft IHC Holland van de werf 
te Sliedrecht de snijkopzuiger Al Mirfa, 
bouwnummer 2235, te water gelaten. 
Het schip is bestemd voor de National 
Marine Dredging Company in Abu 
Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten), 
waarvoor IHC al verscheidene schepen
bouwde.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 97,00 m.
Lengte ponton t 78,40 m.
Breedte 19,60 m.
Holte 4,90 m.
Diepgang 3,55 m.
Baggerdiepte 4 ,5/20 m.
Diameter zuigbuis 800 mm.
Diameter persleiding 750 mm.
De snijkop wordt aangedreven door een 
elektromotor van 1500 kW, die met de 
tandwielkast op het boveneinde van de 
ladder is gemonteerd.
De onderwaterpomp wordt eveneens

Christina
Niestern Sander heeft op 15 juli op de 
binnendijkse werf te Farmsum het vracht
schip Christina, bouwnummer 906, te 
water gelaten. Het is het derde van vier 
schepen van het type HCC 5000, die

Vam ebank
Bij Bodewes Scheepswerf Volharding" 
Foxhol is op 19 juli de 552 TEU multipur
pose container carrier Vamebank, bouw
nummer 352, te water gegaan. Het

Opleveringen

Sm it Humber en Sm it Loire
Damen Shipyards in Gorinchem heeft in 
april de ASD Tug Smit Humber, bouw
nummer 7938, opgeleverd aan Smit 
Internationale en in juni de Smit Loire,

Twee Caterpillar motoren van ieder 
1120 kW moeten de boot een snelheid 
van 13 kn geven.
Het schip, bouwnummer 733, krijgt ac
commodate voor 15 personen. Het 
moet in juli 2001 waden opgeleverd.

elektrisch aangedreven en heeft ook een 
vermogen van 1500 kW.
De perspomp wordt direct aangedreven 
door een Wàrtsilà 9L38 dieselmotor van 
4880 kW.
Een dergelijke motor, van 4970 kW, is 
geplaatst voor het leveren van elektrr 
sche energie. Verder is een Caterpillar 
hulpset van 500 kW beschikbaar.
De zuiger is voorzien van een paalwage- 
ninstallabe met een slag van 6,3 m op 
het achterschip, alsmede van ankers en 
zijlieren op het voorschip.
Er is een rijdende kraan van 2 5 1 beschik
baar.
De bemanning telt 12 personen
Het schip wordt door Bureau Veritas
geklasseerd.
De zuiger zal naar verwachting eind 
van dit jaar gereed zijn en dan begin 
2001 in Abu Dhabi worden opge
leverd.

Wijnne & Barends’ Cargadoors- en agen- 
tuurkantoren te Delfzijl bij de werf bestel
de. Het eerste schip van de serie, de 
Claudia, is beschreven in SWZ 4-00, 
blz. 11 e.v.

schip, bestemd voa een buitenlandse 
opdrachtgever, is het achtste van een se
rie 8700 tonners, waarvan de Vechtbag 
de eerste was (SWZ 12-98, blz. 24).

bouwnummer 7948. Het zijn zustersche
pen van de Smit Clyde (zie: SWZ 400, 
blz. 9). Van hetzelfde type zal nog een 
boot volgen.

M er G ebroeders T H —18
Scheepswerf Gebr. Kooiman in Zwijn- 
drecht heeft op 8 april de mosselkotter 
Vier Gebroeders TH-48, bouwnummer 
160, overgedragen aan de firma Gebr. 
De Jonge te Tholen.
De afmetingen zgn L o.a. x B mal x H = 
41,25 x 10,00 x 2,80 m. De lege diep
gang, maar met 100% voomaden (crca 
1 8 1) is ongeveer 0,91 m.
Het dekhuis is van aluminium.
Het schip heeft dne ruimen, waarvan het 
voorste als spoelruim is ingericht en van 
een spoelinstallatie is voorzien,
In plaats van met de gebruikelijke vier 
bokken en mast is de TH-48 uitgerust 
met twee hydraulisch bewogen visar- 
men.
De portaalmast heeft een hydraulisch 
strijkbaar bovenportaal, om de vaart "bin
nendoor" tussen Zeeland en de Wadden
zee mogelijk te maken.

Sabin ia
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
22 april het vrachtschip Sabinia, bouw
nummer 464, overgedragen aan de Fin
se rederij L.W. Marine A.B. te Marie- 
hamn.

Caroni
Damen Shipyards Gorinchem leverde in 
mei een snelle personnel launch aan Ve
nezuela: de Caroni, bouwnummer 
532002, is van het type Damen Launch 
TP 47. Dit type komt overeen met de Alu- 
Cat 1450, beschreven in SWZ 2-00, blz. 
11. De Caroni wijkt in enkele opzichten al 
van het daar beschreven schip:
- Het vermogen is circa 10% hoger. De 

Caterpillar motoren zijn nu van het ty
pe 3406 E, 2 x 410 kW bij 2100 tpm, 
en drijven Harrtlton waterjets, type 
362, aan.

- D oa het grotere vermogen is de snel
heid tot 30 kn toegenomen.

- Een iets andere indeling van de ac
commodatie: er zijn nu zitplaatsen 
voa twee bemanningsleden en 27 
passagiers (was 4  + 18 personen).

In het voaschip zijn opgesteld:
- een hydraulisch aangedreven zes- 

trommelige Padmos vislier;
- een spoelpomp die doa een 221 kW 

Caterpillar m ota wordt aangedreven.
- anhydraufekurktvoadevisarmenen 

de vister: de unit wadt aangedreven 
doa een 147 kW Caterpiar motor;

- twee generatasets van 67 resp. 30 
kVA.

Voa de voortstuwing zorgen twee Cater
pillar dieselmotoren, type 3412E, van ie 
der 478 kW bij 1800 tpm. Via Reintjes 
tandwielkasten, type WAF 343, reductie 
3,571:1, drijven zij de vijfbladige schroe
ven aan, die in straalbuizen van het type 
Wing Nozzle draaien.
In het voorschip is een waterstraal 
boegjet installatie geplaatst; het water 
hiervoor wordt door de spoelpomp 
geleverd.

De Sabinia is het zesde schip van het ty
pe Peters Polar Combi Porter 200. Het 
eerste schip van dit type, de Lumare, is 
beschreven in SWZ 7/8-98, blz. 6.

P 6 4
Damen Shipyards Gainchem droeg 
in mei bet patrouillevaartuig P 64, 
bouwnummer 548901, over aan het 
Kaps Landelijke Politiediensten. Het 
schip is het eerste van een vervolg- 
serie van het type Stan Patrol 1800, 
waarvan Damen er de afgelopen ja- 
ren al zeven voa de KLPD bouwde; 
zie de P 31 in SWZ 2-97, blz. 8.
De nieuwe schepen wijken van de vo
rige serie af door vele kleine modifi
caties, die voortvloeiden uit het ge
bruik van de eerdere schepen. Zo 
heeft P 64 een uitschuifbaar bades 
op het topdek om overstappen op 
schepen met een hoog vrijboord te 
vergemakkelijken.

De Vier Gebroeders TH-48 (foto: Flying Focus).
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Sain t Piran

De Saint Piran (foto: Van der Kloet).

Het patrouillevaartuig voor de visserij- 
inspectie Saint Piran, dat in mei door 
Damen Shipyards Gorinchem werd op
geleverd, is van het nieuwe type Stan 
Patrol 2707. Het schip, bouwnummer 
505648, heeft Penzance in Cornwall, 
U.K., als thuishaven.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte o.a.
Holte
Diepgang achter

27,17 m. 
23,99 m.

6.75 m. 
3,40 m.
1.75 m.

Romp en bovenbouw zijn van aluminium 
vervaardigd.
Het schip wordt voortgestuwd door twee 
Cummins dieselmotoren, type KTA 38- 
M2, van ieder 970 kW bij 1800 tpm, die 
via Reintjes tandwielkasten, type WVS 
430/1, de vierbladige schroeven aandrij
ven. De proettochtsnelheid bedroeg 20 
kn. Hulpvermogen wordt geleverd door 
twee Cummins-Newage sets van ieder 
52 kW, 230 /400 V, 50 Hz.

De uitrusting van het schip omvat:
- Een Ribsea 650 dinghy van Mulder & 

Rijke, die over het achterschip wordt 
gelanceerd; deze boot heeft 
diesel/waterstraalaandrijving voor 
een snelheid van 28 kn. Een aparte 
lier is beschikbaar voor het weer aan 
boord nemen van de dinghy.

- Een Effer dekkraan, type 2600-2E.
- Een brandblusmonitor van 60 m3/h. 
De accommodatie voor acht personen 
omvat een vierpersoons hut en twee 
tweepersoons hutten, alsmede sanitaire 
ruimten en een wasserij onderdeks; in 
het dekhuis op het bovendek bevinden 
zich, van voor naar achter: bergruimte, 
kombuis, messroom en een laboratori
um met sanitaire unit; daarboven ligt het 
ruime stuurhuis, met uitgebreide 
apparatuur, waaronder twee DGPS-sets 
en Inmarsat M.
De Saint Piran is door Lloyd’s Register 
geklasseerd met de notatie: •*■100 Al 
SSC, Patrol Mono, HSC, LMC, G3.

4  *- l. i - l - N .  t i L o  1 i ' >U

D a m e n  le v e r t  v i j f  lo o d s b o te n  o p
In ma heeft Damen Shipyards Gorinchem aan verschillende opdrachtgevers in totaal 
vijf loodsboten opgeleverd.

Aan de Tanzania Harbour Authorities 
werd de Zainabu Bakilana, bouwnummer 
501958, overgedragen, een Stan Ten
der 2006.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
20,30 x 5,65 x 2,90 m, de diepgang 
achter is 1,70 m.
De romp is van staal, de bovenbouw van 
aluminium.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3412C TTA, van ieder 615 kW bij 2100

tpm, dnjven via Reintjes tandwielkasten, 
type WVS 334, de vaste schroeven aan 
De proeftochtsnelheid bedroeg 18,5 kn. 
Een Kohier hulpset levert 15 kVA, 230 V. 
Het vaartuig heeft accommodatie voor 
vier bemanningsleden en zes passa
giers.
Lloyd’s Register klasseerde het schip 
met de notatie: *100  Al SSC, Pilot, 
Mono, HSC, G2, LMC.

De Zainabu Bakilana (foto: Van der Kloet).

Voor Algerijnse rekening werden ge
bouwd de Stan Tenders 1350 Oued Kis- 
sir II en Oued Kissir III, bouwnummers 
541401/02.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
13,95 x 4,40 x 2,16 m, de diepgang 
achter is 1,30 m.
De romp en de bovenbouw zijn van alu
minium.
Twee Volvo dieselmotoren, type TAMD 
102A, van ieder 265 kW bij 2000 tpm, 
drijver via tandwielkasten de vaste

schroeven aan, die een diameter van 
610 mm hebben. De proeftochtsnelheid 
bedroeg 23 kn.
Twee accubatterijen van 24 V, met een 
capaciteit van 200 Ah, worden via een 
walaansluiting van 230 V opgeladen.
Er is accommodatie voor twee beman
ningsleden en vier passagiers.
Bureau Veritas klasseerde de schepen 
met de notatie: I 3 /3  (E), «bight 
Ship/Fast Pilot Boat Coastal Waters, 
•MACH.

De Oued Kissir III (foto: Damen Shipyards).
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Tenslotte werden aan de Port Autonome 
d'Abidjan, Ivoorkust, twee boten van het 
type AluCat 1050 geleverd, bouwnum- 
mers 5061 en 5062.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
11,45 x 3,80 x 1,70 m, de diepgang 
achter is 0,70 m.

De romp en bovenbouw zjn van atumnun 
vervaardigd.
Een Baudoum dieselmotor, type 6R 
120SR, van 250 kW bq 2000 tpm, drijft 
een Hamilton waterjet, type HM362, aan. 
De proeftochtsneteJ bedroeg 17 kn.
Er is accommodatie voor zes personen.

D eo Volente
Tille Shipyards in Kootstertille heeft op 
26 mei het vrachtschip Deo Volente, 
bouwnummer 330, opgeleverd aan Hart
man Seatrade op Urk. Het is het eerste 
schip van het type Tille Trader 2800, dat 
is ontwikkeld uit de Conofeeder 200 (zie 
de Bermuda Islander in SWZ 1-96, blz. 
25 e.v.). Anders dan de Conofeeder die 
speciaal als containerfeeder werd 
ontwikkeld, is de Tille Trader 2800 een 
multipurpose schip, dat vooral voor 
projecttadingen is bestemd.
De rompvorm van beide typen is gelijk 
en ook de staalconstructie is groten
deels gelijk; de coamings zijn echter 0,5 
m hoger, waardoor de laadruiminhoud is 
toegenomen tot 4236 m3 (149.600 
cu.ft.) en ook de diepgang en het draag
vermogen iets groter zijn geworden. 
Enkele verdere verschillen zijn:
• een wat lagere dienstsnelheid: 12,7 

kn op volle diepgang erf bij 100% 
m.c.r.;

• een andere machinennstallatie, zowel 
wat hoofd- als hulpmotoren betreft, en 
dit keer met toepassing van een asge
nerator;

• een veel lager dekhuis, omdat op 
de luiken (eventueel) maar één laag 
containers wordt vervoerd (10 baaien, 
4 rijen);

•  dientengevolge een geheel andere in
deling van de accommodatie voor de 
zevenkoppige bemanning.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 90,00 m.
Lengte l.l. 84,65 m.
Breedte mal 13,75 m.
Holte 5,55 m.
Diepgang 4,35 m.
Draagvermogen 2947 t,
(zonder graanschotten).
Gross tonnage 2140 .
Bureau Veritas klasseerde het schip met 
de notatie: 1 3 /3  «Cargo, Deep Sea, Ice 
Class 1D, «MACH, «AUT-MS,
In het laadruim, dat 61,875 x 10,800 x 
6,495 m meet, kunnen twee verplaats
bare graanschotten worden geplaatst. 
Het wordt afgedekt met pontonluiken.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
een Wartsila dieselmotor, type 8L20 C, 
van 1440 kW bij 1000 tpm, een Scana 
Volda tandwielkast (met PTO voor 300 
kW asgenerator) en een Scana Volda 
verstelbare schroef, diameter 2,80 m, 
225 tpm.
Verder zijn er twee hulpsets van ieder 
124 kW(e) en een noodset van 65 kW(e). 
In het voorschip is een elektrisch aange
dreven dwarsschroef van 200 kW aan
gebracht.

De Deo Volente (foto: Flying Focus).

N o o itg e d a c h t  Z - 4 0 2

Scheepswerf Van der Werff & Visser in 
Imsum heeft op 27 mei de Eurokotter 
Nooitgedacht Z-402, bouwnummer 315, 
opgeleverd aan BVBA Verleene in Zee-

brugge. Het is een zusterschip van de 
Hein Senior Z-575, waarvan een korte 
beschrijving en een foto in SWZ 500, 
blz. 10 zijn gepubliceerd.

Ja d e  BRA-7
Scheepswerf Visser m Den Helder heeft 
op 2 |uni de Eurokotter Jade BRA-7, 
bouwnummer 151, overgedragen aan 
de Duitse rederij Hullmann Aalufztcht 
GmbH & Co. Küstenfischerei KG, die 
gelieerd is aan de Helderse redenj Kraak 
en Zn.

Het bijzondere aan dit schip is dat het 
niet alleen voor de boomkorvisserij is uit
gerust, maar ook voor de dubbeltrawl- 
net- en de spanvisserij. Het is daartoe 
voorzien van een hydraulisch aangedre
ven negentrommelige vislier van Machi
nefabriek Luyt en op het achterschip van 
een nettenrol van hetzelfde fabrikaat en 
een hekportaal. Bi| het twinriggen wor
den de beide sleepdraden buitenom naar 
blokken aan het hekportaal geleid, de 
middendraad loopt onderdeks naar ach
ter en daar via een blok op het hekpor
taal naar buitenboord. De nettenrol is in 
drieën verdeeld, voor de twee trawlnet 
ten en een reservenet. Een van de schil
den op de nettenrol is wegneembaar, 
waardoor een groter net voor de span
visserij kan worden geborgen.
De visverwerkingsinstallatie op het voor
schip bestaat uit roestvrijstalen opvoer-

De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 23.99 m.
Lengte l.l. 21,30m.
Breedte mal 6,90 m.
Hotte 3,80 m.
Con-tmctiediepgang 3,35 m.
Gross tonnage 158 .

band, leesband en spoelmachine, van 
Van Rijn Katwijk.
Promac leverde de koelinstallaties en de 
scherfijsmachine.
De hoofdmotor is een Caterpillar 3412 
EF van 220 kW, die via een Reintjes re 
ductieAeerkoppeling, type WGF 561, de 
vierbladige Van Voorden schroef aan
drijft. Deze draait in een HodrSuperior 
straalbuis, met een diameter van 2,5 m. 
Twee Caterpillar hulpmotoren, type 
3306B Dl-T, van 184 kW drijven ieder 
een 120 kVA generator en een hydro- 
pomp aan.
In het voorschip is een Jastram dwars
schroef van 40 kW geïnstalleerd.
De accommodatie achterop het hoofd
dek omvat aan SB de schippershut, een 
gemeenschappelijke doucheruimte en 
een vierpersoons hut, aan BB een toilet, 
de kombuis en het dagverblijf,

M erit en Tomke
Pattje Assemblagewerf in de Eemshaven 
heeft op 27 mei het multipurpose vracht
schip Merit, bouwnummer 414, opge
leverd aan de Fahrdorfer Schiffahrts 
GmbH & Co. KG. Vijf weken later 
werd het zusterschip Tomke, bouw
nummer 416, overgedragen aan de 
EHbrecht Schiffahrts GmbH & Co. KG. 
Beide schepen zijn van het type Pattje 
Saimax, dat elders in dit nummer wordt 
beschreven.

Blue S tar 1 en Blue S tar 2
Met een interval van slechts vijf weken 
zijn door Van der Giesservde Noord twee 
grote, snelle rcwo ferries overgedragen 
aan Strintzis Lines Shipping S.A. in Athe
ne; op 2 juni de Blue Star 1, bouwnum
mer 976, en op 6 juli het zusterschip 
Blue Star 2, bouwnummer 978. Een be
schrijving van de schepen zal in een vol
gend nummer van SWZ verschijnen. 
Voor enkele voorlopige gegevens en een 
zijaanzicht, zie SWZ 9-98, blz. 5.

De Jade BRA-7 (foto: Flying Focus).
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Sabine
Op 6 juni heeft Damen Shipyards Hooge- 
zand het muttipurpose vrachtschip Sabr 
ne, bouwnummer 804, opgeteverd aan 
de Zwitserse rederij Enzian Shipping. De 
Sabine, een Combi Freighter 9200, is 
een zusterschip van de Ania, die in SWZ 
2-00, blz. 15 kort werd beschreven.

M alle Ram bow
Bodewes Scheepswerf Volharding' Fox 
hol heeft op 8 juni de 552 TEU muttipur
pose container carrier Malte Rambow, 
bouwnummer 351, opgeleverd aan Re 
derei Rambow GmbH in Assel, Duitsland. 
Het is het zevende schip van een serie 
8700 tonners, waarvan de Vechtborg de 
eerste was (SWZ 12-98, blz. 24). Anders 
dan de Vechtborg is de Malte Rambow 
door Germanischer Lloyd geklasseerd, 
met o.a. een notatie voor Fins/Zweedse 
ijsklasse E3.

Bu r ka
Heesen Shipyards in Oss heeft op 8 )um 
het luxe jacht Burka, bouwnummer 
107.30, opgeleverd aan de Spaanse ei
genaar.
De afmetingen zijn: lengte o.a. x breedte 
» 30 ,50x6 ,40  m.
Romp en bovenbouw zijn van aluminium 
vervaardigd.
Twee MTU dieselmotoren, type 16V 
2000 M90, van ieder 1343 kW, geven 
het schip een snelheid van 28 kn.

Viking S k y
Scheepswerf De Merwede heeft op 15 
juni het rivierpassagiersschip Viking Sky, 
bouwnummer 685, opgeleverd aan de 
Zwitserse rederij Viking River Cruises. 
Het is het derde van een serie van vijf ge
lijke schepen. Het zusterschip Viking 
Star staat kort beschreven in SWZ 600, 
blz. 11.

Jo h an n a  Ja co b u s Y E - 16

De Johanna Jacobus YE-16 (foto: Flying Focus).

Maaskant Shipyards in Bruinisse heeft 
op 22 juni de mosseikotter Johanna 
Jacobus YE-16, bouwnummer 566, 
overgedragen aan Jac. Meijaard B.V. 
te Yerseke.
De afmetingen zijn: L o.a. x B x H = 
42,61 x 10,00 x 2,85 m; de diepgang is 
l ,10m.

Het schip heeft drie ruimen, waarvan het 
middelste van een spoelinrichting is voor
zien. Na het spoelen komen de mosse
len op een van de twee opvoerbanden, 
waar ze nogmaals onder een zeewater- 
douche door gaan. Vervolgens worden 
ze met een zwenkbare goot in het voor
ste of het achterste mosselruim ge
bracht.
De in het voorschip opgestelde spoef 
pomp heeft een capaciteit van 1700 
m3/h  en wordt aangedreven door een 
Caterpillar motor, type 3306C Dl-T, van 
147 kW bij 1800 tpm. Eveneens in het 
voorschip staat een elektronisch/pneu
matisch bediende Maaskant mossef/urt-

kaplier, type M l20 MP4/M70P4 met 
acht trommels en aangedreven door een 
Caterpillar motor, type 3306C Dl-T, van 
132 kW bij 1800 tpm.
Voor de voortstuwing zijn twee Caterpil
lar dieselmotoren met elektronische 
brandstofregeling, type 3412E DfTA, 
geïnstalleerd, elk van 459 kW bij 1800 
tpm. Via Reintjes keerkoppelingen, type 
WAF 344, reductie 3,571:1, drijven zij 
Van Voorden 'high skew1 schroeven aan, 
die in Van de Giessen straalbuizen van 
het type ‘wing nozzle’ draaien, diameter 
1100 mm.
Het boordnet, 230 /400  V, 50 Hz, wordt 
gevoed door een Caterpillar 3054 Dl-T 
hulpset van 67 kVA, een Hatz havenset, 
type 4L 41C, van 30 kVA en een walaan
sluiting.
Het schip is verder uitgerust met een ro
terende boegstraaljet van Weka Marine. 
De accommodatie omvat drie tweeper
soons hutten, messroom/kombuis en 
toilet- en doucheruimten.

Bithav
De Biesbosch in Dordrecht heeft op 15 
juni het laatste daar gebouwde zeeschip 
opgeleverd. Het is de bitumentanker 
Bithav, bouwnummer 895, die werd ge
bouwd in opdracht van de Zweedse re
derij Tarbitt Shipping.
Door de deconfiture van het bedrijf was 
het niet mogelijk 'as built' gegevens te 
verkrijgen. De gegevens die bij de op-

dracht werden verstrekt, staan vermeld 
in SWZ 4-99, blz. 5.
Daar kan aan worden toegevoegd dat 
Frisian Shipyard Welgelegen in Harlingen 
het voorschip bouwde. In het bouwdok 
van FSW werden dit deel en het door De 
Biesbosch gebouwde achterschip sa
mengebouwd. Ook de verdere afbouw, 
inclusief het plaatsen van de twee tank- 
blokken, vond bij FSW plaats.

De Bithav (foto: F ly ing  Focus).

Flinterduin
Ferus Smit heeft op 29 juni het vracht
schip Flinterduin, bouwnummer 324, op
geleverd aan rederij Flinter Groningen.

C laudia
Damen Shipyards Bergum heeft op 
29 juni het multipurpose vracht
schip Claudia, bouwnummer 9337, 
overgedragen aan MS Claudia 
Schiffahrtsgesellschaft MBH & Co. KG 
in Haren.
Het schip is van het type Combi 
Freighter 3600 en is een zusterschip 
van de Helena, waarvan een korte 
beschrijving en een foto zijn op
genomen in SWZ 2-00, blz. 15.

Het schip, dat op 27 mei te water was 
gelaten, is een zusterschip van de 
Flintereems (zie SWZ 3-99, blz. 4).

Polar Sea
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
30 juni het vrachtschip Polar Sea, bouw
nummer 465, opgeleverd aan de C.V. 
Scheepvaart Onderneming Polar Sea, 
managers Royal Amasus Hansen in Delf
zijl. Het schip was op 20 mei te water ge
laten.
De Polar Sea is het zevende schip van 
het type Peters Polar Combi Porter 200. 
Het eerste schip van dit type, de Luma- 
re, is beschreven in SWZ 7/8-98, blz. 6.

Sid i M oussa
In juni leverde Damen Shipyards Gorin- 
chem de sleepboot Sidi Moussa, bouw
nummer 6560, op aan de Marokkaanse 
Société Chérifienne de Remorquage en 
(ƒAssistance. In 19%  en 1997 bouwde 
de werf al twee boten van hetzelfde type, 
Stan Tug 2207, voor deze opdrachtge
ver: de Youssef en de El Beida.

Ventspils
Damen Shipyards in Gonnchem heeft in 
juni de sleepboot Ventspils, bouwnum
mer 511701, opgeleverd aan Ostas Ro
te Ltd. in Ventspils, Letland. De boot is 
van het bekende type ASD Tug 3110.
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit 
twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3516B TA electronic, ieder 1306 kW bij 
1200 tpm, en Aquamaster roerpropeF 
Iers, type US 3001, met schroeven van 
2400 mm diameter. Hiermee werd op 
de proeftocht een snelheid van 12,3 kn

De Caterpillar 3508B Dl-TA/B motoren 
ontwikkelen nu iets meer vermogen: 746 
kW ieder bij 1600 tpm, goed voor een 
snelheid van 11,8 kn en een paaltrek van
2 7 ,7 1
De uitrusting is gelijk aan die van de voor
gaande schepen: een 10 t Kraaijeveld 
sleeplier, een sleephaak van 450 Kn en 
een brandblusinstallatie van 200 mVh.

behaald en een paaltrek van 4 5 ,5 1.
Er zijn twee Caterpillar 3304 T hulpsets 
van ieder 100 kVA.
De uitrusting omvat twee Kraaijeveld 
sleeplieren van 2 0 1 bij 10 rp/min. en een 
Mampaey sleephaak van 6 5 1. De brand
blusinstallatie bestaat uit een pomp van 
600 mVtt bij 10 bar, aangedreven door 
een Caterpillar 3306 T motor en twee 
Ajax de Boer monitoren van 300 mVh. 
Lloyd’s Register klasseerde de boot, met 
de notatie: *1 0 0  Al Tug, Ice IB, LMC, 
UMS.
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M on-D esir
Op 30 juni heeft Damen Shipyards Har- 
dinxveld het werkvaartuig MorvOesir, 
bouwnummer 1536. overgedragen aan 
Sleepvaart- en Baggerbedrijf J.J. Saar- 
loos in Dordrecht. Het schip is van het ty
pe Shoalbuster 1907, waarvan de werf 
vorig jaar de Knight Buster bouwde (SWZ 
7/8-99, blz. 17),
Anders dan dat schip is de Mon-Desir be
stemd voor ploegbaggeren: het egalise
ren van waterbodems met een ploeg, 
die op dit schip een breedte van 10 m 
heeft. Dit gebeurt in diverse havens als
mede bij de bouw van tunnels.
De ploeg wordt aan een A-frame buiten
boord gehangen en met een hydraulisch 
aangedreven Brevini hijslier met twee 
hijsdraden neergelaten. De sleepdraden 
waarmee de ploeg wordt voortgetrok
ken zijn bevestigd aan koppellieren van 
De Biesbosch.

Voor diverse werkzaamheden Is een 
Effer telescoopkraan van 25 tm ge
plaatst.
Ook de machme-installatie van de 
MonOesir wijkt af van die van de 
Knight Buster. Er zijn twee Caterpillar 
dieselmotoren, type 3412 E TA gein stal 
leerd van ieder 403 kW bij 1800 fpm. 
Via Reintjes keerkoppelingen, type WAF 
264L, reductie 5.05:1, drijven zij vaste 
driebladige Promarin schroeven aan, 
diameter 1300 mm, die in Van de 
Giessen straalbuizen, type 37, draaien. 
De vrijvarende snelheid op de proeftocht 
was lS km /h .
Verder zijn geplaatst: eer John Deere 
hulpset van 30 kVA, een Hatz havenset 
van 16 KVA, beide 220/380 V, 50 Hz, 
en een John Deere dieselmotor van 95 
kW bij 1500 tpm voor aandrijving van de 
hydropomp.

Stad  Am sterdam
Damen Oranjewerf in Amsterdam heeft 
op 4 juli de clipper Stad Amsterdam 
overgedragen aan Rederij Clipper 'Stad 
Amsterdam’. Het schip was op 1 juni ge
doopt door mevrouw M.L. Kok-Rouke-

ma, de echtgenote van de minister
president.
Aan de Stad Amsterdam zijn artikelen 
gewijd in SWZ 1-00, blz. 14 en SWZ 
5-00, blz. 14.

K R V E  55
Engelaer Scheepsbouw in Beneden 
Leeuwen heeft op 3 juli de snelle werk- 
boot KRVE 55, bouwnummer 797, over
gedragen aan de Koninklijke Roeiers Ver
eniging Eendracht te Rotterdam.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 13,85 m.
Lengte c.w.l. 12,65 m.
Breedte o.a. 4,74 m.
Holte 2,27 m.
Kruiplijnhoogte 4,50 m.
Diepgang 1,11 m.
Waterverplaatsing circa 14 t
De romp en de flexibel opgestelde bo
venbouw zijn van aluminium vervaardigd. 
De romp is onderverdeeld in: voorpiek, 
machinekamer, bergplaats en achter- 
piek. In het stuurhuis zijn stoelen voor 
twee bemanningsleden en zeven 'op
stappers'.

Het bovendek is van dekverwarming 
voorzien; hiertoe zijn onder het dek slan
gen gemonteerd, waardoor koelvloeistof 
van de motoren circuleert.
De twee MAN dieselmotoren, type D- 
2866 LE 403, ieder 368 kW bij 2000 
tpm, drijven via Twin Disc keerkoppelin
gen, type MG 5114A  reductie 1,75:1, 
de vierbladige Exalto schroeven aan, dia
meter 28", die in tunnels draaien, De in
stallatie geeft het schip een dienstsnel
heid van 40 knyti.
Elektriciteit wordt geleverd door een 24 
V accubatterij, die door dynamo's op de 
hoofdmotoren, of zo nodig via de wal
aansluiting, wordt opgeladen.
Warmte wordt tijdens de vaart via warm
tewisselaars onttrokken aan het koelwa
ter van de hoofdmotoren. Voor de wal le
vert een elektrische boiler 
(walaansluiting) de benodigde warmte.

De KRVE 55 (foto: Engelaer Scheepsbouw).

Paz Colombia
Bodewes Scheepswerven Hoogezand 
heeft op 7 juli, zes weken na de tewater
lating op 27 mei, het wachtschip Paz Co
lombia. bouwnummer 592, opgeleverd 
aan de Duitse rederij Harren & Partners. 
Het schip is een verdere ontwikkeling 
van de vorig jaar aan Kustvaartbedrijf 
Moerman opgeleverde, 6714 tdw me
tende Andromeda (zie SWZ 300, blz. 28 
e.v.). Bij dezelfde L X B X H zijn door het 
aanbrengen van een kalfdek over een 
groot deel van de lengte de diepgang en

het draagvermogen toegenomen.
De Paz Colombia wjkt verder van de An
dromeda af doordat liet schip geen ijsver- 
sterking heeft, maar wel is uitgerust met 
twee 4 0 1 kranen. Verder is het dekhuis 
twee verdiepingen lager voor een strijklijn
hoogte van 15,50 m. Door de diverse 
veranderingen is het draagvermogen 
78721 geworden. De containercapaciteit 
is nu 281 TEU. waarvan 166 TEU in de 
ruimen. Voor 14 t homogeen beladen 
containers Is de capaciteit 253 TEU,

0 e  Paz Colombia (foto: Flying Focus).

Vertrouwen ZZ-9
Maaskant Shipyards in Bruinisse heeft op 
8 juli de mosselkotter Vertrouwen ZZ-9, 
bouwnummer 561, opgeleverd. Het 
schip is gebouwd in opdracht van S.L. 
Schot B.V., onderdeel van Beheermij. 
W.K. Schot-Zierikzee B.V.
De ZZ-9 vertoont overeenkomst met de 
hierboven beschreven YE-16, Enkele ver
schillen zijn:
- Een iets kleinere lengte o.a. en diep

gang: 41,18 resp. 1,00 m.
- Een open in plaats van een gesloten 

achterschip.
- Het spoelruim is vóbr de beide mos- 

selruimen gelegen. Er is een enkele 
opvoerband (met zeewaterdouche) 
en dan een langsscheepse transport
band en een dwarsscheepse verdeel 
band die de mosselen over de beide 
ruimen verdeelt.

Tussen het voorste mosselruim en 
het spoelruim zijn roestvrijstalen klep
pen aangebracht, waardoor het 
spoelruim ook als mosselruim is te 
gebruiken.
Machine-irstallatie en uitrusting ver
schillen slechts m details.
De door de werf geleverde dwars
scheepse boegstraalunit is voorzien 
van twee pneumatisch bediende vlin- 
derkleppen en wordt gevoed door de 
spoelpomp.
Ten behoeve van de bediening van de 
stuurhut uit van een groot aantal func
ties, zoals afsluiters, pompen, naviga- 
tieverlichting, draatkoppen enz., 
wordt gebruik gemaakt van PLC-be- 
sturing met een interactief beeld
scherm. Het aanraken van de gese
lecteerde functieknop resulteert in de 
bediening van die functie.

H ydra
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
15 juli het vrachtschip Hydra, bouwnurn 
mer 470, opgeleverd aan Langevoort & 
Vogehj te Groningen, managers Wagen
borg Shipping in Delfzijl. De Hydra is het 
vijfde schip van het type Peters Combi 
Porter 150. Het eerste schip van dit ty
pe, de Hansa Kampen, is beschreven in 
SWZ 12-98, blz. 34.

Dutch Em erald
Vopak Shipping heeft op 28 juli de 
chemicaliëntanker Dutch Emerald over
genomen van Scheepswerf Bijlsma 
Lemmer. Het schip is gebouwd onder 
bouwnummer 687, verliet op 18 mei 
het bouwdok en werd op 24 juni 
gedoopt. Het is een zusterschip van 
de Dutch Aquamarine, zie SWZ 600, 
blz. 9.
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Bedrijfsnieuws

D am en  Sh ip y ard s G rou p  neem t drie  w erven over
Zoals ook al in de dagbladpers is ver
meld, neemt de Damen Shipyards Group 
de Koninklijke Schelde Groep integraal 
over.
De onderneming van de Schelde bestaat 
voornamelijk uit Scheepsmeuwbouw 
voor de Koninklijke Marine, Scheepsre- 
paratie en ondersteunende activiteiten. 
Damen neemt zich voor bij de Schelde 
de bouw van super-mega jachten te intro
duceren. De directie van Amels onder
steunt dit.
De Ministeries van Economische Zaken

en Defensie hebben zodanige toezeggin
gen gedaan dat de overname financieel 
en qua werkhoeveelheid in de toekomst 
verantwoord kan geschieden.
De Schelde zal als aparte werkmaat
schappij in de Damen Shipyards Group 
gaan functioneren.

De Damen Shipyards Group heeft haar 
divisie zeescheepsreparatie versterkt 
door volledige overname van de Zweed
se reparatiewed GötaverkeiVCityvarvet 
te Goteborg.

Deze gerenommeerde reparatiewed be
schikt over twee drijvende dokken met 
een hefcapaciteit van resp. 10.500 en
25.000 ton en bedient voornamelijk de 
Scandinavische markt.
Bij dit winstgevende bednjf werken circa 
140 personeelsleden, die een jaaromzet 
realiseren van ongeveer Nd. 40 miljoen.

Tenslotte heeft de Damen Shipyards 
Group met Kvaerner ASA een overeen
komst gesloten, waarbij alte aandelen 
zijn overgenomen van de Singapore

Shipyard Kvaerner Fjellstrand (S) Pte Ltd. 
in Singapore.
Damen zal in Singapore de activiteiten 
voortzetten en uitbreiden met betrekking 
tot marketing en bouw van de 30 tot 50 
meter lange ‘Flying Cat1 Fast Ferries, als
mede van de Damen Stan Patrol mono- 
hull patrouillevaartuigen, aluminium werk
schepen en andere producten.
Sinds midden juni opereert de werf on
der de naam Damen Shipyards Singapo
re. Het aanwezige personeel blijft in 
dienst.

