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M aritiem e O ntm oetingsdag  
K N V T S op  15 novem ber 
2000
Op de Maritieme Ontmoetingsdag op 15 
november 2000 tijdens de vakbeurs 
Rotterdam Marrtime 2000 mocht de 
KNVTS circa 250 gasten verwelkomen 
die gehoor hadden gegeven aan de uit
nodiging met het thema: "De toekomsti
ge ontwikkeling van de Nederlandse 
vloot en de carnère mogelijkheden daar
in’ .

Ezel-gedrag
Een verklaring wordt gegeven voor het 
verschijnsel dat een stilliggend schip 
met roer midscheeps, waarbij een 
sleepboot aan de boeg naar voren en 
naar stuurboord duwt, na enige tijd bij 
vaartlopend schip bakboord uit gaat.

H et vrachtschip  
"Hansa Parijs”
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
22 december de “Hansa Parijs" opgele
verd aan de Royal Amasus Hansen 
Groep in Delfzijl. Het is het eerste schip 
van een serie 1700 tdw kruiplijncoas- 
ters volgens een nieuw ontwerp: de LCP 
90 serie of wel Carebox-Carriers.
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Positie Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam
De Rotterdamse havenwethouder Hans 

Simons wil in Rotterdam het debat aan
gaan over de aansturing van het Ge

meentelijk Havenbedrijf Rotterdam.
"De aanleg van de Tweede Maasvlakte 

en de stellingname van Kabinet en Twee

de Kamer inzake, zijn belangrijke rede

nen om als Rotterdam die discussie naar 

ons toe trekken", aldus Simons tijdens 

zijn toespraak voor de Havenvereniging

Rotterdam waar hij de voorlopige over- 

slagcijfers van de Rotterdamse haven 

over 2000 bekendmaakte.
Simons wees in zijn toespraak een privafr 

sering van het havenbedrijf af gezien de 

ingewikkelde aard en karakter van het ha- 

ven- en industriële complex. Hij wil de 

plussen en minnen van de huidige situatie 

afzetten tegen een Overheids NV. Een on
afhankelijker havenbedrijf kan makkeli|ker

Problemen met de Epirb

In Frankrijk heeft men onderzoek gedaan naar hef zinken van een Frans vissersvaar
tuig, Na het zinken ging de bemanning in een reddingvlot en activeerde de Epirb. Het 

bleek dat het baken pas met grote vertraging werd gepeild. Een onderzoek wees uit 
dat er een verband was tussen het slecht functioneren van de Epirb en het gebruikte 

materiaal voor de vloer van het reddingvlot.

De Epirb werkt wel als u deze rechtopstaand met de antenne geheel vrij in het vlot 

plaatst, of in het water laat drijven (uiteraard met een lijntje aan het redding vlot).
(De Visserman, december 2000)

Carnival Spirit fitted with 
smokeless diesel engines
In a working partnership between Carni

val Corporation (NYSE: CCU and the Fin
nish marine power systems supplier 

Wartsila Corporation, the new 86,000- 
ton cruise ship Carnival Spirit will be fit

ted with the cruise industry’s first smoke

less diesel engines.
The Carnival Spirit, the first ship in a new 

class for Carnival Cruise Lines, is cur

rently under construction at Kvaerner 
Masa-Yards Inc. and is expected to enter 

service in late spring 2001. Its inaugural 

season will include two Panama Canal 

sailings, a senes of Alaska and Hawaii 
voyages, and a new eight-day schedule 

from Miami.

Initially, two of the ship’s six Wartsila 

9L46D engines will be modified with the 

new ‘smokeless’ engine technology. The 

new modified engines represent the cul

mination of a year-long project between 

Carnival and Wartsila to develop a new 

'earth-friendly' power system, dubbed 

project EnviroEngine. The modified engi

nes, part of a dieseklectric propulsion

system, represent one of the most envi- 

ronmentally-friendly power plants ever 

made available for cruise ships, exceed
ing the international standards for emis

sions set out in MARPOL Annex VI.

The two Wartsila 46 EnviroEnglnes use a 

common rail fuel injection system which 

enables injection pressures to be kept 

sufficiently high at all engine speeds - 
even at the lowest levels - to ensure 

clean combustion with no visible smoke 

emissions. The Errviro£ngines will be 

particularly beneficial for use in port, as 

they produce no visible emissions even 

when lightly loaded for producing energy 

for lighting, air conditioning and other ho
tel systems.

The EnviroEngine design is expected to 

be used for other vessels currently under 
construction, including 86,000-ton ships 

by Carnival Cruise Lines and for sister 

companies Holland America and Costa. 
Existing ships can be refitted by repla

cing the current fuel injection pumps with 

common rail components.

risicodragend participeren om bijvoor

beeld bepaalde gewenste bednjvigheid te 

stimuleren of te behouden. Dergelijke 

participaties en bijvoorbeeld ook het ge

ven van incentives bq grondurtgifte of ha
vengelden, verhouden zich soms slecht 

met de rol van de lokale overheid die ten
slotte een onafhankelijk en kaderstellend 

orgaan is. Selangnjk uitgangspunt voor 

Simons in de te voeren discussie is het 
borgen van de publieke belangen zoals 

werkgelegenheid en economische ont
wikkeling, nautisch beheer en veiligheid, 

ruimtelijke ordening en milieu.

Simons hoopt dat het gemeentebestuur 
van Rotterdam voor de zomer van 2001 

een standpunt in deze kan innemen. In 

zijn toespraak brak hij tevens een lans 

om d e  discussie op een zakelijke wijze te 

voeren. "Vooroordelen en emoties voe
ren vaak de boventoon. Het zou goed 

zijn die tos te laten en heel nuchter te kij

ken naar hoe de publieke belangen het 
beste geborgd kunnen worden en ander

zijds het havenbedrijf als faciliteerder zo 

goed mogelijk toe te rusten met het oog 

op de dienstverlening aan de klanten van 

de haven."

Oprichting van d e  
Stichting “ Kernvisie
Een voortdurende energievoorziening 

van hoge kwaliteit en betrouwbaarheid is 

van essentieel belang voor het welzijn 

van onze maatschappij. Weinigen trek

ken in twijfel, dat de voorraden fossiele 

energie eindig zijn. Er lijken nog wel gro

te voorraden aanwezig, maar het is niet 
ondenkbaar, dat de beschikbaarheid 

door zowel technische, politieke als eco
nomische factoren in de komende jaren 

onder druk zal komen te staan. Wanneer 

we hierbij bedenken, dat zowel de we
reldbevolking als het hoofdelijk energie

gebruik, vooral in ontwikkelingslanden 

zullen blijven toenemen, dreigt een insta

biele situatie te ontstaan. Een overgang 

naar een systeem van energievoorzie

ning gebaseerd op duurzame energie 

ligt voor de hand. Gezien de principieel 

lage energïedichtheid van duurzame 

energie zal het echter veel langer duren 

dan veelal wordt ingeschat, alvorens 

duurzame energie een substantieel deel 

van de energievoorziening kan oveme- 
men. Dit zal zeker langer duren dan het 

tijdstip waarop fossiele brandstoffen on

acceptabel schaars worden. Het gebruik 

van energieconversie gebaseerd op 

kerntechnologie is dan een oplossing. 
Deze vorm van conversie is op een inhe

rent veilige wijze uit te voeren, zoals ook 

onlangs in een officiële publicatie van het 

Ministerie van Economische Zaken werd 

vermeld. De Hoge Temperatuur Gasge- 

koelde Reactor (HTGR), kan uitstekend 

inspelen op de huidige trend van klein

schalige elektriciteitsproductie. De op
slag van radioactief afval is een maat
schappelijk vraagstuk. Opslag van de 

zeer gennge hoeveelheden afval is in

technisch opzicht aantoonbaar geen pro
bleem gebleken. Bij gebruik van kern

technologie zijn de COj - emissies boven

dien slechts een fractie van die bij 
verbranding van fossiele brandstoffen. 

De Stichting “Kernvisie’’, opgericht op 24 

oktober 2000, tracht de maatschappelij

ke acceptatie te bevorderen door objec
tieve informatie te verstrekken over de 
volgende aspecten:

Gebruik van energieconversie geba
seerd op kerntechnologie:

- kan op inherent veilige wijze en daar
door maatschappelijk aanvaardbaar 
plaatsvinden;

- spaart de kostbare restanten fossiele 

brandstoffen;

- maakt een evenwichtige overgang naar 

een duurzame samenleving mogelijk;

- stelt de energievoorziening op lange 

termijn veilig;

- beperkt de uitstoot van C02 in de atmo
sfeer.

Voor nadere informatie:

KTZ(T) (bd) G.A.K. Crommelin.
Tel: 071.5617792, 

e-mail: gulian.crommeiin@tip.nl

Het bestuur van de stichting “Kernvisie" 

is als volgt samengesteld:

Prof. ir. R.W.J. Kouffeld, voorzitter 
KTZ(T) (bd) G.A.K. Crommelin, secretaris 

Prof. dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, pen
ningmeester 

Ing H.J. Brand 

Prof.dr.ir. H. van Dam 

Mevr.dr.tr. A. van Heek.

mailto:gulian.crommeiin@tip.nl


Holeby s innovative genset Eur0p6SG CommissiB Stemt 

fam ily complete in met integratie van
Tucking neatly between the existing 

L I6 /24  and L27/38 models comes the 

latest genset engine from MAIM B&W die

sel Holeby-the L21/31.

The Denmark-based engine builder says 

this 210mm bore/310mm stroke de

sign completes its current genset engine 

programme, and builds on the success 

of the other two models which have al

ready logged more than 600 sales.

The company expects to replace the ol

der L28/32H series with this new model 

over the coming years. The power out

put per cylinder of the new model is near

ly as great as that of the older engine, 

despite being of much smaller bore. 

Available in 5, 6, 7, 8 and ^cylinder ver

sions, the L21/31 engine offers an out

put of 190 kW/cyl at 900 rev/min and 

200kW/cyl at 1000 rev/min. So the po

wer range is between 950-1800 kW, 

compared with the older engine's range 

of 1050-1980 kW.

An innovative design concept proven in 

service by the L16/24 and L27/38 engi

nes has been adopted for the L21/31 

derivative. Simplicity and robustness re

mained key priorities for the engine de

signers who drew on experience and 

feed back from shipowners and yards to 

create a reliable engine with low opera

ting costs.

A focus on achieving a low routine mairv 

tenance regime and an extended tine 

between overhauls is reflected in design 

features such as hydraulic tightening of 

marine head-type connecting rods, 

cross-flow cylinder heads, constant ex

haust gas flow, front-end box containing 

all primary connections, built-on high-and 

low-temperature cooling water circuits, 

plus its pipeless design.

The L21/31 genset version will be on 

the testbed next year and the first pro

duction model delivered in 2002. A pro

pulsion engine variant will be introduced 

later, perhaps with common rail injec

tion.

(MER November 2000).

Rexroth in Bosch
Op 13 december jl. heeft de mededin- 

gingsraad van de Europese Commissie 

ingestemd met de overname van Man- 

nesmann Rexroth door Robert Bosch 

GmbH. Beide parti|en zullen hun activitei

ten onder de naam Bosch Rexroth AG 

gaan bundelen. De overeenkomst tussen 

Rexroth en Bosch AT (Automation Tech

nologies) werd geruime tijd geleden ge- 

sloten onder de voorwaarde dat de Euro

pese Commissie haar goedkeuring aan 

deze overname zou hechten. Een onder

zoek van de mededmgingsraad van de 

EC wees in augustus uit dat de combina

tie Bosch Rexroth een te prominente 

plaats in de markt zou gaan innemen op 

het gebied van hydraulische pompen. De 

toestemming van de Europese Commis

sie kon worden verleend onder de voor

waarde dat Bosch haar activiteiten op 

het gebied van axiale plunjer pom0en 

zou verkopen aan een concurrerend be-

Touw koopt Marinco
Touw Holding B.V. te Rotterdam, eigena

resse van een viertal expertisebureaus in 

de maritieme en technische sector, 

heeft op 22 december 2000 het te 

Vlaardingen gevestigde expertisebureau 

Marinco Survey 8.V, overgenomen.

“Dit is een belangrijke stap in de ontwik

keling van Touw. Met deze aankoop brei

den wij onze kennis uit en zijn wij in staat 

onze relaties met meer specialismen van 

dienst te zijn. Wij hebben ons tot doel ge

steld een allesomvattende, internationale 

maritieme en technische service aan te 

bieden en de overname van Marinco is 

een belangrijke stap in die richting”, 

meent Maup Hoppzak, directeur van 

Touw Holding.

Marinco is gespecialiseerd in begelei

ding van nieuwbouw- en reparatieprojec- 

ten, conditiesurveys, surveys voor klas- - 

sebureaus en verzekeringsmaatschap

pijen, budget-surveys, schade-experb- 

ses, projectmanagement en manage

mentondersteuning.

“Voor Marinco betekent de overname 

dat wij ons nu op een breder platform be

vinden onder de paraplu van de grootste 

maritieme en technische expertise-orga- 

nisatie in Nederland”, aldus Ad Visser, 

operationeel directeur van Marinco Sur

vey.

Marinco Survey zal blijven opereren van

uit het kantoor in Vlaardingen onder de 

huidige naam.

De contactgegevens zijn als volgt: 

Westhavenkade 86,

3133 AV Vlaardingen.

Tel: 010.4366233, fax: 010.4360496, 

e-mail: survey@marinco.nl.

Behalve Marinco Survey maken de vol

gende expertisebureaus deel uit van 

Touw Holding:

D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau 

(Rotterdam, Groningen en Maasvlakte- 

Rt), Expertise- en Ingenieursbureau De 

Beijer (Rotterdam), Expertisebureau K. 

Zinkweg (Rotterdam) en Expertisebureau 

Touw-Jansen N.V. (Antwerpen).

In totaal zijn thans 26 experts bij Touw 

Holding werkzaam.

De vijf bedrijven binnen Touw Holding zijn

internationaal werkzaam en zijn gespe

cialiseerd in schadeexpertises, taxaties, 

inspecties, arbitrages en consultancy op 

maritiem, technisch en industrieel gebied 

en in begeleiding van bergmgs- en wrak- 

opruimingsprojecten alsmede nieuw

driji Inmiddels heeft deze verkoop 

plaatsgevonden aan het Amerikaanse 

bednjf Moog, Hiermee zijn de laatste be- 

lemmenngen voor de overname wegge

nomen. In de nieuwe directie van Bosch 

Rexroth AG vormen de huidige Mannes- 

mann Rexroth directieleden de meerder

heid.

De Nederlandse vestingen van de nieu

we Bosch Rexroth AG zijn: Rexroth B.V., 

Rexroth Hydraudyne BV., Rexroth Hydro- 

care B.V. en Star Linear Systems B.V.

De officiële start van Bosch Rexroth AG 

zal in het eerste kwartaal van 2001 

plaatsvinden. Voor die tijd zullen nog eni

ge formaliteiten vervuld moeten worden, 

zoals toestemming van de US Federal 

Trust Commission,

Deze toestemming van de Europese 

Commissie betekent voor het Rexroth- 

concern, dat na maanden van onzeker

heid nu het moment is aangebroken om 

de lang verwachte start te maken met 

Bosch Rexroth AG., een sterk, wereld

wijd opererend concern op het gebied 

van de aandrijf-en bestunngstechnologie.

bouw- en reparatieprojecten.

Touw Holding beschikt tevens over een 

internationaal netwerk van expertisebu

reaus over de gehele wereld.

De heren Maup Hoppzak (I) en A d  Visser

mailto:survey@marinco.nl


Nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum
Beele Engineering gaat een nieuw onder

zoeks- en ontwikkelingscentrum met üa^ 

nings- en opleidingsinstituut bouwen. Het 
nieuwe centrum richt zich op passieve 

brandpreventieproducten en -systemen 

en op verbetering van vluchtwegmarke- 

ringen in gebouwen en aan boord van 

schepen. Hiertoe omvat het centrum 

een, voor zover bekend unieke, demort- 

stratie-opstelling waarin gedragingen van 

vluchtende personen kunnen worden ge

registreerd.

Het nieuwe pand wordt gerealiseerd op 

een perceel met een oppervlakte van 

ruim 4.000 m2 aan de 4e Broekdijk te 

Aalten in de nabijheid van het bedrijfs

pand van CSD International, een dochter

onderneming van Beele Engineenng.
Het nieuw te bouwen centrum bestaat uit 

een presentatieruimte voor maximaal 45 

personen en een zogenaamde mock up-

opstelling van ca. 500 m2 waarin diverse 

vluchtwegmarkeringssystemen zijn aan

gebracht. Hiertoe behoort uiteraard ook 

het Yfestos-pakket, dat door Beele Engi-

Naast de presentatieruimte en de mock 

upopstelling omvat het centrum drie la
boratoria met een totale oppervlakte van 

300 m2. In de laboratoria zullen groot
schalige brandproeven, mechanische 

proeven en lichtemissieonderzoek wor

den uitgevoerd.

neenng op de markt wordt gebracht. In 

de ruimte kan worden bepaald wat de ef

fectiviteit van de verschillende systemen 

m het donker is. Daarbij worden vanuit 

een aparte technische ruimte annex 

showroom gedragingen van vluchtende 

personen in de proefopstelling met be
hulp van infraroodcamera's en een audio- 

en videosysteem vastgelegd.

S p ectacu la ire  boot v o o r b ran d w ee r G o u d a
In het recente verleden heeft Euro Off

shore uit Werkendam al diverse brand
weerkorpsen in Nederland voorzien van 

een brandweerboot. Zo maken de korp
sen van o.a. Breukelen en Moerdijk in

middels gebruik van een compleet uitge
ruste opblaasbare brandweerboot RIB 

die door Euro Offshore is geleverd. 
Onlangs was het brandweerkorps van 

Gouda aan de beurt. De duikaldelmg al

daar werd verblijd met een hulpverle- 
ningsvaartuig met talloze mogelijkheden. 

Allereerst wat relevante informatie: Euro 

Offshore leverde een Marshall 90 RM op 

blaasboot inclusief rollbar en solide |oc- 

keyseat. Heel bijzonder is ook de Mercu- 
ry 40 PK Jet buitenboordmotor. Waarom 

zo bijzonder? De jet motor zuigt water

aan en blaast water weer naar buiten om 

voortstuwing te leveren. Voordeel van dit 

systeem is dat de buitenboordmotor 
geen propeller heeft waardoor de duikers 

veilig onder de boot kunnen werken.

Euro Offshore zorgt er daarnaast voor 
dat de Marshall 90 RM wordt geleverd 

met tal van accessoires. Dat varieert van 

afmeerlijnen en ankergerei, zoeklicht en 

dieptemeter, tot een fishfinder (prima te 

gebruiken bij het opsporen van bijvoor

beeld autowrakken) en het noodzakelijke 

blauwe flitslicht.
De duikafdeling van de brandweer in 

Gouda beschikt inmiddels dus over een 

hulpverleningsvaartuig dat in noodsitu

aties optimaal inzetbaar is. Een vaartuig 

ook dat is voorzien van de officiële stri-

Rutger van Slobbe 
‘Havenman van het jaar 2000'
De Rotterdamse havenpersclub ‘Kyoto’ heeft Rutger van Slobbe, lid van 
de Raad van Bestuur van P&O Nedlloyd, uitgeroepen tot 'Havenman van 
het jaar 2000'. Hij heeft deze titel te danken aan de rol die hij heeft ge
speeld bij het besluit van P&O Nedlloyd om samen met containerover- 
slagbedrijf ECT een nieuwe Containerterminal op de Maasvlakte, 
Euromax, te bouwen.
Tijdens een bijeenkomst op 8 januari, waarvoor ook alle vorige 'haven
mannen' waren uitgenodigd, werd de nieuwe 'Havenman' Van Slobbe lof 
toegezwaaid door persclubvoorzitter Jan Gerritsen, die hem prees voor 
zijn onderhandelingstactiek. "Hij heeft voor elkaar gekregen dat 
Rotterdam honderden miljoenen investeert, niet alleen in havenaanleg en 
kademuren, maar ook in suprastructuur”, zei hij. “Mede door zijn inzet is 
met de komst van Euromax de strategische positie van de Rotterdamse 
haven in het wereldwijde containervervoer versterkt."

ping van de brandweer. Last but not 

least moet nog worden vermeld dat de 

Marshall 90 RM van Euro Offshore vol

doet aan alle voorschriften die het Minis

terie van Binnenlandse Zaken voor dit 

soort hulpverleningsvaartuigen heeft 

voorgeschreven. Kortom, Gouda heeft 
er een prima hulpverleningsvaartuig bij.

N O U E N C O
HI-PRES AIRCONDITIONING  

HEATING AND VENTILATION  

FOR  
M ARINE AND O FFSHORE

Design, d e liv e ry  o f  complete heating, 
ventilation and airconditioning plants. 

Delivery o f  fans, unit heaters, weather hoods 
and accessories.

N O V E N C O  B.V.
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS BERGSCHFNHOEK 
HOLLAND
Téléphoné : +31 10 524 24 30 
Telefax : +31 10 524 24 31 
E-mail : info@novencojil



_  _ B^. Technisch Bureau 

Ü ITT E IM BO GAART
S e in h u is w a c h te r  1 -  3 0 3 4  KH R o tte rd a m  
T ele foon : 0 1 0 -4 1 1  46 14 -  Fax: 010  - 414 10 04  
E-m ail: in fo@ tbu .n l

B  techtaxtii.de

TECHTEXTIL
Internationale vakbeurs voor technisch textiel en non-wovens

B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
S im p le x -C o m p a c t-S e a ls  
S im p le x -C o m p a c t-F in  s ta b iliz e rs  
S im p le x -C o m p a c t-S te e r in g  g e a rs  
S im p le x -C o m p a c t-B e a r in g s  
S im p la n -M e c h a n ic a l S e a ls  
C e n tra x -B u lk h e a d  S e a ls  
S te rn tu b e  a n d  s te rn tu b e  b u s h e s  
T u rb u io -S e p a ra to rs  
MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH  
D e c k m a c h in e ry  
S h ip lifts  a n d  s l ip w a y  w in c h e s  
NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH  
S h ip c ra n e s
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH
Dredging gearboxes 
Propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOUERUNG UND AUSBAU GmbH
A c c o m m o d a t io n  s y s te m  a n d  w e tu n its
KUPKE + WOLF GmbH
B o o ste r  m o d u le s
DECKMA HAMBURG GmbH
Oil c o n te n t m e te rs
EUCARO BUNTMETALL GmbH
C u n ife r  p ip e s  a n d  fitt in g s
M OHR HEBETECHNIK GmbH ! ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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H ightex fo r a better liv ing

Zet uw  bedrijf in de hoogste versnelling want op de Techtextil
in Frankfurt kunl u kennismaken met de veelzijdige mogelijk
heden van technisch textiel. M et de nieuwste technologie voor 
bijvoorbeeld auto, trein, vliegtuig, scheep- en ruimtevaart en 
nieuwe ontdekkingen voor hogere prestaties bij lager energie
gebruik m hel toepassingsgebied M obiltech, Dit alles houdt 
uw bedrijf in beweging en maakt de Techtextll tot het eerste 
agendapunt voor iedereen die de toekomst van dichtbij mee wil 
maken Kom dus naar de Techtextll, u bent er van harte welkom

Voor verdere informatie; Messe Frankfurt 
Vertegenwoordiging Nederland 
Tel: 020-623 8744 Fax: 020-62014 56 
info@netherlands.messefrankfurt.com

Messe Frankfurt
Officiële Delegatie voor België
en Luxemburg en bij de EU
Tel: 02 - 534 95 95 Fax: 02 - 534 96 96
info@belgium messefrankfurt.com
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Maritieme Markt QSQ Menso de Jong

Rotterdam niet langer main port

D
e Rotterdamse containerover- 
slag daalde in 2000 met 1,2%. 
Reden voor paniek? Welnee, 
zegt Willem Schotten van het 
Gemeentelijk Havenbedrijf, in 
2001 krijgen we vast wel een 

deel van de verloren lading terug. Is hij daar al 
tevreden mee, terwijl Zeebrugge de containe- 
roverslag met bijna 17% zag toenemen en 
Antwerpen met 13%? Ook de Duitse havens 
vertoonden in 2000 een flinke groei. Mis
schien willen we voor containers ook hele
maal niet meer een mainport Rotterdam, 
maar alleen een Holland port Rotterdam. Dat 
betekent minder groei bij het wegtransport, 
dus minder druk op de wegen en minder 
luchtvervuiling, althans in Nederland. Pas als 
de Betuwelijn klaar is, zodat er meer lading 
per spoor kan gaan, zou de Rotterdamse corv 
taineroverslag weer mogen groeien.
Minister Netelenbos lijkt daar eveneens op

aan te sturen met het steeds verder vooruit
schuiven van een beslissing over de Tweede 
Maasvlakte. Na de vertraging bij het gereed
komen van de maatschappelijke kosten/ba
ten analyse door Centraal Plan Bureau, Ne
derlands Economisch Instituut en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid moet nu 
een adviesraad zich bovendien over de studie 
buigen. De minister kan dus rustig op zomer
vakantie gaan om misschien tegen het einde 
van het jaar de onderhandelingen met Rotter
dam te beginnen. Nu minister Zafm bij derge- 
lijke grote projecten, tot stand te komen met 
staatssteun, ook medezeggenschap bij de ex
ploitatie verlangt, kunnen die onderhandelin
gen nog lang duren. Tenslotte kan de over
heid dermate stringente eisen stellen aan de 
voorgenomen private/publieke financiering 
van het project, dat de private sector het laat 
afweten met verdere vertraging als gevolg.

M eer concurrentie nodig
Toch zou minister Zalm wel eens gelijk kun
nen hebben. Rotterdam heeft monopolievor
ming in de haven nimmer tegengewerkt. Inte
gendeel zelfs, agristuwadoor HES Beheer 
kreeg reeds jaren terug actieve steun van het 
GHR dat concurrenten als Rijsdijk het zo moei
lijk mogelijk maakte in de haven te werken. 
ECT kreeg het monopolie op de Maasvlakte 
voor de containeroverslag. De kleinere stuwa
doors moesten zich maar tevreden stellen 
met de Waalhaven met zijn beperkte diep

gang. ECT heeft zich vervolgens lange tijd 
kunnen verzetten tegen aantasting van zijn 

monopolie door rederijen die over een eigen 
terminal op de Maasvlakte wilden beschik
ken. Een haven met een enkele operator 
voor de containerterminals, zoals ECT en 
PSA in Singapore, wordt weliswaar door 

sommigen geacht efficiënter te kunnen wer
ken omdat de schepen beter over de ver

schillende terminals zijn te verdelen. 
Maar, nog ervan afgezien dat ECT de 

afgelopen twee jaar allesbehalve 
een toonbeeld van efficiëntie 

was en nog steeds niet is, 
"■**- is er nu eenmaal een 

onmiskenbaar stre
ven bij de klanten over ei

gen terminals te beschikken. 
Het zal een wat groter ruimtebe

slag in een haven vereisen, maar 
een reder doet het liever zelf dan af

hankelijk te zijn van een dure monopolist die 
bovendien een slechte reputatie heeft bij 
transporteurs naar en verladers in het achter
land. Rotterdam verdedigt dergelijke monopo
lies met de stelling dat sterke havenbedrijven 
nodig zijn om de concurrentie van buitenland
se havens te kunnen weerstaan. Tegelijkertijd 
was er evenwel in de haven het gevoel dat die 
concurrentie wel mee zou vallen omdat re
ders en verladers Rotterdam toch met konden 
laten vallen. ECT meende dan ook zich een 
hautaine opstelling te kunnen veroorloven. 
Veel tijd is daardoor verloren gegaan bij de 
onderhandelingen over medezeggenschap en 
medefinanciering in de terminals van Maersk 
en P&O Nedlloyd. Tijd, die wellicht beter be
steed had kunnen worden aan de verbetering 
van de automatisering van de communicaties
tromen tussen stuwadoors, reders, overige 
transporteurs en verladers. Als Zalm de me
dezeggenschap van de overheid wil gebrui
ken om meer concurrentie in de Rotterdamse 
haven te bevorderen, zal hij waarschijnlijk op 
de steun van velen kunnen rekenen. Dit te 
meer, daar GHR, met een direct belang in 
ECT, er nu helemaal gebrand op kan zijn het 
bedrijf de hand boven het hoofd te houden. 
Ook PSA heeft gemerkt dat het de trend naar 
eigen containerterminals niet kan tegenhou
den; Maersk-Sealand besloot immers van 
Singapore te verhuizen naar de andere kant 
van Straat Johore.

D e M alacca-m ax van W ijnolst
Het idee van professor Nico Wijnolst voor een 
Malacca-max containerschip van 18.000 teu 
lijkt dan ook hopeloos verouderd, want zo'n 
schip met een diepgang van 21 meter zou 
weliswaar alleen Rotterdam kunnen aanlopen, 
maar zal daar in ieder geval de komende tien 
jaar geen geschikt terminal vinden om de la
ding te lossen. Maar Wijnolst gaat met zijn tijd 
mee. Bij de TU Delft heeft hij door Marco 
Scholtens een Malacca-max laten ontworpen 
met een diepgang van slechts 18 meter, al is 
dat dan geen Malacca-max meer. Dat schip 
kan zowel de te bouwen Westerschelde Con
tainer Terminal bij Vlissingen aanlopen als de 
nieuwe Duitse containerhaven die in Cuxhaven 
of Wilhelmshaven moet komen. Dan krijgt het 
Centraal Plan Bureau bovendien gelijk met de 
aanname dat er in Rotterdam nog genoeg 
plaats is voor extra havenactiviteiten. Het 
moet immers mogelijk zijn een plek te vinden



waar de feedersc hepen van 1000/2000 teu 
hun lading, komende uit Vlisslngen of Wik 
helmshaven/Cuxhaven, kunnen lossen. Als 
zelfs dat niet mogelijk is, bestaat er nog de 
Ceres Terminal in Amsterdam. De rails van de 
Betuwelijn kan dan worden opgenomen om te 
worden hergebruikt voor een aansluiting van 
Vlissingen op de Uzeren Rijn.
Pessimisten kunnen zelfs stellen, dat er hele
maal geen extra capaciteit nodig is en even
min veel grotere schepen, omdat de groei in 
het containervervoer toch eens moet afzwak
ken. Ocean Shipping Consultants beweert 
evenwel dat de globale containeroverslag zal 
groeien van 210 mln teu in 1999 tot, afhanke
lijk van het scenario, 307 of 337 mln in 2005 
en tot 400/462 mln in 2010. In Noord-Europa 
zou de overslag toenemen van 28,8 mln in 
1999 tot 41/42 mln in 2005 en 51/55 mln 
teu in 2010. De jaarlijkse groei van 7,8% in 
NoordEuropa gedurende 1995/99 zou daar
bij afnemen tot 6/6,5% gedurende 
1999/2005 en tot rond 5% in de volgende vijf 
jaar. Met een sinds vorig jaar verbeterde eco
nomie in West-Europa lijkt dit scenario niet al 
te optimistisch. Het NML gaat in rapport nr. 
15 met beleidsaanbevelingen uit van een 
groei van respectievelijk 4,7% en 3,7% voor 
de containeroverslag in tonnen, maar daarbij 
is geen rekening gehouden met het effect van 
nieuwe infrastructuur als de Tweede Maas
vlakte en een grotere sluis in Umuiden. Het zal 
interessant zijn straks te horen hoe de ex
perts van al die adviesbureaus een mogelijke 
verdubbeling van de containeroverslag in 
Noord-Europa gedurende de komende vijftien 
jaar denken te verwerken. Misschien door

overheid de innovatie binnen de maritieme 
cluster te stimuleren, dit te meer daar deze 
sector sterk afhankelijk is van de buitenland
se markt. Helaas is er nog weinig gedaan 
met deze aanbeveling. Wijnolst heeft wel
iswaar de TU Delft gestimuleerd de tot de 
verbeelding sprekende Malacca-max te 
ontwerpen, maar dat ontwerp zou 
reeds onderwerp kunnen zijn 
van meer innovatief on
derzoek. Zo wordt de 
deklast op dit schip ver
hoogd tot acht contai
ners wat belangrijke 
veiligheidsrisico's met 
zich meebrengt, zo
wel in de haven bij het 
sjorren van de deklast 
ats op zee door het 
overboord slaan ervan.
Met het reeds bestaan
de ontwerp van een 
open containerschip zijn 
deze risico’s te vermij
den, maar dat verlangt in
novatief denken hoe het 
probleem van de grotere bru
to tonnage en dus hogere ha
ven- kosten van zo'n open schip op 
te lossen. Dat is voornamelijk een internatio
naal regelprobleem zodat juist de overheid bij 
dat onderzoek het voortouw kan nemen.
Voor de scheepsbouw, sterk afhankelijk van 
de export, is innovatie eveneens belangrijk. 
Het gaat misschien te ver te verlangen dat 
een klein land als het onze vooroploopt bij re
volutionaire vernieuwing, maar we kunnen wel

nee.e cotoc-ueetwTie. modus.

verkrijgen. SPS zou bij een aanvaring of stran
ding eerder indeuken dan scheuren, waar
naast het isolerend is en trillingen en geluid 
dempt. Het is volgens Lloyd's List reeds toe
gepast bij de reparatie van de veerboot 'Pride 
of Cherbourg’ waarop zo'n sandwich werd 
aangebracht boven een zwaar gedeukt auto- 
dek. Toepassing in de scheepsbouw moet 
ook mogelijk zijn, maar zal ongetwijfeld nog 
veel innovatief onderzoek verlangen. Juist de 
kleine Nederlandse scheepsbouw kan daar 
wat aan doen, want het lijkt toch logisch een 
nieuw concept eerst op een binnenschip of 
een kleine kustvaarder te beproeven. Cono- 

ship in Groningen 
zou reeds enthou
siast zijn over

   de mogelijkheden
van SPS.
Misplaatst lijkt 
daarentegen het

voor te stellen toch een noordtak vanaf de Be
tuwelijn aan te leggen, zodat in Wilhelmshaven 
geloste containers snel naar Rotterdam zijn te 
vervoeren.

Innovatie helpt export
Het NML constateert een samenhang van de 
mate van innovatie bij ondernemingen en de 
exportquote. Daarom de aanbeveling aan de

wat doen aan de toepassing van reeds ont
wikkelde ideeën. Zo heeft het Engelse Intelli
gent Engineering Ltd. het Sandwich Plate Sys
tem (SPS) ontwikkeld. Daarbij wordt tussen 
twee dunne stalen platen polyurethaan gespo
ten dat zich vervolgens stevig hecht aan het 
staal. Bij gebruik in de scheepsbouw zou min
der laswerk -daardoor minder risico van latere 
scheuren- nodig zijn en een lichter schip zijn te

onderzoek dat minister Nete
lenbos laat uitvoeren naar de mogelijkheid 
van RoLa-vervoer (Rollende Landstrasse) op 

de Betuwelijn. Iedereen weet al dat het ver
voer per trein van vrachtauto's met chauffeur 
alleen mogelijk is met flinke rijkssubsidies. !n 
Duitsland wordt het voornamelijk toegepast 
om de beperkingen bij het wegtransport over 
de Alpen te omzeilen. Beter zou het zijn te on
derzoeken waarom RoRo-vervoer van vracht
auto's per binnenschip tot dusverre niet van 
de grond is gekomen.
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Vernieuwen en Innoveren in de 
Scheepsbouw
De sectie Scheepsbouw (afdeling Maritieme Techniek, TU Delft) heeft, in samenwerking met het N IM , de opdracht gekregen 
om de mogelijkheden tot Vernieuwing en Innovatie in de Scheepsbouw te onderzoeken.
De vraag is welke innovaties de concurrentie positie van de Nederlandse scheepswerven zouden kunnen verbeteren. Het pro
ject zal in oktober 2001 zijn afgerond. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met twaalf werven e n  vijf toeleveranciers.
De VNSI, werven, HME en toeleveranciers hebben, met ondersteuning van het ministerie van EZ, h e t initiatief genomen.

T
egelijkertijd start onderzoek op 
het gebied van het robotiseren 
van het lassen. Alle projecten 
worden gesubsidieerd door 
Senter in het kader van de SMO 
regeling. De totale omvang van 

de opdrachten beloopt ca. 3,7 miljoen gul
den. De duur is drie tot vier jaar.
Over deze projecten zal in de rubriek Vernieu
wen en Innoveren in de Scheepsbouw1 maan
delijks in SWZ verslag worden gedaan.

D e  achtergrond
In de internationale scheepsbouwmarkten is 
de laatste jaren sprake van een moordende 
concurrentiestrijd. Koreaanse werven nemen 
de orders ver onder de kostprijs aan en vullen 
daarmee gestaag de capaciteit voor meerde
re jaren. Japanse en Europese werven verlie 
zen hand over hand marktaandeel. In sommi
ge Europese landen is bovendien sprake van 
'innovatieve en onzichtbare’ vormen van 
steun.
Het gevolg is dat wereldwijd vele werven zich 
op de markten van de kleinere schepen con
centreren en daarmee ook de niche markten 
van de Nederlandse scheepsbouw bedreigen. 
Er is sprake van een domino effect naar mark
ten voor de kleinere schepen.

D it is geen goede ontw ikkeling
Het 'level playing field' is voor de scheeps
bouw kennelijk nog een illusie, ondanks de in
spanningen die internationaal worden onder
nomen om tot een gezonde marktstructuur te 
komen. Het concurrentiespet wordt in ieder 
geval niet overal volgens dezelfde regels ge
speeld. De subsidies elders verstoren nog 
steeds het ‘level playing field' waar overheid 
en scheepsbouw in Nederland voor hebben 
geijverd.
Dit is een van de redenen om na te gaan of er, 
en zo ja waar en hoe, mogelijkheden zijn voor 
verbetering van de concurrentie positie van 
de Nederlandse Scheepsbouw.

H et project ‘Vernieuwing  
bedrijfsprocessen’
Zijn de middelen, methoden en technieken, 
voor het verkrijgen en realiseren van de op
dracht voor de bouw van een schip, te verbe
teren en is daarmee het concurrerend vermo
gen te vergroten? Het project heeft tot doel 
daartoe nieuwe ideeën te genereren en na te 
gaan welke eisen de realisatie stelt.

Dit is geen eenvoudige opgave. Het analyse
ren en evalueren van de bedrijfsprocessen is 
alleen dan zinvol indien dit in samenwerking 
met werven en toeleveranciers kan worden 
uitgevoerd. De Nederlandse werven verschil
len wat betreft uitrusting en werkwijze, bedie
nen dezelfde of verschillende markten en 
doen dat vaak met eigen ontwerpen. Er is ook 
sprake van onderlinge concurrentie. Dit type 
onderzoek vraagt dus een zorgvuldige aan
pak.
Zijn er mogelijkheden om in samenwerking in
novaties en vernieuwingen te stimuleren en 
win-win situatie te creëren? Bijvoorbeeld door 
gezamenlijk nieuwe technologieën te ontwik
kelen die vervolgens door de bedrijven indivi
dueel in de praktijk worden gebracht toege
spitst op de eigen omstandigheden.

Het beoogde resultaat van dit onderzoek is 
een actielijst met projecten die kansrijke op
ties bieden waarvoor bij meerdere bedrijven 
belangstelling bestaat. Voor het begrip 'kans

rijk' worden in samenwerking met de bedrij
ven criteria ontwikkeld, waarmee een onder
linge vergelijking van de opties (ranking) ge
maakt kan worden.

D e  a a n p a k
Het startpunt is huidige situatie. Voor het in
ventariseren en evalueren van veranderingen, 
ideeën of suggesties over innovaties en nieu
we technologieën is inzicht nodig in de te ver
wachten effecten. De basis daarvoor zal re
alistisch en betrouwbaar moeten zijn.

Er is begonnen met het maken van een 
wereldwijd overzicht van het onderzoek naar 
de verbeteringen van bedrijfsprocessen in de 
scheepsbouw over de laatste 15 jaar. Dit 
levert een overzicht op dat onder meer wordt 
gebruikt om de ontwikkelingen in Nederland 
en elders te vergelijken. Daarmee ontstaat 
een beeld van de trends in het onderzoek en 
de eventuele toepassing van de resultaten bij 
de werven, voor zover dit valt te achterhalen.

Afhankelijk van het marktsegment, het type 
scheepswerven en de wijze waarop wordt ge
werkt zullen er verschillen zijn. Het oogmerk 
is echter de trends in de vernieuwing van de 
bedrijfsprocessen in beeld te brengen.

B ra in storm in g  en  scenario’s 
Met de deelnemende bedrijven wordt vervol
gens nagegaan welke vernieuwingen voor de

Het onderzoek Vernieuwing Bedrijfsprocessen

Aanvang: maart 2000 

Gereed: oktober 2001
Doel: Innovaties voor verbetering concurrentie positie Nederlandse Scheepsbouw 

Uitvoering: NIM, TU Delft, VNSI, HME, 12 werven, 5 toeleveranciers.
Methode: Literatuur onderzoek. Ideeën genereren. Vaststellen van crrtena en prioriteiten. 

Middelen: Publicaties, Brainstorming, Scenario-anatyse, Interviews.
Beoogd resultaat: Kansrijke initiatieven, gerangschikt naar prioriteit.



Nederlandse Scheepsbouw kansrijk kunnen 
zijn.
De resultaten van het literatuuronderzoek vor
men ook het startpunt voor een uitwisseling 
van gedachten in combinatie met een brain
storming over de opties.

Brainstorming en scenario’s zijn de ingrediën
ten waarmee potentiële doorbraken zullen 
worden getoetst, die vervolgens aan de deel
nemende bedrijven worden voorgelegd voor 
een evaluatie.
Groepen van deelnemers krijgen één van de

scenario's voorgelegd met de vraag aan te 
geven welke maatregelen en acties zij onder 
de geschetste omstandigheden zouden kun
nen of willen nemen.

De scenario's beschrijven de veronderstelde 
(per definitie niet-realistische) veranderingen 
in de maatschappelijke en economische om
geving van de scheepswerf en hebben dus 
betrekking op de bednjfs-exteme aspecten. 
De wijze waarop men op het geschetste sce
nario denkt te reageren, heeft betrekking op 
bednjfs-inteme aspecten.

Na een ordening analyse en evaluatie van de 
verzamelde informatie volgen interviews met 
de deelnemende bedrijven.

De verwachting is dat een aantal kansnike ini
tiatieven en actieplannen zullen worden gefor
muleerd en naar prioriteit gerangschikt. Zowel 
voor de scheepsbouwindustrie als geheel als 
voor de individuele deelnemers.
Het project wordt afgerond met presentaties 
aan de industne in het naiaar van 2001.
Wij houden U van de voortgang op de hoogte.

delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

Wij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, M icrostation, Nupas en Cadmatic.
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Web: http://www.dme.be
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Zeemanschap QgSi M a* van Hilten, Dick Engelbracht, Jim Vink
en Freek Verkerk

door

Ezel-gedrag
Onderstaand artikel met de oorspronkelijke ti
tel "Unpredictable behaviour” is eerder gepu
bliceerd in een uitgave van "Port Technology 
International” (november 2000). In de aanhef 
werd verwezen naar een eerdere publicatie 
over het gebruik van escort-tugs: “The utilisa
tion of escort tugs in restricted waters”. Dit ar
tikel verscheen in de uitgave van "Port Tech
nology International" van november 1999. 
Aangezien de inhoud van dat artikel niet bij al
le lezers van Schip en Werf de Zee bekend zal 
zijn, zullen we u eerst het in die publikatie ge
schetste probleem voorleggen.
In het betreffende artikel wordt een aantal 
proeven beschreven en geanalyseerd. De 
proeven hadden tot doel de effectiviteit van 
de sleepboten bij de diverse wijzen van assis
tentie te vergelijken. Bij één van de beschre
ven ware grootte proeven, waren de sleep
boot "S/R California” (conventionele 
dubbelschroever, 7200 PK.) en het geassi
steerde zeeschip “S/R Baytown” (57.720 
dwt, diepgang 10 m) betrokken. Tijdens deze 
proef was de sleepboot aan het zeeschip 
vastgemaakt nabij de bakboord voorschou
der. Zie figuur 1. Bij een vaart van 5 knopen

Tekening: Auke van Hilten

en een Rate of Turn (RoT) gelijk aan nul, werd 
de machine van het zeeschip gestopt en het 

roer midscheeps gelegd. 
Vervolgens werd de sleep
boot opdracht gegeven 
met zijn volle vermogen 
het voorschip naar stuur
boord te duwen.

Hoewel uit de praktijk be
kend is dat het effect van 
een voorsleepboot bij een 
vooruit-varend schip aan
merkelijk minder is dan 
van een achtersleepboot,

begon het schip, zoals verwacht, naar stuur
boord te draaien. De vaart bleek geleidelijk 
aan toe te nemen tot ongeveer 5.6 knopen. 
Na enige tijd nam de RoT over stuurboord 
echter af en draaide om in RoT over bak
boord: het schip begon, tegen de verwach
ting in, naar bakboord te draaien. Tijdens een 
studie naar d it fenomeen meenden de au
teurs dit het beste te kunnen betitelen met de 
naam “ezel-gedrag”. Het nu volgende artikel 
tracht dit gedrag middels twee verschillende 
theoretische benaderingen, van kwalitatieve 
aard, te verklaren en zelfs, voor bepaalde situ
aties, aannemelijk te maken.

The pilot corporation of the Netherlands, in co-operation with the Royal Netherlands Naval College and the Maritime Re
search Institute Netherlands (MARIN), have studied the phenomenon by carrying out some simulator tests with existing ma
thematical ship models and making a brief evaluation. During the simulator tests it became clear that, depending on the size 
of the ship, the tug’s bollard pull and of course the ship’s speed, the ship finally turned to port while the tug was still pushing 
the bow to starboard.

There are several theoretical approaches to 
the behaviour of ships during manoeuvres. 
Using two of these approaches we concluded 
that the phenomenon, although unexpected 
from a practical point of view, can be explain
ed theoretically. The first part of this article is

about the practically oriented point of view 
used during the training of Dutch pilots in 
manoeuvring, using theory based on the influ
ence of the drift angle (in the centre of gravi
ty). The second part explains the pheno
menon by using the equation of motion and is

more abstract in character. Both approaches 
show, quite clearly, that the phenomenon can 
be explained.

During the training of Dutch pilots in manoeu
vring, experienced pilots and instructors try to



give their colleagues a clear theoretical in
sight into the subject matter by explaining the 
relevant forces apparent during a turn using 
phenomena like drift angle (b) of the centre of 
gravity (G), the resulting inflow direction of the 
surrounding water and the effect of bow lift 
caused by it. Using this method the change of 
the turn to starboard into a turn to port can be 
explained. Unfortunately the under keel clear
ance during the full scale test was not mentio
ned in the article. Therefore the influence of it 
on the behaviour of the ship has not been ta
ken into account in this reaction.

The approach using the drilt 
angle
We will start with an overview of the principles 
used. See figure 2.
Once the rudder angle (8) can be given a cer-

Figure 2

tain value, in this case to starboard, it causes 
the force Y p ^ ^ . Consequently, the centre of 
gravity will move to port. Sometimes this is 
explained by introducing two (not physically 
existing) forces Yt and Y2, resulting in a mo
mentum (Ywdoer in combination with Y,) and 
the force Y2 being exerted in G. The motion of 
G to port causes a drift angle and a resulting 
inflow direction of the surrounding water from 
the port bow. Looking at the ship as a sym
metric profile (wing theory) with an asymme
tric inflow this leads to the forces FL (lift, per
pendicular to inflow) and FD (drag, parallel to 
inflow) both being exerted in front of the cen
tre of gravity and resulting in force FR. With re
spect to ships' coordinates, the forces are 
Fx(p) and FY(p). From many tests it appeared 
that this phenomenon, caused by the pres
sure distribution and called bow lift, not only 
occurs using an (asymmetric) wing profile in a 
symmetric inflow but also using symmetric 
profiles in an asymmetric inflow. This force is 
always present during a turn and it is this for
ce that often determines, for the most part, 
the turning ability of a ship. The rudder force 
could be considered as an initialising factor.

Figure 3

Using this explanation it is very easy to show 
that an aft tug will have considerably more ef

fect when assisting a ship (making headway) 
in turning than a tug forward: for a ship turning 
to starboard the assistance of the aft tug will 
increase the drift angle to port and conse
quently the bow lift to starboard, thus causing 
a substantial increase in the rate of turn to 
starboard; the effect of a tug forward will be a 
drift angle to starboard or, when the ship is al
ready turning, a decrease of the drift angle to 
port. The latter will lead to a decreased bow 
lift and consequently cause less rate of turn 
than the use of an aft tug. Since drift angles

are usually small, the force FY(p) is, mainly, de
termined by Ft ; Fp will contribute to Fv(|i) as 
well but is of minor importance.