A nna C hrislin a
Jachtwerf Jongert in Medemblik heeft op 
22 juli het luxe zeiljacht Anna Christina, 
bouwnummer 401, overgedragen aan 
de buitenlandse opdrachtgever. Het 
schip is een stalen kits van het type Jon
gert 40  T Quality Classic.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 41,55 m.
Lengte over dek 35,80 m.
Lengte w.l. 28,40 m.
Breedte 7,88 m.
Diepgang 3 ,50 /6 ,80  m.
De kleinere diepgang is rnogelijk door 
een hydraulisch intrekbaar midden- 
zwaard.
De accommodatie omvat een eigenaars
hut, drie gastenhutten en twee beman- 
ningshutten. Alle hutten zijn tweeper
soons en zijn voorzien van een toiletunit. 
Verder zijn er een salon en uiteraard een 
kombuis.

De grote mast heeft een lengte van 
36,12 m boven dek, de bezaanmast van 
29,77 m. De zeilen hebben ongeveer de 
volgende afmetingen:
Stagzeil 210 m2
Grootzeil 178 m2
Bezaanzeil 106 m2
Genua/kluiver 335 m2
Voor behandeling van de zeilen zijn 12 
stuks Lewmar lieren geplaatst.
Er is een MTU dieselmotor geïnstalleerd, 
type 8V-200GM70, van 525 kW. Verder 
zijn er twee generatorsets van 78 resp. 
35 kW geplaatst en is in het voorschip 
een thruster van 75 kW aangebracht.
De verdere uitrusting omvat o.a. een bij
boot van 5 meter, met een 74 kW motor, 
een zoetwatermaker met een capaciteit 
van 12.000 liter per dag en uitgebreide 
navigatie- en communicatie-apparatuur, 
waaronder een zeilcomputer.

De Anna Christina (foto: Jachtwerf Jongert).

De Armina Macha (foto: Piet Mes).

A rm ina M acha
IHC Delta Shipyard in Sliedrecht bouw
de voor de Tanzania Harbour 
Authorities het patrouillevaartuig 
Armina Macha. Het schip, bouwnum
mer 978, kwam eind juni gereed en zal 
in de loop van deze maand in Tanzania 
worden overgedragen.
Het vaartuig is van het type Delta Speed 
2000. De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. 
x H = 20,25 x 4,87 x 2,70 m; de maxi
mum diepgang is 1,50 m, de waterver- 
plaatsing 5 5 1.

Het schip heeft accommodatie voor vier 
bemanningsleden en 25 passagiers. 
Twee Caterpillar motoren, type 3508B  
DLTA, ieder 716 kW bij 1800 tpm, 
drijven via Reintjes tandwielkasten de 
vaste schroeven aan, diameter 1000  
mm, in straalbuizen. Zij geven het vaar
tuig een snelheid van 20 kn.
Verder is er een hulpset met een Perkins 
4.236 dieselmotor en een Stamford 
generator van 35 kVA.
Lloyd's Register klasseerde het schip.
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Willem van der Zwan S C H  302
De Sclheveningse rederij W. van 
der Zwan & Zn. heeft op 15 april 
de diepvrieshektrawler Willem van 
der Zwan SCH 302 overgenomen 
van de Spaanse bouwwerf Freire 
Construccion Navalis in Vigo. Het 
is het grootste visserijschip onder 
Nederlandse vlag.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 142,30 m.
Lengte 1.1. 129,50 m.
Breedte mal 18,70 m.
Holte hoofddek 12,55 m.
Holte boventussendek 8,88 m.
Holte ondertussendek 5,22 m.
Ontwerpdiepgang 7,10 m.
Draagvermogen op 6,70 m 9119 t. 
Gross tonnage 9298 .
Lloyd’s Register klasseerde het schip 
met de notatie: *1 0 0  A l Stern 
Trawler, *LMC, UMS, *RMC.
Het schip is uitgerust met RSW 
(Refrigerated Sea Water) tanks met 
een totale inhoud van 1080 m3 en 
met 44 Inham plaatvriezers. De RSW 
installatie kan 6 0 0 1 vis per 6 uur af

koelen van 32°C to t 3°C. Met de 
plaatvriezers kan 350 t  vis per 24 
uur worden ingevroren van +5°C tot 
-22°C. Verder is er een Flo-ice instat 
latie met een capaciteit van 60 t ijs 
per 24 uur.
De vriesruimen hebben een totale in
houd van 11.320 m3 en bieden 
plaats aan 5262 pallets met ieder 52 
pakken vis.
Een Wartsila dieselmotor, type 
12V38, van 7352 kW geeft het schip 
een proeftochtsnelheid van 17 kn. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee asgeneratoren van ieder 
2750 kW en door twee hulpsets, 
met Wartsila 8L26 motoren van elk 
2360 kW.
Het schip is uitgerust met uitgebreide 
nautische en visopsporingsappara- 
tuur.
De accommodatie is ingericht voor 
54 personen.
Bais Maritiem in IJmuiden bemiddelde 
bij het plaatsen van de opdracht en be
geleidde het project tijdens de bouw.

In de maanden voor de overname lever
de de werf in Singapore drie catamarans 
op: twee Flying Cats 40 en een Flymg 
CatSO.
De Flying Cats 40 Lanka Rani en Lanka 
Devi werden gebouwd voor Sri Lanka, 
waar zij de dienst Jaffna-Tnncomalee on
derhouden.
De schepen meten: L x B x H = 40,00 x 
10,10 x 3,97 m; de diepgang is 1,70 m. 
Zij bieden plaats aan 300 passagiers. 
Twee MTU motoren van 2000 kW elk bij 
2000 tpm en KaMeWa waterjets geven 
een snelheid van 30 kn.

De Flying Cat 50 Aremiti 4 onderhoudt 
de verbindingen tussen Tahiti en de na
burige eilanden.
De afmetingen zijn: L x B x H = 49,00 x 
12,50 x 4 ,65 m; de diepgang is 1,95 m. 
Er is plaats voor 495 passagiers en 20 
auto's.
Vier MTU motoren van 2320 kW elk bij 
2000 tpm en KaMeWa waterjets geven 
een snelheid van 37,5 kn.

De Flying Cat 4 0  Lanka Devi 
(foto: Damen Shipyards).

Hercules
Wijsmuller International Towage 
B.V. en haar partners in Trinidad, 
Point Lisas Industrial Port Develop
ment Corporation Ltd. fPlipdeco), 
samenwerkend in de joint venture 
PlipWijs Inc., hebben op 2 juni de 
sleepboot Neptune in dienst gesteld.

De boot is bestemd voor terminal 
werkzaamheden bij de nieuwe 
LNG-terminal van Atlantic LNG 
bil Point Fortin op Trinidad. De
Hercules is een zusterschip van de 
Neptune, beschreven in SWZ 5-00, 
blz. 13.

De Neptune, zusterschip van de Hercules (foto: Wijsmuller).

J o  Tankers bestelt 
chem icid tën tanker
Jo Tankers heeft bij de Noorse werf Kle
ven Flor» een chemicaliëntanker van
37.000 tdw besteld, Er is een optie ge
nomen op een tweede schip.
Het betreft een verdere ontwikkeling van 
de eerder voor Jo Tankers gebouwde 
schepen, zie b.v. de Jo Sypress in SWZ 
5-98, blz. 26. Het schip heeft dus een 
dubbele romp, roestvrijstalen tanks en 
wordt gebouwd onder klasse van Det 
Norske Veritas.
De oplevering moet in januari 2003 
plaatsvinden, die van het eventueel twee 
de schip later in 2003,

Rederijnieuws

D ockw ise bestelt kabelleggei
Naast de Doek Express 20, het grootste 
kabelschip ter wereld, zal Dockwise in de 
zomer van 2001 een tweede kabelleg-

in K orea
ger in gebruik nemen. Het schip wordt 
gebouwd door Hyundai Mipo Shipyard 
Co. in ZuicFKorea, krijgt een lengte o.a.

van circa 146,50 m en wordt voorzien 
van drie kabeltanks met een totale capa
citeit van 4300 m3.

Zijaanzicht van de nieuwe kabellegger voor Dockwise.
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Cycloon
De Rotterdamse rederij Chemgas heett 
op 22 mei de Cycloon in dienst gesteld, 
een vloeibaar gas tanker voor de binnen
vaart. Het casco werd door Scheeps
werf De Kaap in Meppel gebouwd, waar
na het daar aan de werf door de rederij in 
eigen beheer werd afgebouwd.
De Cycloon is een zusterschip van de 
Chinook, die De Kaap in 1996 voor de
zelfde opdrachtgever bouwde (SWZ 11- 
96, blz. 20). Het casco voor een derde 
schip is bij De Kaap in aanbouw.
De schepen onderscheiden zich o.a. 
door de lichtgewicht constructie.

M aersk Anglia
Norfolk Lines in Scheveningen heeft op 5 
juni het roro vrachtschip Maersk Anglia 
overgenomen van de Guangzhou Shipyard 
International in de Volksrepubliek China. 
Het is een zusterschip van de Maersk 
Flanders (zie SWZ 2-00, blz. 8). De doop 
van de Maersk Anglia vond op 7 juli plaats, 
na aankomst in Nederland.

R ilgat en Robbengat
De multipurpose vrachtschepen Rifgat 
en Robbengat zijn begin juni resp. op 6 
juli door de Roemeense Daewoo Manga- 
lia Shipyard overgedragen aan de C.V.

Flisaheth en Frederika
De Heerenveense rederij Holwerda heett 
op 6 mei resp. 29 mei de bij de Sietas 
Schiffswerft in Hamburg gebouwde 658  
TEU containerschepen Elisabeth en Fre
derika overgenomen.
De schepen zijn ontworpen als maximale 
feeder voor het vaargebied Hamburg, 
Bremerhaven en Oostzee. De afmetin-

gen zijn zodanig dat vnjwel overal in dit 
gebied een loodsen vrijstelling voor het 
schip wordt gegeven.
De voornaamste gegevens van de sche
pen en een zijaanzicht zijn gepubliceerd 
in SWZ 300 , blz. 14.
Daar kan nog aan toe worden ge
voegd, dat de Duitse autoriteiten de

schepen een ‘groen schip certificaaf 
verlenen, omdat er geen brandstof
tanks aan de huid zijn aangebracht. 
De Zweedse autoriteiten geven een 
reductie op de havenkosten, omdat de 
schepen zijn voorzien van uitiaatgas- 
senkatalysatoren op de hoofd- en hulp- 
motoren.

De Frederika (foto: Holwerda).

resp. Robbengat (de heer W. Feenstra in 
Harlingen).
De 3900 tdw schepen zijn zustersche
pen van de Bosgat (zie foto), waarvan in 
SWZ 300, blz. 15 de voornaamste

Scheepvaart Ondernemingen Rifgat gegevens staan vermeld.

De Bosgat (foto: Rederij).

W esterkade
De in Haren gevestigde rederij Armawa 
heeft op 14 juli het 712 TEU container- 
feederschip Westerkade overgenomen 
van de Duitse werf Cassens in Emden.

Het is een zusterschip van de Westersin- 
gel, waarvan in SWZ 7/8-99, blz. 20, een 
beschrijving, een zijaanzicht en een foto 
zijn opgenomen.

Sp lie th o ffs S ’grachten
Van de tien 20.000 tdw schepen die 
Rederij Spliethoff in Amsterdam bij 
werven in Japan en Polen bestelde, 
zijn er inmiddels vijf in de vaart. Over 
de oplevering van het eerste schip, de 
Schippersgracht, werd in SWZ 3-00, 
blz. 14 al bericht. Het schip werd in 
Japan gebouwd door MHI Shimonoseki, 
die verder de Singelgracht en de
Snoekgracht heeft opgeleverd, op
25 februari resp. 31 maart.
Een tweede Japanse werf, Tsuneishi 
Shipbuilding, droeg de Spiegelgracht 
over op 18 april en de Slotergracht op 
7 juli. Het laatste schip van deze werf, 
de Spaarnegracht, moet eind deze 
maand gereedkomen.
Vier schepen worden door de Stettin 
Shipyard in Polen gebouwd: de
Stadiongracht, waarvan de oplevering 
deze maand wordt verwacht, en
verder de Scheldegracht, Spuigracht

en Sluisgracht, die alle nog dit jaar in 
de vaart moeten komen.
Een artikel met een uitvoerige beschrij
ving van de schepen is in voorberei
ding, voor publicatie in een van de vol
gende nummers van SWZ.

Rectificatie

Viking S tar
In de beschrijving van de Viking 
Star in SWZ 600, blz. 11, is 
door een drukfout het draag
vermogen niet juist vermeld. 
De juiste waarde is 310 t en 
geen 1 0 1.

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

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

25 jaar ervaring  
duizenden problem en opgelost

• werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade ot storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud

• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen, 

vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
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V eiligheid Paul G raa f

Im plem entation o f the ISM  Code
From  an au d ito rs’ perspective

This paper is concerned with the 
practical implication of an ISM Code 
audit. It is limited to audits aboard  
vessels, which take place prior to 
the issue of a Safety M anagem ent 
Certificate. It is the objective of 
this paper to indicate the m ajor 
themes o f reported non-conformance 
and thereafter to perform  a cor
relation with the clauses of the code  
itself.

T
he International Management 
Code for the Safe Operation 
of Ships and for Oil Pollution 
Prevention, known as the ISM 
Code, was developed by the 
International Maritime Organi

sation (IMO) in response to increased public 
concern about the loss of life and environ
mental pollution associated with a number of 
major maritime incidents.

The ISM Code defines the basic principles and 
objectives to be used by ship operators in ad
dressing the management of safety and pro
tection of the environment. It requires an ope
rator to document policies for safety and 
environmental control and to define how the 
policy objectives will be achieved.

The Code is mandatory for various types of
ships as follows:
* Ro/ro passenger ferries operating be

tween ports in the European Union by July
1,1996;

* passenger ships, including high speed pas
senger craft, by July 1 ,1998;

* oil tankers, chemical tankers, gas carriers, 
bulk carriers and high speed cargo craft of 
500 gt and over, by July 1 ,1998;

* other cargo ships and mobile offshore dril
ling units of 500 g t and over by July 1, 
2002

Certification to the ISM Code is undertaken 
by LR’s world-wide team of experienced 
auditors - mariners who have knowledge 
and experience of ship operations ashore 
and afloat. ISM certification, advisory 
services and training for Western Europe is 
co-ordinated from trie Regional ISM Centre 
in Rotterdam.

External A uditing - W hat do th e  
classification  societies look for? 
Where are the main non-conformances 
occurring?')
In the field one of the most practical problems 
for an auditor is the identification of what a 
non-conformance actually is. In ‘ISM-language’ 
nonconformance is used as we use non
conformity in general language. So we should 
first remind ourselves as to what a non
conformity is.
IMO Resolution A.788 (19), 11 Guidelines on 
the implementation of the International Safety 
Management Code “ gives the following defini
tions: -

1.1.10 ‘'Nonconformity means an observed 
situation where objective evidence indicates 
the non- fulfilment o f a specified requirement”.
1.1.11 “IMajor nonconformity means an iden
tifiable deviation which poses a serious threat 
to personnel or ship safely or a serious risk to 
the environment and requires immediate cor
rective action, in addition, the lack o f effective 
and systematic implementation of a require
ment o f the ISM code is also considered as a 
major nonconformity".

It can be difficult translating this academic 
definition into a meaningful statement for 
practical seafarers.

This additional requirement referenced 
above, system failure, is, in our experience, 
widely misunderstoodl. Failure to have a 
procedure in place and its requirements 
implemented onboard may result in a Major 
Non-Conformance being issued. We note that 
the acceptance within the industry that a 
'management system' problem may lead to ‘a 
serious threat to personnel or ship safety or a 
serious risk to the environment is still not 
widely accepted or understood. Further, the 
commercial, insurance and legal implications 
of such a nonconformance appear to have a 
less than comprehensive understanding 
within the industry.
“Having a hole in your Safety Management 
System can lead to similar statutory pro
blems as having a hole in your lifeboaf 
We have very recently experienced vessels 
losing charters as a direct result of out
standing nonconformance and of potential

charterers asking for external audit reports.
A shipping company, the customer of class, 
has every right to know what to expect when 
requesting the attendance of a Lloyd's 
Register auditor to attend to his vessel for the 
purpose of performing an ISM audit.
The majority of administrations have delega
ted their certification and verification (audit) 
functions to classification societies. Within 
Lloyd’s Register, to date, we are authorised 
to perform ISM work on behalf of 68 Flag 
State Administrations, representing the majo
rity of world tonnage. We in turn audit with 
respect to the ISM Code in accordance with: -
- IMO Resolution A788.19 “Guidelines on the 

Implementation of the International Safety 
Management Code” ;

- IACS No. 9 Procedural Requirements for 
ISM Code Certification;

- Our own irvhouse procedures.

Shipping companies are often concerned at 
varying degrees of interpretation of the ISM 
Code. Having such rigid procedural require
ments for auditing across all IACS members 
should ensure a common approach such that 
interpretational concerns are alleviated.
At the beginning of any ISM audit perhaps 
we should always state what we are no t there 
to do: -

1. Tell the company how to manage their ship;
2. Find Fault;
3. Perform a class survey, and certainly not 

to carry out a hardware inspection.

The purpose o f an ISM audit aboard a vessel 
is to verify that a Safety Management System 
which meets the requirements o f the ISM 
Code has been effectively implemented !

So what does a Lloyd’s Register auditor look 
for on an ISM vessel audit and how is the 
audit performed?

It must be remembered that the vessel audit is 
part of the overall audit o f the company's 
Safety Management System and that prior to 
this an audit would have taken place at the 
companies office resulting, if successful, in the 
issue of a Document of Compliance (DOC).
To a certa in extent the existence of this DOC 
alleviates the need for the auditor on board to
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check the contents of the Safety Manage
ment System (SMS) as a document This has 
already been done. It is necessary however, 
to ensure that any particular ship specific 
needs have been accounted for.
Crew, ports and cargoes will all change in 
time and will need to be accounted for within 
the SMS. The business of shipping is perhaps 
one of the most dynamic. Change being the 
norm not the exception. As such the SMS 
should also be a dynamic document, the 
maintenance of which amounts to, usually, a 
full time job in most shipping companies.
Later in this paper we will highlight areas of 
nonconformance against specific ISM code 
clause’s, we should first however highlight a 
few ‘themes’ of nonconformance. One of the 
more meaningful of these themes of noncon
formance is that the documented system has 
not kept up with changes in the trading pat
tern of the company. Consider a traditional 
OBO trading in ore cargoes for some time 
which is suddenly fixed into an oil cargo.

N on conform ance Exam ple 1
The Safety Management System aboard 
The OBO" is with respect to bulk ore opera
tions, however, safety and environmental con
siderations for the present oil cargo are not 
addressed within the SMS onboard".
We should add of course, at this point, that 
where the system has been purchased by a 
company rather than developed internally, 
this lack of 'ownership' often results in this 
theme’ of nonconformance down line. Time 
and again we note that where a system has 
not been developed in-house, and as such has 
not accounted for the non prescriptive nature 
of the code, it will be accepted for Document 
of Compliance purposes, i.e. it complies with 
the code, but will not however reflect actual 
practice onboard. For operators of phase two 
vessels, those that require to be compliant 
after July 1st 2002 who are still developing 
their SMS, we would strongly recommend the 
development of a Safety Management 
System irvhouse rather than purchased ‘off 
the shelf.

Similar but more specific problems can occur 
with a change in geographic trading pattern. 
A procedure for bunkering, which is utilised in 
Europe, may be entirely acceptable, but if 
trade switches to certain USA ports may in 
fact be illegal or at least not good enough. To 
use the language of quality assurance the 
system is no longer fit for purpose.

When considering compliance with the ISM 
Code it is worth considering how the above 
situation could have come about. The 'audit 
trail’ would almost certainly lead us back to 
the company's office, perhaps to the Designa

ted Person Ashore (DPA). We have yet to dis
cover a nonconformance on a vessel, which 
cannot be (in)direct)y attributable to manage
ment functions ashore, (or the lack of them). 
The symptom or evidence of a non confor
mance may have been seen on a vessel, but 
the problem that caused it, the ‘roof of the 
nonconformance will in many cases be found 
in the office.

During a Lloyd’s Register audit onboard the 
vessel a tour will take place. A mixture of 
accommodation, deck, engine room and 
cargo spaces dependent upon the operations 
underway at the time. It is during this tour, 
especially when the auditor appears to be 
examining equipment that some clients start 
to question any replication that may occur, for 
example, with a safety equipment or ‘‘Marpol” 
survey.
Implementation is the keyword here; the 
auditor is not just looking for the existence of 
a SMS but more importantly, its effective 
implementation. He verifies effectiveness by 
viewing objective evidence. The effective use 
of a safety equipment maintenance system 
may only be verified by checking such equip
ment. The effective implementation of a ship
board familiarisation plan for ‘new joiners' can 
only be properly ascertained by talking to 
them. We would suggest that an inexperien
ced auditor, in such a position, would ask to 
see a record, the ubiquitous checklist. At 
Lloyd's Register we train our people to be in
terested in such a checklist but also to talk to 
the people it involves.
We are often confronted with bridge check
lists, often those published by the I.C.S within 
the “ Bridge Procedures Guide”, the checklist 
in itself is meaningless, if possible the auditor 
will get a second or third officer to work 
through the checklist. Inability to find certain 
basic equipment, let alone test it, compared 
with an infinite number of ticks on the check
list stating that it has been properly tested, 
lead to obvious problems.

If you do insist on using a checklist system 
please ensure you advise your staff on how to 
use them. Similarly, perusal of notice boards 
and other communications devices during the 
tour will give important pointers toward 
compliance onboard with clauses 6.6 & 6.7 
of the code with respect to Language and 
Communication. The small number of 
nonconformance’s raised against these 
clauses of the code, relative to other clauses, 
often surprises people. Communication is 
colloquially considered to be a problem 
aboard vessels with much opinionated talk 
about ‘United Nations' crews and so on. When 
we ask people to demonstrate their ability to 
communicate with respect to safety critical

operations however, the degree of success is 
still relatively high. Perhaps this is an area 
where the practical seafarer is ahead of the in
dustry perception. We should note of course, 
especially for phase two operators, (those 
with vessels requiring statutory certification 
by July 1st 2002) that the advent of the new 
“STCW 95 “ requirements which come into 
force on February 1st 2002 will result in an 
increased focus on this area during audit, 
especially, we would suspect, from PSC.
In essence, any demonstration of use is 
venfication of a number of requirements of 
the code whether they are training, familiarity 
with equipment or its maintenance. I.e. the 
SMS utilised on board is shown to have 
worked by its end-users, the crew.
After the tour of the vessel a number of inter
view's ensue. This is the 'heart and soul’ of the 
ISM audit. It appears to be a misconception of 
the industry that it is the purpose of these 
interviews to test the ships officers with 
regard to their knowledge of the SMS on
board. This is not the case. The purpose of 
the interview is for the various elements of the 
SMS to be verified using an auditing tech
nique. With most of our clients a basic know
ledge of the system can be assumed. There 
is no strict regulation as to which officers are 
actually interviewed. We are more interested 
in the subject of discussion than the title of the 
interviewee. A standard practice is to give the 
Master a list of topics to be discussed and 
allow him to delegate accordingly. The confi
dence shown during such delegation is, not 
surprisingly, a pointer as to what will follow. 
The second mate for safety of navigation, 
second engineer for bunkering, chief cook for 
garbage disposal etc. etc. would not be 
uncommon. The interview with the Master 
himself is of course a key part of the audit. 
Clause 5 of the code requires the Master 
to review the SMS and report its deficiencies 
to the shore based management." This is 
inextricably linked to the first theme' of non
conformance that was raised, that of ensu
ring that the SMS is ship/cargo/port specific. 
As a result of clause 5 it is the Masters 
responsibility to check and report as such. 
This would be explored during interview. 
Although named against different clauses of 
the code it is often this theme', Master's 
Review, not being done effectively that leads 
to non conformance. In a recent incident 
during an LR audit a non conformance was 
raised along the following lines.

Non conform ance Exam ple 2
‘The vessel is presently engaged on a multi 
port discharge in Sea of Japan. In some 
area's the hot work permit to work system, as 
described in procedures, is in contravention 
of the Japanese Port requirements. I.e. use of
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marked area on poop deck for hot work at 
sea permitted by procedures is not allowable 
in Japanese ports".

In other words the procedures, in this in
stance, are not fit for purpose, and further
more the Master did not spot this. Such a 
contradiction, raised under clause 7, ship
board operations, would probably not have 
occurred if " Master’s Review " had been 
effective.
From a practical point of view, (what other is 
there?) we note the increasing volume of 
administrative work placed upon the Master, 
which is coincident with the demise of the 
Radio Officer who traditionally doubled as 
ships secretary, often causes such non 
conformance. The role of 'ships clerk’ has, we 
understand, been reinstated by a number of 
ship management companies to cope with the 
situation, especially on short sea business.

Before looking at a breakdown of nonconfor
mance versus clauses of the code it is worth 
considering section 6  of the preamble to the
code:
“The cornerstone o f good safety manage
ment is commitment from the top”
As a third them e’ of nonconformance that we

Non-Conformances

are frequently confronted with is la c k ’ of 
commitment from the top. We would argue 
that this is at the route of most nonconfor
mances and specifically maior nonconfor
mance, which results in no certification being 
issued. The culture or attitude of “we will get a 
consultant to sort it out” , or “let the Master (or 
DPA) deal with it” inevitably leads to problems. 
The excuses of size of company or limited 
resources which we are often faced with does 
not ‘wash’ in the light of many small compa
nies or even one ship Master-Owners that we 
have dealt with who have made an effort to 
understand and then effectively implement 
the requirement of the code.

N on conform ance E xam ple 3
“Not all available safety- and environmental 
related information was used as a source for 
the management review. I.e. results o f inter
nal audits or Port State Control reports.
No corrective and/or preventive actions could 
be observed in the management review”.

At Lloyd's Register we have analyzed the Non- 
Conformances that we have raised over the 
last three years for the Regional ISM centre 
covered by Rotterdam. You will note peaks in 
the areas of ‘shipboard operations', ‘mainte

nance’ and ’documentation’ and to a lesser 
extent ' resources & personne?

It is no surprise that the maionty fail under 
clause 7 of the code, after ail, in most SMS 
this will make up 80% of the documentation. 
Many of the NChTs raised against mainte
nance are in fact reflective of communication: 
the maintenance clause of the ISM code 
requires effective inspection and reporting of 
defects. It is in this area that we often see a 
shortfall rather than in maintenance systems 
themselves. It will come as no surpnse to 
anyone who has been involved in any form of 
Management System Auditing that the Docu
mentation clause causes NonConformance. 
With ever increasing use of ‘IT the clause 
takes on an electronic interpretation and 
access’s areas such as data control and 
integrity, user id and security, virus protection 
etc. Companies are still caught out however 
by the simple concept of ensuring everyone 
has the same manual or instruction. This 
requirement, especially in a large fleet is parti
cularly difficult to manage, especially in consi
deration of the need to use third parties to get 
information to ships.

In summary we would remind you of the 
themes that appear to be behind most of the 
Nonconformances that we raise:

The Safety Management System as written 
does not reflect actual practice onboard.
The Safety Management System has not 
been effectively reviewed to ensure it keeps 
pace with change.
Lack of commitment from top management. 
Most NonConformances, in our experience, 
are raised with respect to clauses 6, 7, and
10 of the ISM Code.

11 With respect to the title of this part paper it 
is stressed that the views given are those of 
Lloyd's Register and not of any other classifi
cation society.

Paul Graaf
Senior Surveyor for ISM Services 
Lloyd's Register of Shipping Rotterdam.
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V eiligheid  L eo  D iep en h o rst en W im  van  H orssen

P ort S tate  C ontrol a ls vangnet
Hoe streng moeten schepen worden 
gecontroleerd? Die vraag is weer heel 
actueel geworden door de ram p m et 
de ‘Erika’, enige maanden geleden 
aan de Franse kust. De Europese 
Commissie heeft zelfs voorgesteld 
de eisen bij Port State Control te  
verzwaren.
Beleidsadviseur ing. Wil Janssen van 
de Scheepvaartinspectie, die in 
Nederland m et de Port State Control 
is belast, vertelt hoe die controle in 
zijn werk gaat.

B
ij Port State Control (PSC) of 
havenstaatcontrole contro
leert de nationale autoriteit 
buitenlandse schepen in haar 
havens om te zien of ze aan 
de internationale verdragen 

voldoen. Om ervoor te zorgen dat die 
controle niet in het ene land strenger of 
soepeler is dan in het andere, hebben de 
maritieme autoriteiten van achttien 
Europese tanden {inclusief Canada) een 
samenwerkingsverband gesloten, het 
zogenaamde Paris Memorandum of Under
standing on Port State Control {MOU}, dat in 
1982 in werking is getreden. Op dit MOU, 
dat een min of meer vrijblijvend karakter 
had, sluit een Europese Richtlijn uit 1995 
aan, die het MOU bindend maakt en aanvult 
met andere verplichtingen, zoals het onder 
bepaalde omstandigheden weigeren van 
een schip in een haven. De Nederlandse 
Wet havenstaatcontrole, die in 1998 in wer
king is getreden, implementeert de richtlijn 
en regelt de controle in Nederland van 
buitenlandse schepen door de Scheepvaart
inspectie.

Het uitvoerend orgaan van dit MOU is het 
Port State Control Committee. Het secreta
riaat van het MOU is ondergebracht bij het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat in 
Den Haag.
De inspectiegegevens van de gecontroleer
de schepen worden opgeslagen in een 
centraal computersysteem in Saint-Malo 
(Frankrijk).
Alle commerciële zeeschepen met interna
tionale certificaten vallen onder de PSC met 
uitzondering van aannemersmateriaal en 
vissersschepen.

O n d er de ‘ta rg e t’
Volgens de MOU moet ieder land jaarlijks 
25%  van de individuele buitenlandse sche
pen in zijn havens controleren. "Daardoor is 
de kans dat een schip binnen een jaar in een 
Europese haven wordt gecontroleerd zo’n 
90 %’’, zegt beleidsadviseur Wil Janssen van 
de Scheepvaartinspectie. Nederland heeft 
deze 'target1 van 25% vorig jaar echter net 
niet gehaald. Dat komt volgens Janssen 
door de veel tijd kostende 'Concentrated 
Inspection Campaign Bulk Carriers’ die 
vorig jaar is gehouden en waarbij de inspec
teurs met z’n tweeën opereerden. Daardoor 
zijn er zo’n honderd schepen minder 
geïnspecteerd.
Landen die vorig jaar boven de ‘target’ van 
25% zaten, waren Italië (40%), Kroatië 
(40%) en Rusland (60%). "België en Ierland 
hebben er heel lang onder gezeten bij ge
brek aan surveyors” , zegt Janssen. 
Nederland heeft een aandeel van 9,92% van 
alle controles door de MOU-landen. Alleen 
het Verenigd Koninkrijk (10,16%) en Italië 
(11,92%) zitten daar boven.
“Voor de inspectie wordt een selectie toege- 
past” , vertelt Janssen. “Daarbij wordt geke
ken naar de zogenaamde ta rge f-facto r en 
naar het Europese prioriteitenschema voor 
bulkschepen, tankers en passagiersche- 
pen. Uitgezonderd van inspectie zijn sche
pen die in de voorafgaande zes maanden 
zijn gecontroleerd en waarbij geen tekortko
mingen zijn gesignaleerd.”
Vorig jaar werden door alle MOU-landen te
zamen 18.399 controles uitgevoerd bij
11.248 individuele schepen, waarbij 
60 .670  tekortkomingen werden vastge
steld. In 1.684 gevallen waren die zo ern
stig dat het schip werd vastgehouden tot de 
zaak in orde was gebracht. Dat hoeft vol
gens Janssen niet altijd tot vertraging te lei
den. In Nederland vertrekt 70 to t 80% van 
de aangehouden schepen toch nog op tijd, 
maar moeten kosten gemaakt worden om 
op tijd weer aan de eisen te voldoen.

M eer aan houdin gen
“Tot nu toe was er een dalende tendens 
in het aantal aanhoudingen", vertelt Wil 
Janssen, “maar dat aantal is vorig jaar weer 
omhoog gegaan." In 1999 resulteerde 
9,2% van de inspecties in de aanhouding 
van het schip, terwijl dat in 1991 nog 
slechts 3,7% was.

had 4 2  tekortkomingen, waarvan 15  
grond voor aanhouding waren. N adat de 
tekortkom ingen waren verholpen, mocht 
het schip de haven weer verlaten.
(Bron . www.parismou.org]
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Van de Nederlandse schepen zijn er vorig 
jaar in het buitenland 4 6 7  gecontroleerd 
tijdens 794 inspecties, waarbij er 345 maal 
of in 43% van de inspecties gebreken 
werden geconstateerd. In 24 gevallen (5%) 
waren die zodanig, dat het schip werd aan
gehouden.
“Daarmee zit Nederland bij de betere 
registers", constateert Janssen, Ais voor
beelden van landen die het extreem slecht 
doen, noemt hij Honduras met 41% aanhou
dingen en Algerije met 40%."
“De meest voorkomende redenen voor 
aanhoudingen zijn tekortkomingen op het 
gebied van de nautische veiligheid", zegt hij. 
Met name zijn dat gebreken aan het 
reddingsmaterieel (17,9%), het materieel 
voor brandbestrijding (13,3%), de uitrusting 
(11%) en de certificaten (5,9% van het totaal 
aantal tekortkomingen).
Janssen vertelt, dat de Scheepvaartinspec
tie daarover nogal eens getipt wordt door 
de bemanningen, rechtstreeks of via de ITF, 
of door de Sociale Dienst. Ook krijgt de 
inspectie wel meldingen van loodsen.
Naast die meldingen verkrijgt de Scheep
vaartinspectie de nodige informatie van 
collega’s (via de mailbox in de computer in 
St, Malo), uit kranten (zoals Lloyd’s List) en 
ook van de havendiensten.
Sinds de International Safety Management 
Code van kracht is, zijn er minder proble
men geconstateerd met betrekking tot het 
Safety Management van tankers. Over het 
geheel genomen hebben volgens Wil 
Janssen ‘general cargo'-schepen de 
meeste problemen. Dat zijn de kleinere 
schepen die op ‘de wilde vaarf varen. “Want 
'sub-standard shipping pays’ nog steeds", 
zegt hij.

Informatie over gebrekkige 
schepen H a het internet
Informatie over de aanhoudingen in het 
kader van Port State Control kan worden ver
kregen via de site van het Paris MOU, waar
op ook een rubriek als The rust bucket of the 
month’ is te vinden. De site bevat links naar 
onder andere de US Coast Guard en de M L  
Het internet adres is: www.parismou.org 
De gegevens uit PSC zullen ook deel gaan 
uitmaken van een nieuwe databank over de 
veiligheid van de koopvaardijvloot, Equasis 
genaamd. Daarin komt tevens informatie 
van het bedrijfsleven. De wereldwijde bank 
is een initiatief de EU. Deelnemers zijn bij 
de start naast Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en Singapore. Mogelijk 
zulten de Verenigde Staten en Japan zich 
daarbij aansluiten.
Het internetadres wordt www.equasis.org

‘P rofessional judgem ent’
Een inspectie in het kader van de PSC duurt 
gemiddeld drieëneenhalf uur. “We gaan 
altijd eerst naar de kapitein of de 1* stuur
man op de brug voor het controleren van de 
documenten’’, vertelt Wil Janssen. “Vervol
gens maken we een rondje over het schip. 
De Europese richtlijn geeft een aantal voor
beelden van zaken waar je daarbij naar 
moet kijken. Zo kijken we altijd naar 
de reddingsmiddelen, brandblusmiddeien, 
kaarten en boekwerken, en de bewakings
apparatuur voor het lozen van olie. Als er op 
bepaalde gebieden iets aan de hand is, ga 
je dieper.”
Janssen legt uit, dat de controle in Europa 
anders is dan bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten, waar de Coast Guard met een team 
werkt volgens bepaalde procedures. Hier 
opereert een surveyor in het algemeen 
alleen en gaat te werk volgens zijn 
'professional judgement’.
“In Europa is harmonisatie een belangrijk 
aspect", zegt hij. “Het is een behoorlijke 
opgave om alle surveyors op dezelfde wijze 
te laten opereren.”
Er wordt het een en ander ondernomen om 
de controles te harmoniseren. Janssen: “Er 
komt een vernieuwde handleiding voor 
inspecteurs, het zogenaamde Geie Boek, 
waarin een lijst staat van de mogelijke te
kortkomingen met hun code. Daarnaast 
wordt er ten behoeve van de harmonisatie 
tweemaal per jaar een seminar gehouden. 
Tenslotte zijn er ‘advanced trainingen' voor 
inspecteurs, die op hun beurt locale 
mensen trainen. Daardoor mis je wel de 
kruisbestuiving tussen de diverse inspectie 
diensten.”
Verder had de EU een uitwisselings
programma voor inspecteurs, Karolus 
genaamd. Janssen vertelt, dat er in het 
kader van dat programma inspecteurs uit 
Griekenland, Duitsland en Ierland hier heb
ben meegedraaid, terwijl Nederlandse con
troleurs in Italië, Portugal, Engeland en 
Polen zijn geweest.