Returning to the unexpected turn to port of 
the S/R Baytown. The force FY(|i) is more or 
less proportional to the square of the ship's 
speed through the water. Since the tug "S/R 
California" was pushing the bow through an 
angle, this resulted not only in a rate of turn to 
starboard but also in increasing speed. Figure 
3 and 4 show the relevant forces at work in 
this situation. Note that the inflow direction is 
from starboard. This is a result of the force on 
the hull being exerted by the pushing tugboat. 
Therefore G will move to starboard as well, re
sulting in an inflow direction from starboard. In 
figure 3 the lateral force of the tug Y ^ ,  mul
tiplied by its arm, overrules the product of 
Fy(|i) and its arm.

The resulting lateral force to starboard cau
sed by the tug will decrease when the speed 
increases. Since the centre of gravity of the 
“S/R Baytown” still moves to starboard the in
flow of the surrounding water is from star
board and the bow lift still to port, 8esides 
this the bowlift will in fact increase because of 
the increasing speed. The result of this can be 
seen from figure 4: the product of FY(jl) and 
its arm, overrules the product of Y ^. and its 
arm.



Apparently the critical 
speed, where the mo
mentum caused by bow 
lift compensates the la
teral force caused by 
the tug, was reached 
between the initial 
speed of the "S/R Bay
town" of 5 knots and 
her final speed of 5.6 
knots.
Simulation of this situ
ation, using several ship 
models, clearly showed 
the same phenomenon 
in several cases. A num
ber of runs showed the rate of turn to port. In 
those runs where the rate of turn remained to 
starboard it clearly decreased. What is inte
resting but not unexpected is the position of 
the pivot point. With the ship continuing to ma
ke way it seemed at first to be positioned well 
behind the centre of gravity after which, as 
the rate of turn altered, it shifted from well be
hind to well in front of the centre of gravity and 
remained at a point just in front of the bow. 
The table shows the results of one of the si
mulations.

The approach using equations ol 
m otion
We will begin with an overview of the symbols 
used {figure 5). Unfortunately this is necessa
ry as the symbols used by scientists differ 
from those used by practical people.

Symbols: 
m = mass (kg),
r = angular velocity (rate of turn) (rad/s),
R = radius (m),
x = shiporiented transverse axis, 
y = shiporiented 
longitudinal axis, 
u = speed of G pa
rallel to x-axis 
(m/s),
v = speed of G pa
rallel to y-axis 
(m/s),
Vs = speed of G 
perpendicular to 
radius (m/s), 
z = vertical axis,
8 = rudder angle (port = positive) (rad),
P = driftangle (rad),
lJZ = ship’s moment of inertia around z-axis

(kgm2)

From figure 5 it can be seen that the drift ang
le (in G) equals arc stn(-v/Vs). Since v is positi
ve to starboard, the sign of v in figure 5 is ne
gative. Which means that (3 is positive.

The equations of motion for a surface ship un
derway may be written as (according to New
ton):

mO=mvr + X ^  + X ^  + X ^  + X ^  (la) 

m ^ -m u r + Y ^  + Y ^  + Y ^  (lb)

y  + de)

where X and Y represent forces, N a moment 
around the z-axis and Ci, y and r are the deri
vatives of u, v and r (with respect to time).

The ongin o f the co-ordinate system is situ
ated at the centre of gravity (G) of the ship.

Hull forces
A ship making way through the water at a drift 
angle (J, behaves like a wing (wing theory). 
This means that a liftforce FL is generated per
pendicular to the direction of inflow and a drift- 
force Fd parallel to the direction of inflow. See 
figure 6.

These forces equal:

F = C(p) 1/2 Vs2 TL

Where Vs is the total resulting velocity of the 
ship (u2 + v2) xp, C((J) a coefficient depending 
on the drift angle and TL the wet lateral area 
of the ship.
So the components perpendicular to the cen
tre line of the ship may be written as:

FY(p) = FLcosp + FDsin|3 (2)

and parallel to  the centre line as:
Fx((i) = F,sir>(3 - FDcosp (3)

To the liftforce FL applies that C(p) = CL(p) and 
for the driftforce FD that C(p) = Cp, + CD2 p2. 
In combination with (2) and (3) this leads to six

TIME
MM:SS

SPEED
THROUGH

WATER
(knots)

HEADING
SHIP

GROUND 
COURSE 

OF G

DRIFT 
ANGLE p

RATE OF 
TURN

(SB=+)

(B0W-PIV0T
POINT)/Loa

00:25 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
00:30 5.0 0.1 0.4 -0.3 0.8 -0.88
00:45 5.1 0.4 0.9 •0.5 1.4 -0.87
00:57 5.1 0.7 1.3 -0.6 1.7 -0.86
01:10 5.2 1.0 1.7 -0.7 1.7 -0.93
01:23 5.3 1.4 2.1 -0.7 1.7 -0.94
01:39 5.4 2.0 2.7 -0.7 1.5 -1.01
01:52 5.5 2.3 3.0 -0.7 1.3 -1.09
02:09 5.5 2.6 3.2 -0.6 1.0 -1.16
02:32 5.6 2.8 4.4 -0.6 0.5 -1.85
02:45 5.7 2.9 3.5 -0.6 0.2 -3.93
03:02 5.8 2.9 3.5 0.6 -0.2 2.99
03:18 5.9 2.8 3.4 -0.6 -0.5 0.92
03:35 6.0 2.6 3.2 0.6 -0.8 0.40
03:55 6.0 2.3 3.0 -0.7 -1.0 0.34
04:18 6.1 1.9 2.7 -0.8 -1.2 0.32
04:34 6.2 1.6 2.4 -0.8 -1.4 0.21
04:54 6.2 1.1 2.0 -0.9 -1.5 0.25
05:10 6.3 0.6 1.6 -1.0 -1.6 0.29
05:27 6.3 0.2 1.2 -1.0 -1.8 0.20
05:37 6.3 -0.1 0.9 -1.0 -1.8 0.20



components. Of these six components only FL 
cosji and F01 sn|3 are important since the va
lue of the (other) component of F0, perpendi
cular to the centreline, is small (v is small) and 
the components parallel to the centre line ap
pear in the X-equation. The latter is less impor
tant for the situation we are dealing with.
So the result is:

Fy((}) = (^ p i p V52 TL cosp + Cqj 5 p Vs2 TL sin|i

What also applies here is:

Vs cosji = u = V, and Vs sinpi = Vs jj = -v

Fy (p) = -{Cl + CD1) i  p TL uv 
or technically:

V l,= Y „ uv (4)

is called the hydrodynamic derivative.

Beside these hull forces there is also a resis
tance force if the ship moves through the wa
ter perpendicular to the centre line. This force 
is direct proportional with the square of the 
speed v.

So Yhull3 = Y ^ IvI

The value of this term is also small and negligi
ble in this case.

The moment arising from the lift force (4) may 
be written as:

^HULLl =  N uvUV

In addition to this hulknoment there is a resis- 
tance-moment against yaw, called damping. 
We shall consider this to be linear with the 
rate of turn:

V L 2  = \ Ur

From (4) can be seen that is negative.
Nw arises from Ym by multiplying this force by 
an arm. This arm is positive since, under nor
mal circumstances, Y^ is being exerted for
ward of G. Therefore is negative.

NmL2 always opposes the turn of the ship (re
sistance), which means that is always ne
gative. This force however is always passive 
and will never be able to change the direction 
of the turn.

Rudder forces
We will write this force as a hydrodynamic de
rivative multiplied by rudder angle 8:

^rudder = Y68 and

^ rudder -

In the case of starboard rudder angles (nega
tive) a force to port wiil arise (negative) so the 
term Y6 is positive. This force multiplied by a 
(negative) arm (distance from G to the rud
der), leads to a positive rudder-moment. As a 
result the term N , becomes negative

Tug forces
The tug is connected to the ship at the port 
shoulder and pushes to starboard. Assuming 
that only the force (x,), parallel to the centre 
line of the tug, is exerted on the ship and that 
is the angle between the heading of the tug 
and the heading of the ship, the following for
ces and moment will arise:

Xjug = *t *vr  W C0Sa 
Y ^  = x, (v,, pt) s m  
rV JG = xt (vt,p t)xdsina

Where x, is the total pushpower exerted on 
the ship. This force depends on the velocity of 
the tug (v,) and the drift angle of the tug (p,). 

Both, Ytog and N ^ ,  are positive provided 
that a is positive and that the tug is connec
ted to the ship at a distance of xd forward of 
G. Increasing velocity of the tug (vt) and a de
creasing angle a, will lead to a decreasing for
ce being exerted on the ship.

Ship starts turning to starboard by using the
rudder without assistance of a tug
The following equations apply to this situation:

mu=mvr + XM + Xprop + Xrudder

mv = -mur + YlJVuv + Ys8

\ J  = NiIvuv + N^ur + N65

Initial part of the turning circle:
X-equation: Both r and v are zero. There is an 

increase in the resistance of the 
ship as a result of the rudder ang
le.

Y-equation: Both r and v are zero. Y5 is positi
ve and 8 is negative (starboard 
rudder). The result is a transverse 
acceleration of G to port. In com
bination with the forward speed of 
the ship a positive drift angle ari
ses. Negative velocity (drift) v is 
built up.

N-equation: Both r and v are zero. N6 is nega
tive and 5 is negative (starboard 
rudder). The angular velocity of 
the ship becomes positive: she 
turns to starboard.

During the turning circle:
X-equation: r is positive, v is negative. The 

ship slows down as a result of the

term mvr and the rudder angle.
Y-equation: r is positive, v is negative, Y^ is 

negative, Ys is positive and 8 is 
negative. The negative term mur 
becomes negative, Y^uv beco
mes positive and YsS remains 
(less) negative. The conclusion is 
that the acceleration to port will 
decrease as a result of the term 
Y^uv and that the ship’s transver
se speed v will remain stationary,

N«quation: r is positive, v is negative, both 
and IN,, are negative, Ns is ne

gative and 8 is negative. The term 
Njjv  becomes positive, N^ur be
comes negative and N68 remains 
(less) positive. The angular acce
leration will reach a positive balan
ce. In other words, the ship is in a 
stationary turn to starboard.

Ship starts turning to starboard with assistan
ce of a tug, rudder amidships
The following equations apply to this situation:

mü = mvr + X ^  + X ^  + X ^  + X ^

mv = -mur + Ywuv + Y ^
t,

l „ f  = NjJv + N^ur + Ntlj|i

Initial part of the turning circle:
X-equation: Both r and v are zero. The ship re

mains at speed u.
Y-equation: Both r and v are zero. r̂uG is posi

tive (the tug is pushing to star
board). The result is a transverse 
acceleration of G to starboard. In 
combination with the forward 
speed of the ship a negative drift 
angle arises.

N-equation: Both r and v are zero. NTUG is posi
tive. The ship undergoes a positi
ve moment and starts turning to 
starboard.

First part of the turning circle:
X-equation: r is positive and v is positive. As a 

result of the term mvr, in combi
nation with the tug's force being 
exerted on the ship, the speed u 
will increase.

Y-equation: r is positive, v is positive, YtJv is ne
gative, Ytug is positive. The term - 
mur becomes negative, Y^uv be
comes negative and YTUG remains 
(less) positive. The result is a de
crease of the transverse accele
ration of G to starboard as a re
sult of the terms -mur and 
Y uv.UV

N- equation: r is positive, v is positive. Both 
NlJV and Nu, are negative. IM, ,̂ is



positive. The term Nllvuv beco
mes negative. The sign of term 
Nwur is negative and N ^  re
mains (less) positive. The angular 
acceleration will decrease. The 
ship is still turning to starboard 
but the acceleration of the turn is 
decreasing.

Second part of the turning circle:
X-equation: r is positive (but decreasing) and v 

is positive.
Y-equation: r is positive, v is positive and Y[l)G 

is still positive. However, as a re
sult of increase of u in combina
tion with a decrease of a, will 
decrease. The transverse speed 
v is still to starboard, so the drift 
angle is still negative.

(Equation: r is positive, v is positive. Both, 
and Niir, are negative. NlllG is 

positive but decreasing since the 
transverse component of the 
exerted force of the tug is decre
asing due to the fact that the lon
gitudinal velocity of the combina
tion is increasing. At a given 
moment the term Nmuv will, partly 
due to the increase of u, domina
te term NT1JG. As a result a negati
ve acceleration to starboard will 
arise and consequently the rate 
of turn to starboard will decrease. 
The decreasing rate of turn to 
starboard may, depending on 
where the balance in the In
equation is reached, just as well 
result in rate of turn to port: term 
Nwur is small since r becomes 
smaller and term Nilvuv domina
tes I V .

Conclusion
From both theoretical approaches described 
above rt appears that, although the tug is pus
hing the bow to starboard, after some time a 
final rate of turn to port is possible. Obviously 
this is what happened to the “S/R Baytown”.

Tot zover de weergave van het Engelstalige 
artikel.

O pm erking
Een eveneens onvoorspelbaar gedrag is ge
rapporteerd bij gebruik van boegschroeven tij
dens relatief hoge vaart over de voorsteven. 
Dit hield in dat het tegengestelde resultaat 
van de beoogde beweging werd veroorzaakt. 
Met andere woorden: het effect van het ge
bruik van de boegschroef bleek het tegenge
stelde te zijn. Qua resultaat lijkt dit fenomeen 
veel op hetgeen in bovenstaand artikel is ge
schetst. De in het artikel beschreven theoreti
sche verklaring is voor het onvoorspelbare 
gedrag met de boegschroef echter slechts 
ten dele van toepassing daar er in dat geval 
geen sprake is van vaarttoename. Een volledi
ge verklaring van die situatie vereist een uitge- 
breidere beschouwing van de door de boeg
schroef rond de boeg veroorzaakte 
drukvelden.

Voor de praktijk kan echter de conclusie wor
den getrokken dat, zowel bij sleepbootge- 
bruik als bij het gebruik van een boegschroef, 
een te hoge vaart kan leiden tot onvoorspel
bare bewegingen"
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m a a n d M ar i t i e m Opdrachten

Van der G iessen-de Noord
Van de Franse rederij SNCM heeft Van 

der Giesserxle Noord opdracht gekre
gen voor een ro-ro veerboot voor de 

dienst tussen Marseille en Corsica.
Het schip, bouwnummer 988, krijgt als 

afmetingen:

Lengte o.a. ca. 175,000 m.

Lengte 1.1. 164,000 m.
Breedte 30,500 m.

Hotte dek 3 9,800 m.
Hotte dek 5 15,800 m.

Ontwerpdiepgang 6,600 m.
Draagvermogen 6.900 t.

Ladingdiepgang 7,300 m.
Draagvermogen 9.304 t,

Gross tonnage ca. 37.000.

b o e k t  v e e r l jo o t  e n  w e r k s c h ip

De opstellengte voor trailers op de dek
ken 1, 3 en 5 wordt 2300 m. Voor per

sonenauto's is er 135 m extra opstel
lengte op dek 3 en 5 en op dek 7 nog 

eens 580 m.
De rcKO uitrusting omvat twee hekdeu- 
ren/oprrtten, met een lengte van 13 m 

en een breedte van 8 resp. 14 m, en 

vaste opritten tussen de dekken 3-1, 3-5 

en 3-7.
Het maximum aantal passagiers be

draagt 550. Voor hen zijn in 140 twee- 

en vierpersoons hutten 500 bedden be

schikbaar. Op dek 7 bevinden zich een 

ruimte met 50 'reclining seats' en een 

'gaming area'; op dek 8: de toegangshal,

twee restaurants, een salon met bar, 
een kiosk en een speelruimte voor kinde

ren.
De bemanning telt 47 personen, in een

persoons hutten.
In de machinekamer worden vier hoofd

motoren geïnstalleerd, ieder met een 

m.c.r. van 9450 kW bij 500 tpm. Twee 

aan twee drijven zij via gemeenschappe

lijke tandwielkasten de beide verstelbare 

vierbladschroeven aan, alsmede via 

PTOs asgeneratoren van 1900 kW bij 

1500 tpm.
Bij 85% m.c.r. en 1900 kW asgenerator 
belasting wordt een proeftochtsnelheid 

van 24 kn behaald.

Drie hulpsets, in een aparte hutpmachne- 
kamer, leveren ek 1395 ekW bij 750
tp m .

De noodset levert 350 kW bq 1500 tpm. 
Het schp wordt verder o.a. utgerust 
met vin stabilisatoren en met twee dwars- 

schroeven van ieder 1500 kW in het 
voorschip.

Bureau Veritas zal het schip klasseren. 
De oplevering is gepland voor eind vol

gend jaar.

Z ijaanz ich t van de veerboot voor 

SNCM.

Verder bestelde Toisa, waarvoor de werl 

al eerder de Toisa Perseus (SWZ 11-98, 

blz. 61 e.v.) er de Toisa Polaris (SWZ 

7/8-99, blz. 29 e.v.) bouwde, opnieuw 

een multipurpose offshore werkschip, 

dat echter langer zal worden dan de 

voorgaande schepen.
De afmetingen worden:

Lengte o.a. 132,95 m.

Lengte l.l. 117,70 m.
Breedte mal 22,00 m.

Holte 9,50 m.
Ontwerpdiepgang 6,25 m.

Draagvermogen 8 5 5 0 1.

Diepgang max. 6,75 m.
Draagvermogen 9 7 5 0 1.
Het werkdek kri|gt een oppervlak van 

2025 m?.

In het schip worden twee moonpools 

van 6,24 x 6,24 m aangebracht, die ech

ter voorlopig aan de bodemzijde zi|n 

dichtgelast.
De constructie wordt versterkt voor het 

later plaatsen van een 3 0 1 kraan bij de 

voorste moonpool en een 1501 kraan bij 

de achterste moonpool.
Het schip zal worden voortgestuwd door 

twee roerpropellers, met vaste schroe
ven in straalbuizen. De aandrijving van de 

thrusters gebeurt door elektromotoren 

van 3000 kW bi| 1200 tpm. De proef
tochtsnelheid op ontwerpdiepgang zal 
circa 14,0 kn bedragen.

Elektriciteit wordt geleverd door vier die

selgeneratoren van ieder 2680 kWe bij 

900 tpm, die in gescheiden machineka

mers (SB en BB) worden opgesteld. 

De verdere uitrusting van het schip om- 

vato.a.: drie boegthrusters van elk 1335 

kW, twee Intering stabilisatiesystemen 

en een helidek.

De bemanning van 99 personen wordt 

gehuisvest in 64 een- en tweepersoons 

hutten.

Det Norske Veritas zal het schip klasse
ren.

Het schip, bouwnummer 987, zal op de 

Usselwerf worden gebouwd. De opleve

ring moet medio 2002 plaats vmden.

D e  H o o p  vult orderboek
Scheepswerf De Hoop in Lobith en Heus

den heeft opnieuw opdracht gekregen 

voor een offshore support vessel voor 

Otto Candies Inc. in New Orleans. Het 
nieuwe schip, bouwnummer 392, wordt 
groter dan het vorig |aar met dezelfde 

opdrachtgever gecontracteerde schip 

(SWZ 9 0 0 , blz. 10). De afmetingen wor

den: L x B x H = 90,00 x 18,00 x 7,40 

m. De oplevering is gepland voor maart 

volgend jaar.
Verder gaat de werf twee binnenvaart 
cruiseschepen bouwen: 

bouwnummer 387 voor Vantage Tours, 

Boston USA; afmetingen: 125 x 11,40 x

7.40 m, 166 passagiers; oplevering de

cember 2001;
bouwnummer 388 voor Grand Circte 

Tours, Boston USA; afmetingen: 125 x

11.40 x 7,40 m, 180 passagiers; ople

vering juli 2001;
Tenslotte bouwt de werf twee casco’s 

van rivier cruiseschepen voor Scytla 

Tours in Bazel:
bouwnummer 383 met afmetingen 85 x

10.40 x 6,00 m, 88 passagiers; opleve
ring september 2001; 
bouwnummer 384 met afmetingen 110 

x 11,40 x 7,40 m, 144 passagiers; ople

vering volgend jaar.



Flinter bestelt drie 8850 tonners hij Ferus Smit
Ferus Smit gaat voor rederii Flinter 

Groningen drie schepen van een nieuw 

type bouwen.

De schepen, bouwnummers 330 t/m  

332, krijgen als afmetingen:

Lengte o.a. 

Lengte 1.1. 

Breedte mal 

Holte

Diepgang

Draagvermogen

129,40 m. 

122,10 m.

17.00 m.

10.00 m. 

7,10 m. 

8850 t.

De schepen krijgen twee ruimen met een 

totale inhoud van ruim 1 LOCO m3, circa

390.000 cu.ft. De contanercapacrtert 

wordt 512 TEL), waarvan 236 TEU n  de 

rumen. Zij worden utgerust met twee 

kranen van 4 0 1 op 28 m.

Een Wartsia deselmotor, type 6L38, 

van 4350 kW bq 600 tpm drijft een ver

stelbare schroef aan en geeft een proel- 

tochtsnelheid van 15,2 kn.

Bureau Veritas zal de schepen klasse

ren, met o.a. een notatie voor ijsklasse 

IA.

Ferus Smit gaat de schepen op de werf 

in Leer bouwen. Zij moeten in het voor

jaar resp. in de zomer en in het najaar 

van 2002 worden opgeleverd.

Kotteropdracht voor W elgelegen
Scheepswerf Welgelegen in Lauwersoog Mitsubishi hoofdmotor van 221 kW (300

gaat voor de Belgische rederij Lavicom PK) en moet in het derde kwartaal van dit

een kotter met een lengte van 22 m bou- jaar worden opgeleverd,

wen. Het schip wordt voorzien van een

Title hoekt drie Traders 3300
Voor de Engelse reder* Scotkne Manne 

Holdngs Ltd. gaat T ie  Scheepsbouw 

twee schepen van het type T ie  Trader 

3300 bouwen, de bouwnummers 339 

en 340. Zi| worden speciaal voor de 

houtvaart wtgerust en moeten n  het ko

mend najaar resp. m het voorjaar van 

2002 worden opgeleverd.

De eerste Tilte Trader 3300, de Linge- 

dijk, is beschreven n  SWZ 11-00, blz. 67 

e.v.

Voor JR Stapping in Harhngen gaat Tdle 

verder een derde schip van hetzelfde ty

pe bouwen, dat de naam Eclips zal dra

gen. Het wordt m principe een zuster

schip van de schepen die nu taj de werf 

in aanbouw zi)n. De contanercapaciteit 

wordt echter vergroot tot 197 TEU door 

op de üken twee lagen te vervoeren. In 

verband hiermee wordt het dekhuis ver

hoogd. En om sneller te kunnen laden en 

lossen werden de luiken nu als hydrau- 

ksch bewogen vouwluken uitgevoerd en 

met i s  pontonluiken.

Het scNp krijgt bouwnummer 341 en 

moet tegen het eind van dit jaar worden 

opgeleverd

Indonesische opdracht voor
Volharding Foxhol gaat voor de Indonesi

sche rederij Arpeni Pratama Ocean Une 

te Djakarta twee muftopurpose cortainer- 

carriers bouwen, met een optie voor nog 

vier schepen.

Het ontwerp is gebaseerd op de Vbor- 

gen van Wagenborg (zie de Vechtborg in 

SWZ 12-98, btz. 24 e.v.), maar verschilt 

daarvan op enkele punten:

- De schepen worden uitgerust met 

twee Uebherr kranen van 35 top 30 m.

- De hoofdmotor wordt een MaK diesel 

van 3840 kW n  plaats van een 

Wartsia motor.

V olharding Groep
- De accommodatie wordt ingencht 

voor 22 personen.

- Door het aanbrengen van een partieel 

kalfdek wordt de diepgang tot 7,15 m 

vergroot en kan het draagvermogen 

op 8700 t gehandhaafd blijven, on

danks het extra gewicht van de kranen 

en de grotere accommodatie.

De schepen krijgen de bouwnummers 

347 en 348 en moeten in de zomer en 

de herfst van dit jaar worden opgeleverd.

Kiellegging

Kiel gelegd voor douanevaartuig
Voor de eerste van de twee Stan Patrol 

4207's die Damen Shipyards Gorinchem 

voor de Directie Douane bouwt, is 1 de

cember de kiel gelegd bij Scheepswerf 

Made te Moerdijk, die in opdracht van 

Damen het casco bouwt. De afbouw zal

in Gorinchem plaats vinden, met opleve

ring tegen het eind van dit jaar.

Voor enkele gegevens en een zijaanzicht 

van deze snelle scheper (22,5 kn), zie 

SWZ 02-00, blz. 10.

Opleveringen

Van enkele schepen, waarvan de tewaterlating in voorgaande nummers van SWZ werd 

gerapporteerd, volgen hier in kort bestek de opleverdatums.

Datum Naam schip Werf B.nr Tewaterlating zie; P i lo t - B o a t  Nr.1
Eveneens in november heeft Damen Ship

30-11-00 Mtssouriborg Bijlsma 689 SWZ-12-00, blz. 8 yards Gorinchem de Pushy Cat 46 Pilot-

02-12-00 Karin Lehmann FSW 518 SWZ 12-00, blz. 8 Boat Nr.1, bouwrwnmer 1760, overge

04-12-00 Diezeborg van Diepen 1045 SWZ 12-00, blz. 8 dragen aan de Aruba Ports Authority.

07-12-00 Vechtdiep Bodewes Hoogezand 593 SWZ 12-00, blz. 8 Behalve voor loodsdensten is de boot

14-12-00 Morgenstond III Ferus Smit 326 SWZ 12-00, blz. 8 ook geschikt voor slepen en duwen.

21-12-00 Vossborg Volharding 355 SWZ 12-00, blz. 8 De afmetingen ẑ n: L o.a. x B o.a. x H =

0301-01 AI Mirfa IHC Sliedrecht 2335 SWZ OSCO, blz. 9 14,45 x 4,28 x 1,85 m; de diepang ach

0501-01 Rufinia Peters 467 SW ZOlOl, Wz.10 ter is 1,85 m.

06 0101 Hunzedijk Tille 335 SWZ 1200, blz. 8 De boofdmotor is een Caterpillar 3306

N icola en Carola
Damen Shipyards Hoogezand heelt m 

november twee vrachtschepen opgele

verd aan de Duitse rederij Intersee 

(Schöning). Het zijn de Nicola, bouwnum

mer 343, een Combi Freighter 5000, en 

de Carola, bouwnummer 808, van het ty

pe Combi Fraghter 9000.

Van laatstgenoemd type zijn ook de 

Tatjana, bouwnummer 809, en de 

Katja, bouwnummer 810, die op 30 de

cember door Damen Shipyards Galatz 

aart Intersee werden overgedragen. 

Damen Shipyards Ychang leverde m no

vember de Combi Freighter 4900 

Charlotte C, bouwnummer 743, op aan 

rederij Carisbrooke.

K athrin, Laura en Marina
Damen Shipyards Gormchem heeft m no

vember drie boten van het type Pushy 

Cat 1204 opgeleverd aan Julius Berger 

Nigeria: de Kathrin, Laura en Marina, 

bouwnummers 5746, 5747 en 5749. 

Behalve voor slepen en duwen zijn de bo

ten ook bestemd voor personeelsver- 

voer.

Twee Caterpillar 3304B T/C motoren, ie

der 123 kW bij 2200 tpm, geven een 

proeftochtsnelheid van 8,8 kn en een 

paaltrek van 5 ,0 1.

De uitrusting omvat een beting, een en

kele duwsteven en twee banken in de zij

den op het achterdek.

TA/B van 298 kW bij 1800 tpm. Via een 

Retntjes tandwielkast, type WAF 164L, 

reductie 4,56:1, drifft de motor een vas

te driebladige schroef aan, diameter 

1300 mm, in een straalbuis. Hiermee is 

op de proeftocht een snelheid van 9,5 kn 

behaald en een paaltrek van 5 ,0 1.

De uitrusting omvat een enkele duwste

ven en een Mampaey sleephaak van 7 1. 

Lloyd's Register klasseerde de boot.



SCHEEPSWERF PETERS

Scheepswerf Peters bv 
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8260 AG K A I#E N

Scheepswerf Peters is een toonaangevende partner in 
de wereld van Short Sea Shipping. Door goed naar 

klanten te luisteren, uitgekiend te ontwerpen, betrouw
bare co-makers en moderne faciliteiten (1500 -  12.000 
tdw) en logistiek, kunnen wij een belangrijke bijdrage 
leveren aan uw succes. Actief in drie eeuwen heeft 

Scheepswerf Peters een uitstekende reputatie opge
bouwd .'Dealde intensieve samenwerking met onze 

partnert scheepswerven in Rusland en Tsjechië kunnen 
wij zoer concurrerend werken breed spectrum
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Thijsstad
Mercunus Scheepvaart heeft op 16 de- 

cember het binnenvaarttankschip Huis

stad opgeleverd aan de familie Somers 

te Antwerpen.

Het casco is gebouwd in Roemenie en 

de afbouw werd verzorgd door De Waal 

in Werkendam.

De afmetingen zijn: L x B x H =  110 x 

11,45 x 5,30. De diepgang is 3,20 m en 

het laadvermogen 2 5 0 0 1.

Het schip heeft 9 met zinksifcaat ge

coate ladwgtanks, met een totale inhoud 

van 3200 m3. Elke tank is voorzien van 

een deepwelpomp van 100 rrrVh en van 

verwarmingsspiralen.

Het schip is uitgerust met een ABC 

hoofdmotor van 1545 kW en een boeg

schroef van 368 kW.

Het gaat in charter bi| Stolt Pletsen in 

Rotterdam.

Am m oun o f  London
Heesen Shipyards in Oss heeft op 19 

december het motorjacht Ammoun of 

London, bouwnummer 110, opgeleverd 

aan een opdrachtgever in het Midden 

Oosten.

De afmetingen zijn: L o.a. x B mal x dg = 

30,50 x 6,70 x 2,00 m; de waterver- 

plaatsing is circa 8 0 1.

Romp en bovenbouw zijn van aluminium 

5083 H l 16 vervaardigd.

Twee MTU dieselmotoren, type 2000 

12V M90. van 1007 kW bij 2300 tpm 

geven het schip een snelheid van 24 kn.

C rescent R hine en  Crescent
Op 29 december heeft de Volharding 

Groep de eerste twee schepen van het 

nieuwe type River Carrier 2700 opgele

verd aan Shipcom Bereederungs GmbH 

& Co KG te HarervEms: de Crescent 

Rhine, bouwnummer 364 en de Cres

cent Seine, bouwnummer 366.

Behalve voor de Short Sea Trade zijn de 

schepen geschikt voor de vaart op de Rijn 

en andere binnenwateren, o.a. het 

Albertkanaal, waar een diepgang van 3,40 

m geldt en een strijkhoogte van 6,25 m.

In verband met de kruiplijn is het stuur

huis hydraulisch In hoogte verstelbaar 

over 3,60 m.

De voornaamste gegevens zijn:

Lengte o.a.

Lengte 1.1.

Breedte mal 

Holte 

Diepgang 

Draagvermogen 

Idem op 3,40 m 

Kruiplijn boven basis 

Gross tonnage

circa 88,00 m, 

84,96 m. 

11,41 m. 

5,40 m. 

4,05 m, 

2 6 4 0 1. 

1950 t. 

9,25 m. 

1925.

Cascobouw door Daewoo Mangalia 

Heavy Industries in Roemenië.

Het schip heeft een volledig doosvormig 

ruim en meet 61,60 x 9,00 x 6,88 m, 

wat een inhoud oplevert van 3817 m3 = 

134.800 cu.ft.

Het ruim wordt afgedekt door stalen pon- 

tonluiken, die door een Coops & Nieborg 

luikenkraan worden behandeld. De kraan 

is vanwege de kruiplijn zakbaar uitge

voerd.

Seine
De containercapaciteit is 60 TEU in het 

ruim en 24 TEU op de luiken, totaal 84 

TEU.

In het ruim zijn twee verplaatsbare schei- 

dingsschotten beschikbaar,

De schepen zijn ingericht voor het ver 

voer van ferrosilicium en ammoniumni- 

traat en zijn in verband daarmee voor

zien van mechanische ventilatie voor zes 

luchtwisselingen per uur.

De tanktop is berekend op een gelijkma

tige belasting van 15 t/m2 en op rollen 

staal van 4 5 1 per stuk. Om condensvor- 

mmg op en roesten van de rollen te voor

komen, is een Munters ladingdroogsys- 

teem aangebracht.

De hoofdmotor is een Deutz diesel, type 

6M628, met een m.c.r. van 1140 kW bij 

1000 tpm. Via een Flender tandwielkast 

drijft de motor een vaste schroei aan, 

die een diameter van 2000 mm heeft, 

ongeveer 290 tpm maakt en in een Lips 

'High Performance' straalbuis draalt.

Met deze installatie wordt op volle diep

gang en met 1000 kW op de schroefas 

een snelheid van 11 kn behaald. 

Elektriciteit wordt geleverd door twee 

Valmet hulpsets van 96 kVA, 400/230 V, 

50 Hz en door een haven/noodset van 

52 kVA. Een van de hulpsets heeft extra 

luchtkoeHng om ook koeling mogelijk te 

maken als het schip droogvalt, zoals op 

rivieren in Engeland voorkomt.

Voor de besturing heeft het schip twee 

Promac roeren en een Verhaar Omega 

Jet boegthruster die wordt aangedreven 

door een dieselmotor van 275 kW.

De navigatie- en communicatie-appara-

Syn these 10
Op 20 december heett Mercunus 

Scheepvaart de brmenvaarttanker 

Synthese 10 opgeleverd aan de met de 

Mercunus Groep gerelateerde onderne

ming ConciNa te Zwijndrecht.

Het casco is gebouwd door St. Barbara 

m Maasmectieten (Betgie) en de afbouw 

werd verzorgd door Smits Machinefa

briek in Knmpen a/d Lek,

De afmetingen z i jn : lx B x H  = 8 6 x  

10,50 x 4,80. De depgang ts 3,32 m en

het laadvermogen 2 0 031.

Het schip heeft zes roestvrijstalen (316 

LN) ladingtanks. die van verwarmmgsspt- 

ralen zijn voorzien. De totale tankmhood 

is 2100 m3. Voor elke tank is een deep- 

weHpoinp van 100 mVti geïnstalleerd. 

Het schip is uitgerust met een ABC 

hoofdmotor van 1103 kW en een boeg

schroef van 294 kW.

Het gaat t \  lOjang bareboatcharter bd 

WijguMHaniel,

s ä s t ! * .  /

De Crescent Seine in afbouw  (foto: Volharding Groep).

tuur is geschikt voor GMDSS-gebied A3, 

is geleverd door Radio Holland en omvat

o.a.: zee- en rivierradars, GPS, bochtaarv 

wijzer en Inmarsat C.

De accommodatie is mgericht voor acht 

personen.

Bureau Veritas klasseerde de schepen 

met de notatie: I 3 /3  Cargoship Deep 

Sea, Heavy Cargo, Aut-MS, BRG (loading 

aground). Verder voldoet het schip aan 

SOLAS reg. 54 en ADNR.

O osterschelde Y E -30
Maaskant Shipyards Bruimsse heeft op 6 

januari de mosselkotter Oosterschelde 

YE-30, bouwnummer 567, opgeleverd 

aan J.P. Dhooge BV. te Yerseke.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 

Breedte mal 

Holte

Diepgang leeg 

Gross tonnage

42,68 m. 

10,00 m. 
2,85 m. 

l,10m . 

349.

Het schip is voorzien van een Maaskant 

strijkbare mastconstructie, compleet 

met automatische uitzetcilinders en con

stant tension lieren ten behoeve van de 

vier visgieken. Met een druk op de knop 

worden de gieken in vispositie, uitkap 

positie of vnjvarende positie gebracht.

De Maaskant mossel/uitkaplier is in het 

voorschip ondergebracht, heeft acht 

trommels en wordt elektronisch/pneu

matisch bediend. Aandrijving gebeurt via

De Oosterschelde YE-30 (foto: Flying Focus).



een ZF keerkoppeling door een 3406C 

Dt-T Caterpillar motor van 185 kW bij 

1800 tpm.

Het schip heeft drie ruimen, waarvan het 

middelste het spoetruim is. De opgeviste 

mosselen worden aan boord gespoeld. 

Zij worden gelost in twee met water ge

vulde trechters (S8 en BB), waar zand, 

slik en losse tarra van de mosselen wor 

den gespoeld. Uit de trechters komen de 

mosselen op zeef/opvoerbanden, waar 

ze onder een zeewaterdouche doorgaan 

en vervolgens terechtkomen op een 

langsscheepse transsportband met na-

spoekng. Daarna komen de mosselen 

via een trechtertje m de watergespoekJe 

verdeelgoot boven het voor- of achter

ruim. De verdeelgoten zijn hydraulisch 

draaibaar en uitschuifbaar, zodat van het 

stuurhuis uit de verdeling van de mosse

len m de ruimen kan worden gestuurd.

De spoelpomp in het voorschip heeft een 

capaciteit van 2000 m3/h  en wordt aan

gedreven door een 3406C Dt-T Caterpil

lar motor van 221 kW bij 1800 tpm.

Voor de voortstuwing zi|n twee Caterpil

lar dieselmotoren met elektronische 

brandstofregeling, type 3412E Dt-TA,

geïnstalleerd, e *  459 kW bq 1800 tpm. 

Via Rerrties keerkoppekngen, type WAF 

344L, reductie circa 3,5:1, drf/en z) de 

Van Voorden schroeven aan, diameter 

1100 mm, de ïi  Van de Giessen wmg 

nozzles draaien.

Elektriciteit wordt geleverd door een Ca

terpillar hulpset van 67,5 kVA, 230/400  

V, 50 Hz, en een Hatz havenset (in ge

luiddichte omkastmg) van 30 kVA.

De vijfkoppige bemanning is onderge

bracht in drie eenpersoons hutten en een 

tweepersoons hut.

Aegir
Damen Shpyards Bergum heeft op 6 ja

nuari het 2440 tdw vractrtschp Aegr, 

bouwnummer 9986, overgedragen aan 

de C.V Aegir Scheepvaartondememmg. 

Het sctm zal worden bevracht door EP 

Shipping & Trading te Rockanie.

Het sch*) is een Combi Coaster 2500 en 

is een zusterscNp van de Rana, beschre

ven in SWZ 500, blz. 12.

Redenjnieuws

D ockw ise bestelt opnieuw  kabellegger
Na het kabelschip dat Dockwise vorig 

jaar in Zuid Korea bestelde, heeft de re

derij nu bij dezelfde werf, Hyundai Mipo 

Shipyard Co. een zusterschip besteld. 

Het eerste schip, dat de naam Knight 

krijgt, wordt komende zomer opgele

verd. Het nu bestelde schip zal Baron 

gaan heten en moet begin 2002 worden 

opgeleverd.

Voor enkele gegevens en een zijaan

zicht, zie SWZ 0800, blz. 15.

D inteld iep
Feederlines in Groningen heeft op 5 janu

ari de multipurpose containercarrier Din

teldiep overgenomen van de Jing Jiang

scheepswerf in China. Het is een zuster

schip van de Damsterdiep die in SWZ 01- 

01, blz. 12, kort werd beschreven.

W ijsmuller neemt belang in
Wijsmuller Groep Holding in Umuiden 

neemt 10% van de aandelen van 

Seaworx in Den Helder over. Binnen een 

periode van vier (aar zal Wijsmuller gelei

delijk alle aandelen van Seaworx overne

men.

Seaworx, een Nederlands bedrijf met 

een vioot van 13 specialistische sche-

Bedrijfsnieuws

Seaw orx
pen, is actief met het assisteren bij off

shore activiteiten en kabellegwerkzaam- 

heden.

De overname door Wijsmuller biedt Sea

worx de mogelijkheid om de activiteiten 

internationaal uit te breiden, met gebruik

making van het wereldwijde netwerk van 

Wijsmuller.

De Damsterdiep, zusterschip van de recent opgeleverde Dinteldiep (foto: 

Feederlines).

Vosta B.V.
Het ThyssenKrup concern heeft in het ka

der van een strategische herindeling van 

de activiteiten de aandelen Krupp Vosta 

B.V. in Amsterdam overgedaan aan 

NordGB Gesellschaft fur Beteiligungen 

mbH in Hamburg. Als gevolg van deze 

wijziging is de naam van het Amsterdanv 

se bedrijf weer gewijzigd in Vosta B.V. 

NordGB heeft als strategie het actief be

geleiden van middelgrote, gespeciali

seerde en technisch hoogwaardige be

drijven door middel van het verstrekken 

van kapitaal en ondersteunende dien

sten.

Bedrijfsnieuws

De doelstelling van NordGB en Vosta is 

een versterkte concentratie op de verde

re ontwikkeling van hoogwaardige com

ponenten voor de baggerindustrie. Dit 

betreft:

GIW baggerpompen, samen met Vo

sta partner Georgia Iron Works in de 

USA;

Vosta standaard cutterzuigers;

Vosta cutters en cuttertandsyste-

men;

Vosta kogelschamieren en boegkop- 

pelinstallaties.

Nautical charts - Safety devices - Navigation aids 
Lifesaving equ ipm ent - M edical kits - Service workshop 

Service and advice

SpfdalistM In lutulical safety

Information:

Delfzijl 
te l.+ 3 1 101596 635 252 
fax+31 10)596615245

Rotterdam 
te l +3110)10 436 61 88 
fax+ 3 1 (0)10 436 55 I I

The Netherlands 
www.datema.nl

http://www.datema.nl


Scheepvaart L. DiepenhorstJ o o n

N  oodsleepverbindingen
van CALTAX
Op woensdag 6 december 2000 werden in Vlissingen operationele testen uitgevoerd met het CALTAX Emergency Towing 
System for tankers and off-shore use. De testen werden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Scheepvaartinspectie, 
de United States Coast Guard, classificatieburo’s als üoyd's, NK, ABS, GL, BV en bedrijven als Smit Tak, Wijsmuller, Heerema 
en Mampaey.

H
et systeem is, mede in verband 
met de nieuwe IMOeisen voor 
nieuw te bouwen tankers, ont
wikkeld door CALTAX Marine 
Diesel BV in Kruiningen en ont
worpen door IMC Maritime Sys
tem Development van Dr.ir. M. van der Laan 

uit Rotterdam.
Het principe is zowel zeer doordacht als zeer 
simpel. Het bestaat kortweg uit een platte 
doos van L x B x H = 2.5 x 2.2 x 0.5 m die

geïnstalleerd wordt op het achterschip; in dit 
geval ging het om een zeegaande ponton (zie 
foto). In geval van een calamiteit aan boord, al 
of niet gevolgd door het moeten verlaten van 
het schip, moet vanaf deze doos via een hen
del een speciale boei met hieuwlijn gelan

ceerd worden. Deze boei wordt dan door het 
hulpverlenende schip opgepikt en dit kan dan 
via een lier een tussen de doos en de hulpver
lener rondlopende kabel gaan rondhieuwen.

Na verloop van ti|d ontvangt de hulpverlener 
dan via deze rondhieuwkabel een speciale to
wingpin die hij op zijn eigen sleeptros moet 
vastmaken, waarna de sleeptros met pin 
weer terug getrokken wordt naar de contai
ner en daar automatisch een sleepverbinding

tot stand brengt in een in de doos geïnte
greerde kluis. Dit alles dus zonder tussen
komst van de, al of niet aanwezige, beman
ning van het schip met de problemen.
Kosten van het systeem met een SWL van 
200 tonnes, gebaseerd op grote olietankers

(> 50.000 tdw), zijn minder dan $30.000 en 
dit is in wezen relatief weinig vergeleken met 
de aanschaf en het onderhoud van een vaste 
sleepverbinding aan boord van het met pro
blemen kampende schip. Natuurlek gaat het 
hierbij in eerste instantie met om de grootte 
van het schip maar om de beschikbare trek
kracht van de hulpverlener en de optredende 
weersomstandigheden. Nog simpeler en snel
ler zou het zijn als elke hulpverlener uitgerust 
is met deze speciale towingpin (reeds verbon

den met het sleepgerei) en de daarvoor in 
aanmerking komende schepen voorzien zou
den zijn van deze kluis voor de towingpin.

L. Diepenhorst, Hogeschool Zeeland



Gearboxes and Steam turbines
serv ice , repa ir and m o d ification  
d iag n ostic  serv ices  and  cond ition  m o n ito rin g  
pro du ctio n  of g earw h ee ls , b lades  an d  p arts

Stork Gears & Services B.V.
Pannerdenstraat 5 • 3087 CH Rotterdam 

P.O.Box 5420 ■ 3008 AK Rotterdam ■ the Netherlands 
P hone :+31 (0)10 429 98 22 ■ F ax :+31 (0)10 429 11 29 
After office hours / emergencies: +31 (0)6 53 4 1 7  548

WIN VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERIJ B.V. 
Tel 0 4 18-571200

VAN VOORDEN REPARATIE B. V. 
Tel. 0418-571200

PROMACB.V.
Tel. 0418-683333

Scheepsschroeven 
HODI strooihuizen 
Industrieel gietwerk 
M ochinefabriek

Schroefreparotie 
O ccasion schroeven 
Zinkanoden 
Slijtsloffen

Stuurmachines, Roeren
Verstelbare schroeven
Boegschroeven
W aterpom pen
Scheepskranen
Koel-, vries-, en
scherfijsinstallaties
V loeibaar ijs installaties
W aterbehandelings-
installaties

EEN VOORSPRONG IN  
KWALITEIT EN TECHNIEK 

VAN VOORDEN-PROMAC

dat hier 

een felicitatie

z ’n plaats is.

STAMFORD
NEW  A G E  IN T E R N A T IO N A L

M . S .  H A N S A  P A R I J S
W e e r ee n  n ie u w  s c h ip  v a a r t  u it  m e t d iv e rs e  S ta m fo rd

g e n e ra to re n . Een o n d e rs tre p in g  va n  d e  k w a lite it  va n  S ta m fo rd  

a ls  v e e lz ijd ig e  o p w e k k e r va n  e le k t r ic ite it  v o o r  k ra c h t en  lic h t 

in  in d u s tr ië le  en m a ritie m e  to e p a s s in g e n . O o k  aa n  b o o rd  

v a n  d it  s c h ip  v o rm t S ta m fo rd  d e  e n e rg ie b ro n  v o o r  h e t

e le k tr is c h e  en  e le k tro n is c h e  s y s te e m . E en b e w u s te  keu ze  

v o o r  o p tim a le  v e ilig h e id  en b e p e rk t o n d e rh o u d .

S T A M F O R D ,  E E N  N IE T  G E Ë V E N A A R D  C O N C E P T  IN  

Z E K E R E  E N E R G IE L E V E R IN G  EN R E N D E M E N T .

Caldic Techniek b.u.. Sctiuttevaerweg 60, 

Postbus 660. 3000 AR Rotterdam, 

tel. (010) 415 66 22, lax (010) 437 22 35

C a ld ic  T echn iek:

een wereld van beweging

. . .Zeker
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Hansa Parijs
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 22 december het vrachtschip Hansa Parijs, bouwnummer 478, opgeleverd aan de 
Royal Amasus Hansen Groep in Delfzijl. Het is het eerste schip van een serie 1700 tdw kruiplijncoasters volgens een nieuw 
ontwerp: de LCP 90 serie of wel Carebox-Carriers.

O N T W E R P
Met het nieuwe ontwerp speelt Peters in op 
de toenemende vraag naar schepen die be
halve voor de Short Sea Trade ook geschikt 
zijn om tot ver in het binnenland te opereren. 
Daarbij is het nodig om ook lage bruggen te 
kunnen passeren. De rederij specifeerde 
daarom een kruiplijnhoogte in ballasttoestand 
van 6,30 m. De vergelijking met een Limbo- 
danser die onder een lage balk doorschuift, 
dringt zich op en daarom heeft het schip de 
type-aanduiding Limbo Combi Porter (LCP) 
gekregen. Het getal 90 duidt op de inhoud 
van het laadruim, in duizenden cu.ft.

Verdere ontwerpuitgangspunten waren:
• Volledig box shaped ruim, zonder enige 

concessie, met een inhoud van tenminste 
90.000 cu.ft.

• Snelheid 10 kn.
• Riant stuurhuis, met goed zicht op de wal 

tijdens riviervaart.

•  Machinekamer met een hoge mate van au
tomatisering, o.a. een elektronische Cater
pillar motor met monitoring systeem.

• Onderhoudsvriendelijk schip, met goede 
toegankelijkheid en een goed conserve- 
ringssysteem.

• Grote manoeuvreerbaarheid.
• Ruime accommodatie met veel leefruimte.

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 79,99 m.
Lengte 1.1. 78,80 m.
Breedte o.a. 10,50 m.
Breedte mal 10,40 m.
Holte 4,80 m.
Diepgang 3,40 m.
Draagvermogen 17001
Krutplijn boven basis 9,15 m.
Gross tonnage 1451.

De Hansa Parijs (foto: Flying Focus).

In verband met de bepalingen betreffende de 
berekening van de lekstabiliteit is de lengte 
van het schip net onder de 80 m gehouden. 
Om daarbij toch aan de ontwerpuitgangspun
ten te kunnen voldoen is het schip voorzien 
van een vertikale voorsteven (stijlsteven). 
Daardoor konden tevens de waterlijnen in het 
voorschip worden verbeterd, wat de snelheid 
ten goede is gekomen.