W e r e ld w i jd e  s a m e n w e r k in g  
Meestal krijgen de inspecteurs van de 
Scheepvaartinspectie bij de controle alle 
medewerking van de bemanning. Wi! 
Janssen kan zich maar één geval herinne
ren, waarin hij niet op het schip mocht rond
kijken. Wel heeft hij driemaal meegemaakt 
dat een aangehouden schip er van door is 
gegaan, “Er is nu een systeem waarbij 
schepen die zo'n ‘detention jump' maken uit 
de andere MOU-havens worden gebannen. 
Dat geldt ook voor schepen, die zich 
niet aan de afspraak houden om in een 
volgende haven bepaalde reparaties te 
laten uitvoeren."

S a m e n v o e g in g  in s p e c t ie 
d ie n s te n
Op het ogenblik ressorteert de Scheep
vaartinspectie onder het Directoraat- 
Generaal Goederenvervoer van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit 
gaat volgend jaar veranderen. Dan 
worden de Scheepvaartinspectie, de 
Rijksverkeersinspectie en Luchtvaartin- 
spectie samengebracht in een Inspecto- 
raat-Generaal onder leiding van een «v 
specteur-generaal die rechtstreeks 
onder de minister valt.

En de arm van PSC reikt ver door samen
werking met andere MOU’s en uitwisseling 
van informatie. De eigenaar van een 
■gebanned’ schip krijgt dan bijvoorbeeld 
geen lading meer voor Europa.
Behalve voor Europa (incl. Canada) en 
het Verre Oosten zijn er nu MOU’s voor 
Zuid-Arnerika, het Caraibisch gebied, het 
zuidelijke deel van de Middellandse Zee, 
West-Afrika, de Arabische Golf en de Indian 
Basin. Via Rusland en Canada die van 
beide lid zijn, is er een nauwe samenwer
king tussen het Paris MOU en het Tokio 
MOU, en evenzo via Spanje en Portugal met 
het Zuid-Amerikaans MOU. Janssen: “Het 
vangnet gaat wereldwijd opereren en de 
mazen worden kleiner,"

E x tra  aandacht voor olie
tankers
Naar aanleiding van de ramp met de 'Eri- 
ka' zal de Port State Control van 
september to t november een geconcen
treerde inspectiecampagne op olietan
kers houden. Zo heeft het Port State 
Control Committee tijdens haar ver
gadering in mei in Southampton aan- 
gekondigd. De campagne geldt tankers 
van meer dan 15 jaa r oud en met een 
tonnage boven de 3.000 GT, en richt 
zich zowel op structurele als operatione
le aspecten.
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V eiligheid J .W . I J k e l

A  Proactive A pproach  for 
Continuous Im provem ent
A contribution to the D N V  Sem in ar “M anaging R isk  in Sh ip p in g”

TOP 5: Human failure causes

•False hypothesis 
•Habits 
•Lack of attention 
•Personality 
•Training

This contribution will address the deve
lopment and implementation of a 
proactive approach to continuous 
improvement.

F
irst of all: What do we wish to im
prove? In general we are striving 
for the improvement of our control 
of Risk. The risk of accidents cau
sing loss of life, property, environ
ment, reputation, money, time etc. 

We call this: T oss” . So the answer to the 
question which areas of your business you 
should target with your efforts is: 'the entire 
organisation". The entire organisation is 
playing a role in Loss.
Loss is the final result of a sequence of factors, 
leading to an incident, which may cause just a 
near-miss (in 90% of the cases) or real loss. In 
that case we call it an Accident. We all know that 
the factor Human Failure plays an overwhelming 
role in the imminent causes of incidents.

Root C auses
The control of Human Failure however lies in 
the Root Causes. Root Causes are system defk 
ciencies. Lack of proficiency caused by made 
quate recruitment (a root cause) will possibly 
lead to human failure and lead to an incident. 
When investigating incidents, event tree analy
sis usually reveals not one single cause, but a 
number of contributing factors, with a number 
of different direct and root-causes.
It will be clear that in order to obtain continuous 
improvement, you must identify the Root Cau
ses and "repair" your management systems in 
order to prevent recurrence.
Given the fact, that Human Failure is the most 
frequent factor in all incidents, those underlying 
causes, which are strongly influencing Human 
Failure should get extra attention.
Regarding Human Failure many studies have 
been carried out. One central conclusion can 
however been drawn: you cannot fully eliminate 
human failure, but you can strongly exercise in
fluence on it. From accidents it appeared that 
especially experience is a crucial factor. Expe
rience strongly contributes to the development 
of a critical attitude and helps to timely recog-

F ig .l. Top 5  Human failure causes

mse treacherous situations and switch to a 
higher level of alertness if circumstances re
quire so. Routine however, may be hazardous, 
especially in case of a lack of experience.
So, experience is vital for obtaining a pro
active attitude: only when experience is availa
ble, there will be sufficient risk-awareness. 
Experience can be gained personally. If, for in
stance, you once experienced an accident or 
near miss with an overflow during loading- like 
I once did- this will probably remain stamped 
on your memory and consequently you will be 
more prepared for it in the future.
Expenence can also be gained by reading and 
discussing case studies of accidents you were 
not personally invotved in; it is a very powerful 
tool to share and obtain experience with others, 
without the need to experience it yourself first.

ft would be highly beneficial one 
central world-wide experience 
exchange network would be 

established regarding 
incidents/accidents, including 

significant near misses with free 
■P  * access to all.

Experience is the key word to  Risk Aware
ness and Risk Awareness leads to  a Pro
active attitude.
The third way to gain expenence is training. 
This includes all kinds of training. The more in
tensive and active you are participating in a 
training programme, the more your level of 
"mental experience” will grow. Everybody 
knows that you learn much more from prepa- 
nng a lecture than from listening to  it.
Not only the individual needs to build up expe
nence, also the Organisation. This is another 
reason for keeping your systems for internal 
“learning” , like audits, incident reporting, 
reviews, inspection analysis etc. on a high 
standard.

Reactive, Pro-active and C reative 
The next key words are: Continuous Improve
ment.
Improvement can be achieved in three stages 
of the work process: Reactive. Pro-active and 
Creative.
The classical approach is Reaction; after 
a serious incident, people suddenly realise 
that this should not reoccur and as a result, 
measures are taken, often in legislative
requirements. This is what you could call the
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Your Risk is Your Business

Trtanic-approach” ; first the people get 
killed, than measures are taken to prevent 
recurrence.

The question which was put for this part of the 
conference was:
“Can we anticipate the new legislationT 
We should first answer another question:
What is the effectiveness of maritime legisla
tion?.
In this respect you could distinguish two types 
of legislation.
Most of the regulations are detailed prescrip
tive regulations.
These prescribe in detail what you must have 
on board, how often a lifeboat must be lowe
red to the water, which documents must be 
on board, what has to be recorded etc.
The other type of legislation is not detailed in 
the sense that it tells you what and how to 
do it. It outlines criteria for "self regulation". 
Within a certain framework you have to find 
tailor made solutions. An example is the ISM 
Code.

When we address “legislation”, we will refer to 
the first type of legislation, the prescriptive type. 
Possibly 80% of all legislation is reactive-and 
in case of a large number and variation of par
ties involved in the development of regula
tions- it might even be qualified as “ultra-reac
tive". This means: reactive, combined with a 
lot of delay, thus leading to more similar acci
dents during the time needed for developing 
and negotiating the regulations.
It is a well known fact that shipping industry is 
among the most regulated industries in the 
world.

Let us first of all clearly state that maritime le
gislation serves a good purpose; namely set
ting standards. A number of serious abuses 
would never have been removed without this 
type of legislation (e.g. Plimsoll mark; ILO re
gulations etc.)
Clear standards for everybody creates equity 
and transparency. Legislation however has 
her limitations. Apart from that it might some
times even cause some “collateral” damage.
* Being reactive, it always comes too late. 

Usually a serious loss of life, property, envi
ronment preceded the regulation. It is a re
action on a reaction

* There is a tendency to over-(re)act on 
spectacular and publicity attracting acci
dents in the western hemisphere Espe
cially after a passenger ship was involved 
or a serious pollution in this area was cau
sed by a tanker, we know additional regu
lations will follow. But legislation is not al
ways sufficiently specific for those 
affected, given the wide variations in ship 
types/ trade / ca rgo / crew composition/

Fig. 2. Your Risk is your Business

area etc and combinations thereof.
“ Regulations are often based on only one of 

the contributing factors of the accidents 
but in almost all accidents different factors 
(especially those related to human failure) 
contributed to the event. Consequently the 
overall effectiveness of such measures is 
extremely limited.

* It tends to make companies passive. They 
will just wait until new additional require
ments are issued by regulatory bodies. Sla
vishly following additional prescriptive regu
lations does not provoke the desired 
pro-active approach for continuous impro
vement.

* Due to the growing amount of this type of 
regulations, it becomes more and more 
confusing for those involved. Lack of coor
dination leads to contradictions and chaos 
(IMO, EU, Individual Flag- and Port states, 
Oil Majors, IACS, Federal legislation). Trying 
to keep up with the applicable Rules and 
Regulations is gradually becoming an al
most impossible task

* Continuous improvement requires a conti
nuous effort; not shock-wise via additional 
regulations. Legislation is most of the time 
(over-)reaction and certainly not Control.

* And finally, Legislation does not cover all your 
Risks. How about your business risks, loss of 
time, loss of money, toss of reputation etc?

Please note:
Your Risk is Your Business!

You must deal with Risk yourself. This means, 
that this policy should be considered. 
Consequently the question should not be: 
“Are we sufficiently pro-active in anticipating 
and staying ahead of new (prescriptive) legis
lation?", but: “Is there a sound pro-active after

native for further detailed prescriptive mari
time legislation?"
The answer is clearly: “Yes, there is".

In the shore based chemical industry this 
tendency of piling up additional prescriptive 
regulations has been abandoned already so
me time ago. Recognising that no two pro
cesses are identical, the shore based industry 
is obliged to define their own risks and take 
appropriate measures, thus replacing addi
tional prescriptive and detailed legislation. 
The method followed by authorities to verify 
compliance with this type of legislation differs 
from the classical approach. Rather than 
checking if detailed regulations are complied 
with, periodical audits are performed by spe
cialised and qualified officials to verify the tho
roughness and quality of the risk analysis and 
the effectiveness and adequacy of the meas
ures for risk reduction.
This is a self regulating and on-going process 
aiming towards continuous improvement..

What about shipping industry? Since the 
adoption of the ISM Code a similar approach 
was introduced. When you read the ISM Code 
carefully, you will see that there are clear 
requirements (at least on 3 places) regarding 
the identification of your own ship/ -fleet 
specific risks. This is a clear obligation for a 
pro-active attitude!

The real challenge in the quest for im
provement in shipping industry is to 

prevent new regulations by 
developing an alternative approach..

Controlling in stead o f  reacting 
The alternative for reacting is controlling. 
Once you control your risk, you are pro-active
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and on a continuous basis. This is an ongoing 
process. Therefore we think Risk Manage
ment is the best approach to deal with this 
subject.
This brings us to the next question. “What is 
Risk Management and what are the benefits 
thereof?"

Risk Management is the alternative pro
active instrument to comply with ISM and 
to make (additional) detailed regulations 
obsolete.
How is it done and who are involved?
Risk Management consists of the following
steps:
* Identify the hazards and the causes thereof
* Evaluate the risk
* Discuss the effectiveness of existing safe

guards and
* Develop additional safeguards if needed; 

consecutively
* Implement the measures and finally
* Monitor effectiveness of the measures

“ I E D D IM  “

The first two steps of Risk Management are 
called: Risk Assessment.
Don't skip one single step, because you will 
loose control.
Skipping of the "I” and “E” (which is the case 
when risk assessment is not performed, but 
just procedures are issued) means that many 
hazards are unidentified and wrong decisions 
are taken. Faulty input leads to faulty output.
If only the “E" is skipped, the consequence is 
that priorities are wrongly identified,
In case of missing “DDIM”, the risks are identi
fied but no action is taken.
Finally, without Monitoring, the system w i  de
teriorate, because the effectiveness is not de
termined and the input needed for improve 
ment is missing.

Who will be involved?
Risk Assessment forces the participants to 
mentally review a process step by step and 
discover or explore the risks involved. This is 
a purely mental exercise but effective in the 
sense of gaining experience by training wit
hout the need to be personally involved in an 
accident or even before any accident of this 
type ever took place!

Thinking on board  is needed
The time is past that we thought that there 
was no need for involvement of shipboard 
personnel. All risks were already detected 
and dealt with ashore (by the "experts”) and 
consequently all procedures were laid down in 
the manuals.
"People should just follow the procedures and 
the Regulations".

In order to obtain a good result, it is 
vital to make use of all experience and 
knowledge of the people involved. The 
more experience is gathered the better.

If ship board personnel is actively partici
pating in Risk Assessment, their “experience" 
will grow, this will lead to a higher level of 
risk-awareness and will create a pro-active 
attitude. Motivation to  comply with resulting 
measures will grow.
A pro-active attitude will be found reflected in 
a safety culture. A safety culture in which 
creativity and involvement are considered 
more important than just mere compliance 
(obedience).
Consequently the cooperation to report any 
near-miss, hazardous situation and sugges
tion for improvement will grow (which we will 
find reflected in the number and quality of 
reports).
The more you manage to get your entire 
personnel actively participating in Risk 
Management activities, the more risk aware
ness will be obtained and the more people will 
adopt a pro-active attitude, which will prove to 
be the most valuable and powerful tool for 
continuous improvement

R isk  M anagem ent S te p  b y  Step
* Identification of hazards. Of course you 

could do this haphazardly, but a structured 
approach will considerably improve the 
“harvest". It is like mine sweeping; you can 
simply do it randomly but a professional 
execution will systemise the search and 
make the job significantly more effective 
(the number of victims will certainly be lo
wer). Only then, you can be confident that 
most of the mines are found and elimina
ted. The tools for this Risk Assessment are 
available, but training to be able to make 
use of these techniques is essential. If the 
tools are property applied the results will be 
considerably better.

* Of course there are several computerised 
supporting products available in the mar
ket, but these cannot replace the need for 
brain activity. These tools are meant to 
simplify the administrative job and to pre
sent risk levels etc. There is not such a 
thing as a “black box”, which will perform 
the mental activity for you. And, even if it 
existed, it would definitely not bnng any 
good, as we just agreed that especially 
those actively participating will benefit of it.

* The next step is identification of causes. 
This means: both direct causes and root- 
causes. For a proactive approach and con
tinuous improvement especially the root 
causes have to  be observed. For this you 
follow a kind of Why-Why approach.. Root

causes are always on a management level. 
If findings from audits, incident investiga
tion etc. are available, some of these identi
fied potential root-causes will be recog
nised as being realistic.

* After the Identification of Hazards and 
Causes we have to evaluate the Risk. Often 
risk is defined as the result of frequency 
and effect. It is not so difficult to determine 
the potential effect, but how to determine a 
frequency or chance?

* In order to prevent wrong assumptions we 
prefer to use the three step method: Likeli
hood of an event, Exposure and Loss. In 
the displayed table you can determine the 
Risk Class. It is also possible to apply a me
thod with so called “shadow prices" and 
use real figures to  obtain an amount in 
Dollars, Guilders, Euros or whatever cur
rency. This will assist you when performing 
a costbenefit analysis in order to decide 
about investing money and time for risk 
reduction. In this respect it is important to 
realise that time is money; sometimes it is 
cheaper to invest in hardware than to intro
duce additional timeeonsuming obligations 
for ship’s staff. Ever been o/b an oil tanker 
during cargo operations? And tried to have 
a chat with the Chief Officer?

* You can represent a Risk as a three 
dimensional block; reduction can take 
place on three dimensions; whether you 
reduce likelihood of the event itself by 
Treating, Terminating, Transferring is up 
to  you. You may also decide to reduce 
the exposure or reduce the effect. For in
stance you treat the Likelihood o f falling 
from  a stage-plank whilst painting the hull 
by instructing people and applying a safe
ty harness, and a lifeline. You transfer the 
likelihood by hiring a specialised firm  to 
do the job in dry dock. You reduce the ex
posure by reducing the number o f people 
involved and you reduce the loss by 
applying a shock-absorbent type of safe
ty harness.

* The existing safeguards have to be 
assessed for effectiveness and - if needed - 
additional safeguards have to be 
developed. About effectiveness of certain 
measures you can easily arrange a separate 
conference, but let us simply state here that 
additional paperwork is often NOT the best 
solution. In many cases training and techni
cal measures are more effective than addi
tional procedures.

* The next activity is Impiementug the 
measures. Again a dayfilling programme. Im
plementation needs motivation. The person
nel which was involved in the Risk Assess
ment most probably will be motivated to 
actually cooperate with the introduction or 
execution of the measure. You should try to
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Risk Class Ranking

Exposure

Impact

Likelihood 
Exposure 
Impact /Loss

Likelihood

Fig. 3. Risk Class Ranking

avoid a “Not invented here” situation. Re
member: participation brings motivation. So
metimes it is better to apply measures which 
are accepted by personnel involved, even if - 
strictly spoken - other measures have a high
er quality. Keep this in mind: Effectiveness = 
Quality x Acceptance.

'  Finally: Monitoring. This is a vital activity. 
Basically in every activity you can ask your
self the following questions:

* Which are the work processes?
* Which are the process steps? and, for 

each step:
* Did you identify what possibly might 

go wrong?
* Did you develop measures?
* Are these effective?
* Complied with?

Effectiveness comes first: later 
compliance
Also in our auditing practise we sometimes use 
this straight-forward approach. Effectiveness is 
far more important than just mere compliance/ 
obedience. And effectiveness has to be conti
nuously improved: that is why we repeat our 
monitonng activities.
Monitoring tools are for instance: Internal and 
External Audits; Management- and Master's Re
views, Incident reporting, Inspection finding ana
lysis, Incident analysis etc. These tools are fre
quently found to be “subdeveloped". Basically 
all these tods have the same structure: a defi
ciency - or potential deficiency - is found; causes 
for the deficiency are identified; suggestions for 
improvement are made, corrective action is ta
ken and the case is closed.

The general deficiency we found during more 
than 500 audrts, is that corrective action fre
quently deals with the symptoms only. This is 
what we call “fire fighting’'. A frozen fire flap is

found, corrective action: fire flap has been 
made movable. A “crack monitoring file” was 
found not to be used! for 1 year, corrective ac
tion: Chief Officer was told to use is henceforth. 
A third mate was found to be ignorant concer
ning Ihe CdReg, corrective action third mate 
was fired etc.
Of course, measures dealing with the direct- 
causes have to be taken, but additionally for 
the sake of continuous improvement, the root 
causes have to be identified, WHY, WHY, 
WHY? If a fire flap is found frozen, root causes 
might be that all items subject to regular in
spection and verification are not clearly identi
fied, but could also be a shortage of person
nel, ignorance of the purpose of fire-flaps, 
poor design or quality thereof, shortage of 
supplies/ money etc. And behind these 
causes the ultimate root causes could be 
found in a failing recruitment system, 
inadequate training, lack of support etc.
This means, that for improvement of the effec
tiveness of the System, you should go back to 
the deepest roots, for each complain, shortage, 
nonconformance, deficiency, hazardous occur
rence, lack of compliance etc.

The 80/20 rule for target setting 
The next step is to assemble this information 
from all your ships and all sources, and analyze 
the common rootcauses /system deficiencies. 
Usually you will find that 80% of all deficiencies 
are caused by 20% of all root causes. This will 
help to identify the targets for your organisation: 
focus on these 20% and explain to your organi
sation why you want them' to improve on that 
particular issue. The overall effectiveness of 
your system will improve dramatically.
So monitoring and target setting come to
gether. Targets have to be SMART:
* Specific: clearly identified what you are tal

king about?

'  Measurable: what not can be measured can
not be mprwed

* Attanable: tryng to achieve somethng which 
is not reaistic causes loss of motivation

* Realistic: consistent witii long term goals
* Tme bound: has a time limit
Taking into consideration that the principle of 
improvement depends on the effectiveness to 
deal with the root causes, it is clear that we 
have to subject the entire organisation to risk 
assessment. Every working process consists 
of steps, in every step you can ask yourself 
the question, what if...? This includes all de
partments: Human Resources, Purchasing, 
Technical Department etc. Because it is not 
realistic to focus on wearing PPE and forget 
about recruitment failures, leading to insuffi
ciently qualified personnel on the ships. Once 
all activities are subject to Risk Assessment 
are identified, targets for improvement can be 
set. Priorities depend on the identified Risk 
Class or the calculation of Risk and invest
ment decisions.
Now we have dealt with Risk Assessment, or 
better: Risk Management and found that this ac
tivity is the natural basis for your ship/compa- 
ny/fleetAade specific SMS.
It helps to discover or explore all relevant risk in 
a creative process, thus applying a proactive 
approach.
As many employees as possible should be acti
vely involved to get a better result, more accep
tance, more risk awareness and a proactive 
"safety” culture.
A safety culture in which creativity and involve
ment is more important than mere compliance. 
As a result the cooperation to report any near 
miss, hazardous situation and suggestions for 
improvement will grow (which we will find reflec
ted in the number and qualify of reports during 
monitoring activities).

A safety culture is a culture, which 
stimulates creative and pro active 

thinking among all em ployees: 
a *what if..." way of thinking.

Risk class definition and risk calculation are a 
powerful tool to support your investment 
decisions. Monitoring by means of measuring 
effectiveness (making use of all the available 
performance indicators), root cause analysis 
and compliance closes the improvement circle 
and starts the new target setting. Targets 
should ibe SMART.
Finally, if Risk Management is performed pro
perly, the alternative for more legislation has 
been found. This is an interesting challenge for 
the near future.

Hans Ukel is Auditor with Det Norske Veritas, 
Department of Safety Management & Training.
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Veiligheid Leo D iepenhorst en Wim van H orssen

Besluit Zeevaartbem anning
Opleidingseisen internationaal in lijn gebracht 
en huidige nationale eisen verlaagd
Het Beslurt Zeevaartbemanning, dat naar verwachting eind dit jaar van kracht wordt maakt een eind aan het verschil in be
voegdheid tussen de kleine en de grote handelsvaart. Afgestudeerden van de zeevaartopleidingen tot zowel hoger maritiem  
officier als middelbaar maritiem officier krijgen een volledige vaarbevoegdheid voor maritiem officier, wachtstuurman en 
werktuigkundige. Vooruitlopend op het besluit wordt dit systeem met instemming van de Tweede Kamer al toegepast

H
et Besluit Zeevaartbemanning 
geeft een nadere invulling van 
de Zeevaartbemanningswet, 
die op 11 december 1997 is 
vastgesteld. Het sluit daarbij 
aan bij de eisen die in het inter

nationale STCW-verdrag worden gesteld. 
Maar die liggen wel lager dan die tot nu toe 
door de Nederlandse overheid werden gehan
teerd.
Is het niet vreemd, dat de opleidingseisen aan 
de bemanningen worden verlaagd, terwijl 
toch de veiligheids- en milieu-eisen aan de 
scheepvaart worden verhoogd?
Deze vraag legden we voor aan Rob de Bruijn 
en Fred Bloot van het Ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. Rob de Bruijn is senior beleids
medewerker bij de Afdeling Zeescheepvaart 
van de Directie Vervoersectoren, waar hij zich 
richt op de economische aspecten van niet al
leen de vloot, maar van de gehele maritieme 
cluster. Fred Bloot werkt als senior beleids
medewerker bij de Afdeling Vervoersmiddelen 
van de Directie Transportveiligheid. Zijn aan
dacht geldt met name de kwaliteit van de be 
manningen. De Bruijn en Bloot zorgen samen 
voor de afweging van de economische belan
gen en de veiligheid op het gebied van de be
manning van zeeschepen.

Reder bepaalt
De wijziging van de eisen die met het Besluit 
Zeevaartbemanning wordt vastgelegd, is een 
element uit de nota Scheepvaartbeleid. “Daar
in is voorgesteld en door het parlement be
krachtigd om ter verbetering van internationa
le concurrentiepositie de Nederlandse 
regelgeving aan te laten sluiten op dat wat in
ternationaal is overeengekomen. Dit betekent 
dat we geen eisen meer zullen stellen die bo
ven internationale verdragen uit gaan", vertelt 
Fred Bloot. “Aangezien de MBOopleiding ma
ritiem officier volledig aan het STWC-nhreau 
blijkt te voldoen, is de conclusie dat de voor
heen aan het bezit van een MBOopleiding ver
bonden restricties ten aanzien van het verkrij

gen van vaarbevoegdheden kunnen worden
opgeheven."
“Zowel HBO als MBOopleiding tot maritiem 
officier voldoen aan de internationale norm”, 
voegt Rob de Bruijn daaraan toe. “De Neder
landse opleiding kan echter meer inhoud heb
ben. Maar daar praten wij niet over. Wij geven 
aan waar de zeevarenden tenminste aan moe
ten voldoen. Onderwijs en bedrijfsleven kun
nen dit aanvullen.”
“Wij als vakministerie stellen alleen de be
roepsvereisten vast', legt Bloot uit. “Op het 
ministerie van OC&W rust vervolgens de taak 
er voor te zorgen dat deze beroepsvereisten 
in de opleiding tot uitdrukking komen.”
“Van de minister mogen HBO- en MBOmari- 
tiem officieren op alle typen van schepen va
ren", zegt De Bruijn, die erop wijst dat het nu 
de reder is die bepaalt welke mensen met 
welke opleiding en ervaring op welke functies 
worden gezet. “De verantwoordelijkheid is nu 
duidelijk bij de reder gelegd. Het gaat erom 
hoe hij denkt veilig te kunnen varen.”
De Bruijn legt uit, dat de grens tussen de gro
te en de kleine handelsvaart in de loop der tijd 
steeds is bijgesteld. Op een bepaald moment 
was er een tekort aan HBOers en een over
schot aan MBOers en werd de toenmalige 
grens naar boven bijgesteld. “Door het nu 
weghalen van de oude hekken is de doorstro
ming beter mogelijk geworden", zegt hij. “Er 
rest nu nog slechte één grens die in het 
STCW-verdrag is vastgelegd namelijk die van 
3000 GT of 3000 kW, waaronder het moge
lijk is met een lagere MBOopleiding te vol
staan, namelijk die van stuurmarVwerktuig- 
kundige kleine schepen.”
“Een andere reden voor het opheffen van die 
grens is dat Nederlandse rederijen schepen 
net tegen een grens aan gingen bestellen, 
dus van bijvoorbeeld 6.000 kW.” zegt De 
Bruijn. “Daardoor stonden we zwak in een be
paald marktsegment, omdat dan bijvoorbeeld 
een feederschip te weinig snelheid had.”
“In feite hadden we vroeger ook de omge
keerde wereld”, voegt hij daar aan toe. “Voor

het varen op de drukste wateren, zoals de 
Noordzee en Het Kanaal, had je de laagste di
ploma's nodig en voor het maken van lange 
reizen met weinig havens de hoogste."

Toch verder dan STCW -verdrag 
Volgens Fred Bloot gaat de Nederlandse op
leiding toch wel verder dan wat het STCW-ver
drag minimaal vraagt. “De opleidingen moe
ten voldoen aan de eisen van het Ministerie 
van OC&W. Er worden allerlei ondersteunen
de vakken gegeven, zoals management en in
formatica. Ook moeten de leerlingen die in
stromen aan een minimumniveau voldoen. 
Verder zijn er onderdelen uit de basisopleiding 
gehaald, die pas aan bod komen nadat de 
leerlingen ervaring hebben opgedaan.” Het 
volgen van deze onderdelen is een voorwaar
de voor het verkrijgen van de vaarbevoegd
heid voor staffuncties. Deze onderdelen, zo
als de managementcursussen en de training 
op simulatoren, zijn ondergebracht bij het 
contractonderwijs. Die opzet geeft volgens 
Bloot meer ruimte aan de scholen 
“In feite is de opleiding zwaarder geworden”, 
zegt hij. “Er is binnenkort ook geen Rijks
examencommissie meer. Dan kan je niet 
meer, na zelf de boeken te hebben bestu
deerd, examen doen. Die zijfnstromers met 
soms een 'derde werelcf-vakkenpakket zal je 
niet meer tegenkomen.”

Geen ondergrenzen
In afwijking van het STCW-verdrag kent het 
Besluit Zeevaartbemanning geen lichtere ei
sen voor de opleiding van bemanningen van 
Nederlandse schepen die worden ingezet in 
de internationale vaart beneden 500 GT of 
750 kW. "Die ondergrens hanteren we niet” , 
zegt Fred Bloot. “De enige uitzondenng is het 
vaargebted binnen 30 mijl van de eigen kust.” 
Rob de Bruijn legt uit, dat ondergrenzen van 
bepaalde tonnage of kW niet werken. “Wan
neer je dan onder de 750 kW geen machinist 
hoeft te monsteren, gaat men het vermogen 
van de machines van het schip daar op afstel
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len." Maar in de praktijk wordt er dan toch met 
hoger vermogen gevaren.

D rie vaarbevoegdheden
Vdgens het Besluit Zeevaartbemannmg krij
gen Marofs behalve de vaarbevoegdheid van 
maritiem officier ook die van wachtstuurman 
en werktuigkundige;. “De reden daarvan is 
dat veel rederijen officieren meer monodiscï 
plinair inzetten", legt De Bruijn uit. Volgens 
Bloot is dat met name het geval op koel- en 
cruiseschepen. “Vanuit een aantal rederijen is 
de behoefte aan monovalentie geventileerd. 
Omdat de meerwaarde van de Marof-opteh

of nautische, deelkwalificatie niet blijken te 
kunnen halen en staan zij na de opleiding in 
feite met lege handen; het opnemen in het be
sluit van monodisciplinaire beroepsvereisten 
biedt zulke jongelui de mogelijkheid om dan 
toch een vaarbevoegdheid m één discipline te 
verwerven."

Keuring
Voor wat de keuring betreft is Nederland een 
van de weinige landen, die eist dat het ge
zichtsvermogen en het gehoor door specialis
ten worden onderzocht. 'Wij gaan nu door 
middel van een proef wel kijken of we de ge-

D e  verantw oordelijkheid  is nu 
du idelijk  bij de reder ge legd ”

ding is erkend, willen de reders de duale opler 
ding handhaven; toch hebben we gemeend 
daarnaast ook beroepsvereisten op te moe
ten zetten voor monodisciplinaire opleidin
gen."
“Daarbij is ook rekening gehouden met de ar
beidsmarkt” , zegt Rob de Bruijn. “Het multidis
ciplinaire spreekt jongeren niet altijd aan.” Zo 
wil niet iedereen in de machinekamer werken. 
De Bruijn"; “Een ander punt is, dat je mensen 
hebt met een volledig diploma die niet geheel 
aan de keuringseisen voldoen. Zo zijn de ei
sen die aan de ogen worden gesteld voor een 
stuurman strenger dan die voor een werktuig
kundige. Ook komt het voor dat studenten 
een bepaalde, bijvoorbeeld puur technische

hoorfunctie met behulp van speciale appara
tuur door algemene artsen kunnen laten keu
ren”, zegt Bloot. “Een probleem is dat er geen 
algemene internationale keuringsnormen zijn. 
We zijn al blij, dat er tussen IMO en LO over
eenstemming bestaat over de fysieke stan
daards. Al jaren zijn we bezig om een interna
tionale medische regeling voor de 
standaardisering van de keuringseisen op de 
rol te knjgen, maar ook binnen de EU is dat 
to t nu toe niet gelukt. We zetten onze inspan
ning op dit gebied echter onverkort voort.”

Erkenning buitenland
Buitenlanders die op een schip onder 
Nederlandse vlag willen varen, moeten een

Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs van 
erkenning hebben. Zeevarenden uit de 
Europese landen, uit Polen en van sommige 
opleidingen op de Filippijnen kunnen dat 
zondermeer krijgen, legt Fred Bloot uit. 
Mensen uit andere landen worden aan
vullend geëxamineerd "Dat is een tussen
fase", zegt hij, “want aan het eind van 
het jaar komt de IMO waarschijnlijk met 
de zogenaamde 'witte lijst" met landen 
waarvan de scheepvaartopleidingen aan 
het STCW-verdirag voldoen. Die landen 
hebben zich bij de IMO gemeld en die 
melding is kritisch beoordeeld aan de 
hand van de opleidingseisen en de 
administratieve bepalingen. De vermelding 
op de witte lijst wordt het criterium voor 
erkenning van de vaarbevoegdheid."
"Wel moeten we daarnaast uitvoering 
geven aan de Bemanningsrichtlijn van 
de EU die de procedures geeft voor de 
erkenning: wat je moet doen als landen 
op de “witte lijst1 staan en wat als ze 
er niet op staan” , zegt Rob de Bruijn. Daar
door kunnen we niet langer zelfstandig 
beslissen over de erkenningen van 
bevoegdheden." Bloot: “We moeten zelfs 
als we op grond van de 'witte lijsf een 
buitenlandse vaarbevoegdheid erkennen, 
dit aan de Commissie melden en vervolgens 
afwachten of er tegen zo'n melding 
geen bezwaren worden gemaakt door 
de Commissie of één van de andere lid
staten. Bestaat zo’n bezwaar er wel en 
blijkt dat gegrond, dan gaat de erkenning 
niet door".



Row  the boat on shore
KNVTS nam voor de eerste keer deel 
aan de Harlingen-Terschelling sloe
pen roeirace tijdens de 26e  editie op 
2  juni 2 00 0 .

n 1975 werd voor de eerste keer een 
'roeiwedstrijd' met sloepen van Harlingen 
naar Terschelling georganiseerd. Het 
karakter van die ‘wedstrijd' was meer 
van prestatiegehalte dan dat het een 
echte wedstrijd beoogde te zijn. 

Initiatiefnemer was de heer Maarten Harms, 
in die tijd reeds en laatstelijk verbonden als 
directeur aan het Maritiem Instituut Willem 
Barentsz.

Nu in 2000 is de H-T, zoals de roeiwedstrijd 
in het kort wordt aangeduid, uitgegroeid tot 
het meest aansprekende evenement van 
sloeproeien.
Doel was en is nog steeds het bevorderen 
van het sloeproeien in Nederland, waarbij 
het een prestatie is om roeiende vanuit 
Harlingen, Terschelling te halen. Wind, stroom 
en zout water speelt de roeiers parten.
Dit jaar voeren 133 sloepen in de race; het 
aantal volgboten was daaraan gelijk. De 
route gaat vanuit de haven van Harlingen 
langs de Pollendam, langs Griend via 
Vliestroom en Schuitengat naar de haven 
van Terschelling.
Alle sloepen zijn door de organisatie 
gekeurd; er is niet in de laatste plaats gelet

op de veiligheidsaspecten. Op grond van 
een sleepproef wordt aan iedere sloep een 
C-waarde toegekend afhankelijk van vorm, 
afmeting en weerstand. Met een omreke- 
ningsmethiodiek worden de geroeide tijden 
eenvormig herberekend zodat onderlinge 
vergelijking en bepaling van de einduitslag 
mogelijk is. Dat dit evenement een waar 
grootschalige maritieme ‘happening' is, 
behoeft geen betoog, al vraagt actieve deel
name aan de race naast enthousiasme toch 
zeker ook een goede conditie.

Sommige KNVTS leden, regelmatig bijeen
komend bij Maritiem' en Aktief in het 
Noorden, kwamen begin dit jaar op hef 
idee aan de race deel te nemen. Initiatief
nemer was Marieke Tjoelker, werkzaam bij 
Conoship in Groningen.
Enthousiasme was er voldoende en vol
doende roeibemanning ook, doch wat ont
brak was een sloep. Veel kanalen werden 
aangeboord, een oproep in SWZ geplaatst 
etc. doch zonder resultaat. Tot begin april 
KNVTS lid Piet Los in zijn functie van direc
teur van Abel Tasman te Delfzijl Marieke 
Tjoelker opbelde met de mededeling dat 
Abel Tasman aan KNVTS/Maritiem en Aktief 
een 8-riems sloep, De “Zeehaen", beschik
baar stelde om de race te roeien. 
Trainingsschema’s werden opgesteld, de 
KNVTS trad uiteraard op als sponsor en de 
inschrijving bij de organisatie kon worden in

gediend. Getraind werd er en wel zo fana
tiek dat tijdens de laatste training de stuur- 
vrouw Marieke overboord ging (en uiteraard 
weer aan boord kwam). De “Zeehaen” werdl 
door de zorg van Abel Tasman overge
bracht naar Harlingen en werd gereed ge
maakt voor de start. De start verliep goed 
al bleek dat het roeien in de golven met een 
stevige Noordwester bries anders was 
dan trainingen op het rustig kabbelende 
Damsterdiep in Delfzijl. Buiswater behoort 
daar natuurlijk ook bij. Maar het enthousias
me leed daar in het geheel niet onder en na 
3 uur, 43 minuten en 59 seconden (en 
veile blaren) liep “Zeehaen” de haven van 
Terschelling binnen, waar een grote menig
te op de kade alle roeiers verwelkomde. 
Hans Burger gaf namens de vereniging acte 
de presence.
Uiteindeliijk bleek dat de KNVTS bemanning, 
met fotovermelding in de Leeuwarder 
Courant, als 59e was geëindigd, voor de 
eerste keer een prima prestatie.
De bemanning bestond uit de KNVTS-ers 
Jan Willem Cuperus, Han Smits, Harm 
Mulder, Cor Jantjes, Jeroen Postma, Peter 
Edelenbosch, Bob Derks, Bob Meendering 
en stuurvrouw Marieke Tjoelker, die eens
gezind verklaarden;
“Het was zeer de moeite waard als maritiem 
gebeuren en zeker voor herhaling vatbaar” .

Hans Burger, Algemeen secretaris

Het team  van de KNVTS in volle actie.
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1 deel I

Navijgeren naar de toekom st
Inleiding
De internationale conferentie GNSS2000, die 
van 1 4  mei 2000 werd gehouden te 
Edinburgh/Schotlandl, kan zonder schroom 
beschouwd worden als een historisch hoogte 
punt in de ontwikkeling op het gebied van navi
gatie en plaatsbepaling ten behoeve van de 
vervoers- en transportsectoren. De voor
naamste topics op de conferentie waren o.a. 
de uitgebreide presentaties met betrekking 
to t de plannen voor de realisatie van een 
eigen Europees wereldwijd satelliet navigatie
systeem GALILEO, de onverwachte Ameri
kaanse aankondiging dat de opzettelijke kwali
teitsvermindering van het GPS-signaal op 
grond van een presidentieel besluit was afge
schakeld, presentaties en discussies over in
tegraties van navigatiesystemen en signaal- 
ontvangers voor multknodaal gebruik, 
moderniseringsplannen voor bestaande satel
liet navigatiesystemen, alsmede de visies in
zake de mogelijkheden van GSM UMTS en 
LORANC/EUROFIX voor plaatsbepaling. De 
algemene conclusie was dat navigatie en 
plaatsbepaling, door de grote potentie en di
versiteit aan toepassingen en nieuwe diensten 
die de nieuwe generaties satelliet- en landge- 
bonden systemen kunnen bieden, een enor
me invloed zullen gaan krijgen op de toekom
stige maatschappij in het algemeen en de 
vervoer- en transportsector in het bijzonder. 
Na een kort algemeen historisch overzicht 
wordt u langs deze weg, met het accent op 
de maritieme aspecten, geïnformeerd over 
de laatste stand van zaken met betrekking tot 
de status van enige bestaande navigatiesyste
men, waarna vervolgens een uitgebreide toe
lichting volgt op de Europese plannen, de be
trokkenheid van de Nederlandse overheid en 
de visie ten aanzien van de mogelijke conse 
quenties voor met name de maritieme sector.

H istorisch overzicht m aritieme 
navigatie
Wanneer we kijken naar de huidige transport
modaliteiten dan is het gerechtvaardigd vast 
te stellen dat de maritieme sector de langste 
ervaring en traditie heeft op het gebied van 
navigatie. Eeuwenlang zijn conventionele 
scheepsgebonden navigatiemiddelen ge
bruikt voor manoeuvres in de kustwateren, 
zoals de natuurlijke geografische oriëntatie
punten en de visuele middelen zoals vuurto
rens en later vaarwegmarkering (boeien).

Voor de navigatie op de ruimere wateren 
(zeeën, oceanen) werden aanvankelijk natuur
lijk de hemellichamen (zon en sterren) ge 
bruikt, later kreeg men de beschikking over in
strumenten zoals het kompas, de pelorus en 
het sextant. Na de introductie van de radio 
aan boord van schepen konden voor het be 
palen van de positie radiobakens worden ge 
bruikt en ongeveer 50 jaar geleden werd de 
radar toegevoegd aan de lijst van navigatie 
middelen. Tijdens de vonge eeuw werden an
dere radionavtgatiemiddelen ontwikkeld zoals 
de landgebonden systemen DECCA, OMEGA, 
LORAN-C en CHAYKA, De ontwikkeling werd 
in de loop der tijd voortgezet, men kreeg de 
beschikking over raconbakens en nog weer 
later volgde de introductie van satelliet-gebon 
den radionavigatie systemen. TRANSIT was 
de eerste, later gevolgd door het voor militai
re doeleinden opgezette Amerikaanse GPS 
en Russische GLONASS. Enkele jaren gele 
den werd een nieuwe fase ingeluid door de 
toevoeging van differentiële correctie van 
GPS en GLONASS met behulp van landgebon
den radiostations (DGPS), hetgeen voorname 
lijk werd bedoeld om de beperkingen van GPS 
en GLONASS voor civiele gebruikers te neu
traliseren. Een andere wijze van signaalverbe 
tering/correctie werd gevonden in het combi
neren van GPS en GLONASS met 
landgebonden navigatiesystemen in de ont- 
vangstapparatuur, of door het signaal van de 
diverse systemen te combineren. EUROFIX, 
dat de draaggolffrequentie van LORAN-C ge
bruikt voor het toevoegen van differentiële 
correcties op het GPS-signaal, is hiervan een 
voorbeeld.
Op 1 januari 2000 werden de uitzendingen 
van het DECCA Navi
gator System in Ne
derland uitgescha
keld, enkele weken 
later gevolgd door de 
Engelse stations.
Vastgesteld kan wor
den dat OMEGA en 
LORANC eigenlijk
nooit echt zijn aange
slagen in de maritie
me sector, hetgeen 
voornamelijk werd 
veroorzaakt door het 
gebrek aan interesse 
bij de potentiële ge

bruikers en het ontbreken van operationele 
commerciële ontvangers. GPS en DGPS (via 
radiobakens) hebben in de loop der jaren we
reldwijd een grote erkenning en aanhang ge
kregen. Onder de noemer van het Global Navi- 
gation Satellite System (GNSS) zijn inmiddels 
ook regionale satellietgebonden systemen 
ontwikkeld, waarbij voor de differentiële cor
recties van GPS gebruik gemaakt wordt van 
bestaande satellietcommunicatiesystemen 
(b.v. INMARSAT-3). Het Europese systeem 
van deze categorie is EGNOS (European Geo- 
synchronous Navigation Overlay System, ook 
wel aangeduid als GNSS-1). De Amerikaanse 
en Japanse equivalenten zijn respectievelijk 
WAAS en MSAS). Het is echter onwaarschijn
lijk dat hiervoor in de maritieme sector, an
ders dan in de luchtvaart, een grote gebrui
kersgroep zal ontstaan. EGNOS wordt over 
het algemeen gezien als een operationele fa
se en leerschool in de ontwikkeling naar het 
wereldwijde Europees satelliet navigatiesys
teem GALILEO (behorend tot de nieuwe gene
ratie systemen, GNSS-2 genaamd, waarvan 
ook de toekomstig gemoderniseerde syste
men GPS ItF/GPS III en GLONASSW1 deel zuk 
len gaan uitmaken). Het is dan ook de bedoe
ling dat EGNOS in de loop der tijd volledig in 
GALILEO wordt geïntegreerd.

G lob a l l ’osit inn ing System

De Europese plannen ten aanzien van de ont
wikkeling van GALILEO hebben er toe bijge
dragen dat de Verenigde Staten versneld de 
verbetering van het publiek toegankelijk GPS 
signaal hebben doorgevoerd. De afschaffing 
van het SA-signaal (zie ook elders in dit artikel) 
was aanvankelijk voorzien voor 2006. Verder
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hebben de Verenigde Staten tijdens de 
GNSS2000 conferentie een presentatie ge
geven m.b.t. tot de plannen voor verbetering 
van het systeem op middellange termijn en 
een uitgebreid moderniseringsprogramma 
openbaar gemaakt. Naar verwachting zal 
rond 2005 een extra civiel signaal - naast het 
militaire signaal - beschikbaar gesteld worden 
waardoor het GPS signaal robuuster wordt. 
De nauwkeurigheid zal hierdoor naar verwach
ting verder toenemen. Eveneens zal mogelijk 
een integritertsindicator aan het signaal wor
den toegevoegd. Tussen 2010 en 2012 zou 
een totale modernisering van GPS zijn beslag 
hebben moeten gekregen. De huidige genera
tie GPS satellieten zullen dan zijn vervangen 
door Block IIR en Block HF, en in een later sta
dium Block III satellieten. Vooralsnog lijkt het 
er op dat het Amerikaanse (verbeterde) basis
signaal gratis beschikbaar zal worden ge
steld.

D G P S  via radiobakens
Onder de coördinatie van de Radionavigation 
Committee van IALA (International Association 
of Marine Aids to Navigation and Lighthouse 
Authorities) is gedurende het afgelopen de
cennium een DGPS systeem ontwikkeld, 
waarbij voor de toevoeging van differentiële 
correcties aan het GPSsignaal gebruik ge
maakt wordt van maritieme radiobakens. Dit 
systeem bewaakt de integriteit van het GPS
signaal en verbetert zowel eventuele kunst
matige als natuurlijke fouten, waardoor een 
positienauwkeurigheid wordt bereikt van 10 
meter of beter. Dit is essentieel m.b.t. de vei- 
ligheidskritische toepassingen voor maritieme 
navigatie en plaatsbepaling in de Nederlandse 
kustwateren en vooral in de havennaderings- 
gebieden. Alhoewel voornamelijk bedoeld 
voor de zeescheepvaart stijgt ook de belang
stelling voor landmobiele toepassingen. DG
PS wordt momenteel wereld-wijd geïnstal
leerd. Meer dan 35 landen beschikken reeds 
over een dergelijk operationeel en compatibel 
systeem, terwijl daarnaast een groot aantal 
landen de introductie van DGPS voorberei
den. In de Europese regio (de kustwateren 
zijn inmiddels volledig afgedekt) heeft onder 
coördinatie van IALA tevens een volledige af- 
stemmirw plaatsgevonden m.b.t. de te ge
bruiken frequenties. Dit nieuwe regionale fre- 
quentieplan zal in maart 2001 in werking 
moeten treden. Naast de Europese wateren 
is er eveneens een goede dekking van DGPS 
in delen van ZOAzië, NoordAmerika (VS heeft 
tevens dekking van de totale nationale land- 
massa), Australië en een deel van ZuidAfrika. 
Een belangrijk stap werd in april 2000 tevens 
gezet m.b.t. een gecoördineerde implementa
tie van DGPS door de landen van ZuidAmeri- 
ka. In een door IALA georganiseerde work
shop te Vina del Mar/Chili is met Europese

ondersteuning (voor Nederland DG Goederen
vervoer) bereikt, dat alle landen in deze regio 
toegezegd hebben op het gebied van radiona- 
vigatie te gaan samenwerken en hun DGPS- 
plannen zullen afstemmen in een regionaal 
platform.

Het Nederlandse DGPS-systeem bestaat uit 
twee grondstations, respectievelijk op Vlie
land en te Hoek van Holland, Het systeem, 
voornamelijk opgezet t.b.v. de nationale toe
passing HANAS (Haven Nadering Systeem) 
voor een veilige toegang tot onze nationale 
havens, is al weer een aantal jaren operatio
neel en voldoet uitstekend. Op grond van de 
monitoringrapporten kan worden geconclu
deerd, dat het Nederlandse DGPS-systeem 
de gebruikers vóór de afschakeling van SA 
door de Verenigde Staten een nauwkeurig
heid van 8  tot 10 meter in 95% van de geval
len presenteerde en dat momenteel, na af
schakeling van SA, een nauwkeurigheid van 2 
tot 7 meter bij 95% wordt bereikt. Niet alleen 
de zeescheepvaart maakt, door de beschik
baarheid van goede commerciële ontvan
gers, in toenemende mate gebruik van DGPS, 
maar ook bij de beroepsbinnenvaart blijkt een 
stijgende belangstelling voor het gebruik van 
dit systeem te bestaan, met name op de gro
te rivieren richting en in Duitsland. Vanuit de 
belangenorganisaties Binnenvaart is deze be
hoefte aangegeven. DG Goederenvervoer 
heeft inmiddels een onderzoek opgestart 
naar de eventuele haalbaarheid van een meer 
landinwaarts te plaatsen extra grondstation. 
In dit kader is eveneens contact opgenomen 
met de Duitse autoriteiten om te bezien of 
een mogelijke samenwerking op dit gebied 
kan ontstaan.
De Nederlandse DGPS voorziening is in lijn 
met de ontwikkelingen in Europa en in de in
ternationale maritieme sector. DGPS zal met 
zijn nauwkeurige plaatsbepaling tevens kun
nen dienen als interface in relatie tot de toe
komstige ontwikkelingen op het gebied van 
elektronische kaarten, maritieme verkeersbe- 
geleiding systemen en transpondersystemen. 
Daarnaast wordt DGPS tevens gezien als een 
geschikt systeem in de overgang naar een 
toekomstig civiel Global Navigation Satellfte 
System (GNSS) ten behoeve van alle trans
portmodaliteiten.

N ederlands standpunt m.b.t. de 
afschakeling van Selective Availa- 
bility (S A )
Op 1 mei te 24.00 uur is op grond van een 
besluit van president Clinton van de Verenigde 
Staten de opzettelijke degradatie van de 
nauwkeurigheid van GPS, de zgn. Selective 
Availability (SA) stopgezet. Door deze maatre
gel zal op grond van de eigen Amerikaanse 
berekeningen de gegarandeerde horizontale

nauwkeurigheid van GPS aanmerkelijk kunnen 
toenemen naar 22,5 meter, te de praktijk wor
den zelfs, afhankelijk van een aantal omstan
digheden, nauwkeurigheden gehaald van on
geveer 15 to t 20 meter. De Amerikaanse 
autoriteiten blijven het GPS systeem beheren 
en controleren zonder dat andere landen op 
grond van civiele behoeften hierop enige in
vloed kunnen uitoefenen. GPS werd door het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie primair 
ontwikkeld als een militair systeem en deze 
rol wordt gecontinueerd. De Amerikaanse re
gering blijft het recht voorbehouden de be
schikbaarheid en aanwending van het militair 
gebruik van GPS te bepalen, aldus de prest 
dentiële verklaring. De herinvoering van SA of 
het verstoren van het signaal in bepaalde ge
vallen wordt in het kader van de nationale vei
ligheid van de VS derhalve als optie overeind 
gehouden. Het Ministerie van Verkeer en Wa
terstaat, DG Goederenvervoer, ziet dan ook in 
het besluit van de VS vooralsnog geen aanlei
ding om het beleid met betrekking tot de in 
standhouding van het huidige Nederlandse 
DGPS systeem (tot 2010) te wijzigen, mede 
omdat ook het huidige GPS zonder SA niet 
kan beantwoorden aan de veiligheidkritische 
eisen m.b.t. het manoeuvreren in beperkte 
wateren en havennaderingsgebieden (nauw
keurigheid 10 meter of beter bij 95%).

G L O N A S S
Het eveneens van oorsprong voor militaire 
doeleinden opgezette Russische satelliet navi
gatie systeem GLONASS wordt ook gebruikt 
voor civiele toepassingen, al moet gezegd 
worden dat het systeem nooit een groot 
marktaandeel heeft gehad, zeker wanneer we 
het vergelijken met het Amerikaanse GPS. Dit 
was deels ook te wijten aan wisselende we
reldwijde beschikbaarheid/betrouwbaarheid 
van het signaal. Met name gedurende de laat
ste jaren verkeerde het systeem in bepaalde 
mate in de problemen als gevolg van de be
perkte financiële middelen die in Rusland voor 
handen waren voor een optimaal beheer en 
onderhoud. Rond 1 april 2000 werd vastge
steld dat nog slechts 10 van de 24 satellieten 
op betrouwbare wijze operationeel waren. Dit 
valt tevens te wijten aan de geringe levenstijd 
van de huidige GLONASS satellieten.
Tijdens de GNSS2000 conferentie legde de 
directeur van het Russische Departement 
voor Ruimtevaart een verklaring af dat, in 
opdracht van de Russische president, alle mo
gelijke maatregelen genomen zullen gaan 
worden om het onderhouds- en modernise
ringsprogramma voor GLONASS te versnel
len. De plannen zijn nu gereed voor de lance
ring van 6 tot 8 satellieten in één keer met 
daarnaast nog eens 3 additionele satellieten 
voor 2000 en 3 satellieten in 2001. Aan deze 
nieuwe generatie satellieten, GLONASS-K, zijn
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volgens de verstrekte informatie duidelijk ver
beteringen aangebracht, waardoor de levens
duur gebracht wordt op 12 tot 15 jaar. De 
doelstelling van de Russische regenng is om 
GLONASS in 2003 geheel te hebben 'opge- 
fris f, waarna het zijn rol in het World Wide Ra
dio Navigabon System (WWRNS) weer volop 
kan vervullen.

LORAN-C
Het belangrijkste voorbeeld van een terres- 
trisch navigabe systeem vormt LORANC, dat 
gebruik maakt van een van oorsprong Ameri
kaans militair signaal. Het systeem heeft be
paalde voordelen in vergelijking met een satel
liet navigatie systeem, zoals de betere 
beschikbaarheid van het signaal in “moeilijke" 
geografische omstandigheden. Het gebruik 
van LORANC is (ook in de beoogde zee
scheepvaartsector) beperkt gebleven, mede 
door de geringe nauwkeurigheid (een paar 
honderd meter) die het systeem kon bieden. 
Daarnaast werd de acceptabe van LORAMC 
vrijwel geblokkeerd door de snelle ontwikke
ling van GPS en de mogelijkheden die dit sa
telliet systeem aan de gemiddelde gebruiker 
bood. In 1994 werd door een aantal Noord- 
Europese landen (Noorwegen, Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk, Ierland en ook Nederland) 
besloten om regionaal LORANC als systeem 
in de lucht te houden en de mogelijkheden die 
LORANC zeker heeft, nader te exploreren en 
nieuwe toepassingen voor het systeem te ont
wikkelen. Deze landen verenigden zich in de 
intergouvernementele organisabe NELS 
(North European LorarvC System). Eigenlijk 
van meet af aan heeft Nederland gewezen op 
het feit, dat men de blik niet moest richten op 
de maribeme gebruikers (GPS was hier al ge
accepteerd, DGPS was in ontwikkeling), maar 
veel meer de kansen moest gaan zoeken 
voor landmobiele toepassingen. Onlangs is 
de Steering Committee van NELS tot de 
conclusie gekomen dat er voor LORANC als 
primair navigabe systeem eigenlijk geen toe
komst meer is. Ook de Amerikaanse regering 
is inmiddels to t dezelfde conclusie gekomen. 
Aanvankelijk had men de intenbe om de Ame
rikaanse keten van LORANC stations, voorna
melijk in gebruik bij de US Coastguard, te slui
ten in 2001. Echter, om alle gebruikers in de 
VS een voldoende lange overgangsperiode te 
bieden om over te schakelen naar meer mo
dernere en nauwkeurige navigabe systemen 
is de datum van beëindiging uitgesteld tot 
naar verwachbng 2008.Voor de in stand hou
ding van LORANC voor de periode 2000- 
2008 is eenmalig $20 miljoen beschikbaar 
gesteld.

EUROFIX
Een landgebonden variant van een navigabe 
systeem dat differentiële correcbe van het

GPS signaal toepast is EUROFIX (ontwikkeld 
door de Technische Universiteit Delft). Dit 
systeem biedt reële mogelijkheden om te 
fungeren als augmentabe en back-up sys
teem voor de huidige en toekomstige satel
liet navigatiesystemen. Onder augmentabe 
verstaan we hier de toevoeging aan het sa
tellietsignaal van een integriteitsbericht. Hier
in zijn veelal opgenomen de differentiële sig- 
naalcorrecbe, orbit en bjdcorrecties van de 
satellieten, correcbes m.b.t. de status van 
de ionosfeer voor een bepaald gebied, als
mede informabe of satellieten nog binnen de 
specificabes operationeel zijn). Voor de ver
zending van deze berichten maakt EUROFIX 
gebruik van de draaggolffrequentie van 
LORANC, terwijl de functionaliteiten van 
LORANC zelf als navigabesysteem overeind 
blijven. Hiermee is de satelliet-onafhankelijke 
back-up gegarandeerd, zij het met een be
perkte nauwkeurigheid. Met name de moge
lijkheden van EUROFIX als geïntegreerd on
derdeel van een toekomstig GNSS worden 
in toenemende mate erkend, vooral waar 
het gaat om toepassingen in de landmobiele 
vervoer- en transportsector. Gevreesd moet 
worden dat de belangstelling door de gebrui
kers in de maritieme en luchtvaart sector 
voorlopig gering zal blijven. Wellicht dat de 
toekomstige ontwikkeling en productie van 
geïntegreerde ontvangers (zie verderop in 
dit artikel) een deur voor EUROFIX naar deze 
sectoren zal openen. De Europese Commis
sie heeft begin juli 2000 in het kader van het 
GALILEO-project haar belangstelling voor 
EUROFIX kenbaar gemaakt en heeft afspra
ken gemaakt met NELS voor nader onder
zoek m.b.t. to t de opname van het systeem 
in de beoogde “Optimale Mix” aan navigatie 
systemen in Europa. Van verschillende lan
den in Europa is bekend dat men belangstel
ling heeft voor toetreding tot NELS (b.v. 
Verenigd Koninkrijk, Polen, Oostenrijk en 
Italië). Eveneens zijn er uitbreidingsmogelijk
heden voor NELS als systeemprovider door 
een integratie met de Russische Chayka- 
keten (variant op LORANC). Hier zullen ech

ter de ontwikkelingen 
moeten worden af
gewacht gelet op de 
beperkte financiële 
middelen aan Russi
sche zijde. Op dit mo
ment zijn van de 8 
Europese operatione
le LORANC stations 4 
stations voorzien van 
de EUROFIX-software 
en voor validabe van 
de prestaties opera- 
boneel. Met EUROFIX 
kan een honzontale 
nauwkeurigheid wor

den bereikt van 3 meter in 95% van de gevat 
len, terwijl de integriteit zeer hoog is.

UMTS
Een razendsnelle ontwikkeling die zeker niet 
onvermeld mag blijven betreft de GSM UMTS 
(UMTS = Universal Mobile Telecommunica- 
bons System), de opvolger van de bestaande 
GSM-technologie. Door de aard van het be
oogde netwerk zal het in de toekomst moge
lijk zijn veel en zeer snel informabe uit te wis
selen tussen een ontvangende en zendende 
partij. Net als bij het huidige GSM bestaat het 
netwerk uit cellen, met dat verschil dat het 
UMTS netwerk qua structuur is opgebouwd 
uit picocellen, microcellen en macrocellen 
(b.v. voor lokale en regionale dekking). Voor 
de wereldwijde dekking is voorzien in dek
king via satellietcommunicatie. Toepassingen 
t.b.v. plaatsbepaling, het monitoren en opspo
ren van mobiele vervoersmiddelen behoort 
duidelijk tot de opbes. In april 2000 is een 
technologiescan verricht in opdracht van de 
Afdeling Telematica van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat. Het rapport, dat de 
mogelijkheden van de opvolgers van GSM 
voor verkeers- en vervoerdiensten beschrijft, 
onderstreept de mogelijkheden die UMTS op 
dit vlak zal kunnen gaan bieden. In Europa 
wordt met grote belangstelling de ontwikke
ling van UMTS gevolgd. Wellicht kan dit sys
teem (zeker voor landmobiel vervoer en trans
port, maar mogelijk ook voor de binnenvaart, 
havenverkeer etc.) een onderdeel gaan uitma
ken van de Europese “Opbmale Mix” van navi
gabe- en plaatsbepalingssystemen.

GALILEO
De Europese Commissie (EC) heeft in februari 
1999 een Mededeling uitgebracht over 
de ontwikkeling van een civiel Europees 
satelliet navigatie- en plaatsbepalings- 
systeem, GALILEO. Dit systeem zou een 
alternabef moeten vormen voor het 
Amerikaanse, militair beheerde GPS (en het 
Russische GLONASS). Vanuit diverse groepe
ringen (gebruikers in de transportsectoren,
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de overheid) wordt nog wel eens getwijfeld 
aan de noodzaak om te komen tot een eigen 
Europees systeem. Een vaak gehoorde 
uitspraak luidt *We hebben toch GPS en 
dat voldoet prima". Er zijn echter drie belang
rijke pverwegingen voor de EC voor de 
ontwikkeling van GALILEO:
'  de terechte verwachting is dat het civiele 

gebruik van satelliet navigatie- en plaatsbe- 
palingssystemen in de komende decennia 
fors zal toenemen. In het bijzonder de vei- 
ligheidskritische toepassingen in de diverse 
transportsectoren (o.a. luchtvaart en mari
tiem), alsmede het gebruik van de tijdsyn- 
chronisatie die een satelliet navigatiesys
teem kan gaan bieden (b.v. voor de 
regionale synchronisatie van computer-, 
energie- en communicatienetwerken) ma
ken het strategisch ongewenst, dat Europa 
afhankelijk is van een voor militaire doelein
den opgezet en derhalve uiteindelijk militair 
beheerd systeem, zoals GPS, De Ameri
kaanse overheid blijft zich ook in de toe
komst het recht voorbehouden om in het 
kader van de eigen nationale veiligheidsbe
langen de beschikbaarheid en nauwkeurig
heid van het GPS-signaal zo nodig regio
naal en/of lokaal te kunnen beperken of 
zelfs uit te schakelen.

* de gebruikers in alle transportsectoren en 
daarbuiten zouden kunnen profiteren van 
de beschikbaarheid van een zeer nauwkeu
rig en betrouwbaar civiel beheerd systeem 
(zonder militair opgelegde beperkingen). 
Veiligheidskritische toepassingen zouden in 
het bijzonder worden bevorderd doordat 
het de bedoeling is om naast een gratis ba
sissignaal voor algemeen gebruik, tevens 
een gegarandeerd, hoogkwalitatief en be
schermd signaal tegen betaling beschik
baar te stellen.

* de Europese industrie zou ook kunnen 
profiteren van de ontwikkeling van 
GALILEO en een beter aandeel kunnen 
krijgen op de in belang toenemende 
markt van randapparatuur en de toepas
singen van satelliet navigatie- en plaats- 
bepalingssystemen. In het bijzonder de 
integratie van de huidige en toekomstige 
communicatie-, navigatie- en informatise- 
ringstechnieken en de ontwikkeling van 
toekomstige applicaties voor vrijwel alle 
facetten in de samenleving biedt grote 
perspectieven. Het kunnen beschikken 
over gedetailleerde technische kennis en 
het verkrijgen van een marktaandeel voor 
apparatuur en (gebruikers/toepassingen 
is daarom voor Europa essentieel.

In juni 1999 heeft de Europese Transportraad 
(ministers voor vervoer- en transport) inge
stemd met de start van de Definitiefase van 
GALILEO. In deze fase wordt nader uitgewerkt 
hoe het systeem er qua techniek en organisa
tie uit zal gaan zien. Maar ook hoe de kosten 
voor de ontwikkeling, de bouw en de exploita
tie van het systeem zich zullen verhouden tot 
de mogelijk baten, De Transportraad heeft 
aan de toestemming om met de Definitiefase 
te beginnen echter wel een paar voorwaarden 
verbonden. Belangrijke vragen waarop de EC 
een duidelijk antwoord moet geven in decem
ber 2000, wanneer de Transportraad een be
sluit zal nemen over de verdere ontwikkeling 
en realisatie van GALILEO:
* ten eerste zal de EC aan moeten tonen dat 

met de realisatie van GALILEO wordt aan
gesloten bij de gebruikersbelangen en -be
hoeften;

* mede op grond hiervan dient de EC met de 
Verenigde Staten (GPS) en/of de Russische 
Federatie (GLONASS) te onderhandelen om 
te komen tot technische en operationele sa
menwerking. Vanuit gebruikers perspectief 
bezien zal één van de belangrijkste resultaten 
moeten zijn dat GALILEO/GPS erybf 
GALILEO/GLONASS compatibel en interope- 
rabel worden. De systemen onderling zijn in 
dit geval complementair en zo ontstaat een 
zeer robuust (toename beschikbaarheid en 
nauwkeurigheid) satelliet navigatie systeem 
met wereldwijde dekking;

* er dienen voorstellen te worden uitgewerkt 
met betrekking tot de systeem- en signaal- 
beveiliging; deze voorwaarde wordt nog wel 
eens verkeerd begrepen waarbij men aan
neemt dat hiermee een militaire component 
of applicatie van GALILEO wordt bedoeld. 
Het gaat hierbij echter om enerzijds de fysie
ke bescherming van GALILEO (het zgn. 
Spacesegment - de satellieten - en het 
Groundsegment - de communicatie/ monito- 
ringstations -) en, anderzijds om de bescher
ming van het signaal tegen bedoelde en/of 
onbedoelde interferentie door systemen 
(b.v. “Jamming" = opzettelijk verstoren van 
een signaal) of misbruik door kwaadwillende 
groeperingen
zoals terroristische organisaties (b.v. 
“Spoofing” = het opzettelijk inbrengen van 
misleidende informatie op het signaal);

* voor de financiering van GALILEO (totale 
kosten worden geraamd op circa 3 miljard 
Euro) moeten de mogelijkheden voor pu- 
bliek-private financiering worden onder
zocht; een deel van de kosten moet naar 
mening van het Europees Parlement en de

Transportraad gedragen worden door de 
Europese industrie die naar verwachting 
ook een deel van de baten zal verkrijgen; 
volgens opgave van de EC heeft de indus
trie inmiddels voor 1,5 miljard Euro op het 
project ingeschreven;

* er worden voorstellen verwacht voor een 
evenwichtige en transparante organisatie 
voor GALILEO (beheer- en exploitatie, ei
gendom, besluitvormingsprocessen en be
langen behartiging -ELWidstaten, gebrui
kers! etc.-);

* tenslotte moet zoals gezegd een heldere 
kosten-baten analyse, inclusief marktpoten
tieel, worden overiegd.

De EC heeft in juni 2000 een tussenrapport^ 
ge uitgebracht waaruit blijkt, dat men op tal 
van onderdelen reeds een bevredigende ant
woord heeft gevonden; andere aspecten wor
den nog bestudeerd. Het is de bedoeling dat 
na de besluitvorming in de Transportraad ge
start wordt met de Ontwikkelfase GALILEO 
die moet lopen tot en met 2005. Hierna start 
de Realisatiefase en beoogd wordt om vanaf 
2008 operationeel te zijn.

Deel II van dit artikel zal verschijnen in de 
volgende uitgave.

De heer Paap is Beleidsmedewerker (Satelliet) 
Navigatie Aangelegenheden en Verkeersma
nagement DG Goederenvervoer/Directie 
Transportveiligheid.
Hij is voormalig radiotelegrafist, bekleedde di
verse functies bij de overheid (Scheveningen 
Radio, KSR, DGSM en de Nederlandse Kust
wacht). Hij vertegenwoordigt de Nederlandse 
overheid/DG Goederenvervoer op het gebied 
van radionavigatie aangelegenheden in diver
se internationale gremia (o.a. IALA. NELS, 
EMRFJ en in een aantal Europese commissies 
die zijn gerelateerd aan GALILEO.
De heer Paap is voorzitter van de departe
mentale Coördinatiegroep Radio Navigatie 
(CRN), en tevens lid van het interdepartemen
taal overleg GALILEO en de Departementale 
Commissie Ruimtevaart (OCR).
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Scheepsbouw F. K ok

H et Pattje Saim ax project
Speciaal voor de vaart op de Finse meren ontwierp de Volharding Groep een multipurpose ‘short sea trader': 
het Pattje Saimax type. Er werden tot dusver tien schepen van dit type besteld, waarvan er inmiddels vier zijn opgeleverd. 
Drie van de tien schepen zijn bestemd voor de Duitse reder Briese, de overige voor diverse andere Duitse reders.

Fig. 1. De Flinthöm, de eerste Pattje Saimax (foto: Aerophoto EeldeJ.

H E T  V A A R G E B IE D
Het type is vernoemd naar het Saimaa kanaal 
in het zuidoosten van Finland. Het circa 50 km 
lange kanaal loopt van Wyborg in Rusland 
naar Lappeenranta in Finland. Het kanaal 
geeft een diepgangsbeperking van 4,35 m en 
de sluizen in het kanaal leggen beperkingen 
op aan de lengte en breedte van het schip. 
Het ontwerp is het grootste schip dat binnen 
deze beperkingen mogelijk is, vandaar de 
aanduiding Saimax.
Het kanaal geeft toegang tot een uitgestrekt 
merengebied, dat zich in noordelijke richting 
uitstrekt tot Joensuu, zo'n 200 km van Lap
peenranta. Het gebied produceert vooral bos
producten (hout, pulp, papier), die een belang
rijk deel van het ladingpakket uitmaken en die 
naar allerlei Europese havens, tot in de Mid
dellandse Zee, worden vervoerd. Daarnaast 
kunnen bulkladingen (graan, staal enz.), ge
vaarlijke stoffen en containers worden ver
voerd.
Hoewel er sprake is van een 'dedicated' ont
werp, zijn de schepen ook uitstekend ge
schikt voor tal van andere vaargebieden, zo
als naar het Zweedse Vanem meer en naar 
andere havens in de Oostzee en de Botnische 
Golf. Ook zijn schepen van het Saimax type al

met succes ingezet langs de Amerikaanse 
oostkust voor het vervoer van bosproducten 
van Canada naar de V.S.

O N T W E R P
Het ontwerp is door de Volharding Groep in 
nauwe samenwerking met Conoship en in sa
menspraak met rederij Briese ontwikkeld. 
Ontwerpuitgangspunten waren:
• Een zo groot mogelijk schip voor het pri

maire vaargebied.
• Een beladen snelheid van 12 kn op de 

maximum diepgang en bij een vermogen 
van 1400 kW op de schroefas.

• Een relatief hoge kubieke inhoud, voor het 
zoveel mogelijk onderdeks vervoeren van 
kwetsbare ladingen.

• Hoogste ijsklasse, zodat het vaargebied 
het gehele jaar door kan worden bereikt.

•  Hoge kwaliteits/prijsverhouding.

In het begin van het project bezocht een team 
van de werf het Saimaa merengebied en over
legde met de kanaalautoriteiten en de kanaal- 
loodsen over de speciale eisen die aan het 
ontwerp moesten worden gesteld en over het 
optimaliseren van hoofdafmetingen, romp- 
vorm, brug layout en besturing.

Als speciale aandachtspunten kwamen naar 
voren:
•  goede manoeuvreereigenschappen;
• besturingsconsoles op de brugvleugels, 

ook voor de dwarsschroef;
• hef zicht van de brug af;
•  en natuurlijk de maximum afmetingen.

Zoals al vermeld zijn lengte en breedte afge
stemd op de sluizen in het Saimaa kanaal. 
Met de breedte werd daarbij niet tot het uiter
ste gegaan, omdat gebleken is dat zeer bre
de schepen ‘s winters veelvuldig tussen de 
sluiswanden bekneld raken tengevolge van 
het ijs dat zich in de sluis bevindt.