Het schip is geklasseerd door Bureau Veritas 
met de notatie: I 3/3 E Cargo Ship Deep 
Sea, Heavy Cargo, BRG.
Het heeft een speciaal certificaat voor de 
vaart op de Rijn en voldoet aan de eisen van 
de Scheepvaart Inspectie, o.a. voor nulmans 
wachtbezetting.

Het schip heeft een relatief grote ballastcapa- 
citeit, circa 65% van het draagvermogen. Dit 
resulteert in ballastdiepgangen van 2,20 m



voor en 2,85 m achter en een kruipliinhoogte 
boven de ballastwaterlijn van 6,30 m.

IN D E L IN G
De Hansa Parijs is een enkeldeksschip met 
een korte bak en een verzonken kampanje.
De indeling onder het hoofddek is:
• Voorpiek voor waterballast
• Compartiment met boegschroefkamer, 

C02-kamer voor het laadruim en in de zijde 
dieptanks voor waterballast.

• Laadruim.
• Machinekamer.
• Achterpiek voor waterballast, met achter 

spant 0 een void space.

Over de lengte van het laadruim heeft het 
schip een 1,00 m hoge dubbele bodem en 
een dubbele huid. De resulterende tanks zijn in 
de lengte in drieën verdeeld. Het voorste stel 
tanks omvat een brandstoftank op hart schip 
en daarnaast L-vormige zijtanks voor waterbal
last. Daarachter bevinden zich twee stel L-vor
mige zijtanks, eveneens voor waterballast.
De dubbele bodem in de machinekamer heeft 
voorin beunkoelers (SB en BB) en daarachter 
zijtanks voor sewage (SB) en vuile olie (BB) en 
is verder grotendeels voor waterballast be
stemd. Op de tanktop staan aan SB twee dag- 
tanks voor brandstof en aan BB de brand- 
stofsettlingtank en twee smeerolietanks. 
Daarachter zijn SB en BB onder het hoofddek 
zijtanks voor drinkwatertanks ondergebracht.

De tankinhouden (100%) zijn:
Gasolie
Smeerolie
Vuile olie
Drinkwater
Sewage
Waterballast

61,0 m3. 
2,5 m3.
4.4 m3. 

25,6 m3.
4.4 m3. 

1132,0 m3.

A cco m m odat ie
De vijfkoppige bemanning is in de kampanje 
ondergebracht. Aan SB liggen daar: de suite 
van de kapitein {met de natte cel tegen het 
frontschot), een hut voor een gezel, de dou
che voor de gezellen, de kombuis en de pro- 
viandruimte/pantry. Aan BB bevinden zich: 
een officiershut (met de natte cel tegen het 
frontschot), twee hutten voor gezellen, de 
mess en de wasserij. Op hart schip is aan de 
achterkant van de schacht het toilet voor de 
gezellen gesitueerd; geheel achterin ligt de 
stuurmachinekamer.
In het dekhuis op de kampanje naast de 
schacht aan SB de CO:,-kamer voor de machi
nekamer en een dektoilet, daarachter dwars- 
over het toegangsportaal naar de accommo
datie en daar weer achter de nood- 
generatorkamer (SB) en een bergplaats (BB). 
Voor op het kampanjedek staat het stuurhuis 
dat hydraulisch over een hoogte van 3,50 m

verstelbaar is. Het stuurhuis is geheel in alumi
nium uitgevoerd.

L A IM N G V O O R Z IE N IN G E N
Het enkele, doosvormige ruim is geheel recht
hoekig, heeft een 2,20 m hoge coarmng en 
meet 53,4 x 8,4 x 6,0 m. Dit levert een ruim- 
inhoud van 2691 m3 ofwel 95.032 cu.ft.. 
tn het ruim zijn twee verplaatsbare graan- 
schotten geplaatst.
De tanktop, 14 mm dik, is berekend op een 
belasting van 15 t/m2.
Het ruim wordt afgesloten door negen geheel 
gesloten pontonluiken van Rodenstaat. Zij 
worden behandeld door een Coops & Nie- 
borg luikenkraan.
Het ruim biedt plaats aan 48 stuks 20voets 
high cube containers, in acht baaien, drie rijen 
en twee lagen. Op de luiken is plaats voor 24 
TEU in één laag.
Voor ventilatie van het laadruim (Novenco) zijn 
aan de voorzijde twee enkeltoerige afzuigverv 
tilatoren van 8100 m3/h elk geplaatst.

M A C H IN E -IN ST A L L A T IE
De hoofdmotor is een Caterpillar dieselmotor, 
type 3512B DUA, met een m.c.r. van 955 
kW bij 1600 tpm. Via een flexibele koppeling 
en een Reintjes tandwielkast, type WAF 663, 
reductie 5,044:1, wordt een Lips vaste 
schroef met vijf bladen en een diameter van 
2000 mm aangedreven.

Elektrische energie wordt geleverd door twee 
hulpsets en een haven/noodset. De SB hulp- 
set en de haven/noodset bestaan ieder uit 
een Valmet dieselmotor, type 4200SG, van 
70 kW en een Stamford generator. De BB 
hulpset bestaat uit een Scania dieselmotor, ty
pe D9, van 197 kW bij 1500 tpm en een 
Stamford generator.

Voor de koeling zijn NRF beunkoelers ge
plaatst.

Voor verwarmmgs- en koelingsdoeleinden is 
door Breman Shipping Installations een Car
rier AC-unit geplaatst met een capaciteit van 
circa 25 kW. Deze voorziet via farvcoil units 
de accommodatie van gekoelde lucht Elke 
unit heeft een elektrische verwarmingsspiraal 
ten behoeve van hutverwarming. Beide syste
men zijn door elkaar te gebruiken.

Verdere werktuigen in de machinekamer zijn, 
naast de gebruikelijke (reserve)pompen voor 
brandstof, koelwater en smeerolie o.a.:
• 1 x Alfa-Laval brandstofseparator,

0,6 m3/h;
• 2 x Desmi lens/ballastpomp, 150 m3/h  bij

20mwk;
• 1 x Versamatic vuile olie pomp, 7,5 m3/h;
•  l x  DVZ lenswaterreiniger, 0,25 m3/h;

V E R D E R E  U IT R U S T IN G
Het schip is voorzien van een Benes visstaart- 
roer met een oppervlak van 2415 x 1715 
mm = 4,14 m2. Het roer wordt bewogen 
door een Promac tweerams stuurmachine.
In het voorschip is een Veth 3-K-1000 drieka- 
nalen boegthruster geïnstalleerd, die wordt 
aangedreven door een 175 kW elektromotor.

Het anker- en meergerei op het voorschip om
vat twee Pool HHP ankers van ieder 855 kg 
met in totaal 385 m ankerketting van 26 mm 
alsmede een SEC elektrisch aangedreven an- 
kerlier met twee nestenschijven en twee ver- 
haalkoppen.
Op het achterschip is een hekanker van 430 
kg beschikbaar met 72 m staaldraad van 18 
mm. Er staat een SEC elektrisch aangedre
ven lier met één draadtromme! en één ver- 
haalkop.

Voor brandbestrijding is een Thorn Security 
detectiesysteem geïnstalleerd, met rookde- 
tectoren in de machinekamer en in de gangen 
en met hittedetectoren in de messroom en de 
kombuis.
Voor de machinekamer en het laadruim zijn 
aparte C02-systemen van Ajax Brandbeveili
ging geïnstalleerd (die niet met elkaar in ver
binding staan).
De ballastpompen in de machinekamer die
nen tevens als brandbluspompen en leveren 
dan 50 m3/h  bij 45 mwk. In het voorschip is 
een Desmi noodbluspomp geplaatst van 36 
m3/h bij 45 mwk.

De reddingmiddelen bestaan uit twee op
blaasbare vlotten, elk voor 10 personen, een 
Promac/Hatecke rescue boot en een Promac 
davit voor de rescue boot.

De navigatie- en communicatiemiddelen zijn 
geleverd door Radio Holland en zijn geschikt 
voor GMDSS gebied A2. Zij omvatten o.a.:
•  Furuno zee- en rivierradar, type FR-1510- 

MK3 resp. RHRS-2005RC.
• Furuno radio telefoon, type FS-1562/15.
•  Furuno VHF 1, type FM-8500.
•  S.P.Radio VHF 2, type RT-2048.
•  Furuno DSC-modem, type DSC-60.
•  Furuno GPS 1 en 2, type GP80.
• Furuno echolood, type FE-700.
• Radio Zeeland Sea-Rwer Pilot, bestaande 

uit:
- Piloot, type Atlantic 550.
-Tiller case, type Atlantic 551.
- Bochtaanwijzer, type Atlantic 300.
- Dochterkompas, type Atlantic 345XW.
- Koers instelkast, type Atlantic 371.
- Off course alarm, type Atlantic 375.
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Verenigingsnieuws door J.P. Burger

Maritieme Ontmoetingsdag 
KN VTS op 15 november 2000
Op de Maritieme Ontmoetingsdag op 
15 november 2000 tijdens de vak
beurs Rotterdam Maritime 2000  
mocht de KNVTS circa 250 gasten 
verwelkomen die gehoor hadden ge
geven aan de uitnodiging met het the
ma:
“De toekomstige ontwikkeling van de 
Nederlandse vloot en de carrièremo
gelijkheden daarin”.

nder de gasten bevonden 
zich een groot aantal studen
ten van het maritieme onder
wijs voor wie het onderwerp 
voldoende actualiteit bood. 
De voorzitter van de KNVTS, 

ir. M.J. van der Wal gaf een schets van de situ
atie waarin de maritieme industrie in Neder
land zich bevindt en stelde dat in het verleng
de daarvan de situatie op de Nederlandse 
vloot volop in beweging is.
Veranderingen zullen met uitblijven en maken 
dit onderwerp ter bespreking op de Ontmoe
tingsdag dan ook zeer actueel.

Als eerste spreker hield Drs. P.A.Th. van Agt- 
maal van de Koninklijke Nederlandse Reders- 
vereniging een betoog over de visie van de 
Nederlandse reders over de toekomst van de 
Nederlandse vloot.
De heer Van Agtmaal gaf een beeld van de 
economische en personeelsproblematiek 
waar de Nederlandse reders op dit moment 
mee te kampen hebben en zette uiteen dat 
oplossingen gezocht kunnen worden in het 
aantrekken van ook buitenlandse officieren op 
de vloot, het varen met minder bemanningsle
den, het effectiever indelen van vaarplannen, 
het nog beter benutten van nuttige scheeps- 
ruimte etc.

Tegenover het betoog van de heer Van Agt
maal bracht de heer E. Sarton, Voorzitter van 
de Federatie van Werknemers in de Zeevaart, 
een aantal argumenten naar voren die met zo
zeer afbreuk aan het betoog van de heer Van 
Agtmaal beoogde te doen als wel nadrukkelijk 
de aandacht wilde vestigen op de belangen 
van hen die hun emplooi in deze bedrijfstak 
hebben gevonden.

Overzicht van de zaal tijdens de opening door de voorz itte r van d e  KNVTS

Zijn inleiding droeg de titel "Hoe zien de Dhr. Schouten was daarbij verheugd zijn inlei-
bemanningsleden het varen en de carrièremo- ding kort te kunnen houden, omdat de proble-
gelijkheden". Hij vroeg aandacht voor de cul- men al door de twee vorige sprekers uitge-
tuurverschillen tussen internationaal samen- breid waren belicht. Zijn conclusie was even
gestelde bemanningen 
met verschillende cul- 
tuurachtergronden, 
was kritisch waar ef
fectievere vaarplannen 
ook automatisch lan
gere vaarperioden 
voor de bemanningen 
gingen inhouden als
mede langere dagelijk
se werktijden aan 
boord. "Het is nog 
steeds een mooi be
roep en dat moet zo 
blijven” zo besloot Sar
ton. Drs. P.A.Th. van Agtmaal, directeur v a n  de KVNR

Na deze twee spre
kers die hun onder
werp uitgebreid en 
gloedvol aan de orde 
stelden, kwam als der
de spreker Mr. R.J. 
Schouten, directeur 
van de Vereniging Ne
derlandse Scheeps
bouw Industrie aan het 
woord, die inging op 
het onderwerp: “Hoe 
reageert de mdustne 
op de behoeften van 
de reders". E. Sarton, voorzitter van de FWZ



Ir. M. Huisman van de Hogeschool Haarlem Mr. R.J. Schouten, d irecteur van de VNSI

Prof.ir. J. Klein Woud van de  TU Delft De exam inandi kregen de bij de KNVTS-afstudeerprijs behorende oor

konde uitgereikt alsmede het daaraan verbonden geldbedrag van 

f1000 ,-

lr. W A  Th. Bik van de Hogeschool Rotterdam  & Omstreken

simpel als duidelijk. Wat de reders als pro
gramma van eisen stellen aan nieuw te bou
wen of te verbouwen schepen daar kan de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie volledig 
aan tegemoetkomen. Hij waarschuwde even
wel dat aan het inwilligen van eisen, hoe be
grijpelijk deze ook van de kant van reders dan
wel opvarenden zijn, zeker een financieel 
aspect vastzit.

Na deze geanimeerde inleidingen volgde tra
ditiegetrouw de uitreiking van een aantal af- 
studeerpnjzen aan examinandi.

Als eerste werd het woord gevoerd door ir. 
M. Huisman, docent Scheepsbouwkunde aan 
de Hogeschool te Haarlem.

Hij sprak de conside
rans uit voor het toe
kennen van de afstu- 
deerprijs aan mg. 
Arjan Schrijen met be
trekking tot diens af
studeeropdracht: 
"Ontwerp van een op
volger van de Trench- 
setter’ “.
Arjan Schrijen heeft in 
zijn studie een groot 
aantal taken zodanig in 

het ontwerp verwerkt, dat deze zonder veel ex
tra kosten vervuld kunnen worden. Het schip 
kan daardoor effectiever werken dan haar 
voorganger. Bovendien zijn in het ontwerp en
kele innovatieve ideeen verwerkt. Daarbij is de 
ontwerpaanpak zeer systematisch opgezet. 
Het is, zo zei Huisman, een innoverend, prak
tisch en compleet ontwerp van hoog niveau.

Hierna werd gesproken door prof.ir. J. Klein 
Woud verbonden aan de TU Delft. Zijn consi
derans betrof de afstudeeropdracht van ir. 
Maarten den Boer.
De afstudeeropdracht van Maarten den Boer 
betrof het onderzoek naar de mogelijkheden 
om een absoluut schoon schip te bouwen 
waarbij zo min mogelijk schadelijke emissies

optreden en de energievoorziening samen 
met een heel hoog rendement plaatsvindt, 
Daarvoor werd onderzoek gedaan naar het 
gebruik van brandstofcellen. De heer den 
Boer heeft onderzoek verricht door een simu
latiemodel van het complete schip te ontwer
pen met alle machine- en elektrische syste
men. Zijn simulatiemodel bleek veel te kunnen 
voorspellen en leidde o.a. tot de conclusie dat 
brandstofcellen in combinatie met afvalwarm
te kan leiden tot rendementen van 70%.

Als derde spreker werd het woord gevoerd 
door ir. W.A.Th. Bik, studiecoördinator 
Scheepsbouwkunde aan de Hogeschool van 
Rotterdam & Omstreken. Hij belichtte de af
studeeropdracht van ing. Koen Meijer: "Ont
gassingen in de Binnentankvaarf.

Wanneer vloeibare ladingen, zowel minerale 
als chemische, in een tanker vervoerd wor
den, is een gedeelte van de lading dampvor- 
mig. Na het lossen blijft deze in de tank ach
ter, De vigerende regelgeving is dat deze 
damp met in de buitenlucht mag komen. Koen 
Meijer heeft diepgaand onderzoek verricht 
naar de chaos in de Europese regelgeving en 
heeft technische en economisch haalbare 
middelen gezocht om deze restdamp op te 
slaan of te vernietigen.
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Brinkmann & Niemeijer 
Motoren B.V. bouwt 
generatorsets

LED  Lighting
now costs less

Aan het leveringsprogramma van Brink

mann & Niemeijer Motoren B.V. is het 

motormerk John Deere toegevoegd. 
Met deze uitbreiding gaat Brinkmann & 

Niemeijer Motoren B.V. zich, samen met 

dochteronderneming De Maas in Rotter

dam, nog nadrukkelijker richten op de 

beroepsscheepvaart.
Sinds afgelopen zomer heeft Brinkmann 

& Niemeijer Motoren B.V. afspraken ge

maakt met de Nederlandse John Deere 

importeur Louis Nagel B.V. Gedurende 

het hierop volgende halfjaar heeft deze 

samenwerking de nodige vruchten afge
worpen. Zo zijn inmiddels een groot aan

tal generatorsets voor de binnenvaart 
gebouwd met vermogens van circa 30, 

40 en 60 kVA. Daarnaast zijn diverse 

complete pompsets gebouwd in super- 
geluidwerende omkastingen. Ook is ge
start met de bouw van geluidwerende

Hamworthy KSE has launched a new on

line stock availability service via its restyl

ed web site to help customers worldwide 

rapidly source vital ships equipment. 
Visitors to Hamworthy KSE's web site will 

for the first time be able to view online 

availability and product information data 

covering the company’s range of innova

tive V-line manne compressors, Super 
Tndent sewage treatment plants and 

pumps in a matter of seconds at any

omkastingen voor de generatorsets. 
Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. 

heeft diverse generatorsets op voorraad 

staan. Door de opgedane ervaring en de 

informatie-uitwisselmg met Louis Nagel 

B.V. zijn zowel de verkoop-, productie- en 

engineering afdeling alsmede de service- 
monteurs goed op de hoogte van het 

John Deere motorenprogramma. 
Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. uit 

Twello levert diverse producten zoals ge
neratorsets, pompsets, compressor- 

sets, voortstuwingsmotoren en hydrau- 

lieksets. Verder worden in eigen beheer 

geluidwerende omkastingen ontworpen, 

geproduceerd en verkocht.
Met het uitgebreide motorenprogramma 

van John Deere kan Brinkmann & Nie

meijer Motoren zich nu volop concentre

ren op de verkoop en levering aan de 

scheepvaart.

time of day and alt year round. 

All of the items featured in the online da
tabase will be available ex-stock. The 

company’s replacement stock is held in 

strategic locations around the world to 

ensure that equipment will always be 

available on an effective lead time. Using 

the Stock Check facility web visitors will 

be able to quickly solve equipment sour

cing headaches as well as have a more 

convenient method of placing enquiries 

for replace
ment stock. 

The new 

web site also 

features a 

number of 

other inter

active facili

ties including 

a Products 

section that 
enables vise

Most boaters know that low-intensity light

ing can be very helpful, especially at 

night. It illuminates stairs, engine com

partments, bridges, sleeping quarters 

and map reading stations without harsh 

glare, and it doesn’t tax battery systems. 

Now. Davis Instruments has reduced the 

price of its unique, soft-light LED Clus

ters.
High demand for the clusters has allow

ed Davis to make its already value-priced 

white, amber and red LED Clusters even 

more affordable for those who enjoy ver
satile, low-glare lighting.

With output equivalent to a lOwatt in
candescent lamp, they minimize the ad

justment one’s eyes experience when 

moving from dark to lighted areas. LED

tors to access product information with 

reference to four broad ship types - Car
go, Tanker, Ro Ro and Cruise.

Other new features of the web site are 

an online Worldwide Contacts database 

that can be interrogated using either pro

duct type or location as search criteria. 

Tlie results present address and contact 
details for both regional and product HQ 

contacts as well as highlighting the actu

al local time in each office so that if com

panies wish to call in office hours they 

can be sure one of the Hamworthy KSE 

offices will be able to respond. There is 

also an extensive News section that en
ables visitors to search through Hamwor-

clusters are very easy on a boat’s 12-volt 
system, drawing only 0.068 amps. They 

don’t  generate heat, last up to 100,000 

hours and directly replace many conven

tional light bulbs. The clusters are availa
ble in single and doublecontact bayonet 

socket styles.
Davis also offers the coiled wire LED 

Cluster Cord, which extends to over 3 m 

for added flexibility. It features a lighter 

plugnn and a doublecontact bayonet 

socket.

In Europe: Davis Marine Europe, 
Akeleilaan la , 3333 GA Zwi|ndrecht 

Tel: 078.6194316, 

fax: 078.6196711.

thy KSE’s press release archive for news 

items using a variety of search criteria in

cluding ship type, product or date.

Hamworttiy KSE's Web Site will be found 

at http://Www.hamworthykse.com and 

the online Stock Check facility has the 

following URL:
http://www.hamworthykse.com/stock-

check
For further information contact Graham 

Lockyer, Hamworthy KSE Limited, Fleets 

Comer, Poole, Dorset BH 17 OJT, UK. 

Tel: +44.1202.665566. 

fax: +44.1202.666363.

Hamworthy KSE launches 
stock availability service

http://Www.hamworthykse.com
http://www.hamworthykse.com/stock-


Euronorm  Aandrij ftechniek brengt 
nieuwe frequentieregelaars
Euronorm Aandnjftechruek heeft twee 

nieuwe frequentieregelaars van het fabri

kaat Watt geïntroduceerd. De nieuwe re

gelaars, die onder (te naam OPTHine L 

2000 en L 3000, op de markt worden 

gebracht, kunnen worden ingezet voor 

aandrijfsystemen in de vermogensrange 

van 0,2 tot 55 kW.

Kenmerkend voor de OPTHine frequen- 

tieregelaars zijn de goede regeleigen- 

schappen en communicabefaciliteiten, 

de compacte bouw en het bedieningsge

mak. Dankzij de veelzijdigheid van de 

range kunnen de omvormers voor een 

groot aantal industriële toepassingen 

worden ingezet. Hiertoe behoren (bewer- 

kingslmachires, deuraandrijvingen, aan

drijvingen t.b.v. transportbanden, ventila

toren, pompen, kneed- en roerinstal- 

laties, extruders, warmtewisselaars, e.d. 

De nieuwe L-serieregelaars van Euro

norm Aandrijftechniek zijn gebaseerd op 

een standaard spannings-en frequentiere- 

geling. De OPTHine L 2000 wordt gele

verd in 1- en Jfase uitvoering en heeft

een vermogensbereik 

van 0,2 tot 7,5 kW. Stan

daard is de omvormer 

voorzien van een PIDre- 

gelmg. De 3-fase L 3000 

heeft een vermogensbe- 

reikvan ll-5 5 k W .

Door het gebruik van 

LSI-technieken is de uit

voeringsvorm van de 

frequentieomvormers 

zeer compact. De L 

2000 frequentieomvor- 

mer behoort wereldwi|d 

tot de kleinste omvor

mers in zijn vermogens

klasse. De ruimtebespa- 

nng die hierdoor in de 

schakelkast wordt gere

aliseerd, kan leiden tot 

aanzienlijke kostenbe

sparingen.

De OPTHine freqentieregelaars van Watt 

zijn uitgevoerd volgens het “Rug and Dri

ve” concept. Praktische standaardpara

meters maken het mogeli|k dat de rege

laar direct na het aansluiten in gebruik 

kan worden genomen.

Een royaal display en een overzichten  

indeimg van de bestumgsmformatie be

den de gebruiker zicht op de belangrijk

ste parametersettings en bewakmgs- 

funcöes. Dankzij óe eenvoudige 

bectenmgsmogek/kheden zijn alle func

ties voor de gebruiker gemakKeh)k toe

gankelijk. De L 2000 frequenöeomvor- 

mer is bovendien standaard voorzien van 

een potentiometer waarmee het toeren

tal snel en traploos kan worden gere

geld

Standaard worden de OPTHine frequen

tieomvormers geleverd met seriële RS 

422 dan wel RS 485wterface. Meerdere 

businterfaces maken het mogelijk om de 

omvormers te integreren m (procesjai> 

tomatisermgsnetwerken. Door middel 

van losse insteekkaarten kunnen koppe

lingen worden gerealiseerd met netwer

ken op basis van Profibus/DP, LonWorks 

ofDeviceNet.

Voor informatie:

Euronorm Aandri|ftechniek 

Postbus 178, 7200 AD Zutphen.