De hoofdafmetingen werden bepaald op:
Lengte o.a. 82,50 m.
Lengte LI. 78,90 m.
Breedte o.a. 12,60 m.
Breedte mal 12,40m.
Holte 6,70 m.
Kanaaldiepgang 4,35 m.
Draagvermogen, in zoetwater * 2270 t.
Diepgang maximaal 5,30 m.
Draagvermogen daarbij'  3200 t.
Gross tonnage 2335 .
* (zonder graanschotten)
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De schepen zijn gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Germanischer 
Lloyd, met de klassenotatie: 100 A5 E3, 
Cargoship, Equipped for carriage of contai
ners, SOLAS 11-2 reg. 54, MC E3 Aut, Ice 
Class E3.

Rompvorm
De schepen hebben een ijsbrekervoorsteven 
en een praamvormig achterschip.
Er is geen (ijs)bulb toegepast om meer ruimte 
onder het voorschip te krijgen voor het ijs dat 
zich 's winters in de sluizen ophoopt. 
Modelproeven werden uitgevoerd in de grote 
tank van de HSVA in Hamburg (300 x 18 x 6 
m). Het wasmodel had een schaal van 
1:11,43.
Zowel op de maximum diepgang als op de 
ballastdiepgang werden weerstands- en voort- 
stuwingsproeven uitgevoerd, met zeer bevre
digende resultaten. Vergeleken met de statis
tische gegevens van de HSVA was de relatie 
tussen snelheid en vermogen goed: het schip 
vaart in het economische gebied.
Verder werden driedimensionale volgstroom- 
metingen gedaan, op ontwerpdiepgang en bij 
12 kn. De volgstroomverdeling bleek uitste
kend voor een schip met een relatief grote 
blokcoëfficiënt. De aanstroming naar de 
schroef is door het praamvormig achterschip 
zeer goed. Dit bleek ook uit de verfproeven. 
De verfproeven werden mede uitgevoerd om 
de gunstigste positie voor de kimkielen te be
palen, alsmede de optimale stand van het 
dwarsschroefrooster.

IN D E L IN G
Het schip heeft een korte bak en een lange, 
halfhoge kampanje, met daarop, een dekhuis 
van drie lagen.

De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:
• Voorpiek, voor waterballast.
• Dieptank voor waterballast, met ingebouwd 

de dwarsschroefruimte.
•  Ladinggedeelte.
•  Machinekamer.
•  Achterpiek/hek, bestemd voor waterbal

last en voor drinkwater in een tank op hart 
schip.

Het ladinggedeelte heeft een dubbele huid en 
een 0,95 m hoge dubbele bodem. De resulte
rende tanks zijn als volgt onderverdeeld:
•  4 stel L-vormige zijtanks (SB en BB) voor 

waterballast;
•  tussen het tweede stel een dubbelebodem- 

middentank voor brandstof;
•  tussen het derde en vierde stel zijtanks 

twee lange dubbelbodemtanks (SB en BB) 
voor brandstof; deze tanks lopen door tot 
in de machinekamer. Fig, 2. De Merit (foto: Aerophoto Eeldej.

In de machinekamer staat op het tussendek, 
tegen het ruimschot de brandstofovertoop- 
tank.
Onderin de machinekamer zijn de kasten met 
beunkoelers gesitueerd en verder aan SB de 
vuilwatertank en aan BB de sludgetank; op de 
vuilwatertank staat een smeerolieopslagtank. 
Aan de achterkant van de machinekamer be
vinden zich, onder het tussendek, een drink- 
watertank aan SB en de brandstofsettling- en 
dagtank aan BB.
In de dubbele bodem onder de machineka
mer (in de 'gondel') zijn ondergebracht: de 
smeeroliecirculatietank op hart schip, de vuil- 
olietank aan BB, een droog gedeelte daarom
heen en tenslotte geheel achterin de lenswa- 
terverzameltank.

De tankinhouden (100%) zijn:
Dieselolie 
Smeerolie 
Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Vuil water 
Lenswater 
Waterballast

223,2 m3. 
10,9 m3. 

4,5 m3. 
11,5 m3. 
45,0 m3. 
12,0m 3 

3,4 m3. 
1321,0 m3.

Accommodatie
Op het brugdek bevindt zich het stuurhuis.
Op het sloependek liggen aan SB een dek- 
bergplaats en het brugtoilet, in het front naast 
de bergplaats de AC-ruimte en daarachter de 
noodgeneratorkamer.
Op het kampanjedek ligt aan SB de suite van 
de kapitein, met op hart schip tegen het front- 
schot diens kantoor; verder aan SB de (van 
dek af toegankelijke) wasserij en de 'safety 
store’; aan BB bevinden zich messroom, kom
buis en proviandbergplaats.
Op het tussendek zijn ondergebracht: aan SB

een officiershut, drie eenpersoons bernan- 
nmgshutten en de CCb-kamer; aan BB een of
ficiershut, een eenpersoons en een tweeper
soons bemanningshut, daarachter de 
schakelbordruimte en de machinekamerwerk- 
plaats; geheel achterop ligt op hart schip de 
stuurmachinekamer
Alle hutten hebben een eigen toiletunit. De ac
commodatie is airconditioned, waarbij voor 
de (luchöverwarming is uitgegaan van een bui
tentemperatuur van -35°C.

L A D IN G IN ST A L L A T IE S
Het enkele ruim is doosvormig: in verband 
met papierladingen staan ook de naar binnen 
lopende schotten aan voor- en achterkant van 
het ruim vertikaal, met dien verstande dat de 
schotten aan de achterkant een step hebben. 
De coaminghoogte is 2,70 m.
De afmetingen van het ruim zijn: 56,25 x 
10,20 x 8,43 m; de inhoud is 4740 m3 = 
167.400 cu.ft.

Door twee verplaatsbare schotten kan het 
ruim worden onderverdeeld. Er zijn zes posi
ties waar een schot kan worden geplaatst, zo
dat er een grote flexibiliteit is om het ruim aan 
te passen aan diverse ladingcombinaties of 
aan graanladingen. Elk schot bestaat uit twee 
panelen. Deze kunnen ook worden gebruikt 
om een partieel tussendek te vormen, wat de 
flexibiliteit verder vergroot. De toegestane be
lasting op het tussendek is 2 t/m 2.
Wanneer zij niet in gebruik zijn worden de pa
nelen achterin het ruim, tegen het machineka- 
merschot gestuwd, bovenop de halfhoge inlo
pende zijtanks.

Het ruim biedt plaatst aan acht containerbaai- 
en. De containers staan in vier rijen (behalve in 
de voorste baai: drie rijen) en in drie lagen.
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Fig. 3. De Mer/t (foto: Aerophoto Eeldej.

Vóór de voorste baai is plaats voor een stapel 
van drie dwarsscheeps geplaatste contai
ners.
De tanktop is berekend op een puntbelasting 
van 70 t voor 20-voets containers en 90 t 
voor 40-voeters. De toegestane gelijkmatige 
betasting is 14 t/m 2.
Op de luiken is plaats voor 36 stuks 20-voets 
container: negen baaien, vier rijen en één 
laag.
De containercapaciteit van het schip komt 
daarmee op:
In ruim 96 TEU of 42 FEU.
Opluiken 36 TEU of 16 FEU.
Totaal 132 TEU of 58 FEU.

Het ruim wordt afgesloten door stalen, geheel 
gesloten pontonluiken van Coops & Nieborg. 
Zij worden behandeld door een luikenkraan 
van hetzelfde fabrikaat. Met deze kraan wor
den ook de graanschot/tussendekpanelen 
geplaatst.
De luiken zijn berekend op een gelijkmatige 
belasting van 1,60 l/m 2 en op lijnbelastingen 
van 24 t voor 20-voets containers en 30 t 
voor 40voeters.
In de luiken zijn speciale openingen aange
bracht voor het laden en (pneumatisch) los
sen van graan, zodat de luiken daarvoor niet 
geopend behoeven te worden en slechte 
weersomstandigheden geen rol spelen.

Het ruim is van mechanische ventilatie voor
zien. Twee toevoerventilatoren aan de voorzij

de van het ruim zorgen voor zes luchtwisselin
gen per uur. Eén van de ventilatoren is om
keerbaar.

M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
De hoofdmotor is een MaK dieselmotor, type 
6M25, met een m.c.r. van 1800 kW bij 750 
tpm. De motor loopt op dieselolie. Via een 
Renk L&S tandwielkast, type GRS 600 A-P, 
drijft hij een Lips verstelbare schroef aan, met 
vier bladen, een diameter van 2800 mm en 
een toerental van 200 tpm.

Via een PTO op de tandwielkast wordt een 
Stamford asgenerator aangedreven van 240 
kW, 3 x 400 /230 V, 50 Hz.
Verder elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets en een haven/noodset. 
Deze bestaan alle drie uit een MAN dieselmo
tor, type D2866E, van 90 kW bij 1500 tpm en 
een Stamford generator.

Voor het verwarmen van de machinekamer 
(met radiatoren) en het voorwarmen van de 
motoren is een oliegestookte CV-ketel ge
plaatst.

V E R D E R E  U IT R U S T IN G  

Stuurgerei
Het schip is voorzien van een vrijhangend Bar- 
kemeijer flaproer, dat wordt bewogen door 
een tweerams stuurmachine van hetzelfde fa
brikaat.

In het voorschip is een elektrisch aangedre
ven Jastram dwarsschroef geïnstalleerd, met 
vier vaste bladen en een diameter van 900 
mm. Het vermogen is 200 kW, de stuwkracht 
circa 2 ,8 5 1.

Anker- en m eergerei
Op het bakdek staat een SEC gecombineerde 
anker/meerlier, met twee nestenschijven, één 
trommel en één verhaalkop.
Achterop de kampanje is een meerlier, van 
hetzelfde fabrikaat, met één trommel en een 
verhaalkop geplaatst.
Beide dekwerktuigen hebben elektrohydrauli
sche aandrijving.

B randbestrijd ing
Er is een Thorn branddetectiesysteen geïn
stalleerd in machinekamer en accommodatie 
en met een 'smoke sampling system’ op het 
laadruim.
Voor de machinekamer en het ruim is een 
Thorn C02-systeem aangebracht.
Als brandbluspompen zijn geplaatst: een 
Azcue pomp van 61,5 m3 bij 4,7 bar in de 
machinekamer en een zelfde pomp in de 
dwarsschroefruimte.

Reddingm iddelen
Op het sloependek zijn twee DSB opblaas
bare vlotten voor ieder 12 personen 
geplaatst.
Verder bevindt zich daar aan BB een Hatecke 
rescue boot, onder een davit van Neddeck.
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Navigatie- en eonimunicatie-ap- 
paratuur
Deze apparatuur is geleverd door Ems Nautik 
(Leer, Duitsland) en omvat o.a. GPS-en DGPS- 
apparatuu r en een radiotelef oonin stalIatie in 
overeenstemming met de eisen voor GMDSS- 
gebied A3.

De to t dusver opgeleverd Pattje Saimax schepen.

B.nr. Naam Eigenaar Oplevering
412 Flinthöm Brtese Schrffahrts GmbH & Co. KG. 2502-2000
413 Nikar G Gerems Schiffahrts GmbH & Co. KG. 2904-2000
414 Merit Fahrdorfer Schiffahrts GmbH & Co. KG. 27-052000
416 Tomke Eilbrecht Schiffahrts GmbH & Co. KG. 0107-2000

Na zorgvuldig onderzoek werd besloten tot 
samenwerking met de Roemeense werf 
Daewoo Mangalia Heavy Industries. 
Mangalia ligt aan de Zwarte Zee in het 
zuiden van Roemenië. Anders dan bij 
sommige andere Oost-Europese werven 
levert het transport van de werf naar 
Nederland geen problemen op.
De Mangalia werf beschikt over gequalifi- 
ceerd personeel en over een moderne outilla
ge. Daaronder bevinden zich vier grote straal- 
en spuitloodisen, waardoor het mogelijk is de 
schepen te assembleren uit vier zeer grote 
bloksecties, die zowel in- als uitwendig onder 
optimale omstandigheden zijn gestraald en 
geconserveerd.
Een inspectieteam van de Volharding Groep 
verzorgt ter plaatse het bouwtoezicht en 
de communicatie met de Roemeense werf, 
die ook voor andere scheepstypen van 
Volharding (de 1800 tdw en 2700 tdw River 
Carriers, alsmede de 9900 tonners) de 
casco’s bouwt.

Op de werf in de Eemshaven worden twee è 
drie schepen tegelijk afgebouwd. Om elke vijf 
a zes weken een schip op te kunnen leveren

is nauwe samenwerking met en van de diver
se onderaannemers noodzakelijk en wordt op 
grote schaal modulebouw toegepast, met 
'just in time delivery' van de modules. Daar
door kan het aantal werkers op de werf rela
tief klein blijven.
Toegeleverde modules omvatten o.a. het 
volledig ingerichte dekhuis, met bemannings- 
hutten en kombuis als submodules, Het dek
huis is gebouwd door Noord Nederlandse 
Staalbouw in Groningen, onderdeel van de 
Volharding Groep.
Machinekamermodules zijn o.a. die voor de 
separatoren, de luchtcompressoren, het 
ballastsysteem, de hulpsets en de sewage- 
installatie.
Voor een betere beheersing van het afbouw- 
proces heeft de werf een grote verantwoor
delijkheid gedelegeerd aan twee co-makers, 
die de afbouw in de machinekamer resp. in de 
accommodatie regelen en de werkzaamhe
den van de diverse onderaannemers coördi
neren. De betrokken co-makers zijn Marine 
Service Noord en Grosam. Deze aanpak is 
zeer stimulerend gebleken en resulteert in 
een relatief probleemloos verloop van het af- 
bouwproces.

D E  B O U W
Het ontwerp werd uitgewerkt door een inte
graal engineering team, waarin ook technici 
van de belangrijkste toeleveranciers waren 
opgenomen. Het team was op een aparte lo- 
katie - los van de overige organisatie - onder
gebracht.
Doelstellingen van het team waren o.a.:
•  ‘Alle’ ijzerwerk op tekening te krijgen, zodat 

de productie daarvan tegelijk met de bouw 
van het casco kan plaatsvinden.

•  Zorgen voor specificaties voor alle partijen, 
met een duidelijke onderlinge verdeling van 
de werkzaamheden en voor de meest prak
tische en efficiënte uitvoering daarvan.

•  Zorgen voor een zoveel mogelijk modulaire 
afbouw.

•  Verkorting van de engineeringstijd.
De eindverantwoordelijkheid berustte uiter
aard bij de werf. Per discipline is een 
projectleider aangewezen, m et voldoende 
mandaat om in overleg de besluiten te 
nemen die nodig zijn om de gestelde doelen 
te realiseren.

Van het begin af was het de bedoeling de cas
co’s op een Oost-Europese werf te laten bou
wen en ze vervolgens op de Assemblagewerf 
in de Eemshaven af te bouwen.

Fig. 4. De Nikar G (foto: Aerophoto telde).
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K O N S T R U K T I E B E D R I J F  C O O P S  E N  N I E B O R G  B V

SPECIALIZED MANUFACTURER OF  
PO N TO O N  HATCHCOVERS  

AND
HATCH COVER GANTRY CRANES
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S r M U LT I N V
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 

Wij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas.

Multi NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse 
Tel: +32/3/710.58.10 -F ax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info@multi.be 
Web: http://www.multi.be

Eefting Engineering
Maritieme & Technische service

Your specialist in: - H.F.0 Boostermodules 
- Hydraulic- & pneumatic- 

piping installations

Rembrandtlaan 5a, 9601 XA Hoogezand
tel.: (+31) (0) 598 395458, fax: (+31) (0) 598 395485

K a n t o o r a d r e s :
Govert van Wijnkade 37 
3144 E G  Maassluis 
Tel.: 0 1 0 -5 9 2 1 9 6 6  
Fax: 010 - 5927772

C e n t r a le  D r i j v e n d e  B o k k e n :
Boompjeskade 99 
3011 X E Rotterdam 
Tel.: 0 1 0 -4 5 4  94 52 

454 94 60
Fax: 010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

*
*

Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenwateren.
Vissen van verloren ankers en kettingen.
Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz. 
Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 
compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

mailto:coops-nieborg@coops-nieborg.nl
mailto:info@multi.be
http://www.multi.be
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K N V T S Schip van het J a a r  prijs

RT M agie is de w innaar!
Zoals reeds bekend is heeft de “RT 
Magie” van Kotug de “Schip van het 
Jaar prijs” gewonnen. Het schip is, 
samen m et haar twee ‘second bests’, 
uitvoerig beschreven in de bijlage bij 
het meinummer. De uitreiking vond 
plaats gedurende de bijeenkomst 
ter gelegenheid van de Algemene 
Ledenvergadering en het ‘jaarfeest* 
op 20  mei in het Hotel Zuiderduin in 
Egmond aan Zee.

e bijeenkomst werd! geopend 
door de voorzitter van 
het Hoofdbestuur van de 
KNVTS, ir. MJ. van der Wal. 
Hij toonde zich zeer ver
heugd, omdat de Minister 

van Verkeer en Waterstaat wederom gele
genheid had gevonden de prijs persoonlijk 
uit te reiken.
Aanmeldingen voor de Prijs kunnen plaats
vinden in vijf categorieën: Zeevaart, Binnen
vaart, Visserij, Jachtbouw en Specials. 
Helaas bleek het dit jaar niet mogelijk meer 
dan drie schepen te nomineren, n.l. de 
C02-tanker "Coral Carbonic” in de categorie 
Zeevaart en de hopperzuiger “Lange
Wapper" en de winnaar de sleepboot
“RT Magie" in de categorie Specials.

De directeur Scheepvaartinspectie, ir. H.G.H. 
ten Hoopen, las vervolgens de z.g. 'conside
ransen' voor, de overwegingen die de 
jury hebben doen besluiten de drie schepen 
te nomineren. Hij nodigde de vertegenwoor
digers van de betrokken werven en reders 
uit op het toneel plaats te nemen. Alvorens 
te onthullen wie de prijswinnaar was, hield 
Minister Netelenbos de spanning erin 
door in een bijzonder leuke speech het 
belang van de prijs nogmaals te benadruk
ken. Zij memoreerde de ondernemings
geest van de Nederlanders die ook in 
de Gouden Eeuw al bleek door het ontwerp 
van het succesvolie standaardschip, de 
fluit. Het feit dat bij dit schip onder 
andere het hoofddek smaller was dan 
de breedte op de waterlijn om zo 
de tolgelden voor de Sont zo laag 
mogelijk te houden, onderstreepte dit 
en zij bracht naar voren dat de dag 
tevoren in de Ministerraad overeen
stemming was bereikt over het Bereik- 
baarheidsoffensief Randstad (BOR) waar
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Fig.1. Aandacht voor de voorzitter (Foto Ab Baart, Heiloo)

het heffen van tolgelden een belangrijk 
deel van uitmaakt.
Omdat de spanning te hoog dreigde op te 
lopen, maakte zij vervolgens de winnaar van 
de “Schip van het Jaar prijs” bekend en 
overhandigde de heren A.M. (Ton) Kooren 
van Kotug en P. (Piet) Padmos van de 
Machinefabriek Padmos Stellendam de oor
konde, behorende bij die prijs.

De vertegenwoordigers van de andere twee 
schepen ontvingen elk een schilderij van 
een fluitschip.
De bijeenkomst werd afgesloten door de 
voorzitter die iedereen bedankte en zei zich 
te gaan beraden hoe hij zijn auto smaller 
zou kunnen maken om zo binnenkort min
der tol te hoeven betalen bij de tolpoorten 
op de grote weg.

Fig.2, De gelukkige winnaars met Minister Netelenbos (Foto Ab Baart, Heiloo)



Scheepsbouw kunde J.W . Schutte

Aanbevolen Stabiliteitscriteria 
voor Passagiersschepen
IM O  Resoluties A.167 (E S .IV ), A.206 (V II) en A.715 (17)

1.0 Inleiding.
De verplichte stabiliteitseisen en de in aanhef 
genoemde aanbevelingen (voor schepen met 
een Lengte >100' m) worden in aangegeven 
Resoluties verwoord en zijn eveneens te vin
den in een handige IMO-publicatie, ISBN 92- 
801-1228-2, sales number 832 87.13.E. De 
in de titel bedoelde aanbevelingen luiden:
* the angle of heel on account of crowding of 

passengers to one side should not exceed 
10° en

* the angle of heel on account of turning 
should not exceed 10° when calculated 
using the following formula:

Veel varenden vinden genoemde aanbevelin
gen niet al te duidelijk en daardoor lastig te in
terpreteren. De redenen zijn: Toelichtingen 
zijn te summier en/of ontbreken geheel. In het 
onderstaande zal een poging gedaan worden 
hierin te voorzien.

2.0 Passagiers allen aan  één kant 
(S B  o f  B B ).
De slagzij tengevolge van het zich naar één 
kant begeven van alle passagiers (bijvoorbeeld 
bij sightseeing) mag ten hoogste 10“ worden. 
Men doet de veiligheid geen geweld aan (inte
gendeel!) als men om dit criterium nader toe 
te lichten, gebruik maakt van de hellingproef- 
formuie:

G ’Mo =  [p *  a ] / [A  *  tan g ?]

Betekenis der symbolen: 
k = maximum aantal passagiers, gewicht 

één passagier = 0,075 tonne. 
p = totaal gewicht (tonnes) = k '

0,075.
a = afstand waarover p dwarsscheeps 

wordt verse hovert/Verplaatst =
1/2B (m).

6 ’!%= metacentrische hoogte = KMC - KG’ 
(m).

A = deplacement (tonnes).
B = breedte schip (m).
<j> = hellirtgs/slagzijhoek.

Invullen parameters in formule:

G ’M0 = [k *  0 ,075 ‘  % B]/[A  * tan 10°] 
o f

G ’Mo =  [3/80 ‘  k * B]/[ A  * 0 ,176] 
o f

G ’Mo = 0 ,2 1 3 *  k *  B /A

De diepgang (=T) kan worden afgelezen en 
hiermee worden deplacement en KM0-waarde 
bepaald. Het aantal passagiers en de Breedte 
van het schip zijn constanten. iMet behulp van 
de hierboven afgeleide formule kan dan de

maximaal toelaatbare KG’-waarde voor de af- 
gelezen diepgang worden gevonden.

2.0.1 Voorbeeld.
De aanbeveling is van toepassing op schepen 
met een L < 100 meter. Hieronder is een pas
sagiersschip ingevoerd met een grotere 
Lengte. Dit is voor de berekening echter niet 
van belang.

Als men de gegeven waarden invult blijkt de 
'maximaal' toelaatbare KG'-waarde te zijn:

KG' = 10,09 meter

3.0 Helling als schip zich met één- 
parige snelheid in draaicirkel be
weegt.
In onderstaande figuur is gepoogd aan te ge
ven welke koppels en krachten werken op het 
zich met éénparige snelheid in de draaicirkel 
bewegende schip.

Aangenomen is - en deze aanname is 
alleszins te verdedigen - dat de resultante 
van S, Fr en Fw in eerste instantie aangrijpt 
in het drukkingspunt (B0) van het schip. Deze 
resultante komt in waarde overeen met Fc,
In de figuren hieronder wordt deze kracht 
naar G verplaatst, waardoor mede een koppel 
ingevoerd wordt.

Gegevens: KMC = 10,25 (m).
L = 180(m). B = 25,00 (m).
T = 9,00 (m). k = 800 personen.
A = 27000 (tonnes). <P = 10°.

MIr = 0,02 * Vo’ /L  * A  * (KG - %d(T)) (1).

FR ™ Roerkrachl 
S = Stuwkracht 
Fm = Weerstandskracht Mw + MomR = 0

MP
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De bovenstaande figuur toont dat het koppel 
het schip over BB (schip draait over stuurboord) 
wil doen hellen.
Koppels: Moment (-) = Fc * B0Gcos <p en 
Moment (+) = A * G’M0sin tp. Op zeker mo
ment is er evenwicht; de som van beide mo
menten is dan 0 (hier het geval).

Verder geldt Fc = m * v2/R  waarbij R = GM. 
Drukt men deze afstand uit in scheepslengten 
dan kan worden geschreven R = GM = 3-5L.

Als - zoals to t nu toe  gebruikelijk - de waarden 
van de krachten u itgedrukt worden in tonnest 
dan is m = Q /g  en dus in dit geval A /g .
Verder schrijft men:

Fc * B0Gcos<p = Alg  * v 2/R * B0G c o s ip  = ▲ * GMoSimp 
o f

ta ncp  =  [v * * B „G  (=  ~  K G  -  ' / . T M  g  * R  * G M „ ]  (2 ).

3.0.1 U itleg van in Resoluties 
gebruikte formule.
Om hiertoe te geraken wordt het hellingver- 
oorzakende moment nogmaals opgeschre
ven met de daarbij behorende dimensies.
Mr = (A/g) * v2/R  * B0Gcos cp = tonnest * m 
1s2 * m?s'2 * rrr1 * m = tonnest * m (accoord 
wat dimensies betreft).
Voor rp wordt 10° genomen en men vindt 
0,9848...; neem g = 9,84.. en voor R = 5L 
dan komt er:

Mr = A  * v/VöL * BoG * -0,1 
of

Mr = 0,02 * A  V /L  * BoG (= ~ KG - VIT) (1 )■

3.0.1.1 Voorbeeld.
In beginsel is de aanbeveling van toepassing 
op schepen waarvan L < 100 meter is. Hier
onder wordt uitgegaan van een schip met gro
tere Lengte.

Gegevens:
L = 1 8 0  (m).
T = 9,00 (m).
A  = 27000 (tonnes).
KM0 = 10,25 (m).
B = 25,00 (m).
k = 800 personen.
<p =  1 0 “.
W m  = 1 6 ,5  (knopen) = 8,49 (m s1). 
KG' = 10,09 (m).

Vult men de gegeven waarden in dan wordt 
gevonden:

Mr = 1208,7833 tonnesfmeterü).

De schrijver van dit artikel is van mening dat 
bovenstaande formule (1) met zijn uitwerking 
niets zegt. Men gaat immers uit van vooraf 
aangenomen/berekende waarden en komt 
dan tot een zeker hellingveroorzakend 
moment. Daar heeft men in principe niets 
aan, sterker nog: gebruik van de formule is 
eigenlijk onjuist en derhalve niet aan te 
bevelen. Het maximaal toelaatbare moment 
is - uitgaande van de aanbevolen maximum 
hellingshoek van 10“ - bij een zekere diep
gang en draaisnelheid een functie van de 
KG'-waarde.
Het is daarom beter formule (2) te gebruiken.

Vult men de bekende waarden in dan wordt 
voor de toelaatbare KG'-waarde gevonden:

0 , 1 7 6  =  [ 8 , 4 9 J * ( K G '  - 4 , 5 ) ] / [ 9 ,8 2  * S * 1 8 0  * ( 1 0 , 2 5  - K G ' ) )  (2 )  
o f

K G ’ =  9 , 8 9 5 . .  m e t e r

Ook kan - gebruik makend van bovenstaande 
formule - met een gegeven KG'-waarde, de 
diepgang en aanbevolen hellingshoek bere
kend worden hoe groot de snelheid mag zijn 
waarmee de draaicirkel wordt doorlopen.
Ten laatste kan worden bepaald (formule 2) 
- met gegeven diepgang, draaisnelheid en 
KG’-waardte - hoe groot de hellingshoek zal 
worden. Is deze meer dan 10° dan zal men 
de snelheid en/of de KG'-waarde aan moe
ten passen. Uit waarnemingen blijkt immers 
dat de straal van de draaiicirkel bij verschik 
lende draaisnelheden nagenoeg niet veran
dert, althans op diep water. Op ondiep wa
ter - zo blijkt uit draaiproeven - blijft de 
draaisnelheid nagenoeg gelijk aan de 
scheepssnelheid maar wordt de straal van 
de draaicirkel aanmerkelijk groter. De schrij
ver is van mening dat laatst aangehaalde 
rekenwijze (formule 2) dié is welke eerst 
moet worden toegepast omdat KG’ gege
ven is. Hiermee wordt dan de hellingshoek 
gevonden. Is deze meer dan 10° dan wordt 
de waarde 10° ingevuld en bepaalt men 
met zekere waarde van v de toelaatbare 
KG'-waarde (zie hiervoor).

Bijschrift van de redactie:

In Memoriam

Op 21 april 2000 is de heer J.W. Schutte 
op zijn verjaardag op de leeftijd van 73 
jaar overleden. De heer Schutte heeft in 
zijn jonge jaren gevaren bij de KPM en 
de Oranjelijn. Hij behaalde zijn akte Zee
manschap bij de Vereniging “Cornelis 
Douwes" en vulde zijn kennis aan op 
eigen gelegenheid. Hij was docent Zee
manschap op de Hogere Zeevaart
school in Vlissingen van 1960 tot 1986. 
Talloze publicaties op het gebied van de 
stabiliteit en belading zijn van zijn hand 
verschenen.
Hij was co-auteur bij de herziening van de 
Zeemanschapboeken van De Boer en 
Schaap en in die jaren lid van de Rijksexa
mencommissie van Zeevaartdiploma’s 
en van de Loodsexamencommissie.
Hij was een echte docent en specialist 
op zijn vakgebied en hij heeft in hoge 
mate bijgedragen aan de vorming van 
de huidige zeevarende.
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3.0.1.2 Voorbeeld.

Gegevens:
L 
T 
A
KM,
B
ik
d̂raaiarkel

KG'

'o

= 180 (m).
= 9,00 (m).
= 27000 (tonnes). 
= 10,25 (m).
= 25,00 (m).
= 800 personen. 
= 9 ,5 (m s '.
= 10,00 (m).

Vult men de gegevens in dan wordt gevonden:

t a n  <p =  [v J * BoG ( =  ~ K G  -  % T ) ] / [  g  * R  * G  Mo] (2 ).  
of

a r c t a n  £9,52 * ( 1 0 , 0 0  - 4 , 5 ) ] / [ 9 , 8 2  * 5  * 1 8 0  * ( 1 0 , 2 5  - 1 0 , 0 0 ) ]  = <p  
of

cp =  1 2 , 6 6 . . “

De gevonden hoek is te groot. KG’ en/of 
v*aacirkei zu,!en moeten worden aangepast. 
Zie hiervoor uitgewerkt voorbeeld onder
3.0.1.1 waar met maximale hellingshoek 
en zekere draaisnelheid, de toelaatbare 
KG’-waarde is bepaald.

4.0 Conclusies.
’ De hiervoor aangehaalde en uitgewerkte 

(onduidelijke (?)) formules blijken juist te zijn.
* Er moet worden opgemerkt dat voor v die 

waarde moet worden gebruikt voor schip 
éénparig draaiend en niet v0 (= scheeps- 
snelheid) zoals in toelichting op formule(s) 
wordt gesteld; (KG' - 1/2T) is een bena
derde waarde, voor gebruik nauwkeurig 
genoeg.

* De idee dat men met formule Mp (1) iets 
kan aanvangen, is onjuist. Men dient de 
onder (2) genoemde formule te gebruiken 
om bij de aanbevolen maximale hellings
hoek van 10° en de gewenste draaisnel
heid de toelaatbare KG’-waarde te kunnen 
bepalen. Deze waarde mag gedurende de 
reis niet (!?) worden overschreden.

’  Verduidelijking van in IMO-Resoluties voorko
mende formules door middel van uitgewerk
te en aansprekende voorbeelden kunnen 
mogelijke onduidelijkheden wegnemen en 
zullen derhalve varenden zeker aanspreken.

j.W. Schutte
docent (ret.) Hogeschool Zeeland,
lid Examencommissies Zeevaartdiploma's

Money, money, m oney 
www.finance-controlling.nl

sponsored by HLS Personeelsdiensten

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
kijk op

www.scheepsbouwer.nl

sections.

STRAALTECHN11K

. . s.  ' i'-S ’ " te  
_  ■■■ \.V :

Tailor-made abrafive-blatting systems, from  d n ig n  to (om m iu ion ing
Problem-solving, innovative, environmentally-aware, and cost-conscious: keywords charac
terizing Straaltechniek International. As a leading developer of abrasive-blasting systems, 
our name is to be found on numerous installations - both in the Netherlands and abroad. 

Straaltechniek International's design, development, installation and commissioning of the 
installations offers its clients advantages such as intrinsic know-how, reliability, long life, 
and delivery within the specified period of time.

We will be pleased to prore our excellent reputation in practice.
www.sttaaltechniek.nl

1  J P /T

Abrasive-blasting hall ai UIÜ k inderdijk , the Netherlands, for cleaning fabricated ship

Straaltechniek International B.V. Bunscnstraac 1 3316 GC D ordrecht Tel. (00) 31 78 651 14 77 Fax (00) 31 78 651 14 01 E-mail: straaltech n iek ^  wxs.nl 
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Granuaile
Damen Shipyards Gorinchem heeft op 31 januari de boeienlegger Granuaile, bouwnummer 6912, overgedragen aan de 
Commissioners of Irish Lights in Dublin. Het schip is van dieselelektrische voortstuwing voorzien.

Lloyd's iReglster Klasseerde het schip met de 
notatie: *  100 A l, *  LMC, UMS, DP(AM), 
NAV1, PCR, met de aanvullende notatie 'Aids 
to Navigation Service and Buoy Laying 
Vessel'.

I N D E L I N G
Het schip heeft onder het hoofddek over na
genoeg de gehele lengte een tussendek. Bo
ven het hoofddek bevinden zich nog zes dek
ken: bootdek, bakdek, onderbrugdek,
brugdek, top stuurhuis en het 'monkey island’,

De indeling onder het hoofddek is:
1. Voorpiek, voor waterballast.
2. Boegthrustercompartiment
3. Compartiment met op het tussendek aan 

SB de gymzaal en de elektrische werk
plaats/bergplaats; aan BB een droogka- 
mer, meer naar binnen een douche en de 
sauna en verder de linnenkamer, de wasse
rij en een toilet.
Onder het tussendek bevinden zich twee 
waterballast/trimtanks en daarachter drie 
zoetwatertanks.

4. Compartiment met op hef tussendek de 
machinecontroleruimte, onder het tussen
dek aan SB de machinekamerwerkplaats 
en aan BB de hulpmachinekamer, waarin 
de drinkwater hydrofoor en de sewagenn- 
stallatie.

Te beginnen in dit compartiment heeft het 
schip een dubbele huid. De zijtanks zijn hier 
droog. De dubbelebodemtanks ertussen 
zijn voor waterballast bestemd.

5. Machinekamer, met twee stel zijtanks, 
resp. droog en voor waterballast. In de 
dubbele bodem zijn tanks ondergebracht 
voor smeerolie, vuile olie, sludge en lens
water, alsmede een brandstofovervloeitank 
en een koelwaterdrairrtank.

6. Tankcompartiment, omgeven door een 
ringvormige stabilisatietank en verder be
stemd voor brandstof: drie dieptanks met 
daartussen twee dagtanks.

7. Laadruim, met op het tussendek voorin aan 
SB de timmermanswerkplaats, aan BB een 
algemene bergplaats en achterin op hart 
schip nog zo’n bergplaats.
Onder het tussendek bevinden zich het 
(kortere) onderruim en twee 
waterballast/trimtanks.
Het voorste stel zijtanks fungeert als 
heeling tank, met daartussen in de dubbele 
bodem twee brandstoftanks. Vervolgens 
twee L-vormige zoetwatertanks en tenslot
te een stel zijtanks voor technisch zoet wa
ter (geen dubbele bodem).

8. Voortstuwingscompartiment; onder het 
tussendek twee waterballast/trimtanks.

9. Hekcompartiment met twee waterballast- 
tanks.

O N T W E R P
De Granuaile is bestemd voor het ophalen, on
derhouden en uitzetten van boeien in de Ierse 
wateren, voor het bevoorraden van vuurto
rens langs de Ierse kust en voor het uitvoeren 
van hydrografische werkzaamheden. Tevens 
is het schip inzetbaar als supply vessel.