Tel: 0575.511222, fax 0575.513541, 

email: sales@euronorm.nl, 

website: hhtp://www.Euronorm.nl

Let's talk Tri bon!

w w w . t r i b o n . c o m

mailto:sales@euronorm.nl
http://www.Euronorm.nl
http://www.tribon.com


Scheepsbouw Peter van der Spoel

Onderzoek naar esthetica.

door

Probleem stelling
Bij het COT te Haarlem is een uniek onder
zoek opgestart naar het urterlijk, in vaktermen 
ook wel esthetica genoemd, van verfsyste- 
men die specifiek worden toegepast in de 
luxe jachtbouw. U vraagt zich wellicht af 'on
derzoek naar esthetica?', strak is toch strak 
en stofvrij is toch stofvrij of wit is toch wit, sim 
pel! In de praktijk gaat dit met helemaal op. De 
schepen worden ook alsmaar groter en lan
ger. Wat voorheen als een megajacht werd 
omschreven, is nu een ‘gewoon’ jacht. Mo
menteel worden er schepen opgefeverd van 
meer dan 50 meter lengte. Deze grote sche
pen hebben een gigantisch oppervlak, wat 
een enorme opgave betekent om strak en ui
teraard zonder zakkers in de verf te zetten. 
De eigenaren van deze reuzen zijn zeer kri
tisch als het om schilderwerk gaat. Het is im
mers het eerste wat je ziet als het schip in de 
haven komt. Veel (zaken)relaties komen op 
zo’n schip en dan moet het verfwerk blinken 
en zonder storende defecten zijn. In het verle

den, en helaas nu nog, wordt een megajacht 
geheel voorzien van een nieuwe eindlaag wan
neer de eigenaar het niet helemaal met het ui- 
terlijk eens is. De applicateur en verfleveran- 
cier keuren de boot goed en de werf zit er net 
tussenin. Om de goede vrede te bewaren en 
omdat er vooraf geen duidelijke visuele eisen 
zijn opgesteld, wordt het jacht opnieuw voor
zien van een eindlaag met de nodige irritatie 
en (on-)kosten.

Eisen
Waar de eigenaar of een inspecteur namens 
de eigenaar, de applicateur of de verfleveran- 
cier het oppervlak nu op goed- of afkeurt staat 
nergens goed omschreven. Het enige wat 
over het algemeen omschreven staat, is dat 
het jacht wordt geconserveerd overeenkom 
stig de Highest Dutch Standard’. Het mag dui
delijk zijn dat hierover behoorlijke discussies 
ontstaan tussen de diverse partijen en uitein
delijk niemand winnaar is, juist door het ont
breken van eisen en normeringen. In de auto

industrie zijn de strakheid en kleurafwijking 
overeengekomen met normeringen en daar
aan gekoppeld de eisen van wat je van een re
presentatieve auto mag verwachten. Deze in
dustrietak is een uitzondering voor wat betreft 
duidelijk omschreven verftechnische estheti
sche eisen.
De VMRG-eiser van 1993 voor natlak en poe- 
dercoating omschrijven wel visuele etsen. De
ze eisen stellen bijvoorbeeld dat er geen kra
ters, pinholes o.i.d. met een ongewapend 
oog op een afstand van 3 meter voor binnen- 
toepassing en 5 meter voor buitentoepassing 
als storend ervaren mag worden. En ja, wat is 
storend en voor wie is het storend? Met deze 
omschrijving en de omschrijving van Highest 
Dutch Standard kan natuurlijk iedereen alle 
kanten op en dat is niet de opzet van dit on
derzoek.

In itia tiefn em ers
Dit, niet gesubsidieerde, unieke onderzoek 
wordt gedragen door verfleveranciers, jacht-

Het m egajach t “Conste/laöon", gebouwd door Oceanco. (Foto: Flying Focusj



applicateurs, werven, verenigingen en experti
sebureaus De opdrachtgevers voor dit onder
zoek willen hiermee de concurrentie wéér een 
stapje voor zijn. Het uiterlijk van schilderwerk 
dat omschreven staat, is voor alle partijen be
spreekbaar en vooral meetbaar. De vooraf 
vastgestelde verftechnische esen zijn duide
lijk omschreven en overeengekomen met de 
betrokken partijen. Indien de esthetische 
waarde omschreven is in een soort norme
ring is het geheel ook gemakkelijker te verze
keren dan in het verleden. Immers, net als 
hechtproeven, kleur, glans e.d. worden voor
af waarden overeengekomen en op deze 
waarden wordt verzekerd. Na het verkrijgen 
van de verftechnische esthetische eisen kun
nen ook deze meegenomen worden in het 
verzekeringspakket.

O nderzoek
Dit onderzoek richt zich op de megaluxe 
jachtbouw waarbij ca. 20 megajachten van al
lerlei lengtes, typen, verfleveranciers en jacht- 
applicateurs onderzocht worden. Hierbij 
wordt de buitenzijde van het schip geheel vi
sueel beoordeeld door ervaren verfinspec- 
teurs en met speciale meetapparatuur wordt 
het geconserveerde oppervlak onderzocht en

de uitkomst wordt vastgelegd. Na het verza
melen van aUe meetgegevens zullen de ver
kregen resultaten door het COT worden ge 
rangschikt. Hierbi| zullen, indien beschikbaar, 
ook het gehele (type) verfsysteem en de om
gevingsconditie tijdens en vlak na het aan
brengen meegenomen worden. Uit dit onder
zoek, met getallen uit de praktijk, zal in 
overleg met de opdrachtgevers een esthe
tisch kwaliteitsgradatie en meetmethode wor
den opgesteld. Deze meetgegevens worden 
in een soort richtlijn of een Nederlandse nor
mering verder uitgewerkt inclusief meetappa
ratuur.

Voordeel
Op deze esthetisch schildereisen kan een ap- 
plicateur zijn werkzaamheden afstemmen in 
samenspraak met de verfleverancier en de 
werf. Natuurlijk is aan de werf de keus om de 
ze aanvullende esthetisch eisen met de klant 
vooraf overeen te komen. De voordelen zijn 
legio: levering met vastgelegde esthetisch 
prestatie, de eisen zijn eenduidig en gemak
kelijk te controleren, onterechte klachten kun
nen beargumenteerd worden en men is verze 
kerd van een bepaalde kwaliteitsniveau. Al 
met al levert dit een positieve uitstraling van

de Nederlandse jachtbouw naar de klant Dit is 
weer een stapje verder dan de buitenlandse 
megaluxe jachtbouwers die ook niet stil 
staan, De meest vooraanstaande werven en 
toetevenngsbedrijven doen mee aan dit unie
ke Nederlandse project.

Na ruim 1 |aar van voorbereidingen is men 
smds kort begonnen de werven te bezoeken 
voor dit unieke onderzoek naar esthetica. Dit 
vraagt om een snelle reactie omdat het de be 
doeling is het schilderwerk vlak voor vertrek 
van de schepen te beoordelen.

Het COT, voluit is dat Centrum voor Onder

zoek en Technisch advies B.V., is een onaf

hankelijk inspectiebureau. Het in itiatie f van d it 

onderzoek komt uit de m arkt. Details over de 

deelnemers en meetresultaten mogen in ver

band m et de geheimhouding niet worden ge

geven. Wel is a lgemene bedrijfsdocumentatie 

op te  vragen. Telefoonnummer 023 .53 19544  

o f bezoek onze website cot-nl.com

Peter van de r Spoel 

Projectle ider Buitendienst 

Afd. Metaa/be sc herm rng
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I n t e r n a t i o n a l  M a r i n e  A c c i d e n t  R e p o r t i n g  S c h e m e

De MARS-reports zijn een initiatief 
van "The Council of the Nautical 

Institute”. De rapporten worden vrij- 
willig opgemaakt en verzonden door 

gezagvoerders van schepen en door 
andere autoriterten die kleine on- 

gelukken of 'nearmisses' mee- 
maken.

M ARS REPORT No. 92 
June 2000

M A R S  20 0 0 2 6  
Squat C onfusion
As a pilot operating in shallow waters an 

important part of my discussion with a 

ship's Master is about squat and how it 
affects his ship. Squat tables are becom

ing more common but there are still 

many vessels that do not carry this infor
mation, It may interest the reader to hear 

some of the comments I have received 

when I have asked about squat......

1. 120m LOA fast feeder container 

ship: "We do not have any squat 
Mr. Pilot." When I expressed some 

surprise at this and suggested that 
I would expect about 1.5m, maybe 

more, on a vessel of this type. I 

was met with an emphatic "No Mr, 
Pilot, if we had that much squat the 

deck would be under the water!"

2. 110m LOA last feeder container 

ship: "Yes we have squat tables 

but i don’t think they are right, I ha
ve been reading the midships 

draught and it does not change no 

matter what speed we do."

3. 160m LOA 9m draught bulker: 

“We have no tables but we have a 

squat gauge." I said that I had not 

heard ol such a device and asked 

the Captain how it worked. That 
was not known and on further 

questioning it appeared that this 

gauge was actual^ showing 

trim "Yes Mr. Pilot - Squat!”

It would appear that this subject still 

causes confusion.

M A R S 2 0 0 0 2 7  
D ou b le  W h am m y
Own ship was a large container ship en 

route from Dover Strait to Texel TSS at 

about 23 knots. On passing NHR SE

buoy two ships were seen crossing from 

the direction of Felixstowe bound for the 

Maas Approach TSS. Both vessels were 

o n  a collision course and the closest, a 

regular RoRo vessel was overtaking the 

further, smaller vessel as we ap
proached.

At about 3 miles or more, the Rofio al
tered to starboard, showed a clear red 

light and eventually passed astern of me. 
The smaller vessel stood on. Despite re

peated attempts to gain his attention, he 

continued to stand on and I was forced 

to take avoiding action by turning to star
board. The offending vessel subsequent

ly maintained her course throughout al

though attempts to contact her 

continued.

The avoiding action which I had taken 

forced me into the deep water anchor
age No. 2. Fortunately there were no an

chored ships there at the time but my ac

tions did concern a group of three 

trawlers, one of which was trawling 

across my bow from starboard. A further 

small alteration of course to starboard 

cleared this hazard but put me in con
tention with a vessel presumably heading 

from Steenbank Pilot Station to the 

Haisborough Channel straight through 

the deep water anchorage. By the time 

that I had cleared astern of this vessel I 

was well over towards the middle of the 

anchorage and needed to set a course 

of North to regain the north east bound 

lane.

Soon after I had regained the route, an

other vessel was sighted crossing from 

port to starboard just south of the North 

Hinder North Racon Buoy, with a CPA of 

almost zero and who once again stood 

on. This time however, the effects of the 

signalling lamp pointing at him and the il

lumination of the main deck lights along 

the hatch coamings as the reefer con
tainers were about to be checked, had 

the desired effect and the vessel execut

ed a neat round turn to port and passed 

astern. The annoying part is the fact that, 

had the first rule breaker altered course 

as required, i would have enjoyed a trou

ble free run up the route.

M A R S  200028
K eeping a G ood W atch
Own vessel, a 4,000 grt passenger ves

sel, was on passage from Bordeaux to

wards Saint-Nazaire. It was about 2300  

hrs and already dark when our vessel 

came in sight of the Isle d Yeux, a small 

island off the coast of western France 

and one of our waypoints, where we had 

to alter course towards the Loire ap

proach. Hie Staff Captain was the 

Officer of the watch and I was on the 

Bridge as a Cadet.

To help me gain experience, the Staff 
Captain had allowed me to act as the 

OOW and to navigate the vessel under 

supervision. There was very little traffic 

around apart from a few fishing boats on 

our starboard side in the inshore traffic 

zone off the Isle d'Yeux and one vessel 

coming round the island clearly following 

a similar but reciprocal track to our ves
sel. As we had no ARPAI took great care 

in observing this vessel on opposite 

course for over 45 minutes (from the 

time she came in sight) and found a clear 

passing distance. Both vessels ap

proached with moderate speed, with a 

good passing distance, both following 

the course around the Isle d' Yeux and 

the only other vessels around were the 

fishing boats on our starboard side: It 

was a very clear situation and so I felt it 

was safe enough to leave the bridge to 

plot the position on the chart when the 

other vessel was still on our port bow. 
When I entered the chart room there was 

a little voice in my head telling me that 

the OOW should never leave the bridge 

with another vessel around but on the 

other hand I tokJ myself immediately that 
there was no logical reason at all for the 

other vessel to alter course and that I 
was supposed to plot my position very 

exactly on the hour.

Less than a minute later I heard the Staff 
Captain cursing and I hurried back to the 

bridge where I found that the other ves

sel had indeed altered course directly in 

front of our bow and it seemed as if she 

would make a full circle with hard rudder 

angle and maximum speed. The Staff 
Captain altered course to port to pass 

behind her stem and, after a few min

utes, she was on our starboard quarter, 
still turning. It was then that somebody 

must have woken up on the other vessel 
because the rate of turn slowed down 

and then they managed to turn astern of 

us to bring the vessel back to the onginal

course. This has been obviousiy a very 

strange manoeuvre and if it had oc
curred only a few minutes later, or with

out somebody on the bridge on our ves
sel this could have developed into a very 

dangerous situation. I have no idea what 

led to this absolutely unpredictable ma
noeuvre of the other vessel but I know 

that I have learnt never to be too sure 

about what other vessels in the vicinity 

will do and not to think that any manoeu
vre could be foreseen. It took days for 

me to cope with this situation, because I 

had to think about what could have hap

pened had I really had been the OOW of 
our vessel.

M A K S  200029
W a tch  t he W hole Picture
This incident happened a few years ago 

during a 'holiday' as a crewmember of a 

50m-schooner in the Baltic Sea and 

came to my mind when reading the 

MARS 98015 about the BRM course in 

Stockholm and the Vital point of the 

training: “not to become preoccupied 

with a single problem”.

We were bound for Copenhagen and ar

rived there under power in the middle of 

the night. Maybe because of our late ar
rival the Master of the vessel decided not 

to follow the main fairway but to take a 

“short cut" through a network of small 
harbour channels to reach our indicated 

berth. Most of the passengers were al

ready asleep. The duty crew were on the 

forecastle and along each side acting as 

lookouts because the channel was very 

narrow and very dark and full of small 

and unlit buoys (this was their normal 

state).

During our passage through the channel 

the atmosphere on board became very 

intense and anxious because it was diffi

cult to  avoid these unlit buoys and all the 

crew were looking ahead, trying to see 

the next buoy. The lookouts on the fore
castle were always the first to see the 

shadows of the buoys and they called 

tfie warning which was passed from one 

to the other back to the poop. It seemed 

to take ages to pass through this chan

nel. ft was absolutely dark and calm and 

nothing else was heard apart from the 

call of the lookout, right up to the mo



ment when the whtsfle of a large vessel 

interrupted the silence with 5 blasts. I re

member looking up and being startled at 

what I saw. Our vessel was just ap

proaching the main fairway and there 

was one of these huge Baltic Sea ferries, 

lit like a Chnstmas tree, right on our star

board side and we were running directly 

in front of the giant bow. The next sec

ond I heard the three short blasts of our 

vessel, the schooner shook and jolted 

and then started - slowly, very slowly - to 

move astern. The large mass of the ferry 

passed our bowsprit very close. I still 

think about the circumstances which led 

to this incident and I am still not able to 

understand how it could be possible for 

the whole ship's crew (at least 10 to 15 

people} not to see something like a 

large, well lit Baltic Sea ferry. The only 

explanation is that we all were so preoc

cupied with the small buoys that we for

got to look for much bigger problems.

M A R S 200030 Life Lines
This is to report one near miss and I have 

some questions which anse from it. 

During a routine lifeboat drill at anchor

age an officer slipped when he was at

tempting to board a lifeboat which was

lowered to the embarkation deck. He 

was holding on to the He line, so did not 

get injured.

However, the incident made me think 

about the following questions:

1. In an open life boat the life line 

gives support in an emergency right 

to the moment the boat takes to wa

ter. If the falls part, or some other 

mishap occurs, the boat crew can 

hang on to the life line. Isn't that the 

purpose of the life line? What would 

happen in an enclosed life boat? In 

what way are it’s falls better than 

those of an open boat? The crew is to

tally at the mercy of the falls.

2. If that officer had fallen in the very 

cold water he could have died of hy

pothermia. Why are onty rescue/open 

boat crews ‘entitled’ to have immer

sion suits and not crews of other 

boats?

3. What would a boat crew do to clear 

a fouled propeller of an enclosed 

lifeboat?

4. If it is necessary to pick ip  a sur

vivor from cold water, a rescuer may 

have to get nto the water, whether it 

is a rescue boat or not. Is he expect

ed to risk Ins kfe to hypothermia in the 

process or abandon his feUow and 

save hm self?

There may be some obvious answers to 

these quesbons which I am overlooking; 

will anybody please advise?

M A R S 200031
Saved by a Safety H elm et
A 2nd Mate was in charge on the deck of 

a ship which was at anchor and loading 

containers from barges. As a container 

was bang loaded on to the 3rd layer by 

stevedores a twistlock fell from a height 

of about 8 metres. It hit the 2nd Mate on 

his helmet and touched his body causing 

an abrasion on his chest and a contusion 

on his left thigh. Because of the heavy 

impact on his head he was sent ashore 

to see a doctor.

An X-Ray was taken and he was declared 

fit to return to the vessel but put on light 

duties. This emphasises the importance

of wearing personal protective equip

ment, without his helmet the 2nd Mate 

would probably have died.

If you have experienced any incident 
which you ttmk may be of interest to 
others please send details, including 
your name and a contact address to; 
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Dive, 
Feixsfowe, Suffolk PJ1 9TL, UK. E-mail 
address: mars@nautmst.org.

U kunt uw ervaringen, mdien het met an- 

ders kan m het Nederlands, ook kwijt bij 

de Redactie van SWZ, Mathenesserfaan 

185,3014 HA Rotterdam.

Telefoon: 010.2410094, 

fax: 010.2410095. 

e-mail: swz.rotterdam@wxs.nl

The Council of the Nautical Institute 

gratefully acknowledge the sponsorship 

provided by:- The North of England P&l 

Club, The Swedish Club, The UK P&l 

Club, Det Norske Veritas, The Marine 

Society, The Britannia P&l Club, The 

Journal Safety at Sea International.

Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel : 010 - 5921966 
Fax: 010 - 5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 010 - 454 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, tieren, takelblokken, 
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The Coriolis Effect: motion on a 
rotating planet (part 2)
Bruce Parker is the Chief o f the Coast Survey Developm ent Laboratory, National Ocean Service, NOAA.

F o r the firs t pa rt o f this a rtic le , see the January issue o f  SWZ.

The fact that the Coriolis effect is zero at the 
equator is the reason that hurricanes never 
form right at the equator, even though the 
warmest water temperatures are there (the 
heat being needed to drive the hurricane). 
Most hurricanes are generated between 50 
and 200 north or south of the equator, where 
there is enough Coriolis effect to start the air 
turning.
Hurricanes might seem to turn in the wrong 
direction, i.e. counterclockwise in the North
ern Hemisphere, when wind turning to the 
right would seem to imply that they should 
turn clockwise. The reason becomes clearer 
when we look at Figure 1. The hurricane is 
alow-pressure area with higher-pressure air 
masses on all sides.

The air masses flow in from the north,south, 
east, and west, each air mass being pushed 
toward the right by the Coriolis effect. These 
multiple pushes, however, drive the rotation 
around the low-pressure centre of the hurrica
ne in a counter-clockwise direction (like small 
gears around one large gear in the middle, 
the large gear rotating in a direction opposite 
from that of the small gears).
One can see from the importance of Coriolis 
in forming low and high pressure 
systems,hurricanes, the trade winds, wester
lies, and easterlies, that without its rotation 
and resulting Coriolis force, the entire Earth 
would have weather that does not change 
much (as is the case in the tropics where the 
Coriolis effect is very small or zero). This is, in 
fact,the case on Venus, which rotates very 
slowly (one rotation every 243 days). Jupiter, 
on the other hand, rotates much faster than 
the Earth and thus has a very dynamic at
mosphere, including the giant red spot (which 
is actually a high pressure system, rather than 
a tow pressure system like in a hurricane). 
The sun also rotates on its axis, and the Corio
lis effect is a controlling factor in the direc
tions of rotation of sun spots.

for Coriolis to have any effect. Like-wise the di
rection of rotation of a waterspout going 
down the drain in a sink is not affected by the 
Coriolis effect, its size being much too small. 
The Coriolis effect is very small, but the long 
distances that water travels in an ocean cur
rent provide plenty of time for the Coriolis ef
fect to accumulate. In special situations,mo
tions over limited distances can demonstrate 
a cumulative effect if observed overlong time 
periods. The classic example is the Foucault 
pendulum, which is a pendulum with a heavy 
weight hung on a very long wire (several sto
ries high) from an approximately frictionless 
pivot. These are often seen in science muse
ums. The back-and-forth motion of the weight 
appears to stay in the same vertical plane, but 
if one waits long enough one will notice that 
the weight is not coming back to exactly the 
same spot at the full extent of each swing. Ty
pically small wooden blocks are set up in a lar
ge circle around the pendulum at just the right

distance to be hit by the weight. Over a day or 
more each block is eventually knocked over 
by the oscillating weight. The plane of oscilla
tion of the pendulum is thus seen to be slo
wing rotating (clockwise in the Northern He
misphere) around a vertical axis 
perpendicular to the floor (the Earth's sur
face). This rotation is caused by the Coriolis 
effect.

The amount o f  time it takes for the oscillating 
weight of the Foucault pendulum to come 
back to the first block it knocked down de
pends on the latitude where the pendulum is 
located. At the North Pole it takes 24 hours 
(see Figure 2). Here it is easy to visualize the 
Earth actually turning under the oscillating 
pendulum, which itself is really staying in the 
exact same oscillating plane relative to the 
stars. If the pendulum is somewhere south of 
the North Pole {but noon the equator) its plane 
of oscillation still rotates but it takes longer for

Tornados are sometimes mentioned as being Figure 1. A hurricane's w arm  low-pressure area into which a ir  m a sses  flow from  all directions,

caused by the Coriolis effect, but their size is each deflected to the righ t (in the Northern Hemisphere) by the C o rio lis  e ffe c t resulting in a coun-

too small, and their wind speeds too great, ter-clockwise rotation around  the low-pressure centre



Figure 2. Foucault pendulums shown a t the North Pole, a t the equator (2 positions o f the same 

pendulum  shown), and a t high latitude (2 positions o f the same pendulum shown).

the pendulum to come back to where it star
ted. This is more difficult to visualize, because 
now the whole pendulum is travelling around 
with the rotating earth along a latitudinal circle 
(see Figure 2). As it does so, its oscillations 
still stay in the same direction relative to the 
stars, so that the plane of oscillation rotates 
the equator, the pendulum will stay in the sa
me plane relative to the Earth, since its plane 
of oscillation is perpendicular to the Earth's 
axis of rotation.

In the last column we saw how the Coriolis ef
fect caused the large gyres in the circulation 
of the major oceans. It also has more local ef
fects. When the wind suddenly stops blowing 
after causing currents in the ocean, the cur
rents keep flowing, acted upon only by the Co
riolis force. This makes the cur-rents turn mo
re and more to the right (in the Northern 
Hemisphere), leading to a circular flow with a 
period determined by the latitude at which the 
motion takes place (e.g. at 450 it would take 
17 hours to complete one cycle; less time if 
closer to the pole; more time if closer to the 
equator). When these inertial currents are su
perimposed on a mean drift, one sees 
stretched out loops.
In an earlier column we explained how the Co
riolis effect was responsible for the Ekman 
spiral in winddriven currents. The surface cur
rents are ‘pushed’ to the right of the wind, cur
rents a little deeper move a little slower and 
are pushed further to the right, and so on with

each deeper layer. On the average, over the 
entire depth of the current, the (Ekman) trans
port is to the right of (and approximately per
pendicular to) the wind (in the Northern He
misphere). So if the longshore component of 
the wind is blowing from the north along the 
west coast of the U.S., the surface water will 
be pushed away from the coast, replaced by 
water from near the bottom. This upwelling 
brings colder nutrient-rich water up to the sur- 
faceeffect causing transport to the left of the 
wind (in the Southern Hemisphere). The nu
trients brought to the surface are responsible 
for the abundant phytoplankton at the bottom 
of the food chain feeding the large fish popula
tions that support a major fishing industry. 
(This upwelling off Peru ceases during an El 
Nino because the winds and currents change 
direction).

There are also special types of very long wa
ves that are affected by the Coriolis effect, or 
even caused by it. For example, when the tide 
propagates southward as a very long wave 
along an east coast in the Northern Hemisp
here, the Coriolis effect on southedy flowing 
flood currents causes a raised waterlevel at 
the coast. The Coriolis effect on northerly flo
wing ebb currents causes a lowered water le
vel at the coast. The result is a greater tide 
range at the coast than offshore. This long ti
de wave called a coastal Kelvin wave. The res
toring force to the vertical oscillation of the 
water surface in this wave is gravity, but it is

the Conolis effect which causes the slope in 
water surface toward the coast. Kelvin waves 
can also propagate east-ward along the 
equator, where there obviously is no coast, 
but where the fact that the Coriolis force is ze
ro acts like a boundary.