Het ontwerp is gemaakt door het Engelse bu
reau Hart Fenton and Company Ltd., Port
smouth, in nauw overleg met de opdrachtge
ver. Het verdere ontwerp en de 
bouwcoördinatie zijn uitgevoerd door Damen 
Shipyards Gorinchem. De engineering was uit
besteed aan Nevesbu.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 79,69 m.
Lengte IJ. 68,90 m.
Breedte o.a. 16,10 m.
Breedte mal 16,00 m.
Holte 6,75 m.
Ontwerpdiepgang 4,50 m.
Diepgang max. 4,80 m.
Waterverplaatsing 3890 t.
Draagvermogen 1150 t.
Gross tonnage 2625 .

De proeftochtsnelheid bedraagt 13,1 kn op 
ontwerpdiepgang en bij een vermogen van 
2200 kW op de roerpropellers.
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De tankinhouden (100%) zijn:
Dieselolie 245 m3.
Brandstof voor vuurtorens 85 m3.
Smeerolie 10 m3.
Vuile olie 10 m3.
Zoetwater 458 m3.
Waterballast 730 m3.
Stabilisatietank 143 m3.

De accommodatie voor de 19 koppige be
manning en voor zeven officials van Irish 
Lights is op het hoofddek, het bootdek en het 
bakdek ondergebracht.
Er zijn 26 eenpersoons hutten, alle met eigen 
toilet units, waarvan de toiletten zijn aangeslo
ten op een Hamworthy vacuüm installatie met 
sewage behandelingsinstallatie.
De accommodatie wordt elektrisch verwarmd 
en is volledig air conditioned. Heinen & Hop
man installeerde twee luchtbehandelmgsunits 
volgens het chilled water principe en 
reheating.

De indeling op het hoofddek is als volgt: bo
ven de voorpiek een bergplaats en de ketting- 
bakken; boven het boegthrustercomparti- 
ment een machineruimte, waarin de chiller 
units voor de A.C. en de regelkasten voor de 
boegschroef.
Daarachter aan SB en BB proviandruimen. 
Vervolgens aan SB: dagverblijf en mess be
manning, toilet (op de gang), kombuis en sa
lon officieren; aan BB een kantoor en meer 
naar binnen de afvalberging, dan de hutten 
voor twee gezellen en een onderofficier, daar 
tegenover op de gang het kleedlokaal voor 
het machinekamerpersoneel en tenslotte een 
werkplaats voor onderhoud aan boeien en 
lampen, meer naar binnen een kleedlokaal 
dekdienst en ongeveer op hart schip een C02- 
kast en een bergplaats voor batterijen voor 
de boeien.
In het dekhuis rond de voet van de dekkraan 
is ruimte voor gas- en C02-flessen en voor 
verfopslag.

De indeling van het bootdek is: onder het heli- 
kopterdek staan het ankergerei en twee slan
genhaspels, dan in losstaande dekhuisjes aan 
SB een bergplaats ten behoeve van de heli
kopter en een AC fankamer, aan BB de nood- 
generatorkamer en nog een verfhut. Vervol
gens het accommodatiedekhuis, met aan SB 
de suite van de HWTK, inclusief een kantoor
tje, en twee hutten voor een officier resp. een 
onderofficier; aan BB liggen drie hutten voor

HONKET ISUHD

Tussen de compartimenten zijn waterdichte 
schuifdeuren aangebracht: tussen de nrs. 3 
en 4 een op het tussendek, tussen nrs. 4 en 5 
zowel een op de tanktop als een op het tus
sendek en tenslotte tussen nrs. 7 en 8 twee 
stuks op het tussendek.

i

BRIDGE DECK

rORECASTtE DECK
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Fig. 2. De conferentieruimte voor de Commissioners of Irish Lights (foto: Kranendonk).

't  WTK, resp. nog een officier en een onder
officier. Nabij hart schip zijn er diverse kasten, 
waaronder de zegelkast. Verder naar achter 
ligt nog een blok van 3 x 2 bemanningshutten. 
Daarnaast staan twee werkboten opgesteld.

Het bakdek is voorop van een helikopterplat- 
form voorzien, met wegklapbare railing. In het 
dekhuis bevinden zich in het front de suites 
van kapitein (SB) en l e officier (BB), daarach
ter aan weerskanten twee hutten, voor twee 
officieren en twee officials. Naast het trappen
huis bevindt zich een pantry. In het meer naar 
achter gelegen blok zijn nog vijf hutten voor 
officials ondergebracht, alsmede een confe
rentieruimte (fig. 2).

De ruimte op het onderbrugdek heeft slechts 
een dekhoogte van 1,50 m, behalve ter plaat
se van het trapportaal en het daaraan gren
zende brugtoilet, die tot in het stuurhuis zijn 
opgetrokken. De verdere ruimte is bestemd 
voor apparatuur, kabels enz.
Voorop het onderbrugdek zijn de RIB en de 
rescue boot geplaatst.

Op het brugdek ligt het stuurhuis, waarvan de 
inrichting verderop wordt beschreven.

Boven het stuurhuis ligt het monkey island 
met ve ntil atie-i nlaten.

»OKI BEHANDELINGS
SYSTEEM
De boeien worden behandeld op het achter
dek, dat ongeveer 40 x 16 m meet en dat 
grotendeels is beschoten met 50 mm vuren
hout.
In Ierland maakt men gebruik van zogenaam
de staartboeien, die een totale hoogte van 
zo'n 13 m hebben. Om deze boeien te kunnen 
vervoeren zijn in het achterschip vi|f boeipot- 
ten aangebracht. Dit zijn stalen kokers met 
een diameter van 1,65 m en een diepte van 
ca. 5 m. Aan de bovenzijde is elke boeipot 
voorzien van drie verwisselbare stoelen: drie 
sets stoelen met houten blokken voor trans
port van de boeien en twee sets met rubber 
rollen om te boeien te kunnen roteren voor 
schoonmaken, onderhoud en conservering.

De boeien worden aan en van boord gezet 
met een Liebherr boeienkraan, die is voorzien 
van een speciale arm met een gevorkt uitein
de. leder uiteinde is voorzien van een hoofd- 
hijs van 10 t  voor het hijsen van de boeien. 
Het maximum bereik is 20 m.
De beide hoofdhijsinrichtingen werken onaf
hankelijk van elkaar, maar kunnen elektro
nisch worden gekoppeld door middel van het 
'Litronic' hijssysteem van Liebherr. Dit sys
teem zorgt er tevens voor dat de last tijdens 
het toppen van de kraan op gelijke hoogte

blijft en dat met grote nauwkeurigheid kan 
worden gehesen. Verder zijn beide hoofdhijs
inrichtingen van constant tensioning voorzien. 
Op de kraanvoet is een Liebherr tuggerliertje 
aangebracht voor het in bedwang houden van 
de boeien; de trekkracht is 2 1 bij 10 m/min.

Op het werkdek zijn op spant 34 /35  twee 
Kraaijeveld kaapstanders geplaatst voor het 
binnenhalen van de boeiketting. Zij zijn voor
zien van verwisselbare verhaalkoppen/kabela- 
ringen voor ketting van 32 to t 44 mm en heb
ben een trekkracht van 1 5 1 bij 15 m/min.
Bij het aan boord hijsen van een boei wordt de 
ketting tussen een vaste en een Karmoy in
trekbare geleiderol gevoerd en in een Karmoy 
intrekbare kettingstopper gelegd. Geleiderof- 
len en kettingstoppers zijn zowel aan SB als 
aan BB aangebracht.
Als de boei aan boord is wordt de ketting van 
de boei losgekoppeld en om de kabelaring 
van de kaapstanders gelegd. Vervolgens 
wordt de kettingstopper ingetrokken en wordt 
de ketting naar binnen gedraaid en via een 
van de vier kettingkokers (spant 33-36) afge
voerd naar het onderste ruim. Daar is een 
Kraaijeveld tuggerlier geplaatst voor het ver
plaatsen van de kettingen; trekkracht 2 t bij 
10 m/min.

De twee boven elkaar gelegen, ruim opgezet
te ruimen dienen behalve voor berging van de 
kettingen ook voor de opslag van boeien en 
onderhoudsmateriaal. De ruimen zijn bereik
baar via luiken van circa 8 x 4 m.
Voor kleiner materiaal en onderhoud is aan de 
voorkant van het werkdek de al genoemde 
boei- en lampenmagazijn/werkplaats aanwe
zig. Verder ligt daar een magazijn met oplaad- 
inrichting voor de boeibatterijen.
Voor het reinigen van de boeien is in het bo
venste laadruim een Dibo industriële hoge- 
drukreiniger geïnstalleerd.

Bij het uitzetten van een boei wordt eerst de 
ketting met de kaapstanders aan dek ge
draaid. Vervolgens wordt de ketting aan de 
boei gekoppeld en wordt het andere einde 
van de ketting van een ankersteen voorzien. 
Daarna wordt de ankersteen overboord ge
hangen, wordt de ketting tussen de geleide- 
rollen en in de kettingstopper gelegd en wordt 
de rest van de ketting met behulp van de 
kraan zig zag op dek gelegd. Als tenslotte de 
boei te water is gelaten, wordt de intrekbare 
geleiderol ingetrokken en daarna de kettings
topper, waardoor de ankersteen en de ketting 
overboord gaan.

Voor assistentie bij het behandelen van boei
en en kettingen zijn op het werkdek nog twee 
tuggerlieren en twee kaapstanders geplaatst, 
alle geleverd door Kraaijeveld.
De tuggerlieren staan in de zijden direct ach
ter de accommodatie; zij hebben een trek
kracht van 5 t bij 10 nr/min. en kunnen ook 
voor andere werkzaamheden aan dek worden 
gebruikt.
De kaapstanders staan geheel achterop, 
eveneens in de zijden; zij hebben een trek
kracht van 2 1 bij 15 m/min. en dienen tevens 
voor het meren en verhalen.

Het actieve Intering stabilisatiesysteem is 
geïnstalleerd om tijdens de boeiwerkzaamhe- 
den een stabiel werkplatform te verkrijgen.

Voor onderhoudswerkzaamheden aan boeien 
die te water liggen, zijn twee werkboten en 
een la s t RIB' beschikbaar.
De houten werkboten meten 8,15 x 2,80 m 
en zijn vervaardigd door I.B. Richardson. Zij 
zijn opgesteld op het bootdek onder Welin 
Lambie davits, die van constant tensioning 
zijn voorzien.
De RIB is door Mulder & Rijke gebouwd, is cir
ca 8 m lang en heeft een snelheid van 33 kn.
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Hij staat op het onderbrugdek aan BB en 
wordt behandeld met een NedOeck Manne 
kraan.

B E V O O R R A D IN G  VAN 
V U U R T O R E N S
Voor het bevoorraden van vuurtorens rond 
Ierland is het schip uitgerust met twee Cleton 
& Meijer slanghaspels, een voor brandstof en 
een voor water. De slanghaspels staan opge
steld op het voorschip, onder het helikopter- 
dek en bevatten ieder 400 m drijvende slang. 
Bij het bevoorraden worden de slangen met 
de werkboten naar de wal gebracht en daar 
op de aansluitpunten aangekoppeld. Voor het 
overpompen van de vloeistoffen zijn twee 
Hamworthy afgiftepompen in de machineka
mer geïnstalleerd. Die voor brandstof heeft 
een capaciteit van 12 m3/h  bij 25 bar, die 
voor water van 35 m3/h  bij 25 bar.
Wanneer het weer niet toelaat om met slan
gen te werken, vindt bevoorrading plaats met 
een helikopter. Hiervoor is op het voorschip 
een platform aangebracht, met een refueling- 
installatie volgens de richtlijnen van CAP 437. 
Op het achterschip zijn bij het kraandekhuis 
vulstations beschikbaar om losse tanks onder 
de helikopter te vullen. De heli blijft daarbij bo
ven het schip 'hoveren'.
Vuurtorens waar het schip niet dicht genoeg 
bij kan komen, worden bevoorraad met de 
werkboten. Deze zijn daartoe voorzien van 
losse tanks met dieselgedreven pompen.

A N D E R E  W ER K ZA A M 
H E D E N
Voor andere mogelijke taken, zoals survey- 
werkzaamheden en bestrijding van olievervuï 
ling, kan op het werkdek een aantal contai
ners worden meegenomen. Het dek is 
daartoe van de nodige fittings voorzien. Tus
sen de boeipotten is plaats voor 2 x 2  contai
ners van 20 voet, daarachter voor 1 x 4  even- 
grote containers of voor 2 x 4  containers van 
10 voet.

Fig. 3. De navigatielessenaar (foto: Van der Kloet].

B R U G IN  R IC H T IN G
De brug heeft drie bedieningsposities: een 
aan de voorzijde en twee aan de achterzijde 
aan SB en BB. Die aan de voorzijde (fig. 3) is 
voorzien van een manoeuvreerstand met 
hand- en joy stick bediening en met alle be
langrijke navigatie-apparatuur. Die aan de ach
terzijde zijn voorzien van handbediening en 
ook het DP-systeem (Bennex Holland) is daar 
geïnstalleerd.
Centraal op de brug is de survey lessenaar 
geplaatst.

De door Kelvin Hughes geleverde apparatuur 
omvat:
- Radio-uitrusting volgens de eisen van 

GMDSS voor area A2,
- ECDIS/ARCS elektronisch kaartsysteem 

met radar overlay.
- ECDIS/ARCS planning station.
- Elektronische digitizer voor zee kaarten.
- Conning display.
- Loran C ontvanger.

- Trimble DGPS plaatsbepalingssysteem, 
twee sets.

- Q-Star DGPS plaatsbepalingssysteem.
- Trac C hydrografisch data processing sys

teem metCaris software.
- Gyrokompas met repeaters, twee sets.
- Magnetisch kompas.
- Navigatie echolood.
- Multi beam echolood.
- Voorwaarts scannende anti-aanvarings- 

sonar.
- Heave and roll pitch compensator, twee 

sets.
- X band ARPA radar.
- S band ARPA radar.
- Dynamic positioning systeem.
- Auto Pilot.
- Speedlog.
- Weerfax.
- Windmeter, twee sets.

M A C H IN E -IN ST A E L A T IE
Als al vermeld is de Granuaile van een diesel- 
elektrische voortstuwingsinstallatie voorzien. 
De stroom, voor alle doeleinden aan boord, 
wordt opgewekt door vijf generatorsets (fig. 
4). Deze bestaan ieder uit een MAN Holeby 
dieselmotor, type 81 16/24, van 720 kW 
(684 kW elektrisch) bij 1000 tpm. De Van 
Kaick generatoren leveren 3 x 690 V, 50 Hz. 
De motoren lopen op dieselolie.

De machinekamer is door een geïsoleerd sta
len langsschot op hart schip in een SB en een 
BB machinekamer onderverdeeld. Hierdoor 
kan in een van de machinekamers rustig wor
den gewerkt, terwijl de andere in bedrijf is.

Fig. 4. De Granuaile (foto: Flying Focus).
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Fig. 5. Een van de generatorsets in de BB m achinekam er {foto: Van der Kloet).

In de SB machinekamer zijn twee van de ge
neratorsets opgesteld, alsmede de brandstof- 
en smeerolieseparatoren (Alfa Laval), de bat 
lastpompen, een lenswaterpomp, twee koel- 
waterpompen en de externe brandbluspomp 
enz. (alle pompen Hamworthy).
In de BB machinekamer staan de drie andere 
generatorsets, samen met het brandstof- 
transfersysteem, lenswaterreiniger (Sterling 
Berkefeld), een lenspomp, een koelwater- 
pomp enz.

Het koelwatersysteem is een centraal sys
teem met beunkoeling, waarvoor aan elke zij
de van het schip vijf NRF beunkoelers in serie 
zijn geplaatst.

De beide Schottel roerpropellers, type SRP 
1010, worden aangedreven door Indar elek
tromotoren, met per stuk een afgegeven ver
mogen van 1150 kW bij 1700 tpm. De 
schroeven hebben vier vaste bladen, een dia
meter van 2100 mm en draaien in straalbuï 
zen. Het toerental van de elektromotoren is 
continu variabel van 0 to t 1700 tpm door mid
del van een 12 pulsige regeling van Bakker 
Sliedrecht. De corresponderende schroeftoe- 
rentallen zijn 0  tot 290 tpm.
De roerpropellers zijn in een well geplaatst, 
zodat zij in hun geheel gedemonteerd kunnen 
worden terwijl het schip in het water ligt. In het 
hoofddek zijn hiervoor boven de roerpropel
lers luiken aangebracht.

De voortstuwingsinstallatie kan in de machine- 
controlekamer met de hand worden bediend. 
Ook het lens- en ballastsysteem wordt van 
daaruit op afstand bediend (Bakker Slie- 
drecht/CSI). Van hetzelfde fabrikaat zijn het 
power management systeem en het motorka- 
mer alarmsysteem.

Naast het 3 x 690 V systeem voor de voort
stuwing en de grote krachtverbruikers zijn be
schikbaar:
3 x 400 V voor kleinere krachtverbruikers;
3 x 230 V voor het lichtnet;
1 x 110 V voor gereedschappen; 
en verder:
1 x 24 V gelijkstroom voor bedieningen en 
noodsystemen.
De elektrische systemen zijn door Bakker 
Sliedrecht geïnstalleerd.

De Caterpillar noodset, met een 3306 DIT 
motor, heeft een vermogen van 136 kW 
(120 kW elektrisch) bij 1500 tpm.

Voor start- en werklucht zijn op het tussendek 
in de machinekamer Hamworthy compres
soren geplaatst. Een ademluchtcompressor 
van hetzelfde fabrikaat is in de kraankolom on
dergebracht.

V E R D E R E  U IT R U S T IN G

In het voorschip is een 360° roterende Elliot 
boegschroef aangebracht, type Gill Jet 50T3. 
Deze wordt aangedreven door een vertikale 
Indar elektromotor van 1150 kW bij 1500 
tpm. Ook van deze motor is het toerental con
tinu variabel.

Op het werkdek staat op hart schip, direct 
achter de accommodatie, een Kraaijeveld 
sleeplier van 2 0 1 bij 10 m/min. De lier wordt 
elektrohydraulisch aangedreven. Voor het ge
leiden van de sleepdraad zijn op het achter
schip (direct achter de luiken boven de roer
propellers) twee Karmoy intrekbare 
sleeppennen geplaatst.
Onder het helikopterdek staat een elektrohy
draulisch aangedreven Kraaijeveld anker- en 
meerlier, met twee nestenschijven, twee 
trommels en twee verhaalkoppen.
Op het achterschip zijn voor het meren en ver
halen de twee al genoemde kaapstanders ge
plaatst.

Het extern brandblussysteem heeft een capa
citeit van 300 m3/h  bij 11 bar. Op het monkey 
island zijn twee Ajax monitoren geplaatst.
Het schip is verder uitgerust met een Thom 
branddetectiesysteem voor de machineruim- 
ten en de accommodatie.
Voor brandbestrijding in de machinekamers, 
alsmede in de voortstuwings- en boegschroef- 
ruimten is een Ajax C02-systeem geïnstal
leerd.

Er zijn (naast de externe bluspomp) drie Ham
worthy brandbluspompen beschikbaar van 
35 m3/h  bij 5,5 bar: een in de machinekamer, 
een in de hulpmachinekamer en een in de 
boegschroefruimte.
De blusvoorzieningen bij het helikopterdek 
omvatten twee monitors, die door de externe 
bluspomp worden gevoed, en een schuim- 
blusinstallatie, die werkt met een watergedre- 
ven schuiminjectiepomp.

De reddingmiddelen zijn alle op het onder- 
brugdek opgesteld en omvatten 2 x 2 o p  
blaasbare Viking vlotten in de zijden, ieder 
voor 25 personen, een ditto vlot voor 8 perso
nen op hart schip en een Viking rescue boot. 
Twee NedOeck Marine kranen behandelen de 
rescue boot en de al genoemde RIB en die
nen verder als proviandkraan.

D E  B O U W
Het casco van de Granuaile is gebouwd door 
de Galatz Shipyard in Roemenië, welke werf 
sinds enige tijd deel uitmaakt van de Damen 
Shipyards Group. Ook een groot deel van de 
inbouwwerkzaamheden is in Roemenië uitge
voerd (pijpleidingen, kabelbanen, kabels trek
ken enz.). Voor de verdere afbouw zijn facili
teiten gehuurd bij Frisian Shipyard Welgelegen 
in Harlingen, waar het schip door Damen in ei
gen beheer is afgebouwd. Voor een deel ge
beurde dat in het overdekte bouwdok van 
FSW.
Het bouwtoezicht berustte bij Hart Fenton and 
Company.
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K R A N E N D O N K v

SHIP’S INTERIORS
Slikkerveerstraat 31 telephone +31 10 4329011
3076 JX  Rotterdam telefax +31 10 4324891

e-mail info@kranendonkbv.nl

A ID S  T O  N A V IG A T IO N  S E R V IC E  V E S S E L

“ GRANUAILE”

We delivered:
- Complete interior
- Floorcoverings
- Galley / laundry equipment

- Furniture
- Insulation
- External wooden decks

Lisn jcrcncc ruurn

-  Upholstery
- Sauna
- Provision stores

We congratulate 

- D A M E N  SH IP Y A R D  G O R IN C H E M  - 
- C O M M IS S IO N E R S  O F  IR ISH  L IG H T S  - 

with this beautiful ship

mailto:info@kranendonkbv.nl


Scheepsbouw kuncle W o lfard s W erktuigbouw

Behandeling van ‘g rijs ’ w ater op 
cruise-liners
De behoefte aan drinkwater van moderne cruise-liners bedraagt ongeveer 3 0 0  tot 4 0 0  l/dag/passagier. Het grootste ge
deelte van dit geproduceerde water wordt na gebruik gerekend tot z.g. grijs water. Men kan in het algemeen stellen dat dit 
het afvalwater is, uitgezonderd de afvoer van de toiletten en het scheepsvlak.
Het afvoeren van grijs water naar buitenboord is ook aan regels gebonden. Wolfard's Werktuigbouw heeft samen met de fir
ma Pall Rochem Wassertechnik GmbH een techniek ontwikkeld om dit water te verwerken zodat het zonder meer overboord 
gepompt kan worden.

D
eze techniek is revolutionair, 
omdat tijdens het verwerken 
geen chemicaliën benodigd 
zijn. Het geproduceerde wa
ter voldoet in ieder geval aan 
de huidige milieu-eisen.

De rederij R.C.C.L. heeft voor haar in 
Duitsland en Frankrijk te bouwen cruise 
liners al installaties aangeschaft en diverse 
rederijen hebben inmiddels belangstelling 
getoond.

De hoeveelheid grijs water per 24 uur in 
cruise-liners met 2000 passagiers en een 
bemanning van 900 bedraagt circa 800  - 
1000 m 3 per dag.
Het overboord pompen van verontreinigd

water als het schip binnen de 200 mijls 
zone van enig land vaart zal in de toekomst 
meer en meer worden beperkt.
Het ontwerp van een verwerkingssysteem 
dat geschikt is voor schepen die onder der
gelijke omstandigheden varen, wordt een 
belangrijke eis. Deze hoeveelheden afval
water kunnen niet langer aan boord worden 
opgeslagen en daarom is een afvalwater- 
reinigingssysteem aan boord noodzakelijk. 
Cruise-liners worden zo geheel onafhanke
lijk van de wal voor wat betreft hun afval
water en kunnen 
onbeperkt langdu
rig in elke 200 
mijls zone rond
varen.

Behandelingsm ethoden
De kwaliteit van grijs water kan worden be
paald door de volgende waarden te meten:

COD chemical oxygen demand;
BOD biological oxygen demand;
NTU turbidity (wolkvorming in het

water);
pH zuurgraad;
Conductivity Geleidbaarheid

De kwaliteit heeft gemiddeld de volgende 
waarden:

COD BOD NTU PH Cond
Kombuis 10.000 4.000 100-150 5-7 1.000
Wasserii 1.500 500 50-100 53,5 2.000
Hotelbedrijf <1.000 500 50 6-7 500
Technisch <1.000 100 <50 6 8 500

concentrate recirculation

W o rk in g

tank
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Fig .l. Blokdiagram ultrafiltratie en omgekeerde osmose

Er bestaan diverse methoden om grijs water 
te behandelen.
* Chloreren

Het chloreren van grijs water (oxidatie) 
maakt het water niet schoon. Het doodt al
leen de bacteriën en andere microorganis- 
men maar vermindert niet de vervuiling. 
Het overboord pompen van gechloreerd 
water zal niet worden toegestaan.

* Verbranden
Grijs water kan worden geconcentreerd en 
ontwaterd en de overblijvende sludge kan 
worden verbrand in een incinerator. Het 
onttrokken water wordt dan terug gepompt 
naar de grijs watertank. Deze methode is 
alleen geschikt bij een maximale hoeveel
heid grijs water van 100 - 200 I A

* Filtratie met membranen
De filtratie van grijs water met membranen 
geeft vele voordelen bij het behandelen van 
grote hoeveelheden op cruise-liners. Het 
systeem vermindert de waterhoeveelheid 
met 90% en produceert een veilige en zuf 
vere waterkwaliteit die zonder meer kan 
worden terug gepompt in zee.
De filtratietechniek wordt al ruim toegepast 
bij landinstallaties in de industrie en hebben
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6.400 mm 1 250 
mm

i | 80

D u e  to  th e  m o d u la r  u n it d e s ig n , th e  in d iv id u a l u n it in sta lla tio n  c a n  b e  v a r y  d e p e n d in g  o n  th e  e x istin g  

in s ta llatio n  a re a

1 c o n tro l p an e l

2 s u p p ly  fra m e  w ith  filter p re  p re s s u re  d lv e rte r v a lve s  a n d  m e s iirin g  e q u ip m e n t

3 c ip  -  c le a n in g  ta n k  In p la c e  (b u ffe r tank d e s ig n )

4  s tra in e r w ith  a u to m a tic  b a c k  w a s h in g

5 b a g  filter as fine  filter

6 h ig h  p re s s u re  p u m p  (1 0 -1 6  b a r)

7  m e m b ra n e  filter ( D T  M o d u le )

Layout Grey Water System
Unit Type: ROAW 9262 DT 48 - PN 16 bar

Fig.2. Grijs water behandeling voor een cruise liner

bewezen betrouwbaar, kosteffectief en mi
lieuvriendelijk te zijn en werken daar met 
zwaarder verontreinigd water dan aan 
boord wordt geproduceerd.

Uitvoering
De ‘membrane cross flow filtration' kan wor
den uitgerust met drie verschillende mem- 
braan-types.

Doelmatigheid BOD COD NTU
Ultrafiltratie 75-85% 7585%  >95%
Nanofiltratie >90% >90% >95%
Reverse osmosis >95% >95% >98%

Het eigenlijke ontwerp van Pall Rochem 
bestaat uit ultrafiltratie membranen. Dit type 
verzekert een goede reiniging bij een pro
ductie van zuiver water van 45-50 l/m 2xh 
met een toevoerdruk van 10-15 bar. Deze 
hoge specifieke productie vereist maar 
weinig filterelementen en derhalve weinig 
ruimtebeslag.
De productie van nanofilters of reverse 
osmosis filters is 2 to t 3 maal kleiner bij een 
werkdruk van 50-70 bar.
Dit type kan worden toegepast als een 
verdere concentratie wordt gewenst.
Als de bestaande tankcapaciteit aan boord 
nog onvoldoende is om het concentraat op 
te slaan, kan dit ook nog verder worden 
verwerkt met een 'grijs water biologisch 
sewage systeem’ of ‘incineration’.

Het ontworpen en gebruikte type membraan- 
filter (membrane carrier) bestaat uit het Pall 
Rochem DT Module. Het DT Module bestaat 
uit een systeem met membraanschijven met 
recirculatie van het 'grijs water1 onder hand
having van de overdruk. Deze recirculatie 
voorkomt het blokkeren van de membranen 
en houdt ze ook schoon.

ROMETEL TRADE B.V.
POSTBUS 380 1900 AJ CASTRICUM 

TELEFOON (0251) 65 73 49 
TELEFAX (0251) 67 15 55

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GUNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCHOTDOOR VOERINGEN

_____________  KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONSKME CUNIFER-10 BUIZEN &  FITTINGEN 
----------------------  OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

(ZE) PETERS &  BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

U k  F.F.A. SCHULZE GMBH
W r / 7 V -  COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN
SCH ULZE  VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

WISKA HOPPMAN &  MULSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING, 
ZOEKLICHTEN, VARITAIN® MULTI-GANG CONTAINER-SOCKET-SYSTEM
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A dverto ria l

H O L L A N D  M A R I N E  E Q U I P M E N T
VERENIGING VAN MARITIEME TOELEVERANCIERS

Partners in quality

ABB M arine  & Turbochargers 
AGA Gas BV
A le w ijn se  N ijm egen Schepen BV 
A M W  M arine  BV 
Bakker Repair BV
Bakker S liedrecht E lectro  In d u s tr ie  BV
Bennex H o lla n d  BV
Bloksm a BV
BOT G ron ingen  BV
B ru in h o f BV
C entraa lstaa l BV
C entra l C o n su ltin g  G roup BV (CCG) 
Coops en N iebo rg  
C roon E lek tro te chn iek  BV 
CSI BV
Datem a D e lfz ijl BV 
Deno Com pressors 
D iscom  BV 
D ru m a rko n  BV 
D uva lco  BV
E uronorm  D uursm a Groep 
Van de G raaf BV 
G renco BV
GTI M arine  & O ffshore
Helm ers A ccom m oda tie  en In te r ie u r BV
IIM A  Power Systems BV
I lo lla n d  R oerprope lle r 
H ytop  BV
II IC H o lla n d  N.V. Lagersm it
II 1C H o lland  N.V. N ube + Staal
Im tech M a rin e  & ln d u s try /R & H  Systems
In fo rm a tio n  D isp lay Techno logy BV
John C rane-L ips
K&R pom pen BV
K e lv in  Hughes O bserva tor BV
Kongsberg N o rco n tro l BV
K o n in k lijk e  Econosto NV
L ankhors t T ouw fab rieken  BV
L e is tr itz  N ederland
L itto n  M a rin e  Systems BV

Loggers BV 
M ach ine  Support BV
M achine- & L ierenfabriek C. Kraaijeveld BV 
M am paey O ffshore  In d u s trie s  BV 
M aprom  Eng ineering  BV 
M a rfle x  BV 
M a rilu x
M a rk te ch n ica l BV 
M ate riaa l M etingen  Europe BV 
M axcargo BV 
M e re w id o  Europe BV 
M errem  A n d re  de la Porte BV 
M u ld e r <Si R ijke  BV 
N a vy lle  BV
N ederlandse Radia teuren Fabriek BV 
N icoverken H o lland  
N ijh u is  Pompen BV 
Praxis A u to m a tio n  Technology 
Prom ac BV
Radio H o lland  M a rin e  BV
Radio Zeeland G roup
RECON Technische Ins ta lla ties  BV
Rederij Gebr. W ijs m u lle r
Rexroth BV
R id d e rin kh o f BV
Rotor BV
Rubber Design BV 
S ondfirden Technics BV 
Schelde Gears BV 
Sh ip 's  E q u ipm e nt Centre 
Sh ip 's  Radio Services BV 
S h ip k its  BV
SIG M A C oatings BV, M a rin e  D iv is ie
S m it Gas Systems
Sm its N euchate l BV
STN A tlas N ederland BV
S tork B ronsw erk  BV M a rin e  Systems
S to rk  Gears & Services BV
S to rk  Services BV (M a ritim e )
S to rk-K w an t

Techno Fysica BV 
Thyssen De Reus BV 
Trafa-Resitra 
A . van d e r Velden BV 
Van Voorden G ie te rij BV 
Van Voorden Reparatie BV 
Verhaar Omega BV 
Weka M a rin e  BV 
D. van de W ete ring  BV 
W in e l BV 
W in te b  v.o .f.
W o lfa rd 's  W e rk tu ig b o u w  BV 
W oodw ard  G ove rno r N ederland  BV 
Zem atra  BV

Nieuwe leden
A ja x  Fire P ro tec tion  Systems BV 
el-Tec
Siemens N ederland  N V 
VAF In s tru m e n ts  BV

Holland Marine Equipment
V eren ig ing van m aritiem e toe leve ranc ie rs
H u ls tkam pgebouw
M aaskade 119
Postbus 24074
3007  D B  R otte rdam
Tel. (010 ) 444  43  33
Fax (0 1 0 )2 1 3  07 00
E-mail info@ hm e.nl
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VerenigingsNieuws

V o o r de boeg.

•  Opening kantoor
Op 1 septem ber 2000 zal het nieuw e 
k antoor van  H olland M arine E q u ip 
ment tijdens het W ereldhaven Festival 
officieel met een feestelijke borrel wor
den geopend.

•  Lloyd’s List Special
In sep tem b er p ubliceert L loy d 's List 
een special over de m aritiem e toeleve
ran ciers in N ederlan d . Korting voor 
leden: 10-20%.

•  SMM Ham burg, 26-30 septem ber
H olland M arine Equipm ent verzorgt 
N ederlands collectief voor toeleveran
ciers, reparatiew erven en havens van 
800 m2 voor 25 bedrijven.

•  Praktijksem inar
1 N ovem ber verzorgt de K am er van 
K oophandel Rotterdam  op in itiatief 
van  H olland M arine Equipm en t een 
gecom bin eerd  p rak tijk sem in ar In co
term s 2000 en Letter of Credit.

•  Rotterdam Maritime,
14-18 november
Evenals op de overige toonaangevende 
N ederlandse en Internationale beurzen 
zal de veren igin g oo k  op Rotterdam  
M aritim e acte de présence geven met 
een paviljoen  en lounge met en voor 
de leden.

•  Vervolg Waterwerk
W egens het su cces van vorig jaar, dit 
ja a r  een  n ieuw e negen-delige versie 
van deze teleac-serie. Eerste aflevering 
zon dag  10 septem ber, 17.55 uur. 
O pnam es vinden onder andere p laats 
tijd en s een proefvaart met een  z e e 
schip. De toeleveranciers en co-m akers 
laten in de serie zien wat hun taken en 
verantw oordelijkheden zijn tijdens de 
bouw  van een schip.

In het kielzog...

•  M ecklenburg-Vorpommern
M aan d ag  29 mei o rgan iseerd e  een 
de legatie  van  D uitse w erven uit de 
d ee lstaa t M ecklenburg-V orpom m ern 
een m atchm aking-program m a voor de 
leden

•  Shiport China 2000, 27-30 juni
Op d eze  sch eep sb o u w , haven- en 
m arin e tech n o logie  ten toon stellin g  
w as Holland M arine Equipm ent a a n 
w ezig  met een  in form atie stan d . De 
beurs heeft qua organisatie , potentieel 
en (C hinese) b ezo ek ers zeer goed e  
indruk achtergelaten, zeker ook gezien 
de ontw ikkelingen op scheepsbouw ge- 
bied in noordelijk China.

•  Verhuizing
Sin d s 1 ju li heeft H olland M arine 
Equipm ent haar n ieuw e onderkom en 
in het H u lstkam pgebouw  op  het 
Noordereiland te Rotterdam.

•  Vaardag
Op 1 ju li 2000 goo id en  de leden  de 
trossen  los van de m ajestu eu ze  drie- 
m astbark  “ Stedem aegt” O ndanks w ei
nig w ind en des te m eer regen, w as het 
een zeer geslaagde dag. Tevens werden 
de bestu u rsled en  W. Kok en C. 
Lagendijk voor hun grote verdiensten 
bed an k t en verkregen  zij het ere lid 
m aatsch ap  van de vereniging.

•  G eassocieerd lidm aatschap
Voor bedrijven  en instellingen  w elke 
affiniteit hebben met m aritiem e toele
veranciers, m aar niet aan  de criteria 
voldoen voor het lidm aatsch ap  van de 
vereniging, bestaat er nu de m ogelijk
heid om g easso c ieerd  lid te w orden. 
V oorbeelden  zijn  sch eep sfin an c ie rs, 
uitgevers, beursorgan isaties en onder
zoeksinstellingen.

•  Opleidingen
In sam enw erking met BMT, wordt er 
gewerkt aan  de ontw ikkeling van een 
introductiecursus m aritiem e sector en 
een cu rsu s veiligheid aan  boord, die 
later dit jaa r  gegeven worden.

•  Enquête c lassificatiem aatsch ap- 
pijen
De vereniging is een onderzoek gestart 
naar de d ienstverlen ing van classifica- 
tiem aatschappijen  aan  haar leden.

NCM Marine is de eer te beurt gevallen 
om a ls eerste  het ge asso c ieerd e  lid 
m aatschap  te ontvangen.