The Conolis force can also be a restonng for
ce in a wave, in this case causing horizontal 
oscillations. In the last column we explained 
how the Gulf Stream and other strong cur
rents on the western sides of the oceans we
re caused by the change in Coriolis force with 
latitude. This change in Coriolis force with lati
tude can also be the restonng force in a wave 
called a Rossby wave. In such a wave, which 
propagates westward across an ocean, par
cels of water oscillate north and south about a 
latitude line. The current is approximately in 
geostrophic balance (discussed in the last co
lumn), but when it moves a little northward it is 
forced back southward by the change in Co
riolis force, and vice versa.

Both eastward propagating equatorial Kelvin 
waves and westward propagating Rossby wa
ves play key roles in the phenomena of El 
Nino. When the westward trade winds collap
se and the warm water in the western Pacific 
moves eastward to the South American 
coast, it is in the form of equatorial Kelvin wa
ves. At the coast these waves split, heading 
north toward California and south toward Peru 
in the form of coastal Kelvin waves. Some of 
the energy is also reflected back westward in 
the form of Rossby waves. This all plays 
some (as yet not fully understood) role in the 
timing of El Ninos.

Rossby waves are also found in the atmos
phere at high elevations above the Earth. 
Around the North Pole (where the change in 
Coriolis force with latitude is large) there are 
typically between four and six very long hori
zontal waves, with a wavelength greater than 
the width of the U.S.

In Paris, in 1835, when Gustave Gaspard de 
Coriolis published the paper that first explai
ned the effect that is now named after him, he 
probably did not realize how important that ef
fect would be in explaining motions in the at
mosphere and ocean. His other major (and 
much longer) publication that same year, was 
probably viewed with more interest - a 176-pa- 
ge book explaining the mathematical theory 
of billiards.

By Bruce Parker in Mariners Weather Log, 
august 1998



Uitreiking Meteo-prijzen 
koopvaardij officieren
O p woensdag 6  december 2000 heeft staatssecretaris Monique de Vries van Verkeer en Waterstaat op het KNMI in De Bilt 
w eer Koninklijke onderscheidingen en beloningen uitgereikt aan koopvaardijofficieren.
D eze hebben zich verdienstelijk gemaakt door waarnemingen van het weer te doen aan boord van hun schip en deze op te 
sturen aan het KNMI.

W aarnemingen  
nog nodig?
leder jaar komt rond 
een dergelijke plech
tigheid weer de vraag 
op of de scheepswaar- 
nemingen nog nodig 
zijn. Er zijn immers 
weersatellieten is een 
veel gehoorde opmer
king.
Ze zijn nog steeds 
hard nodig, is hierop 
het enige goede ant
woord. Als maritiem 
meteoroloog kan ik dit Uitreiking van de ba rom eter 

met vaak genoeg be
nadrukken.
Per dag worden ca 43.000 scheepswaarne- 
mmgen uit 14 landen uitgewisseld. Nederland

neemt met 4000 waarnemingen een promi
nente plaats in.
Natuurlijk is het zo dat tegenwoordig satelliet- 
waarnemtngen belangrijk zijn voor het maken 
van weersverwachtingen. Voordat de meteo
roloog de beschikking kreeg over satelliet- 
waarnemingen waren scheepswaarnemingen 
de enige bron van informatie van het weer op 
zee. Buiten de scheepvaartroutes waren er 
vaak maar weinig waarnemingen. In deze ge
bieden werden bij voorkeur weerschepen ge
stationeerd.
Weersatellieten geven een goed beeld van het 
weer op wereldwijde schaal. Geen plaats blijft 
onbespied. Maar deze beelden geven vooral 
een beeld over de bewolking van boven af, 
soms van mistvelden, maar altijd van boven 
af. Dit levert veel informatie op, maar die infor
matie is onvolledig. Grondwaarnemmgen, zo
wel op land als op zee geven een beeld van 
het weer aan het aardoppervlak.
Boven zee zijn vooral de wind, druk en druk
veranderingen van groot belang, en deze wor
den niet geleverd door satellieten. De combi
natie van satellïetbeelden en scheeps- 
waamemingen geven de meteoroloog een 
compleet beeld van de actuele situatie op 
zee. Iets, wat hij op basis van alleen satelliet- 
beelden niet krijgt.

eze uitreiking is een voortzet
ting van een lange traditie. Al in 
1854, het oprichtingsjaar van 
het KNMI, loofde de Koninklijke 
Nederlandse zeil- en roeivereni
ging te Amsterdam een zee

vaartkundig instrument of boekwerk uit ter 
waarde van ƒ 200,- aan de gezagvoerder der 
Nederlandse Koopvaardijvloot. De ingelever
de scheepsjournalen werden door het KNMI 
beoordeeld. In 1871 wordt voor het eerst 
melding gemaakt van zilveren medailles, toe
gekend door H.M. de Koning.

Bij Koninklijk besluit van 30 januari 1905 werd 
een wijziging ingevoerd: voortaan was de Mi
nister van Waterstaat gemachtigd stuurlieden 
van de grote handelsvaart een beloning toe te 
kennen wegens hun aandeel in het meteorolo
gisch werk op zee.
Werden de medailles en beloningen lange tijd 
uitgereikt in Rotterdam, op 6 december ge
beurde dit op het KNMI in De Bilt, de plaats 
waar het product van de inspanning uiteinde- 
lijk wordt verwerkt.

Wie krijgen er nu een beloning, en wanneer?? 
Kapiteins krijgen na het doen van enkele dui
zenden waarnemingen een zilveren medaille 
m et een oorkonde. Hebben ze al een zilveren 
medaille, dan krijgen ze een gouden. 
Stuurlieden krijgen een barometer, (Het ge
rucht gaat dat sommige kapiteins liever stuur
man waren gebleven tot ze de barometer 
hadden verdiend, maar niemand kon dit be
vestigen). Het duurt soms even voordat de 
beloning volgt, want iedere waarneming 
wordt nagekeken en op naam geregistreerd. 
D it kost tijd.
De Koninklijke Marine krijgt een plaquette, be
stemd voor een schip als waardering voor de 
waarnemingen die vanaf dit schip zijn ge
maakt, Dit jaar viel Hr.Ms. Jacob van Heems- 
kerck de eer te beurt.
In totaal werden 47 medailles en beloningen 
uitgedeeld. Hoofddirecteur KNMI, prof.dr. J. de Jong



Deze informate is van groot belang voor het 
maken van weersverwachtingen. Immers, als 
de uitgangssituatie niet correct is, kan de ver
wachting nooit goed worden.

Vooral computermodellen die tegenwoordig 
een verwachte toestand van de atmosfeer 
en het zeeoppervlak uitrekenen, hebben 
scheepswaarnemingen nodig om een zo 
goed mogelijke uitgangssituatie te knjgen.
De zware stormen die tijdens de Kerstdagen 
van 1999 Frankrijk, Zuid Duitsland en Zwitser
land teisterden, zijn een goed voorbeeld van 
het beiang van de waarnemingen.
De eerste tekenen dat er iets aan de hand 
was, kwamen van de scheepswaarnemingen 
in de Golf van Biskaje Deze waarnemingen 
weken echter zo ver af van hetgeen verwacht 
kon worden, dat de computers ze verwierpen 
als onbetrouwbaar. Een weercomputer verge
lijkt namelijk de binnenkomende waarnemin
gen met de berekeningen die hij voor dat tijd
stip heeft gemaakt.
Wijken ze te veel af dan worden ze als onbe
trouwbaar verworpen. Dit is nodig om te voor
komen dat een foutieve waarneming de bere

keningen een verkeerde kant uit stuurt. Als 
meteoroloog vergelijk je aHe waarnemingen 
uit zo'n gebied en als die elkaar bevestigen 
dan gaan de alarmbellen nnkelen. Computers 
kunnen dit (nog) met.
Een duidelijker bewijs van het belang van 
scheepswaarnemingen is nauwelijks te vin
den. En dan hebben we het nog niet eens 
over de onmetelijke oceanen waar tropische 
stormen tot ontwikkeling kunnen komen. Sa
tellietfoto’s laten wel structuren zien die op 
dergelijke ontwikkelingen duiden, maar de be
vestiging van een dergelijke ontwikkeling en 
de hevigheid kunnen vaak alleen waarnemin
gen geven.

G olfhoogtes
Ook de waarnemingen van golfhoogtes, van 
groot belang voor de veiligheid op zee, kun je 
nog niet aan satellieten overlaten, evenals 
waarnemingen van weer, buien, sneeuw e.d. 
Zelfs op de Noordzee, met zijn relatief grote 
waarneemdichtheid door de olieplatforms en 
de vele scheepswaarnemingen, kent nog 
plekken waar waarnemingen schaars zijn.
Dit is vooral in de Duitse Bocht, buiten de

scheepvaartroutes, en de Vissersbank het ge
val. Het is een groot misverstand te menen 
dat waarnemingen uit deze gebieden niet no
dig zijn.
Scheepswaarnemingen spelen niet alleen in 
de operationele meteorologie een belangrijke 
rol, ook in het wereldwijd onderzoek naar kli
maat en klimaatveranderingen zijn ze erg be
langrijk. Satellieten kunnen, als er geen bewol
king zit, zeewatertemperaturen meten. Het 
kalibreren van deze waarnemingen met ge
meten temperaturen door schepen is een van 
de toepassingen.
Het moge duidelijk zijn: De beloning voor het 
doen van scheepswaarnemingen is niet alleen 
een voortzetting van een lange traditie, maar 
een terechte beloning voor belangrijk werk 
dat nog vele jaren nodig zal blijken en niet ge
noeg gestimuleerd kan worden.

De heer C.J, Dekker is hoofd maritiem meteo
rologische dienst van het KNMI

(Met dank aan de afdeling PR&V van het 
KNMI).
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Scheepsbouw Prof. ir. S. Hengst

Shipbuilding in Europe
D it is het eerste artikel in een serie van zes over de ontwikkelingen in de scheeps
bouw.
N a  de inleiding komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde.
— De veranderingen in de scheepsbouwmarkt.
— Voorbeelden van prijs- en marktontwikkelingen.
— Het industrie beleid in Japan, Korea, Europa en de Verenigde Staten.
— De bedreigingen voor de Europese Scheepswerven.
— Het belang van Veiligheid en Milieu voor Scheepvaart en Scheepsbouw.
D e publicaties zijn een bewerking van een bijdrage van de auteur aan de Conferentie 
T h e  European Shipbuilding Industry in the 21st Century' van ‘The Royal Institution of 
Naval Architects' in December 2000.

T
he Shipbuilding Markets are ra
pidly changing. The back
grounds of these changes are 
different for specific markets. 
The general view is that the Eu
ropean Shipbuilding Industry is 

competing in a world-market which is in crisis. 
This is mainly due to pricing far below the cost 
price of the Korean Shipbuilding Industry. But 
the market prices dropped also due to over
capacity.
The result is that the market position o f the 
European Shipbuilding Industry is deteriorat
ing. Investments in restructuring and impro
ving an industry which proved to be competiti
ve in the worlcknarket may be lost if the 
Korean Shipbuilding Industry will be able to  
continue an injurious pricing policy.

In the light of these developments a compari
son of the policies and targets of the major 
shipbuilding countries is made. The govern
mental policies in Korea, Japan, USA and Eu
rope differ. Overcapacity forced the Shipbuild
ing Industry in Japan and Europe to  
restructure and reduce capacity. Korea per
sisted in its industrial policy. Contrary to  what 
could be expected the shipyard capacity in 
Korea increased considerably in spite of, o r 
as result of, Japanese and European efforts 
to  strike a balance between supply and de
mand.
The situation in the USA deserves attention 
because lessons may be learned from the dif
ficulties experienced by the shipyards in the 
USA to reenter the market.

The Maritime Industries, including Shipbuild
ing, are an integral part of the economy o f the 
EU. Shipping offers opportunities to solve the 
transportation problems on shore by moving 
cargo to short sea and inland waterway sys

tems. The knowledge is important for the pro
tection of marine safety and environment, as 
well as the strategic need to maintain a naval 
defense system.

The threats for the European Shipbuilding In
dustry, caused by the Asian competition, 
demands that the effects of the present EU 
policy are reviewed. The European Shipbuild
ing Industry proved to be capable to compete 
world-wide under normal market con- 
ditions.To maintain this capability the short 
term policy for the Shipbuilding Industry 
should provide measures comparable with 
other industrial sectors, in order enable the in
dustry to maintain production capacity and 
survive.
For the longer term the introduction of 'High 
Quality Ships' will be discussed. The capability 
to improve Marine Safety and the protection 
of the Marine Environment, supported by in
centive schemes for quality ships and ship
ping and (European) legislation deserves at
tention.

Shipping' and Shipbuild ing since  
1950
The shipping and shipbuilding industry went 
through three different periods during the se
cond half of the 20th century: a period of an 
extraordinary growth from 1950 till 1974, a 
period of recession and stabilisation (1974- 
1987) and again a period of expansion till 
2000.

Shipping

Dunng the first period the volume in cargo 
grew steadily from approximately 500 million 
tons to over 3200 million tons. To meet this 
increasing demand, the size of the merchant 
fleet went up from 85 million GT to nearly 230 
million GT in 1970. New building orders

reached in 1973 worldwide an all time high of 
nearly 130 million GT.
In 1975, at the beginning of the second pe
riod, the completed and delivered ships 
showed a maximum of 30 million GT, which 
dropped to 15 million GT in 1980 during the 
second period with 7% of the total fleet of 
420 million GT laid up.

During the third period the deliveries in
creased again from 12 million GT in 1987 to 
approximately 24 million tons in 1997, The 
merchant fleet grew with some 180 million 
GT.
The world-wide merchant fleet shows a per
manent expansion over 50 years following the 
rise in demand for maritime traffic resulting 
from the economic growth.
At the same time shipping and shipbuilding 
continued to operate in a volatile market.

Shipping competed sometimes, due to over
capacity world-wide, at cut-throat freight price 
levels, with a part of the fleet sailing in sub
standard condition. The Shipbuilding Industry 
often accepted contracts far below cost-price 
for the same reason: supply was outstripping 
demand.
This in a maritime traffic market which con
tinuously grew in cargo volume and tonnage.

Shipbuilding in the EU
During the sixties the European shipbuilders 
experienced that the competition with Japan 
was going to be fierce. Many studies were 
made during the first period to find an Europe
an answer to the Japanese competition.

The discussions between AWES (Association 
of West European Shipbuilders) and SAJ (Ship 
builders Association of Japan) failed to produ
ce tangible results.

During the second and third period the capaci
ty of the European and Japanese Shipbuilding 
Industry was reduced drastically. In Europe 
shipyards were closed. The share of the EU 
shipbuilders in the world output continued to 
decline, from 27% in 1976 to below 20% in 
1999. The Korean market share in order in
take increased from 2% in 1976 to over 33% 
in 1999. Output and intake are measured in 
cgt.



In spite of a growing demand in 1998 and 
1999 the prices for almost all ship types de
clined. In 1999 the European Commission cal
culated the extent of the losses for the Kor
ean Shipyards between 13% and 40 % of the 
actual building costs.
The aim is, most probably, to assure market 
share and cash flow on the short term and a 
dominating position in the market on the me
dium and long term.

The result is that the EU shipyards have been

operating, due to reasons beyond their con
trol, under unusual and increasing difficult 
conditions dunng the last five years of the 
20th century.

Considenng
- the decline in worldwide completions of 

50% between 1975 and 1980,
- a gradual increase in deliveries between 

1987 and 1999 to a level still far below 
1975,

- the reduction in capacity and output of 40%

of the EU countries and Japan and 
- the fairly stable output of the Rest of the 

World (ROW) shipbuilding, 
the only possible conclusion is that the pre
sent actual gap between supply and demand 
is caused by the dramatic increase of the cap
acity of the Korean Shipbuilding Industry.
The Korean policy will be further discussed in 
the next article.

Prof. ir. S. Hengst
Delft University of Technology

Wi j  zoeken: SCHEEPSBOUWKUNDIGE ONTWERPERS

WWW. CONOSHIP. COM

Q ro e n ê |c |y  - feasebility studies - bouwbegeleiding
O o e tJ»ee r - tekenwerkzaamheden - ontwerp

scheepsbouwkundig bureau - ■ —■ --- -- ■
Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel : 010-4130852 Fax 010-4130851

Vopak Shipping B.V. zoekt voor haar gerenommeerde zeevaartrederijen Vopak Chemical Tankers 
(voorheen Broere) en Vopak Theodora Tankers (voorheen Theodora Tankers)

2e Stuurlieden en 2e Werktuigkundigen <m/v)

Beide rederijen nemen sinds 
vele jaren een vooraanstaande 
marktpositie in door de succes
volle combinatie van een vloot 
van gespecialiseerde en gea
vanceerde schepen én een 
bemanning van hoog opgelei
de, ervaren en betrokken 
medewerkers.
Vopak Chemical Tankers 
exploiteert 16 schepen voor het 
vervoer van vloeibare chemica
liën en maakt tevens deel uit 
van Vopak Essberger ChemPool, 
europa's grootste pool in de 
chemische tankvaart met 
een gezamenlijke vloot van 
24 schepen.
VopakTheodoraTankers heeft 
een vloot van 7 tankers, 
waarmee high-heat producten 
worden vervoerd. Het vaarge- 
bied bevindt zich voornamelijk 
in Europa, terwijl deTheodora- 
schepen ook regelmatig de 
Aziatische en Caraïbische 
wateren bevaren.

Wij werken er keihard aan om 
de bemanning op onze schepen 
als team te laten opereren en

w ij zouden je graag in zo'n 
team willen verwelkomen.
Wij bieden, als aanvulling op de 
CAO Handelsvaart, een uit
stekend pakket extra arbeids
voorwaarden. Zo ontvang je, 
naast een gemiddeld bruto 
jaarinkomen van ca. ƒ 90.000,— 
(inct. 13e maand en 8,33% 
vakantietoeslag), extra ver
goedingen voor reis- en 
studiekosten. Verder kennen we 
een spaarloon- en premiespaar- 
regeling, diverse aanvullende 
verzekeringen op het gebied 
van sociale zekerheid en een 
prima kinderopvangregeling. 
Tevens kunnen wij u it
stekende promotiekansen 
garanderen.

De vaarperioden zijn bij Vopak 
Chemical Tankers en Vopak 
TheodoraTankers beperkt tot 
2 respectievelijk 3 maanden, 
maar momenteel wordt onder
zocht om over te gaan naar een 
flexibel vaar-verlofsysteem, 
waarbij tevens gekozen kan 
worden voor een 1 op1-sys- 
teem.

Zou je graag bij ons willen werken, 
heeft de zee je passie en ben je in 
het bezit van het juiste vaar 
bevoegdheidsbewijs, neem dan 
telefonisch contact op met:

Jean-Paul Martinot of Arthur 
Groeneweg (tel. 078-6 528 495 of 
497}. E-mailen mag ook naar 
jmartinot@vopak.com of 
jgroeneweg ©vopak.com 
of stuur je sollicitatiebrief met je 
c.v. naar Vopak Shipping B.V., 
Postbus 150, 3300 AD Dordrecht 
t.a.v. Bemanningszaken.

Wij nemen dan zo snel mogelijk 
contact met je op.

Vopak, the  link between 

producer and end-user of 

chemicals and oil products

Vopak
Het beleid van Vopak Shipping B. V. is erop gericht om  ambitieuze zeevarenden aan te trekken. 
Daarvoor hebben w ij regelmatig plaatsingsm ogelijkheden voor: M arof's en stagiaires.
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SWZ 01-02-01

Energy conservation during groun

ding with rigid slopes

Glykas, A.; Das, P.K.

Ocean Engineering (002350), 200104, 

vol,28, no.4, pg-397, nrpg-19, gr-7, ta-3, 

dr-6, ENG

In this paper a numerical approach to the 

grounding problem takes place. It aims 

to show the contribution of the energy 

dissipated in the structure due to elasto- 

plastlc deformation. The analytical me

thods developed until now, neglect this 

amount of energy, since they are simula

ting the vessel as a rigid beam. A tanker 

vessel is modelled with the Finite Ele

ment Package ABAQUS and energy con

servation during a grounding scenario on 

rigid slope takes place. The results are 

presented both analytically and numeri

cally and comparison in the energy. 

0140131

SWZ 01-02-02

Energy conservation during a tanker 

collision

Glykas, A.; Das, P.K,

Ocean Engineering (002350), 200104, 

vol.28, no.4, pg-361, nrpg-14, gr-4, ta-1, 

dr-6, ENG

The energy dissipation on a bow structu

re is calculated during a “headon" colli

sion with a rigid body, using finite ele- 

ment analysis. Gerard’s method (Gerard,

G., 1958. The cnppling strength of com

pression elements. Journal of the Aero

nautical Sciences), an empirical ap

proach, is compared with the results 

produced by ABAQUS in terms of veloci

ty, energy and penetrating distance. The 

energy conservation theorem is applied

and the contribution of all individual struc

tura) members in terms of elastic and 

plastic energy is calculated, The strain 

distribution is shown for those members 

responsible for the water tightness and 

structural integrity of the structure. The 

global bending of the upper part of the 

bow is shown as well as the effect of the 

total ship mass inertia, phenomena 

which have not been incorporated into 

Gerard's approach,

0140131

SWZ 01-02-03 

High speed shipping

Btyth, A.

One Day Seminar on Regulation for Safe

ty (CBC2000976), 199910, no.3, pg-1, 

nrpg-12, ENG

To address the safety issues presented 

by these novel craft, IMO developed a 

new philosophy, in which much greater 

reliance is placed on the proximity of res

cue facilities. This concept is dependent 

on: craft being certificated for a specific 

route or area of operations: it being 

shown that suitable rescue facilities are 

available at all points in that area; the 

emphasis in both design and operation 

being on minimising the inherent risks; 

shore-side back-up readily available; and 

it being possible to safely evacuate 

people into survival craft in less than one 

third of the fire protection time. 

0112100:8020101

SWZ 01-02-04

The SeaCoaster air-assisted cata

maran

Burg, D.; Johnson, W.

Naval Engineers Journal (002160), 

200007, vol.112, no.4, pg-153, nrpg- 

14, gr-8, ta-4, dr-5, ph-5, ENG 

This paper descnbes the development of 

an air-assisted catamaran without skirts. 

This patented technology derives from 

Mr. Burg s long involvement with air-as

sisted technology. The SeaCoaster con

cept eliminates the use of flexible seals 

and uses pointed bows. The develop

ment, construction and initial trials of a 

19.8 m vessel are discussed. Concepts 

for ferry, patrol and large container ves

sels are also presented. 

0112102:0112106

SWZ 01-02-05

Submarine cables: a challenge for 

ocean management

Coffen-Smout, S.; Herbert, G.J.

Marine Policy (001902), 200011, 

vol.26, no.6, pg441, nrpg-8, dr-1, ENG 

An overview is given of the submarine ca

ble industry, including its technological 

developments, legal aspects, security 

considerations, and implications for inte

grated ocean planning and manage

ment. In the context of multiple ocean 

use, submarine cables can cause spatial 

conflicts with other ocean users, particu

larly the fishing industry. Issues to be 

examined include compensation for lost 

or damaged gear, legal liability for cable 

damage, and regulation and licensing of 

cables on the seabed of the continental 

shelf and the high seas.

0630905; 0710200 

SWZ 01-02-06

Financial risk of port infrastructure 

development

Kakimoto, R.; Seneviratne, P.N.

Journal of waterway, port, coastal and 

ocean engineering (001465), 200012, 

vol.126, no.6, pg-281, nrpg-7, gr-5, ta-3, 

ENG

Continually changing shipping industry 

practices, cargo composition, world 

markets, and competition among ports 

are making revenue estimates uncertain. 

This paper demonstrates the application 

of Monte Carlo simulation lor scrutinizing 

source of uncertainty and their impact on 

investment risk. Strengths and weaknes

ses of Monte Carlo simulation are discus

sed using the Port of Colombo develop

ment project in Sri Lanka as a case 

example.

0430310; 0430320 

SWZ 01-02-07

A new submarine paradigm

Ness, C.C.; Simpson, W.M,

Naval Engineers Journal (002160), 

200007, vol.112, no.4, pg-143, nrpg-9, 

ta-3, dr-4, ENG

A new submarine design concept has 

been developed and patented with redu

ced wetted surface area and with a uni

que pressure hull combining arrange

ment flexibility with the inherent 

structural advantage of spheres. The 

pressure hull is a group of clustered in

tersecting spheres arranged to be geo

metrically compatible. Underwater per

formance is enhanced by its elliptical 

cross sectioned streamlined shape with 

reduced frictional resistance and which, 

by allowing efficient use of twin screw 

propulsion, provides increased manoeu

vrability, As an illustration of the concept 

a design is presented for a 19.4 m sub

marine incorporating a forward viewing 

dome for dedicated oceanographic re

search with saturation diving capabilities. 