•  Credit M anagem ent W orkshop, 
12 juli
Na de succesvolle w orkshop in mei jl., 
heeft op 12 juli NCM Marine wederom  
een se ss ie  verzorgd in Groningen.
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Kopieën van de hier vermelde artikelen 
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dagen van 11.00 tot 16.00 uur.

SWZ 000801
The UK virtual ship - the way for
ward?
Anderson, T.
Naval Engineers Journal (002160), 
200001, vol. 112, no.1, pg-53, nrpg-6, 
ta-1, dr-7, ENG
The UK is about to embark on the 
development of a virtual ship to support 
both current and future ships and sub
marines during their life-times. This pa
per describes the background as to why 
the UK is considering this option, and to 
highlight the potential users and benefits 
of a virtual ship. The paper goes on the 
discuss some of the technical issues 
that will need to be addressed in the de
velopment of a UK virtual ship; for exam
ple, whether the definition of a standard, 
which will support an open systems phi
losophy to enable the maximum reuse of 
software components and interoperabili
ty, is appropriate. A description of a 
demonstrator built using the Distributed 
Interactive Simulation protocol is given. 
1211705; 0150513; 0120213

SWZ000802
The Autonomous Vehicle Validation 
Experiment
Griffiths, G.; Knap, A.H.; Dickey, T.
Sea Technology (002920), 200002, 
vol.41, no.2, pg-35, nrpg-8, gr-3, ta-2, 
ph-2, ENG
At 1620Z on September 6, 1998, the 
Autosub-1 a autonomous underwater ve
hicle (AUV) completed the final mission of 
the Autonomous Vehicle Validation Ex
periment (AWEX). It was Autosub's 
145th mission and the longest and

deepest to date. Mission 145 covered a 
total of 263 kilometres; during one seg
ment the AUV travelled at 504 meters 
for 6.7 kilometres and 42 profiles were 
made between the surface and 400 me
ters. To date, Autosub has completed 
216 missions with more than 422 hours 
of in-water operations. 
1131000:0710136

SWZ000803
The competitive advantage of sea
ports
Haezendonk, E.; Pison, G,; Rousseeuw, 
P.; Struyf, A.; Verbeke, A.
International Journal of Maritime Eco
nomics (001306), 200006, vol.2, no.2, 
pg-69, nrpg-13, gr-4, ta-2, ENG 
This article aims to identify empirically 
the most important location advantages 
determining the port of Antwerp's com
petitive position for containers and con
ventional cargo as compared to its main 
rivals in the Hamburg-Le Havre range. A 
conceptual framework is developed for 
analyzing the competitiveness of sea
ports, based on an extended version of 
Porter's ‘diamond’ approach. This frame
work is tested through a large scale sur
vey with port operators and experts. 
0430360

SWZ 0 0 0 8 0 4
Ship management in the next millen
nium
Cubitt, H.
Ship Repair and Conversion (078090), 
199911, no.4, pg-1, nrpg-13, ph-1, ENG 
In the next millennium the ship manager 
can expect to manage vessels of a type 
not unlike those of today. Technical 
operation of the seagoing hardware is 
not expected to pose any difficulties. The 
era of the unmanned ship is a long way 
in the future. A lot of time and effort 
will be required to resolve pending 
shortages of manpower at sea and 
ashore. Considerable efforts will be 
necessary to monitor and comply with 
changing regulations around the worid. 
The ship management business will 
continue to be a very competitive 
business in the millennium, thus the 
author.
0250400

SWZ0 0 0 8 0 5
Combined ships: an empirical inves
tigation about versatility

Douet, M.
Maritime Policy & Management 
(001925), 199909, vol.26, rto.3, pg- 
231, nrpg-18, gr-4, ta-2, ENG 
Combined ships have been built in order 
to minimize ballast voyages and to take 
advantage of the highest freight rates on 
either market, oil or dry cargo market. 
Then their versatility should have been 
very attractive for shipowners. So why 
has the combined fleet shrunk to such an 
extent? This paper provides an analysis 
of the employment of combined ships, 
how this has been influenced since the 
1970s, and how these ships may have 
influenced oil and dry market balances. 
The research identifies the decisive role 
that grain trade seems to be able to play 
about shifting markets, and that com  
bined ships were the largest bulk 
carriers in the 1970s.
0240310; 0240340

SWZ0 0 0 8 0 6
Classification experience with an 8 
seater WIG craft
Fach, K.; Petersen, U.; Reischauer, H.J. 
Fast Sea Transportation Conference 
(071222), 199909, pg-339, nrpg-11, 
gr-2, ta-3, dr-2, pl>4, ENG 
In 1998 Germanischer Lloyd (GL) ac
cepted an application for the classifica
tion of an 8  seater WIG craft. The craft, 
which is being designed and built by the 
company Airfoil Development, Germany, 
is intended for shuttle services in 
Australian coastal waters. It is due for 
delivery in the summer of 1999. This 
paper summarises research activities In 
Germany that led to the construction of 
the first German WIG craft for commer
cial operation. From a structural point of 
view load assumptions, materials and 
safety criteria are discussed. Machinery 
and electrical systems are assessed 
by drawing on a core of prescriptive 
regulations and an additional System 
Safety Assessment (SSA) for those 
systems that are considered most 
critical. The trial programme covers 
standard high speed craft trials, tests 
related to the flight attitude and stability, 
and test resulting from the SSA. 
0112109:8030104

SWZ0 0 0 8 0 7
Some reflections on port competi
tion in the United States and western 
Europe
Fleming, D.K.; Baird, A.J.
Maritime Policy & Management 
(001925), 199912, vol.26, no.4, pg- 
383, nrpg-12, ENG
‘Port competition' is a rather puzzling 
expression. This paper approaches it 
literally, searching for precise meanings. 
In seaports that contain complex and 
changeable mixtures of public and 
private enterprise, who competes and 
why? The answers to these questions are 
not conclusive but suggestive indications 
are found in the US, UK and northwest
ern Europe. Finally, the authors discuss 
what seem to be the key influential 
factors which may impact on the 
competitiveness of a port.
0430360

SWZ 0 0 0 8 0 8
The advantages of advanced sand
wich composites over traditional alu
minum construction
Horsmon, A.W.
Fast Sea Transportation Conference 
(071222), 199909, pg-553, nrpg-10, 
gr-1, ta4, dr-3, ph-3, ENG 
With the introduction of quality marine 
grade aluminum and advances in 
aluminum welding technology, aluminum 
was introduced successfully as an 
alternative to steel. Now, proven high 
technology composite materials afford 
the end user of a marine vessel 
enhanced capabilities for a given design. 
These positive attributes are most 
remarkable in high speed applications 
where strength, damage tolerance, low 
weight and appearance are important to 
owners. By utilizing property designed 
and arranged composites, the resulting 
structure is more ideally suited for its 
application:, by default, than selecting a 
single build material, such as aluminum. 
In order to compare the significance of 
material selection on the final product, 
this paper analyzes two building media, 
polymer matrix glass reinforced sand
wich composites and aluminum. 
0112100:0130300
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SWZ 0Q08O9
Damage of ship bottom structures in 
grounding accident
Luukkonen, J.
Maritime Research Seminar (075167), 
199903, pg-11, nrpg-15, gr-6, ta-2, dr- 
6, ENG
This paper summarises some of the 
main resits recently published in 
the master's thesis of the author. 
Detailed damage data was gathered 
from 20 grounding accidents that 
occurred in Finnish waters after 1980. 
The characteristics and extent of the 
damage are analyzed. Simple methods 
published in literature for predicting 
forces and energy absorbed due to 
grounding are discussed and their 
applicability to grounding accidents is 
investigated. A brief overview of general 
grounding statistics of the 90's is also 
presented.
0140131;0211413

SWZ 0008-10
Practical application of virtual reality 
technologies for ship design and 
build
Martin, J.L.
Institute of Marine Engineers Conference 
(072025), 199905, v e il, pg-1, nrpg-9, 
ta-1, dr-4, ph-3, ENG 
Virtual Reality (VR) technologies have 
been evolving for many years particularly 
in the entertainment industry. In 1993 an 
evaluation of the use of VR technologies 
for engineering environments was 
undertaken by the Advanced Robotics 
Research Center of Salford and 14 
significant UK companies. The initial 
two-year study proved that VR was 
applicable for industrial environments, 
particularly when large complex data 
volumes are involved. As a result of the 
research, many of the participating 
companies including Marconi Marine 
have implemented VR systems and 
processes for uses on major projects. 
Marconi Manne (VSEL) installed a VR

system in August 1997, integrated it 
as part of the concurrent engineering 
system and used it on a day to day basis 
for the informal and formal design 
reviews, layout queries and production 
planning. This paper describes the 
set-up, use, strengths and limitations of 
the VR technology as applied to ship and 
submarine design at VSEL and the 
interface with the concurrent engineering 
processes and systems.
0120210; 0320414

SWZ 0008-11
Towage contracts and pilotage
Phillips, N.
Intern. Maritime Law Seminar (073088), 
199912, no. 13, pg-1, nrpg-23, ENG 
This paper considers the main features of 
the modern law of towage as it applies to 
the contractual relationship between the 
tug and the tow. It concentrates on those 
aspects of the law which are most likely 
to be encountered in modern practice. 
0240540; 0430151

SWZ 0008-12
Evaluation of software tools used to 
analyze the impact of dimensional 
variation on complex assembled 
products and to optimize tolerance 
during product design 
Spmknal, M.H.; Kumar, R.
Journal of Ship Production (001492), 
199908, vol. 15, no.3, pg-146, nrpg-lQ, 
ta-2. dr-1, ENG
The dimensional-variation problem for 
complex assembled products is 
described. A developmental history of 
methods and technologies for analyzing 
dimensional variation is provided. Com
mercially available dimensionafvariatiorv 
analysis tools are evaluated against a 
number of criteria within a shipbuilding 
context. An outline to  implementing 
such a tool on a pilot-project basis within 
a shipyard is provided.
0320413; 0320414

Your Steam  P artner

C i o y t S h

I jjv D £ /s r n /E S

CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5 ,3 3 1 6  AC Dordrecht 
Tel.: (078) 613 98 11 -  Fax: (078) 613 93 47 
Internet: http://www.clayton.nl 
Email: clayton@clayton.nl

V A N  OE GIESSI
STRAALBUIZEN
K w a l i t e i t  in  g e s p e c i a l i s e e r d e  
p r o d u c t e n

H ard inxve ld -G iessendam  
Tel. 0184 - 67 62 62 Fax 0184 - 67  62 67

Clayton counterflow 
Exhaust Gas Boilers:

Contact your 
Clayton Consultant

Also supplier of:
•  C layton Steam generators
•  C layton Hot water generators

• Unique coil design
• H ighly efficient heating surface
• Standard soot blow system
• M odulaire standard sections with 

cones for every capacity
• To com bine in every steam system
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o e k b e s p r e k i n g

Koninklijke Mij ‘De Schelde’
125 jaar scheepsbouw in Vlissingen 
door P. Quite.
formaat A4, 192 pagina’s, circa 450 fo
to's in wart/w it, genaaid gebonden in 
geplastificeerde band.
Uitgeverij De Alk B.V., 2000,
ISBN 90 6013 095 2, prijs ƒ 65,00.

De auteur beschrijft op een zeer leesba
re wijze de lotgevallen van De Schelde, 
van het prille begin tot aan de overname 
door de Damen Shipyards Group. De his
torie van de werf en van de stad Vlissin
gen zijn zo nauw verweven, dat het boek 
ook in belangrijke mate de geschiedenis 
van de stad beschrijft.
Bij De Schelde zijn vele befaamde sche
pen gebouwd en zij komen in het boek al 
lemaal aan de orde: de mailschepen 
voor de Rotterdamse Lloyd, de schepen 
voor de Mij. Zeeland en vele marinesche
pen. Daaronder de eerste Nederlandse 
onderzeeboot en de laatste jaren veel 
fregatten, alsmede de Amsterdam en de 
Rotterdam. Onder de vele bijlagen be
vindt zich een bouwnummerlijst, waarin 
alle schepen worden vermeld.
Kortom: gezien het I25jarig jubileum en 
de nieuwe levensfase die de werf nu in- 
gaat, een zeer opportuun boek. Aanbe
volen!
K.

Van deur tot deur over zee
De historie van de kustvaart 1945-1970 
door B. van Lange en B. Kruidhof, 
formaat A4, 144 pagina's, ruim 150 fo
to's in zwart/wit, genaaid gebonden in

geplastificeerde band.
Uitgeverij De Alk B.V., 2000,
ISBN 90  6013 091 X, prijs ƒ 55,00.

Het zijn vooral de sociale en eco
nomische aspecten van de kustvaart 
in de besproken periode (die van 
wederopbouw na de Tweede Wereld
oorlog) die in het boek aan de orde 
komen. Verder worden persoonlijke 
belevenissen van verscheidene opvaren
den besproken.
De technische ontwikkelingen worden 
slechts summier behandeld: wel worden 
het groter worden van de schepen en 
het toenemen van het motorvermogen 
genoemd en ook het loslaten, in 1970, 
van de voor de kustvaart ‘magische’ 
grens van 499,9  brt.
Het boek lijkt daarom meer geschikt 
voor zeevarenden dan voor technici.
K.

De laatste windschepen
door Alan Villiers.
formaat 34 x 26 cm, 224 pagina's. 
Uitgeverij De Alk B.V.
ISBN 90 6013 110 X, prijs ƒ 149,00,

Het boek is een fotoboek, met een selec
tie uit de duizenden unieke foto’s die de 
befaamde zeeman, journalist en foto
graaf Villiers heeft nagelaten.

Pikheet
Scheepspraat met een glimlach 
door A. Schol.
Uitgeverij De Ak B.V.
ISBN 90 6013 108 8, prijs ƒ 29,90.

Een verhalenboek: ‘één brok herkenning 
voor alle zeelui uit de hoogtijdagen van 
de zestiger en zeventiger jaren’.

PC aan boord
Uitgeverij De Ak B.V.
ISBN 90 6013 119 3, prijs ƒ 49,90.

Het boek Is bedoeld voor de recreatie- 
vaart en geeft inzicht, hoe een PC aan 
boord te gebruiken om het plezier in het 
zeilen te vergroten.

Lexicon
Scheepvaarl/r ransport 
door P.C. van Kluijven. 
formaat 20 x 13,5 cm, 276 pagina’s, ge
naaid gebonden in linnen band.
Uitgave: Kluwer, 1999,
ISBN 90 5577 038 8, prijs ƒ 59,50.

Het boek is tot stand gekomen met me
dewerking van het Scheepvaart & Trans
port College Rotterdam en Weekblad 
Schuttevaer.
Het bevat een woordenboek (N/E en 
E/N) met vertalingen van zowel traditio
nele als moderne begrippen uit de we
reld van scheepvaart en transport. Ver
der geeft het een overzicht van Engelse 
termen zoals die op de brug, in de ma
chinekamer en via de marifoon op sche
pen worden gebruikt. Verder verklarin
gen van de meest voorkomende termen 
in documenten betreffende verzekering, 
vrachtvervoer, charters enz. Het deel 
'Correspondentie' is een praktisch hulp
middel bij het schrijven van brieven, ver
slagen en rapporten.

Het valt niet te verwonderen dat in 
een boekje als dit, bij de eerste druk 
nog wat onvolkomenheden vallen te 
signaleren: termen die wij wel graag 
opgenomen zouden zien, ontbreken, 
b.v. carène-diagram = hydrostatic cur- 
ves. Ook zijn sommige vertalingen 
minder juist, b.v. een ore carrier is niet 
per se een ertstanker en een tripping 
bracket is een kantelknie. Hopelijk vindt 
dit nuttige boekje zoveel aftrek, dat 
spoedig een volgende druk nodig is, 
waarin de onvolkomenheden kunnen 
worden weggewerkt.
K.

Veer- en bootdiensten in Nederland
door W.J.J. Boot.
formaat 15 x 21 cm (oblong), 132 pagi
na’s, 116 foto’s in zwarl/wit, genaaid ge
bonden in geplastificeerde band.
Uitgave: Europese Bibliotheek, 2000, 
ISBN 90 288 21171 , prijs ƒ 34,50.

In 1980 verscheen ‘Nederlandse Veer- 
en Bootdiensten in oude ansichten’. 
Het hier besproken boekje is een 
bijgewerkte versie van het eerdere 
boekje. Er zijn nu ook enkele veerboten 
van recente datum in opgenomen, 
maar het merendeel van de 116 foto's 
is van oude datum: één foto per bladzij 
met een korte toelichting.
Het is een nostalgisch boekje, waarin 
menigeen met een glimlach van 
herkenning zal bladeren.
K.

A ls  u  v a n d a a g  v o o r  1 6 . 0 0  u u r  b e l t ,  
h e b t  u h e m  m o r g e n  in  h u is : o n z e  u i t 
g e b r e id e  c a ta lo g u s . E e n  o v e r z ic h te l i jk  
b o e k w e r k  v a n  3 6  p a g in a 's  w a a r in  u

e e n  c o m p le e t  le v e r in g s p r o g r a m m a  
v a n  a lu m in iu m  p r o d u k t e n  e n  
h a l f f a b r ik a te n  a a n t r e f t .  W ij  k u n n e n  
m e e s ta l u i t  v o o r r a a d  le v e r e n .

GIZOM
A a n  de le id in g  in  a lu m in iu m .

Tel. ( 0 5 9 8 )  61 5 7  3 8 . Fax ( 0 5 9 8 )  61 2 3  5 2 .

58 SCHIP «WERF *  ZEE -  JULI/AUGUSTUS 2000



p r o d u c t  / n/o

Bedieningsgemak bij nieuwe ergonomische stuurstoelcombinatie

Bij deze ergonomische stuurstoel staat 
het gemak van de bedieningsman of 
-vrouw centraal, zodat ermee onder alle 
omstandigheden moeiteloos en veilig 
kan worden gewerkt De constructie en 
vormgeving is volledig op de - vaak bij
zonder zware - werkcondities afge
stemd. Alle onderdelen zijn geheel instel
baar, zodat het werken voor iedereen zo 
gemakkelijk en comfortabel mogelijk te 
maken is. Bij het type FSMM zijn niet al
leen de zitneiging en zitlengte te verstel
len, maar ook de steunen voor voeten, 
hoofd en lendenen. De rugleuning kan 
van 10° voorwaarts to t 80° naar achte
ren worden versteld; de stoelhoogte is 
simpelweg motorisch instelbaar, terwijl 
ook de kantelverstelng elektrisch werkt. 
De armleuningen zijn geïntegreerd in de 
consoles aan beide zijden van de stoel;

in deze horizontaal en verticaal verstelba
re consoles zijn de diverse bedienings- 
elementen geplaatst, direct binnen hand
bereik van de machinist. Afhankelijk 
van de specifieke eisen en wensen zijn 
daarbij alle denkbare opties leverbaar, 
variërend van eenvoudige drukknoppen 
tot multifunctionele elektronische joy
sticks. Volledig (spatjwaterdichte en/of 
explosieveilige uitvoering behoort to t de 
mogelijkheden. Desgewenst zijn de 
stuurstoelcombinaties met één of meer 
monitoren uit te rusten.

Voor informatie:
Elma B.V., Postbus 65,
3769 ZH Soesterberg.
Tel: 0346.356060,
fax: 0346.352024,
e-mail: elmabv.nl De stuurstoel type FSMM

N ew e st S P -4 4 0 0  lm arsa t-B  in sta lled  b y  R ad io  H o llan d  M arin e

Radio Holland Marine has installed 
the newest SP-4400 Inmarsat-B 
system on the vessel “Noordhoek 
Singapore” . The Noordhoek Singapore

was reconstructed and has been 
brought under Dutch flag by its owner 
Noordhoek.
Therefore some adjustments were

necessary in connection with the re
quired equipment onboard. The Noord
hoek Singapore has two main activi
ties, as a Diving Support Vessel (DSV) 
and as a Remote Operated Vehicle 
(ROV). The vessel is 65 metres (long) 
by 14 metres (wide) and her home port 
is Zierikzee, the Netherlands.
The SP-4400 system is a fully digital 
Inmarsat-B satellite system. All voice, 
tax and data communication is trans
mitted in a digital format. One of the 
characteristics of this system is that it 
can be connected to the modern ISDN 
system, therefore high speed data up 
to 64 KBPS are possible. This means 
various applications such as video con
ferencing or the use of the Internet are 
possible on-board the vessel.
The Inmarsat-B satellite is available In 
almost any configuration imaginable. The 
system can come up to specific commu
nication requirements of the customer, 
as for voice, fax & date communications. 
This makes the SP4400 system a very 
good investment for ship owners whose 
vessels need high quality voice transmis 
sion, top level security and the capacity 
to deal with large volumes of data trans
missions.
The SP-4400 is a product of the 
renowned communications manufac
turer SP Radio, also known as “Sailor” .De “Noordhoek-Singapore" {Foto Tom Kroese, Rotterdam.
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Regenrooster/
brandklep

Het ADNR reglement schrijf voor dat 
ale lucht toe- en .itvoeropeningen 
van de machinekamer aan boord van 
schepen afsluitbaar moeten rijn.
In de huidige situatie wordt vaak 
gebruik gemaakt van een vast stalen 
regenrooster waar men bij calami
teiten een los stalen schot voor kan 
plaatsen.
De praktijk wijst echter uit dat in geval 
van calamiteiten het plaatsen van deze 
schoten een tijdrovende bezigheid is 
als ze tenminste nog te vinden zijn. 
Novetec heeft in nauwe samenwerking 
met de scheepvaartinspectie een op
lossing gezocht wat heeft geresul
teerd in een nieuw product: een ge
combineerd regenrooster/brandklep 
geheel vervaardigd uit roestvast staal. 
Dit door de scheepvaartinspectie 
goedgekeurde product is geheel door 
Novetec ontwikkeld, is in diverse afme
tingen leverbaar en heeft een gepaten
teerd bewegingsmechaniek waardoor 
de roosters in de gewenste open- of 
dichtstand blijven staan.
Onder andere de duwboot Cetus laf- 
bouw bij Maessen in Maasbracht), 
Veerpont Alem (i.s.m. Scheepswerf 
Boer in Sliedrecht) alsmede de MS Zei- 
denru'St (afbouw bij IJsseltechniek in 
Capelle s/d Ussel) zijn reeds voorzien 
van deze SI goedgekeurde roosters. 
De rooster zijn vervaardigd uit hoog
waardig geslepen roestvaststaal en 
optioneel verkrijgbaar in aluminium. 
Voorzien van regenkering. Ze zijn uit
gevoerd met schamierbare jalouzie- 
schoepen d.m.v. gepatenteerd bewe
gingsmechaniek
Handbediening of lineaire servomotor- 
bediening is mogeijk. Regen inslagvrij 
tot een luchtsnelheid van 4 m/s netto 
op het rooster oppervlak.
In iedere gewenste afmeting lever
baar.

Informatie:
Novetec, Prisma 100,
3364 DJ Sliedrecht.
Tel: 0184.435455,
fax: 0184.435355,
e-mail: novetec@euronet.nl
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S/emens breidt decentraal periferiesysteem uit met geïntegreerde frequentieregelaar voor motoren
Siemens heeft het decentrale periferie
systeem Simatio ET 200X uitgebreid 
met de module EM 148EC. In deze mo
dule is een frequentieregelaar inge
bouwd om draaistroommotoren tot 0,75 
KW te voeden en het toerental van de 
motor aan te sturen. De nieuwe module 
is een aanvulling op de ET 2QQX-modules 
met motorstarters voor directe aanloop 
respectievelijk met omkeerschakeling. 
Dankzij de volledige integratie in een 
ET 200-station en de hoge bescher- 
mingsklasse IP 65 hiervan hoeft men 
de frequentieregelaar niet meer in een 
schakelkast onder te brengen en kan 
men het gehele station direct op een 
machine plaatsen. De nieuwe module 
wordt vooral gebruikt bij intern transport 
zoals bij flessenlijnen, Men kan er zowel 
de rollenbanen regelbaar in toerental 
mee aandrijven als de hef stations.
De ingebouwde frequentieregelaar in de 
module EM 148-FC is gebaseerd op de

bewezen technologie van de Micro- 
Master frequentieregelaar. Hiervan is 
onlangs het miljoenste exemplaar uit de 
productie gekomen. Het vermogen van 
0,75 kW dat de EM 148-FC kan leveren 
is voldoende voor circa 40% van alle 
regelbare aandrijvingen die in de in
dustrie worden toegepast. Voor het

De Module EM 148-FC(Siemens persfoto]

parametreren van de frequentieregelaar 
is geen extra software nodig. Net zoals 
bij de andere uitbreidingsmodutes van 
het decentrale periferiesysteem ET 
200X kan men alle parameters instellen 
via STEP 7 of Com Profibus. Hiertoe is 
uit de parameterset van de MicroMaster 
het gedeelte genomen waarmee de

meest voorkomende toepassingen zyi 
te parametreren.
In de module EM 148fC  is een filter 
ingebouwd om terugwerking van hogere 
harmonischen op het voedingsnet te 
voorkomen. De module omvat ook een 
contact voor een 400 V-rem en een 
aansluiting voor een thermistorcontact in 
de motor voor directe temperatuur- 
bewaking.
De aansluiting voor de motor is steek- 
baar urtgevoerd, net zoals bij de ET 
200X-modules met motorstarters. De 
aansluittechniek is gebaseerd op de De 
sina-standaard. De motoruitvoer van de 
frequentieregelaar is afgeschermd om 
EMO-storingen in de omgeving te voor
komen.

Nadere inlichtingen:
Divisie Industriële Producten en Ener- 
gieverdeling, de heer R.J.B. van der 
Poel, tel: 070.3333257.

R uncJ u m  R o Ih r  u N d  R e c Ih n e r
G.A. Nieweg Fax 00 .49.2924.2327 CAD-CAP-CAM-PPS-Systeme

O n s  p ijp e n b u ig -s im u la tie syste e m  w o rd t  toe ge p a st  
in klein industrie, scheepsbouw, wagonbouw, chemische 
in d u s tr ie ,  a u to m o b ie l -  en to e le v e r in g s b e d r i jv e n .  
Het voorziet in een technische overzichtelijkheid,  
gegevens voor de vóórcalculatie, ^  verbetert en ver-

W i i  vervaardinoen:

- P ro d u k lte g e g e v e n s
-  Te k e n in g e n
- B u ig g e g e v e n s
-  D o o rb u ig h o e k e n

-M e e tin s tru m e n te n  0  - S tre k fa k to re n
'  B u ig m a c h in e s  .  j ijd p r o g r a m m a s
-d iv ,  C A D -s y s te m e n

T @<Blh)tn)@0@©ö® ^@ ©ir <£ü@
  S M M i H a m b u r g  2 6 . - 3 0 . 0 9 . 0 0  1 1 0 1  O Q

hoogt de produktiekwaiiteit

yyij v e r b i n d e n ;  
R e k e n m a c h in e  m a t..

Vickers elektroproportioneel besturingssysteem
De Valvistor technologie wordt het 
genoemd en de divisie Hydrauliek van 
Berendsen PMC levert ze. Deze techno
logie is een combinatie van Valve [klep) 
en transistor, en wordt door Vickers in 
een uniek elektroproportioneel bestu
ringssysteem gebruikt. Berendsen intro
duceert hiermee een eenvoudige maar 
zeer effectieve oplossing voor machine- 
managemeiit. Aan deze belofte wordt 
voldaan omdat de respons servo-achtig 
is, maar dan zonder benodigde elektri
sche terugkoppeling en aanverwante 
elektronica.
Het compacte ontwerp gebruikt het prin
cipe van een transistor (vandaar de 
naam), waarbij de hoofd: klepzittmg, voor 
een kleine flow door het besturingscircuit

zorgt. Interne hydraulische feedback 
zorgt voor de gewenste stand van de zit
ting waardoor de behoefte aan en de 
kosten van een apart besturingscircuit 
overbodig worden.
De Valvistor is beschikbaar in twee ver
sies. De EPV serie heeft een patroon met 
schroefverbinding, is bestand tegen een 
flow van 160 liter/minuut en tegen druk
ken tot 280 bar, Deze serie kar worden 
toegepast in vrijwel alle toepassingen in 
mobiele voertuigen en industriële machi
nes waar nauwkeurige besturing en snel
heid gewenst is,
De cartridge van de HFV serie wordt nog 
simpeler bevestigd door hem eenvoudig 
weg In te schuiven. Deze serie is ontwor
pen volgens ISO 7368, is bestand tegen 
flows tot 2100 liter/minuut en drukken 
tot 350 bar. Vooral geschikt in uiteen
lopende toepassingen met hydraulische 
cilinders en motors.

Voor informatie:
Berendsen PMC BV, divisie 
Hydrauliek, Dhr. A. toosten.
Tel: 070.4138836,
fax: 070.4138773,
email: ane.joosten@pmcnl. 
berendsen.com

Wckers efektro
proportioneel
besturingssysteem
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Tankondersteuningsconstructie voor hoge temperatuur
Op de nieuwe bitumentanker Bhltav wordt 
de speciale ULEPSftankondersteunings- 
constructie toegepast, die is ontwikkeld 
door Beele Engineering.
De ULEPSkankondersteuningsconstruc- 
tie van Beele Engineering is ontworpen 
voor toepassing aan boord van tanksche
pen die producten vervoeren die, met het 
oog op de viscositeit, op een hoge tem
peratuur dienen te worden gehouden (as 
fait, kootteer, creosoot, e.d.).
Deze producten worden vervoerd in la- 
dingtanks waarvan de wanden blootstaan 
aan temperaturen van 200°C en meer. 
Naast het terugbrengen van de tempera
tuur wordt van de ondersteunings- 
constructie verwacht dat deze voldoen
de drukvast is en dat de verschillende 
onderdelen over optimale wrjvings- 
coëfficiënten beschikken. De ULEPSf 
tankondersteuningsconstructie van Beele 
Engineering voldoet aan al deze voor
waarden.
De twee tanks aan boord van de Bithav 
rusten op 541 tankondersteuningen. De 
constructie van de tankfundatie bestaat 
uit drie boven elkaar geplaatste lagen. De 
lagen worden gevormd door een plaat 
EPDIVkubber met een dikte van 18 mm,

De maximale ladingtemperatuur be 
draagt 250°C.

Informatie:
Beele Engineering 
Tel: 0543.461673, 
fax: 0543.461786

een plaat siliconenrubber met een dikte 
van 15 mm en een plaat glasvezel 
versterkte kunsthars, type Ultem 2300, 
met een dikte van 12 mm. Stalen platen 
met een dikte die varieert van 15 tot 35 
mm fungeren als tankpoten. Over het ge
heel van deze constructie wordt de tem
peratuur teruggebracht van circa 200°C 
tot 80°C.
De platen EPDMrubber, sdiconenrubber 
en Ultem 2300 zijn onbeweeglijk opge
sloten in stalen frames die op de bodem-

verstijvtngen van de scheepsconstructie 
worden gelast. De toegepaste rubbers 
zijn ontwikkeld door Beele Engneenng; 
de rubberplaten werden geproduceerd 
door CSD Intematxyial.
De tanker Bithav wordt in opdracht van 
Scheepswerf de Biesbosch gebouwd 
door Fnsian Shipyard Welgelegen. Het 
schip is voorzien van twee ladingtanks 
met een totale tankinhoud van 5700 m3. 
De volledig geïsoleerde tanks zijn door 
schotten verdeeld in compartimenten.

ULEPSI-tankondersteuning

A lle  a r t ik e le n  v a n  EconcM tO 

o p  é é n  C l  T -I< ()M

Actuele informatie over de nieuwste 
ontwikkelingen in het assortiment 
van Econosto voor de industrie is 
verzameld op één CD-ROM. Deze 
wordt tweemaal per |aar ter beschik
king gesteld. De CD "Voorjaar 2000" 
is in juni uitgekomen.

Voor informatie:
Econosto Nederland B.V., 
Businessgroep Maritiem.
Maaike Riel, rechtstreeks 
doorkiesnummer 
Tel: 010.2841406,
fax: 010.2841287,
e-mail: m,a.riel@econosto.com. 
Postbus 8988,3009 TJ Rotterdam. 
Tel: 010.2841110,
fax: 010.2841810.

Overal ter wereld waar zich infrastructurele vraagstukken voordoen op de scheidslijn van land en 
water v ind je oplossingen van Van Oord ACZ. Als waterbouwer pur sang opereren we niet 

H B P ^ i  750 m an/vrouw eigen personeel en een indrukwekkende moderne vloot en materieel.
O m e medewerkers be
denken inventieve en 
ongewone oplossingen 
voor de meest complexe 
problem en op het 
gebied van landaanwin
ning, baggerwerken, 
kust- en oeverbescher
ming.
M aar ook op het gebied 
van offshore-construc
tiewerk, waterbouw
kundige en pijpleiding- 
constructies worden 
werkzaamheden u itge
voerd.
H et omzetniveau lig t 
momenteel ruim  boven 
de 500 m iljoen. Het 
hoofdkantoor staat in 
Corinchem.

Aan boord van onze Sleephopperzuigers zijn w ij op zoek naar:

- EERSTE STUURLIEDEN
VAARBEVOEGDHEIDSBEW IJS TO T 6 0 0 0  GT OF M ASTER ALL SHIPS

- TWEEDE W TK rs (1e baggerfunctionaris) 
VAARBEVOEGDHEIDSBEW IJS TO T 6 0 0 0  KW O F ENGINEER ALL SHIPS

Als je flexibel en stressbestendig bent, graag in het buiten land verblijft en de Engelse taal redelijk  
beheerst, kun je bij V an O ord  AC Z rekenen op een afw isselende en dynam ische baan. D e  arbeidsvo- 
rw aarden zijn uitstekend.

Zo is voor het verre buitenland in de Arbeidsvoorwaarden Buitenland Baggerbedrijf een
1:1 werk/verlofregeling opgenomen. Deze zal vanaf 1 juli 2000 In 3 stappen worden ingevoerd.
Nu reeds wordt een werk/verlofschema van 7 op 5 af gehanteerd.

Je schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kun je binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie  
'richten aan Van O ord ACZ B V. t.a.v. de afdeling Personeelszaken, Postbus 4 5 8 , 4 2 0 0  AL Corinchem.
W il je meer inform atie, neem dan contact op m et de Linda Vos-de W it (Personeelsfunctionaris), telefoon  
(0 1 8 3 ) 6 4 2 1 2 3  o f kijk op onze website h ttp ://w w w .vo acz .co m .

Van Oord ACZ
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V e r e n  i g i n g s n i e u w e

H P.f. Voornevek): 470 stemmen 
A.M. Salomons: 306 stemmen

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Mededelingen

Besluiten Algemene 
Ledenvergadering 2000
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
te Egmond aan Zee op 20 mei 2000 
werden o.a. de volgende besluiten 
genomen.

Aanstellen nieuw gekozen leden van het 
Hoofdbestuur
In verband met het aftreden van de 
heren J.J.P. Boot en D.H. Kuiper als 
leden van het Hootdbestuur werden aan 
de leden op voorstel van het Hoofd
bestuur 4 kandidaten voorgesteld, te 
weten voor de vacature Boot de heren
H.P.F. Voorneveld en A M. Salomons 
en voor de vacature Kuiper de heren 
J.R. Smit en P. Boekel.

In verband met het aflopen van de statu
taire termijn van de heren D. Siccama en 
A. Aalbers als leden van het Hoofdbe
stuur werden aan de leden op voorstel 
van de afdeling Noord 2 kandidaten voor
gesteld te weten D. Siccama (herkies
baar) en K. Asmus en op voorstel van de 
afdeling Rotterdam A. Aalbers (herkies
baar) en A. Kik.
De commissie belast met tellen der uit
gebrachte stemmen, bestaande uit de 
heren J.G.F. Coolegem, A.M.Th. van de 
Laarschot en J.P. Burger heeft op 2 mei 
2000 het resultaat der stemming vast
gesteld.

Van het tellen der stemmen is proces
verbaal opgemaakt, dat ter vergadering 
werd weergegeven door dhr. Burger. 
Het resultaat van de stemming was 
als volgt:

J.R.Smit:
P. Boekel:

D.Siccama:
K.Asmus:

A.Aalbers:
A.Kik:

484 stemmen 
280 stemmen

539 stemmen 
U  4 stemmen

588 stemmen 
175 stemmen

Op basis van het telresultaat zijn geïnstal
leerd als leden van het Hoofdbestuur 
dhr. Voorneveld in de vacature Boot en 
dhr. Smit in de vacature Kuiper.
Herkozen werden de leden van het 
Hoofdbestuur Siccama en Aalbers en 
mitsdien opnieuw geïnstalleerd.

Contributievaststelling 
Met ingang van 2001 wordt de contribu
tie als volgt vastgesteld.

Gewone leden en 
belangstellenden: 55 euro
Junior leden: 27 euro
Combinatieleden: 50 euro

Ballotagereglement en Huishoudelijk Re
glement
Aangenomen werden voorts het nieuwe 
Ballotagereglement en het nieuwe Huis
houdelijk Reglement.
Deze nieuwe reglementen zullen worden 
gebundeld in een uitgave "Reglementen" 
en separaat aan de leden worden toege
zonden.

In Memoriam 

Ir. W.C. Thyssen
Op 7 juni 2000 is te Bodegraven overle
den ir. W.C. Thyssen, oud+Hoofdingeni- 
eur Scheepsbouw Koninklijke Marine. De 
heer Thyssen was bijna 73 jaar en ruim 
41 jaar lid van de KNVTS.

W. Hokken
23 juni j.l. is te Vlissingen op 71 jarige 
leeftijd ons trouwe lid de heer Willem 
Hokken overleden.
Wim, zoals hij werd genoemd, was ruim 
37 jaar lid van onze Vereniging.
Na het behalen van het BM diploma aan 
de "De Ruyter School" te Vlissingen heeft 
hij gevaren als werktuigkundige bij o.a. 
Shell Tankers, Pelm, Nomess etc. Hij be
haalde zijn C2 getuigschrift in 1957.
In september 1958 is hij begonnen als le

raar aan de “De Ruyter School” en daar 
behaalde hij ook de benodigde aktes en 
kwalificaties. Hij was tevens lid van de 
examencommissie voor scheepswerk- 
tuigkundigen en daarin actief tot kort 
voor zijn overlijden.
In 1990 maakte hij gebruik van de VUT- 
regeling om zich vervolgens helemaal te 
kunnen wijden aan zijn rechtenstudie aan 
de open universiteit. In januari 2000 stu
deerde hij af met een scriptie over Avarij - 
Grosse. Wij wensen zijn vrouw en familie 
alle sterkte toe met dit verlies.
J.A. Warmerdam

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
C.H.van Adel
Order Coördinator Damen Shipyard 
Hoogezand
Kuifreiger 6, 9648 DR WILDERVANK. 
Voorgesteld door A.M.Salomons 
Afdeling Noord

G.A.P.Backer
Manager Quality (R8J) WillemsenHolding 
Hoogezand
Gotenburgstraat 13, 7559 JK HENGELO 
(Ov).

Voorgesteld door D.Hoitzing 
Afdeling Noord

E.Bowmeester
Hoofd Technisch Dienst C.D.M. Curaçao 
Pallasstraat 6, CURACAO (Neth.Antilles) 
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Curaçao

A. Broekman
Ontwerper Oceanco Shipyards Alblas- 
serdam B.V.
Prins Hendrikstraat 21,
3291 BT STRUEN.
Voorgesteld door P.Kriger 
Afdeling Rotterdam

P.H.R.Brouns
Consultant Deloitte & Touche - Zwolle 
Koeriersterweg 66,
9727 AE GRONINGEN.
Voorgesteld door D.H.Kuiper 
Afdeling Noord

J.Cretier
Design Engineer Nevesbu - ‘sGravenhage 
Druivenstraat 16, 2671 SJ NAALDWIJK. 
Voorgesteld door P.Kriger 
Afdeling Rotterdam

F.M.Delwel
Hoofd Technische Dienst 
KNRMUmuiden 
Thorbeckelaan 21,
1981 CH VELSEN-ZUID.
Voorgesteld door S.E.Wiebenga 
Afdeling Amsterdam

P.Edelenbosch
Sales Representative Ship’s Equipment 
CentreGroningen
Boslaan 84, 9636 GN ZUIDBROEK. 
Voorgesteld door M.J.Tjoelker 
Afdeling Noord

M.C.W.M.Janssen
Projectleider Koninklijke Marine Den 
Haag
Resakhout 8, 2719 KP ZOETERMEER. 
Voorgesteld door W.J.Pesman KLTZT 
Afdeling Rotterdam

M.R.Luitwieler
Constructie/Applicatiebeheerder 
Kon.Marine Rijkswerf Den Helder 
Badhuisstraat 74,
1783 AL HUISDUINEN.
Voorgesteld door W.A.Th.Bik 
Afdeling Rotterdam

A.Millerson
Hoofd Veiligheidsdienst CDM - Curaçao 
Barboquet 57 C, CURACAO 
(Neth.Antilles)
Voorgesteld door J.M.Kooijman 

R.P.Mulder
Proiect-Engineer v.d.Giessende Noord 
Krimpen a.d.Ussel 
Kon.Julianastraat 14,
4161 CCHEUKELUM.
Voorgesteld door P.M.Pauw 
Afdeling Rotterdam

P.B.Philippa
Project Engineer v.d.Giessende Noord 
Krimpen a.d.Ussel 
Klarenberg 46, 4822 SH BREDA. 
Voorgesteld door P.M.Pauw 
Afdeling Rotterdam

L.H.M.Podt
Marine Sales Engineer Exxon
MobifOordrecht
Muijs van Holystraat 6-8,
3311 GJ DORDRECHT.
Voorgesteld door MJ.Tjoelker 
Afdeling Rotterdam
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I.Ramakers
Manager Nautisch/Technische Dienst 
Marin Ship Management-Farmsum 
Groningerweg 39, 9321 TA PE1ZE. 
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Noord

L.van Schaik
Senior conbsultant IMD REMPEITC-WC 
Curacao
Groot Piscadera Resort F.59,
Jan Noorduynweg, CURAQAO 
(Neth.Antilles).
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Curacao

H.Uffen
Nautisch Technisch Inspecteur Manne 
Ship Management-Delfzijl 
Elandhof 107,9675 JG WINSCHOTEN. 
Voorgesteld door A.M. Salomons 
Afdeling Noord

J.F.Wortelboer
Tekenaar Randstad Poly Techniek/
Yacht-Rotterdam
v.Bassenstraat 168,
3067 NE ROTTERDAM.
Voorgesteld door M.Cramer 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het BELANGSTELLEND LID
MAATSCHAP
C.LEvertsz
Marketing Ing.Fatum - Curaçao
Kaya Kooijman 59, LP 22 CURACAO
(Neth.Antilles)
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Curaçao

J.Vrolijk
Directeur/Eigenaar Hotel Holland B.V. 
Curaçao
Rooseveltweg 524, CURACAO 
(Neth.Antilles).
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Curaçao

AAR.Woudenberg
Coord.Opleidings Ont.-Stichting S.O.M. 
Woerden
Gootepad 19,3232 GL BRtELLE. 
Voorgesteld door K.P.Kornaat 
Afdeling Rotterdam

In  M em orïam  ir W. Jo n k e r
Op 6  juni j.i. overleed op bijna 90-jarige leeftijd ir W. Jonker. Als oud-leeriing van 
hem denk je dan onwillekeurig terug aan de tijd dat je les van hem kreeg aan de 
Afdeling Scheepsbouwkunde van de m.t.s. (later h.t.s.)-Haarlem, waaraan hij was 
verbonden van 1 juni 1945 tot 1 augustus 1977. Gedurende die periode heeft hij 
meegeholpen om ruwweg 4 50  leerlingen (studenten) op de scheepsbouw-praktijk 
voor te bereiden.

De meeste van ons zullen zich de (door hem 
zelf geëiste) combinatie van de vakken con
structie en mechanica herinneren, en natuurlijk 
ook de begeleiding tijdens het ‘praktisch jaar' 
(waarin ook weer mechanicaopdrachten). 
Steeds zoekend naar de juiste vorm, wist hij 
de leerstof goed over te brengen en het vak 
bij zijn leerlingen te stimuleren (het lesgeven 
vond hij leuker dan het vak zelf, zei hij later). 
Hij wist waarover hij het had en probeerde de 
dingen in alle eenvoud uit te leggen. Praktisch

ingesteld nam hij soms het werk van de 
schoenmaker of meubelmaker als voorbeeld. 
Het belangrijkste was: inzien waarom, naden
ken over waar je mee bezig bent, kritisch 
blijven. Techniek is niet alles, cultuur is 
minstens even belangrijk. Ook dat probeerde 
hij aan ons over te brengen.
Een goede en prettige leraar, maar ook een 
markant figuur met een zekere autoriteit die 
zich niet met de stroom liet meevoeren. 
Behalve bij zijn werk was hij ook buitengewoon

betrokken bij het wel en wee van zijn (oud)leer- 
lingen en dat bleef hij tot op hoge leeftijd.

Eenmaal met pensioen kon hij meer aandacht 
geven aan zijn culturele en literaire belangstel
ling. Dit leidde tot het vertalen van gedichten. 
Door zijn inspanningen is het onvertaalbaar 
geachte “Jewgenie Onegin” van Poesjkin tot 
een uitgave in het Nederlands gekomen. 
'Scheepsbouwer en poëzie-vertaler' noemde 
hij zichzelf. Niet alleen voor de na-oorlogse 
scheepsbouw is hij van grote betekenis 
geweest.

Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe. 
Op zijn leerlingen heeft hij een onuitwisbare 
indruk achtergelaten.

Mijnheer Jonker bedankt.

T. Lantau

Top monteurs verdienen topbanen
www.monteur.nl

sponsored by HLS Personeelsdiensten

Dit tijdschrift is het enige Nederlandstalige vakblad
dof bericht over de ontwikkelingen en ochtergronden van hel transport van gevaarlijke stoffen. 

Zesmaal per jaar informeert Gevaarlijke Lading over onder meer de ontwikkelingen rond de 

Veiligheidsadviseur, het bestrijden en voorkomen van calamiteiten, het transport, op- en overslag 

van gevaarlijke stoffen, produkten & diensten en afvalverwerking en verwerking van reststoffen.

Alle modaliteiten komen oan de orde!

Nieuwsgierig ?
Bestel nu een proefexemplaar. U  kunt dit aanvragen bij: 

WYT UHgeefgroep, A ntw oordnum m er 2 0 1 7 3 , 3 0 2 0  VB Rotterdam.

Faxen m ag ook: 0 1 0 -4 7 8 0 9 0 4 . 

Gevaarlijke Lading is een uitgave van W Y T  Uitgeefgroep, 

Pieterde Hoochweg 111,  3 0 2 4  B G  Rotterdam.
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De Technische Universiteit Delft werkt hard aan de brug d ie wetenschap en 
maatschappij met elkaar verbindt. M aatschappelijke problem en en ontw ik
kelingen vragen immers m eer dan ooit om een wetenschappelijke fundering. 
Hierin vervult de TU  Delft een voortrekkersrol. Onderzoek dat aan de TU Delft 
wordt verricht en het onderwijs dat wordt gegeven , krijgen hierdoor een extra 
dimensie. Naast de fundam entele kant im pliceert dit ook steeds duidelijker 
de praktische toepassing van kennis en onderzoek. Een ideale en fascinerende 
om geving voor mensen die zich nog verder w illen ontw ikkelen.

TU De ft
ögleraar Weerstand & Voortstuwing

Afdeling Maritieme en Transport Techniek 

Sectie Scheepshydromechanica

De faculteit O ntw erp, 
Constructie en Productie
vorm t een boeiende  
onderw ijs- en onder- 
zoeksom geving voor de 
vakgebieden Industriee l 
O ntwerpen, M aritiem e  
Techniek en W erk tu ig 
bouwkunde.

De leerstoel
H et vakgeb ied  betreft zow el de 
theorie als de praktijk van de w eer
stand en voortstuwing van schepen 
en andere drijvende maritieme 
constructies. Tot de te behandelen 
onderwerpen behoort de weerstand 
van schepen en andere drijvende 
constructies alsm ede hun voort
stuwing, zow el met conventionele 
als geavanceerde uitvoeringsvormen. 
H iertoe behoren onder andere bere
keningsm ethoden en experim entele 
technieken. Onderwerpen als w eer
stands- en verm ogensbepaling, 
rendem entsverhoging, beheersing 
van dynamische krachten en voor
komen van trillingshinder, cavitatie 
en gelu idsbestrijding zijn van groot 
belang. Naast het verzorgen  van 
onderw ijs op academisch niveau op 
dit vakgeb ied , draagt de leerstoel 
bij aan het onderzoek van de sectie 
Scheepshydromechanica door, 
onder andere, het aantrekken en 
b ege le id en  van promovendi.

Persoonlijk profiel
U heeft een academische opleiding en 
bent, bij voorkeur, geprom oveerd.
U beschikt over een brede kennis 
en ruime ervaring in het genoem de 
vakgeb ied , blijkend uit u itgevoerd 
onderzoek en wetenschappelijke 
publicaties. Daarnaast heeft u 
didactische vaardigheden en bereid 
heid tot sam enwerking binnen de 
sectie, met andere afdelingen  van 
de faculteit en internationaal.

De TU  Delft biedt
U wordt benoem d als deeltijd-hoog- 
leraar voor gem iddeld  1 dag per 
w eek  (0,2 dagdeel). Honorering is 
afhankelijk van kwalificaties en 
ervaring en conform  de C A O  
Nederlandse Universiteiten.

U w  sollicitatie
Een schriftelijke sollicitatie, voor
zien van C V  en publicatielijst, 
zien wij graag binnen 4 w eken  
tegem oet. Zend uw sollicitatie aan 
de TU  Delft, Faculteit OCP, afdeling 
P&O, Jaffalaan 9, 2628 BX Delft. 
Verm eld op uw brief het vacature
nummer O C P  20.45.

Voor nadere informatie over de 
functie kunt u contact opnem en met 
de secretaris van de benoem ings
adviescommissie, Prof.dr.ir.
J.A. Pinkster (tel: 015 278 35 98). 
Ook indien u de aandacht w ilt 
vestigen  op geschikte kandidaten 
kunt u zich richten tot prof. Pinkster.

U itgebreide informatie over de 
Technische Universiteit D elft kunt u 
vinden op www.tudelft.nl

http://www.tudelft.nl


A g e n d a

Nationaal

Studiemiddagen Niria
Ontwikkelingen van onderhoudscontracten 
De Kring Groningen/Drenthe van de NV- 
DO en de SUTO organiseren op woens
dag 13 september 2000 de studiemid
dag “Ontwikkelingen van onderhouds
contracten". De bijeenkomst vindt plaats 
in de Martinihal te Groningen. De bijeen
komst wordt gehouden in het kader van 
de vakbeurs Northern Industrial Mainte- 
nance. De volgende onderwerpen ko
men hierbij aan de orde:
• Contractkeuzes vanuit de onder- 

houdsoptiek;
• AVIO: een goed contract voor alle 

partijen;
•  Inkopen van onderhoud;
•  Zin en onzin van partnershipcontrac- 

ten.
De studiemiddag begint om 14.00 uur 
en zal omstreeks 17.00 uur eindigen.

Het menselijke aspect in het bestedings- 
traject van onderhoud 
De werktuigbouwkundigen en de proces
technologen van KM, KNVC en NIRIA or
ganiseren op donderdag 14 september 
2000 de studiemiddag “Het menselijke 
aspect in het uitbestedingstraject van on
derhoud”. De bijeenkomst wordt gehou
den in het kader van de vakbeurs Nor
thern Industrial Maintenance. De 
bijeenkomst vindt plaats in de Martinihal 
te Groningen.
De studiemiddag begint om 14.00 uur 
en zal omstreeks 16.30 uur eindigen.

De kosten van de studiemiddagen bedra
gen ƒ 195,-. Leden van KM, KNCV, NV- 
DO en NIRIA betalen ƒ 155,-, en voor stu
denten ƒ 75,- inclusief consumpties en 
een beurskaart. De prijzen zijn exclusief 
BTW. Deelnemers ontvangen ca. een 
week voor de datum van de studiemid
dag een bevestiging en een factuur voor 
de verschuldigde kosten.
Voor informatie of aanmelding:
Het NIRIAcongresbureau,
tel: 070.3522141, fax: 070.3521221
of e-mail: congres@niria.nl

Cursus Maritieme Expertise
In oktober a.s. zal een 3<iaagse cursus 
Maritieme Expertise worden georgani
seerd door Touw Holding. De cursus is 
speciaal opgezet voor de doelgroep ver
zekeraars, makelaars, reders, juristen 
en andere geïnteresseerden.

Met het geven van deze cursus hoopt 
Touw Holding te bewerkstelligen dat een 
duidelijk beeld verkregen wordt van de 
diverse aspecten van de maritiem-techni- 
sche expertise. Een tweetal excursies 
welke deel uitmaken van het cursuspro
gramma, zullen hier zeker toe bijdragen. 
De volgende onderwerpen zullen worden 
behandeld:
'  De juridische en verzekeringstechni

sche basis.
* De technische basis.

- theoretische en praktische 
scheepsbouw;

- motoren en machinerieën.
* De praktijk

- algemeen;
- cascoschaden;
- motorschaden;
- schaden containers en container 

equipment;
- ladingschaden.

‘ Scheepsreparatie.
* De rol van de klassebureaus.
* Berging, hulpverlening en wrakoprui- 

ming.
* Substandard shipping.
* Risicomanagement.
Behalve Touwexperts zullen ook diverse 
gastdocenten hun medewerking aan de 
cursus verlenen. De cursus zal worden 
gehouden op 3, 4 en 5 oktober 2000 in 
Novotel Rotterdam Brainpark.
Nadere informatie over de cursus Mari
tieme Expertise kan worden verkregen 
bij Touw Holding B.V. te Rotterdam, tel: 
010.2836666, fax: 010.2836660, 
e-mail: rotterdam@touw.nl

International 
September 2000:

5 8  Gdansk, Poland:
Baltexpo 2000. lOth international 
maritime exhibition.
Contact: Agpol Promotion, Poland, 
tel: +48.22.6287295, 
fax: +48.22.6287296, 
email: agpol@pol.pl, 
internet: www.agpol.com.pl

7-9 Yokohama, Japan:
ICHO 2000, the 4th international 
conference on hydrodynamics.
Contact: Local Organising Committee, 
ICHD 2000 secretariat, 
fax: +81.45.3394099, 
email: ichd20sec@mhl.shp.ynu.ac.jp

10-13 Tjamo/Gothenborg, Sweden:
2nd WEGEMT Euroconference- Nu
merical Towing Tank Symposium 
(NuTTS'2000).
Contact: RINA, tef: +44.207.8389149, 
fax: +44.207.8389147, 
email: secretanat@wegemt.org.uk, 
Internet: http://www.wegemt.org.uk

12-14 Genova, Italy:
Seatrade Mediterranean Cruise and 
Ferry convention, conference.
Contact: Seatrade, Vanessa Stephens, 
tel:+813.3669.5811, 
fax:+813.3669.5830

12-14 St.Petersburg, Russia:
ICETECH 2000 6th International 
Conference on Ships and Marine 
Structures in Cold Regions.
Contact: Dr Frank G Bercha, 
tel:+1.403.2702221, 
fax: +1.403.2702014, 
email: papers@icetech2000.com, 
web: www.icetech2000.org/

13-15 Naples, Italy:
Marine Industry into the Millenium: The 
Interaction of Theory and Practice.
Contact: Marcella De Martino and And
rea Pennino, tel: +39.081.2470951, 
fax: +39.081.2470933, 
email: iame2000@irat,na.cnr.it, 
web: www.area.na.cnr.it/irat/iame2000)

18-20 Las Palmas de Gran Canaria, 
Spain:
Coastal Environment 2000 Environ
mental Problems in Coastal Regions.
Contact: Sally Walsh, 
tel: +44.238.0293223, 
fax: +44.238.0292853, 
email: swalsh@wessex.ac.uk, 
web:www.wessex.ac.uk)

19-22 Venice, Italy:
NAV 2000, International Conference 
on Ship and Shipping Research.
Contact: Dr. Bruno Della Loggia, 
tel:+39.0105995460, 
fax: +39.0105995790, 
email: bruno.dellaloggia@cetena.it

20-22 Las Palmas de Gran Canaria:
Oil Spill 2000: oil & hydrocarbon 
spills, modelling, analysis & control.
Contact: Sally Walsh, 
tel: +44.238.0293223, 
fax: +44.238.0292853, 
email: sfwalsh@wessex.ac.uk

24-26 Gulf International Convention and 
Exhibition Centre, Bahrain:
2nd Regional Conference & Exhibi
tion on Protection of the Marine En
vironment and Contingency Ban
ning in the Middle East MEPEX 
2000.

Contact: Santa Singh, 
tel: +971.4336.9992, 
fax: +971.4336.0116, 
email: saritasingli@ibcgulf.com, 
web: http://Www.ibcgulf.com

2526 Athens, Greece:
Quality Management versus Risk Fi
nance in Shipping.
Contact: Mare Forum, 
tel: +31.10.2057455, 
fax: +31.10.2055655, 
email: info@mareforum.com, 
website: www.mareforum.com

2530  Hamburg, Germany:
SMM 2000, shipbuilding, machinery 
& marine technology trade fair.
Contact: Hamburg Messe und Congress 
GmbH, tel: +49.40.35692146, 
fax: +49.40.35692149, 
email: smm@hamburgmesse.de

27-29 Barcelona, Spain:
Ports 2000 2nd International Confe
rence Maritime Engineering and 
Ports.
Contact: Gabriella Cossutta, 
tel: +44.238.0293223, 
fax: +44.238.0292853, 
email: swalsh@wessex.ac.uk, 
web:www.wessex.ac.uk

27-29 London, England:
Human Factors in Ship Design & 
Operation.
Contact: RINA, tel: +44.207.2354622, 
fax: +44.207.2456959, 
email: conference@rina.org.uk, 
web: www.rina.org.uk

Reünie
De heer A. Tempelaar roept zijn klasgeno
ten van de klas BM l c (september 1950) 
van de opleiding tot Scbeepswerktuigkun- 
dige aan de Zeevaartschool te Vlissingen 
op om te reageren op zijn initiatief voor 
een reünie in het komende najaar. 
Studiegenoten die geïnteresseerd zijn, 
worden verzocht contact met hem op te 
nemen.
Adres: A. Tempelaar, Willem van Oranje- 
laan 8,3331 BV Zwijndrecht.
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M aritim e Search
Informatierubriek in Schip en Werf de Zee
Schip en W erf de Zee is al meer dan 
maand meer dan 5000 betalende abon 
Scheepvaartgebied - NVTS.
De nieuwe rubriek M aritim e Search is 
een overzicht van het aanbod, onder do 
M aritim e Search biedt u de mogelijkh 
Graag ontvangen wij uw opgave middel 
bestaande rubrieken.

Ondergetekende
Firma

75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals in de scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt iedere 
nees, waaronder vele 'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op

dan ook de manier om deze professionals over uw product of specialisme te informeren. M aritim e Search geeft maandelijks 
or u zelf gekozen trefwoorden. Zo maakt u, voor maar ƒ 50,- per uitgave, de search naar uw bedrijf een stuk eenvoudiger! 
eid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf de Zee. 
s dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de

Adres
Plaats
Contactpersoon
Telefoon
E-mail

Verzoekt te plaatsen per: ........ . / ......

U  vermelding in Maritime Search: ƒ5 

Onder de rubrieken:
1.

Postcode:

Fax:

... /2 0 0 0 , maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.

0,- per rubrieksvermelding, per uitgave □  inclusief logo: ƒ 100,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)

Datum:
2 .______________________________ _ ___ Handtekening
3 .____________________________ __

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. •  Postbus 1890 •  2 2 8 0  DW RIJSWIJK •  Tel. 0 70 -39 9  0 0  0 0  • Fax 070-390  24 88  (faxen m ag ook)

I I  i j s t  v a n  a d v e r t e e r d e r s

Gustav Adoll Nieweg 60
B A F 17
Bakker Sliedrecht Electro Ind. 4-omslag
Brunei Marine Technology 5
Clayton 57
Coops & Nieborg 40
Eefting Engineering 40
Van der Giessen 57
Gizcm 58
Groenendijk & Soetermeer 20
H L S 44 ,63
C. Kranendonk 51

Lowland International 2-omslag
Ministerie van Defensie 3-omslag
Multi Engineering 40
Oceanwide Crew Alanagement 21
Van Oord A C Z 61
Rometel Trade 53
Technisch Bureau Rijdam 16
Straaltechniek 44
Takmarine 40
Techno Fysica 17
T U  Delft 64
Techn. bureau Uittenbogaart 17

66
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m a r i t i m e t e a  r c (

Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2561 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-524 2430  
Fax 010-524 24 31 
E-mail: info@novenco.nl

■ Audiovisuele Produkties
Westtiolland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423  95 83
Fax 038 -423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■ Automatisering 
(Navision ERP-software)

Logic Vsion b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 0182-39  98 44 
Fax 0182-39  98 45 
E-mail info@logicvision.nl 
www.logicvision.nl

■ Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-407  88 88 
Fax 010-407  84 44 
Email info@nl.abb.com

■ Beunkoelers
Weka Marine 
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek 
Tel.0180-51 65 88 
Fax 0180-51 60 64 
wkmarine@compuserve.com

■ Compressoren
Deno Compressors 
Industrieterrein “De Zaag"
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180442288
Fax 0180-522222 
E-mail: denocomp@wxs.nl

■ Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV /  Chris Marine 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010 -412  02 90. toestel 13 
Fax 010-413  54 69

■ Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

lllAlewijnse 3 roep
Your e le c tr ic a l partner

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-371 61 11 
Fax 024-371 63 10 
Email: ans@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

■ Ingenieursbureau

HNTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING 'CONSULTANT® B.V,

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal 
Tel. 010-501 2215  
Fax 010-501 25 01 
Email: inec@worldonline.nl 
Website: www.inec.nl

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse(B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8  10 
Fax 00 3 2 -3 -710  58 11 
Email: info@multi.be

■ ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079 -342  7433
Fax 079-342  45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 0 23 -557  01 01 
Fax 023-563  79 44 
Email: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■ Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0 181-36  2394  
Fax 0181 -36  29 81

Serv-alJ International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder 
Tel. 0223-61 8800  
Fax 0 2 2 3 -6 1 8 3 1 7

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-592 19 66 
Fax 010-592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-420  91 55 
Fax 010-456  02 42 
vandertaanmediscore@wxs.nl

■ Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tei. 0 1 0 -4 1 3 0 8  52 
Fax 010-413  08 51 
Email: info@groensoet.nl

■ Schadebeperking en 
Reconditionering

Taleon Marine 
Bisschopsmolenstraat 175 
4876 AL EttenLeur 
Tel. 076-501 10 09 
Fax 076-501 18 58 
Email: taleon_marine@wxs.nl

■ Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allship
marin« p/ojrcti

Allship Marine Projects 
Bobeldijk 35 
1647 CE Berkhout 
Tel.0 2 2 9 -5 5 1 2 0 5 /5 5 1 3 0 6  
Fax 0 2 2 9 -5 5 1 2 9 2  
Email: allship@multiweb.nl

■  S cheepslu iken /lu ikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600AEHoogezand
Tel. 0598 -39 55 00
Fax 0598-39  24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

■ Scheepsreparatie
Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1 
3125 BH Schiedam'
Tel. 010-437 0 877  
Fax 010-415  71 50 
Email: shiprepair@nicoverken. nl

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 80 8  77 
Fax 078-618  30 34 
Email: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1, 3034 KN Rotterdam 
Tel. 010 411 46 14 
Fax 010-414  10 04 
Email: info@tbu.nl

■ Schroefpompen
Lefstritz Nederland 
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Tel. 033 246 08 75 
Fax 033 -245 70 25 
Contactpersoon: Ing. K.K, Verloop

■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGiessendam
Tel. 0184 67 62 62
Fax 0184 -67  62 67
Email: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

■ Turbochargers
ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 -407 88 88 
Fax 010-407 84 44 
Email info@nl.abb.com

TurboNed b.v.
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 078 -620 52 52 
Fax 078-612  32 30 
Email: turboned@wxs.nl

■  Verfinspectieburo
C0T
Zijlweg 340342  
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-531 9544  
Fax 023-527 72 29 
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■ Vertaalbureau's
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-617 91 17 
Fax 078-618  68 02 
Email: srtdel@compuserve,com

■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Associatfon 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-627 37 06

Bibliotheek voor Varenden 
Westerwagenstraat 74, Rotterdam 
Tel. 010 411 2389

Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam 
Tel. 010 -476  52 44

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 070-351 61 71 
Fax 070-351 7895

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-341 46 41

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-402 03 98
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FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 010-477  11 88 
Fax 010-477  38 46 
Telegramadres: Zeeceatra

HME
< ƒa r tners  m

HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 0 10 -4 4 4  43 33
Fax 010 -2 1 3  07 00
E-mail into@hme.nl

IVR, Internationale Vereniging 
Rijnschepenregister 
Vasteland 12e, Rotterdam 
Tel, 010-411 60 70

Japanese Marine Equipment Association 
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3, 
Rotterdam 
Tel. 010 -414  64 11

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatscbappij 
Haringkade 2, Umuiden 
Tel. 0255-52  05 01

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesseriaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-241 00 94 
Fax 010-241 00 95

Kunstwachtcentrum Umuiden 
Postbus 303 
1970 AH Umuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900 -0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255 -54  65 99

KNVR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010 -414  60 01

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28 
6700 AA Wageningen 
Tel. 031 7 -4 9  39 11 
Fax 0317 -49  32 45

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c 
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010 -2 4 0  05 92 
Fax 010-240  05 96

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 0 2 0 -5 2 3 8 6 0 0

Rotterdam Municipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010 -489  69 11

Rotterdam Port Promotion Council 
Marconistraat 16, Rotterdam 
Tel. 010 -477  91 44

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011WJ Rotterdam 
Tel. 010 -4 1 4  6191  
VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079 -3 5 3  11 65

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070 -392  52 50 
Fax 0 70-392  37 35

■ Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0180-62  02 11 
Fax 0 180 -62  07 05 
E-mail: techno.tysica@wxs.nl

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blok, Ing. C. Dam, M. de Jong, 
Ir, E.W.H. Keizer, Ing. K.P. Kornaat,
Ir. G.H.G. Lagers. J.N.F. Lamejer, Mr. K. Polderman,
E. Sarton, R.W.P. SeignetteMSc., Ir. E. Vossnack,
K.V.M. Wauters, J.K. van der Wiele.

Abonnementen: Nederland ƒ 120,-
buitenland ƒ175,- (zeepost), ƒ 195,- (luchtpost), losse
exemplaren /  12,-.
Bij correspondentie betredende abonnementen het 
7-cijterige registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en 
worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor 
1 november van enig jaar sctiriftelijk bericht van opzegging is 
ontvangen.
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de ZEE
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‘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 
Scheepsbouwindwstrie VNSI, liet Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het 
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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D e  K o n i n k l i j k e  M a r i n e  is  e e n  v a n  d e  g r o t e r e  w e r k g e v e r s  v a n  N e d e r l a n d .  Z o ' n  1 8 . 0 0 0  b u r -  

g e r m e d e w e r k e r s  e n  m i l i t a i r e n  v i n d e n  h i e r  b o e i e n d  e n  v e r a n t w o o r d e l i j k  w e r k .  D e  D i e n s t  

d e r  H y d r o g r a f i e  m a a k t  d e e l  u i t  v a n  d e  M a r i n e s t a f  v a n  d e  K o n i n k l i j k e  M a r i n e  i n  D e n  H a a g .  

D e  D i e n s t  p r o d u c e e r t  z e e k a a r t e n ,  h y d r o g r a f i s c h e  k a a r t e n  e n  a a n v u l l e n d e  n a u t i s c h e  p u b l i 

c a t i e s  v o o r  h e t  N o o r d z e e g e b i e d  e n  d e  w a t e r e n  r o n d  d e  N e d e r l a n d s e  A n t i l l e n  i n  a n a l o g e  

e n  d i g i t a l e  v o r m .  D e z e  n a u t i s c h e  p u b l i c a t i e s  w o r d e n  o f f i c i e e l  u i t g e g e v e n  t e n  b e h o e v e  v a n  

d e  s c h e e p v a a r t .  D a a r n a a s t  a d v i s e e r t  e n  o n d e r s t e u n t  d e  D i e n s t  d e  o v e r h e i d  e n  d e r d e n  o p  

n a u t i s c h - k a r t o g r a f i s c h ,  h y d r o g r a f i s c h  e n  m a r i e n - g e o d e t i s c h  g e b i e d .  D e  a f d e l i n g  B e r i c h t 

g e v i n g  v a n  d e  D i e n s t  d e r  H y d r o g r a f i e  i s  o p  z o e k  n a a r  e e n  e n t h o u s i a s t e  m b o ' e r  ( v / m )

Berichtgever

T a k e n  Als berichtgever publiceert u Berichten aan Zeevarenden in verschillende verschijningsvormen.

Daarvoor beoordeelt u ontvangen gegevens op relevantie voor de uitgegeven nautische pro

ducten. U assisteert de kartografen bij het beoordelen van de relevantie van brongegevens. 

Verder beheert u de bestanden van de onderafdeling Berichtgeving en adviseert u het onder- 

afdelingshoofd met betrekking tot de berichtgeving.

V e r e i s t  U heeft ruime nautische ervaring en kennis van nautische kartografie op mbo-niveau. Daar

naast heeft u in de praktijk al enige ervaring met nautische kartografie opgedaan en bent u 

bekend met het gebruik van databases en grafische programma’s. Verder beschikt u over 

een uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal en 

over een goede kennis van vaktermen in de Franse en Duitse taal. U bent accuraat, stress

bestendig en ondernemend. Ook kunt u prima in teamverband functioneren en beschikt u 

over goede contactuele eigenschappen.

G e b o d e n  Een verantwoordelijke en afwisselende functie binnen de veelzijdige marineorganisatie. Afhan

kelijk van uw leeftijd en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris maximaal circa f 61.000,- 

(schaal 7 BBAD). Deze bedragen zijn inclusief 8 %  vakantietoeslag. Verder mag u rekenen op 

minimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar. Bovendien kunt u gebruikmaken van 

een uitgebreid pakket studiefaciliteiten om uw vakkennis up-to-date te houden en uit te breiden,

R e a c t i e s  Meer informatie over deze functie kunt u inwinnen bij het hoofd afdeling Productie, de heer

E. Wormgoor, telefoon (070) 316 28 23. Bij personeelsconsulent de heer ing. C A .A  M. van 

Winsen, telefoon (070) 316 30 79, kunt u terecht met vragen over de sollicitatieprocedure. 

In het kader van het emancipatiebeleid streeft het ministerie van Defensie naar het in dienst 

nemen van meer vrouwen. Ook geïnteresseerden die behoren tot een etnische minderheid 

en gehandicapten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Uw  sollicitatiebrief met c.v. kunt u binnen 14 dagen na verschijning van deze advertentie 

sturen naar de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, stafafdeling Burgerpersoneel Adm irali

teit, t.a.v. de heer ing. C .A .A .M . van Winsen, postbus 20702, 2500 ES Den Haag.

De M a rin e . H e le m a a l zo gek n og n iet.
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Bakker Sliedrecht wishes the “GRANUAILE” 
a long and eventful life in the same spirit 
as her namegiver Grace O’Malley.

IER

yp

Q O M C C O  
u / // u  I l K

S L I E D R E C H T

The “GRANUAILE”, an aids-to-navigation vessel, is an asset for the Commissioners of Irish 
Lights. The diesel-electric propulsion and thruster system of this advanced vessel have 

been designed, manufactured and turn-key delivered by Bakker Sliedrecht.

Bakker Sliedrecht developed a diesel-electric concept featuring a 
redundant energy generating and propulsion system of respectively 

5 alternators of 855 kVA, 2 propulsion e-motors of 1140 kW and a 
sidethruster of 1145 kW. The client-specific built Bakker 

Sliedrecht water-cooled frequency converters, together with a 
power-management and monitoring system, take care of 

an optimum control, availability, balanced fuel oil 
consumption and diesel engine load. This turn-key 

project includes the delivery and installation of switch
boards, transformers, control consoles and cabling.

We wish the Commissioners of Irish Lights good 
luck with their new asset.

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.
Phone/Fax +31 (0184) 43 66 66/43 66 77 
P.O. Box 25 3360 AA Sliedrecht 
The Netherlands 
Engineering, Drives. Automation, 
Installation and Service.

Bakker Repair B.V.
Phone/fax +31 (0184) 41 05 55/41 18 53 
P.O. Box 212 3360 AE Sliedrecht 
The Netherlands
Revisions. Repairs, Winding. Balancing, 
Alignment and Diagnosis.