1211742:0112110

SWZ 01-02-08

Onshore disposition of offshore oil 

and gas platforms: western politics 

and international standards

Pulsipher, A.G.; Daniel, W.B.

Ocean & Coastal Management 

(002344), 200012, vol.43, no.12, pg- 

973, nrpg-23, gr-5, ta-2, ENG 

The ascendancy of onshore-only disposi

tion reflects a rational and predictable re

sponse to political attitudes, values, and 

expectations in Western Europe by both 

governmental policy makers and petro

leum industry strategists. Repercussions 

from the fight over the disposition of the 

obsolete Brent Spar offshore oil storage 

and transfer facility are the proximate 

cause of the shift. Onshore disposition 

has been least expensive option for most 

platforms, but as platforms move further 

from shore toward deeper waters onsho

re disposition is more frequently inferior 

to other disposition alternatives - from 

both an environmental and economic 

point of view. If onshore-only disposition 

were to become an international stan

dard, either de facto or de jure, some 

offshore producing areas would incur 

significantly higher disposition costs and 

lose opportunities to better utilize and 

protect their marine resources. 

0620116

SWZ 01-02-09

Future small inland vessels

Savenije, R.

Bulletin de P1ANC (000325), 200010, 

no. 105, pg-27, nrpg-13, gr-3, ta-5, dr-2, 

ph-1, ENG

The structure of the inland fleet is chan

ging, Due to the abolition of the shipping 

exchange, the current demolishing regu

lation, the increasing competition of the 

transport by road and the more market 

oriented approach; the role of small in

land vessels as a part of the total trans

port system is changing.

0820000; 0810112

SWZ 01-02-10

Determination of structural stress 

for fatigue assessment of welded 

aluminum ship details

mailto:request@library.tudelft.nl


Tveiten, B.W.; Moan, T,

Marine Structures: Design, Construction 

& Safety (001907), 200006, vol.13, 

no.3, pg-189, nrpg-22, gr-7, ta-8, dr-6, 

ENG

Hie main objective of this paper is to re

view and to verify already published hot

spot stress extrapolation procedures for 

plate structures, and to develop and veri

fy a new and genera! method for the 

structural stress extrapolation to be 

used together with a hot-spot design on 

the asymptotic behaviour of the stresses 

adjacent to an idealized notch ('singulari

ty'). On basis of the fatigue test S-N data 

obtained in this study, relevant S-N cur

ves to be used together with a proposed 

extrapolation procedure and with already 

published extrapolation methods have 

been suggested. 

0140340:0130321:0140370

SWZ 01-02-11

Spot and period rates in the wet bulk 

shipping market, testing for long-run 

parity

Wright, G.

Journal of Transport Economics and Poli

cy (001475), 200009, vol.34, no.3, pg- 

291, nrpg-9, ta-3, ENG 

This paper aims to investigate further the 

nature of the long-run relationship be

tween spot and penod freight rates. Spe

c ific^ . data on wet bulk carrier freight 

rates are used to test the hypothesis that 

thus long-on relationship replicates the 

relationship established in financial mar

kets between short- and kxig-mterest ra

tes. The results of the cointegration ana

lysis confirm both the expected rank and 

the lon&mn form associated with this hy

pothesis. thereby supporting the propo

sition that spot and period freight rates 

do indeed appear to exhibit the long-run 

parity found in financial markets. 

0240420:0240520

SWZ 01-02-12

Occupational accidents among sea

farers

Nielsen, D.

International Conference on Learning 

from Manne Incidents (C8 C2000823), 

199910, no.8, pg-1, nrpg-11, gr-2, ta-5, 

ENG

The author presents results of an interna

tional survey of work-related fatalities at 

sea (1990-94) and an investigation into 

fatal occupational accidents on board 

Singapore ships (1986-95).0210830; 

0211400

MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen  

W ij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10 -  Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info@multi.be 
Web: http://www.multi.be

VAN BRINK SHIPYARD B.V tii
Van Brink Shipyard is centraal gelegen in de Rotterdamse Waalhaven. Onze werf heeft als hoofdactiviteit het 
repareren van zee- en binnenvaartschepen in het breedste zin van het woord. Daartoe hebben wij de beschikking over 
3 drijvende dokken, 3 reparatiekaden voor schepen tot 130 meter en goed geoutilleerde werkplaatsen. Tevens zijn 
wij volledig toegerust voor scheepsreparatiewerk op locatie in ’s werelds grootste haven.
Sedert jaren is Van Brink Shipyard B.V. een belangrijk servicecentrum voor MAN B&W Alpha voort-stuwingssystemen. 
Sinds kort mogen wij ons “authorized repatrshop” noemen voor de service aan MAN B&W hoofd- en hulpdieselmoto- 
ren.

Ter versterking van ons huidige team zoeken wij voor onze afdeling Begroting/Facturatie n a a r :

Technisch/commercieel medewerker.
In deze functie bent U verantwoordelijk voor o.a. zelfstandig opstellen van begrotingen en offertes van uit te voeren 
reparaties aan zowel staalconstructies alsmede werktuigkundige installaties aan boord van schepen en het zelfstan
dig opstellen van rekeningen op basis van kostprijsgegevens, rapporten, etc. van uitgevoerde en onderhanden werk
zaamheden. Tevens behoren het opnemen van schade- en reparatiewerkzaamheden aan boord van schepen zowel 
aan de werf als op locatie en het ontplooien van commerciële activiteiten tot één van uw taken.

Voor deze functie zoeken wij kandidaten met :
Kennis, zowel praktisch alsmede technisch, van scheepsbouw en werktuigkundige installaties aan boord van zee- en 
binnenvaartschepen (MBO-HBO niveau).
Kennis van de Nederlandse, Engelse en bij voorkeur Duitse taai in woord en geschrift.
Goede contactuele en commerciële vaardigheden.

Heeft U belangstelling voor deze functie, dan nodigen wij U uit uw schriftelijke sollicitatie te sturen naar:
Van Brink Shipyard B.V. Ophemertstraat 60 3089 JE Rotterdam tel.: 010 429 15 11

MAN
BBW

Authorized Repair Shop 
Main & Auxiliary Engines

P R O P U L S I O N  S Y S T E M S

SERVICE CENTER

mailto:info@multi.be
http://www.multi.be


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

P a rtn e rs  in quality

ABB Marine & Tlirbochargers 
AGA Gas BV
Ajax Fire Protection Systems BV 
Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Alphatron Marine BV 
A M W  Marine BV 
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Bennex Holland BV
Bloksma BV
BOT Groningen BV
Brufnhof BV
Centraalstaal BV
Central Consulting Group BV (CCG) 
Coops en Nieborg 
Corrosion & Waler-Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI BV
□atema Delfzijl BV 
Deno Compressors 
Discom BV 
Drumarkon BV 
Duvalco BV 
el-Tec
Euronorm Duursma Groep 
Van de Graaf BV 
Grenen BV
GTI Marine & Offshore 
Helmers Accommodatie en Interieur BV 
I IM A  Power Systems BV 
HollandRoerpro peller 
Hytop BV
IHC Holland N.V, Lagersmit 
IHC Holland N.V. Nube + Staal 
iimech M a rin e s  Industry 
information Display Technology BV 
John Crane-Lips 
K&R pompen BV 
Kelvin Hughes Observator BV 
Kongsberg Norcontrol BV 
Econosto Nederland BV Maritiem  
Lankhorst Tbuwfabrieken BV 
Lelstritz Nederland

Litton Marine Systems BV 
Loggers BV
Machinefabriek EMCÉ BV 
Machine Support BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
Marktechnical BV
Materiaal Metingen Europe BV
Maxcargo BV
Merewido Europe BV
Merrem Andre de la Porte BV
Mulder & Rijke BV
Navylle BV
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV 
Nicoverken Holland 
Nijhuis Pompen BV 
Praxis Automation Technology 
Pro mac BV
Radio Holland Marine BV
Radio Zeeland Group
RECON Technische Installaties BV
Rederij Gebr. Wijsmuller
Rexroth BV
Rtdderinkhof BV
Rotor BV
Rubber Design BV 
Sandflrden Technics BV 
Schelde Gears BV 
SEC Davits BV 
Ship's Equipment Centre 
Ship's Radio Services BV 
Shipkits BV
Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings BV, Marine Divisie
Smit Gas Systems
Smits Neuchâtel BV
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork Gears & Services BV
Stork Services BV (Maritim e)

Stork-Kwant
Technisch Bureau Mercurex BVTechno Fysica BV 
Teliado Engineering BV 
Thyssen De Reus BV 
Trafa-Resitra
BV Technisch Bureau Uittenbogaart 
VAF Instruments BV
A. van der Velden BV 
Van Voorden Gieterij BV 
Van Voorden Reparatie BV 
Verhaar Omega BV
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek
Weka Marine BV
D. van de Wetering BV
W inel BV
W inteb v.o.f.
W olfard’s Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Zematra BV

Geassocieerde leden
NCM Marine

Nieuwe leden
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek 
SEC Davits BV
Technisch Bureau Mercurex BV

Holland M arine  Equipm ent
Verenig ing van m aritiem e toe leveranciers
H ulstkam pgebouw
M aaskade 119
Postbus 24074
3007 D B Rotterdam
Tel, (0 1 0 )4 4 4  43 33
Fax (0 1 0 )2 1 3  07 00
E-mail info@hme.nl
Internet: ww w.hm e.nl

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl


V e re n ig in g sN ie u w s

V oor d e  b o eg ...

• Klassebureaus uitgenodigd voor 
gesprek
H et o n d erzo ek  o n d e r de leden  van 
HME n a a r  de p rak tijk  van  k lasseb u 
reaus is afgerond. G econstateerd werd 
onder m eer dat de m arktin troductie van 
n ieuw e innovatieve  system en  v ertra 
ging op loop t d o o r de  conservatieve  
b en ad erin g  van  de  c lassificatiem aat- 
schappijen. H olland M arine E quipm ent 
nodigt de k lassebureaus u it voor een 
ronde tafelgesprek m et de industrie om 
sam en  te  bekijken  hoe  er sne lle r en 
beter kan w orden gewerkt.

• Missie Roemenië
In de derde w eek van  m ei zal e r een  
N ederlandse  han d e lsm issie  afreizen  
naar Roem enië, om  nieuw e m ark tkan
sen te identificeren en bestaande uit te 
bouw en . R otterdam  AHOY neem t het 
voortouw  bij de voorbereidingen. Meer 
in fo rm atie  bij P eter N iem an tsverd rie t 
van  AHOY of Joska Voerman van HME.

• Norshipping en Cruise & Ferry 
 een nieuwe jas!
In h e t kader van  een  gezam enlijke 
‘lo o k ’ voor de m aritiem e b ranches , 
w erkt het M aritiem  E xportforum  hard 
aan  n ieuw e ideeën en  voorstellen. De 
eerste  resu lta ten  zu llen  zich tbaar zijn 
op de N ederland -pav iljoens tijdens 
genoem de beu rzen . Als voorloper op 
la tere  investeringen  zal e r een  g loed
nieuw  concept w orden geïntroduceerd, 
dat gaat bijdragen aan het N ederlandse 
kw aliteits-im ago in het buitenland.

• Vaardag HME
Zaterdag 30 juni 2001 vanuit Harlingen.

• Extra datum introductiecursus
Voor de 'A lgem ene in troduc tiecu rsus 
voor de  m aritiem e c lu s te r’ blijkt een 
enorm e belangstelling te bestaan . Vlak 
na de eerste aankondiging w as de  eer
ste cursus geheel volgeboekt! Een extra 
cursus is daarom  ingepland op 5 en  6 
april 2001 te Rotterdam. Ook voor deze 
datum  is reeds een kw art van de p laat
sen  vergeven. Op het bu reau  van 
H olland M arine E quipm ent kunt u 
inform atie en inschrijfform ulieren aan 
vragen.

• Kopcursus maritieme veiligheid
Diverse bedrijven die al VCA-gecertifi- 
ceerd personeel in dienst hebben , h eb 
ben aangegeven zeer geïnteresseerd te 
zijn in uitsluitend de m aritiem e m odule 
b eho rende  bij de H M E-cursus ‘VOL/ 
VGA voor de m aritiem e sector’.
Om aan  deze w ens tegem oet te kom en, 
zal op 23 m aart 2001 bij het Da Vinei 
C ollege te  D ordrecht deze m odu le  in 
een  halfdaagse cursus behandeld  w or
den. De lestijden lopen van 13.00 uur 
tot 16.30 uur. De prijs voor deze kop
cursus bedraagt voor leden fl.350,- en 
voor niet-leden fl.450,- (alle bedragen 
ex. BTW). A anm eldingen bij het bureau 
van H olland M arine E quipm ent.

• Nog geen lid?
O pleid ingen, techniek , export, ko rtin 
gen, netw erken. HME levert u m eer op 
dan  u denkt. Bel voor m eer inform atie 
over de voordelen  van  het (geasso 
cieerd) lidm aatschap met M artin Bloem 
(010-4444 333).

In het k ielzog ...

• K ennism akingsronde nieuw e  
voorzitter
De kersverse  n ieu w e voo rz itte r van 
HME, de heer W.M. (Pim) van Gulpen, 
heeft een  k enn ism ak ingsrond je  
gem aakt langs overheden, b ranchever
en ig ingen  en  an d e re  spelers in h e t 
m aritiem e veld. Voor d e - kom ende 
m aanden  s taa t he t ledenbezoek  hoog 
op de agenda.

• EMEC op koers
Het n ieuw e team  van  onze  E uropese 
b ranche-o rgan isa tie  EMEC heeft vele 
am bities. Door de vestiging in Brussel 
wordt de invloed bij de  m achtige direc- 
to ra ten -generaal s teed s groter. 
M om enteel v inden er gesprekken plaats 
over opvolging van h e t lijvige rapport 
'C om petitiveness and B enchm arking in 
the Field of M arine Equipm ent'.

• www.spetterendeopleidingen.nl
Sinds vorig jaar is op het w eb de jonge
ren s ite  'w w w .sp e tte ren d eo p le id in - 
gen .n i' te v inden. De site is in opdracht 
van N ederland  M aritiem  Land u itge
voerd en  verschaft inform atie aan  leer
lingen teneinde  hen te helpen een m ari
tiem e vervolgopleiding te kiezen. Op de 
site is in form atie  te v inden over zo 'n  
140 m aritiem e of m aritiem  gerelateerde 
opleidingen die door 60 scholen of uni- 
versiteiten in 40 p laatsen  in N ederland 
gegeven w orden.

http://www.spetterendeopleidingen.nl


MAN B&W Diesel AG
f M A N  \I s a w  1

For the commissioning of medium-speed Diesel 
engines, as well as for our worldwide technical service, 
we are looking for committed

Diplom-lngenieure
specialised in marine and electrical engineering

Our company belongs 
to the MAN Group 
and is an international- 
oriented engine manu
facturing company with 
several associated com
panies.

We develop and 
manufacture large-bore 
Diesel engines and 
turbochargers. Our 
engines are in service 
on board freighters, 
ferry boats and cruise 
liners worldwide.
A further application 
field for our engines 
are Diesel power gener
ation plants.

We expect you to be willing to travel worldwide and to Approx. 2,500 employ-
have a good knowledge of the English language, both ees w ork at our
spoken and written. General knowledge of a further Augsburg location,
foreign language would be of advantage.

Are you interested? We are looking forward to hearing 
from you! Please send us your application and let us 
have an indication of your income expectations as well 
as the earliest possible date of your commencement.
Should you require assistance in house-hunting, we shall, 
of course, be prepared to help you.

MAN B&W Diese! AG
Personalabteilung (PV1), Herr Eisler 
86224 Augsburg 
Telephone: 0049-8 21/3 22-3830 
E-Mail: bewerbung@manbw.de

You will both be entrusted with qua
lified tasks during works test runs, 
commissioning, as well as guaran
tee handling, and be responsible for 
the electronic components. In addi
tion, you will attend to and advise 
our customers on technical matters 
both at home and abroad.

As a marine engineer, you should 
ideally have served at sea for 
several years and, as an electrical 
engineer, you should have taken 
part in an electro-technical/electro- 
nic training prior to your studies and 

have a good knowledge of general control and PLC 
engineering as well as in measuring value processing. 
Moreover, you should already have gained experience 
in 2- and 4-stroke large-bore Diesel engine technology 
and the corresponding systems and components.

mailto:bewerbung@manbw.de
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netberlands Society 

of Marine Technology

In M em oriam

A.C. Terlouw

Te Krimpen aan den Ussel is op 22 de

cember 2000 overleden de heer A.C. 

Terlouw, directeur Machinefabriek J,C. 

Terlouw. De heer Terlouw was 73 jaar en 

ruim 17 jaar lid van de KNVTS.

M. van Nielen

Op 1 november 2000 is te Barendrecht 

overleden ing. M. van Nielen, oudchef 

werktuigbouw bij de Bos Kalis Intergroup

B.V. De heer Nielen was 74 jaar en ruim 

43 jaar lid van onze Vereniging.

B allotage

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

A.van t  Klooster 

Student Scheepsbouwkunde 

Hogeschool Haarlem 

Oud-Loosdrechtsedijk 71,

1231 LR LOOSDRECHT.

Voorgesteld door M.Huisman 

Afdeling Amsterdam

Ch.R.Tak

Student Werktuigbouwkunde TUDelft 

Korvezee straat 383,

2628 DS DELFT.

Voorgesteld door R.Rodenburg 

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

H.Bos

Directeur Maritiem buro “Signi”

Zoutkamp 

Reitdiepskade 1 B,

9974 PJ ZOUTKAMP. 

Voorgesteld door AK.Boerma 

Afdeling Noord

K.B.Bos 

Reder/Kaptein 

Algeraburren 39,

8711 BR WORKUM. 

Voorgesteld door A,K.Boerma 

Afdeling Noord

Voorgestetd door SJl.Visser 

Aldeitng Noord

B.KIoosterziel

Manager IS  - RDM Submarines

Rotterdam

Louisahoeve 30,

2131 MR HOOFDDORP. 

Voorgesteld door J.Wilgenhof 

Afdeling Rotterdam

Afdeling Amsterdam

G.N. Spies 

Maritiem Consultant 

Veerweg 4,

4031 KPINGEN. 

Voorgesteld door H.Ceelen 

Afdeling Rotterdam

H.R.Bosch

Towmaster OMC B.V. - Hoogeveen 

StJacobsplein 69,

3311 CV DORDRECHT.

Voorgesteld J.M.Veltman 

Afdeling Rotterdam

J.Dubbeldam

Opleidingscoördinator MAROF 

Hogeschool Rotterdam & Omstreken 

Piersonstraat 16,

2221 BG ROTTERDAM.

Voorgesteld door S.Zeegers 

Afdeling Rotterdam

H.T.S.Grootjen

Docent - Hogeschool van Amsterdam 

Surinameplein 68 III,

1058 GT AMSTERDAM.

Voorgesteld door J.P.Stuifbergen 

Afdeling Amsterdam

S.Harmenzon 

Reitdiepskade 1 C,

9974 PJ ZOUTKAMP.

Voorgesteld door AK.Boerma 

Afdeling Noord

W.Hermans

Project Manager Frisian Shipyard -

Harlingen

Hearewei 3,

8856 BT PIETERSBIERUM.

Voorgesteld door S.J.i.Visser 

Afdeling Noord

AC.den Heijer

Surveyor Lloyd's Register Rotterdam 

Burg.v.d.Werffstraat 172,

2581 SP DEN HAAG.

Voorgesteld door P.Mast 

Afdeling Rotterdam

F.C.Hoogeveen

Projectleider Frisian Shipyard - Harlingen 

Galjoenweg 123,

8862 PA HARLINGEN.

L.G.Moerland

General Manager - Shipcare/Dockwise 

(Belg ie)

Ring 12,

3216 AS ABBENBROEK.

Voorgesteld door J.Schipstra 

Afdeling Rotterdam

E.van Oosterhout

Engineer Surveyor Lloyd's Register

Rotterdam

Elisabeth Hoeve 22,

2804 HN GOUDA.

Voorgesteld door G.Rijkens 

Afdeling Rotterdam

C.Oskam

Directeur I.O.S. BV. - Steenbergen 

Leerlooierij 28,

4651 SM STEENBERGEN. 

Voorgesteld door A.E.Molenaar 

Afdeling Rotterdam

E.R.Pols

Superintendent P&O Nortti Sea Ferries

Rotterdam

Poelweg 24,

1778 KB WESTERLAND.

Voorgesteld door A.van Loo

Bezoek bij he t surfen altijd: www.knvts.nl!

http://www.knvts.nl


tuigbouwers en leveranciers van heat 

exchangers.

Data en plaats:

10

Composites in Pipeline 

tion and in Infrastructure

Rehabilita-

pert Evidence for Engineers

London, UK 

Semina-

N ationaal -  woensdag 4, 11, en 18 april 2001 

(09.00 tot 17.00);

University of Newcastle Upon Tyne, New

castle, UK

Contact The Institute of Marine Engi 

neers, 80 Coleman Street, Londor

Cursus Warmtewisselaars -  Holyday Inn te Rotterdam. Conference and Exhibition EC2R 5BJ

Technotrans organiseert op 4,11. en 18 Informatie: Tel: +44.20.73822600,

april a.s. in Rotterdam een driedaagse Technotrans 25 fax: +44.20.73822670,

praktijkcursus “Warmtewisselaars". Cur Tel: 010.2341082, fax: 010.2341172, Forensic Report Writing & Giving Ex- e-mail: imare@imare.org.uk

sussen op het gebied van warmtewisse

laars vormen een vrij zeldzaam verschijn

sel en dit terwijl zich rond de keuze van

e-mail: technotrans@per.nl

Intem ationaal ■ ■
het optimale systeem, zowel als bij func

tioneren, onderhoud en keuze voor revi April 2001 Jijst van adverteeerders
sie, diverse praktijkproblemen voordoen.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgen 02 Barkmeijer Stroobos 46 Muit) Engineering 41

de onderwerpen ter sprake: Marine Navigation 2001 Van Brink Shipyard 41 Nautiek.nl 9
-  Typen warmtewisselaars en toepas Implementation of the new SOLAS Chap Caldic Techniek 22 Novenco 4

singen ter V Conoship 39 Scheepswerf Peters 18

-  Selectiecriteria IMarE HQ Damen Shipyards 3-omslag Promac 22

-  Ontwerpberekenmgen Conference Datema 2 0 Stork Gears & Services 2 2

-  Toepassingsgebieden plaatwarmte- DBR 37 Takmarine 33

wisselaars en zelfreinigende warmte 02 -0 4 Delta Marine Engineering 9 Techno Fysica 37

wisselaars 6th International Conference on De Groenendijk & Soetermeer 39 Tribon Solutions 29
-  Onderhoud, inspectie, reiniging, slijta formation and Fracture of Composi Arntz van Helden 4-omslag Uittenbogaart 5

ge, revisie en reparatie. tes Lowland International 2-omslag Koninklijke Vopak 39
University of Manchester Institute of Maaskant Shipyards 18 Wartsila NSD 31

De cursus is met name afgestemd op: Science and Technology, Manchester, Man B&W 44 Westmark 33
apparatenbouwers, process engineers, UK Messe Frankfurt 5 Yachting Consult 15

TOers, maintenance engineers, werk- Conference MFN 9

H e t  b e d r i j f
Barkmeijer Stroobos B.V. is als zelfstandige scheepswerf gevestigd in het Friese Stroobos. Het bedrijf is met zijn 92 medewerkers een 
scheepsbouwer die maatwerk verkiest boven standaardspecialisme. Barkmeijer bouwt een veelheid aan scheepstypen voor opdracht
gevers over de hele wereld, onder andere containerschepen, gastankers, chemicaliëntankers, coasters, bergingsschepen, 
visserijschepen, sleepboten en binnenvaartschepen. Het bedrijf hanteert een geïntegreerd kwaliteitszorgsysteem gekoppeld aan een 
strak tijdschema en een weloverwogen controle en overlegstructuur. Binnen dit relatief kleine bedrijf heerst een informele, 
taakgerichte werksfeer. Binnen enkele jaren vindt uitbreiding plaats met een aan- en afbouwlocatie in Harlingen. Om onze teken- en 
engineeringcapaciteit te vergroten zijn wij op zoek naar een

Tekenaar constructeur
De  f u n c t i e

Als medewerker van het bedrijfsbureau vertaalt u het initiële scheepsontwerp in constructieplannen en sectietekeningen.
Waar nodig doet u aanvullend rekenwerk voor stabiliteit en sterkte. Ook maakt u zonodig detailtekeningen die tijdens de productie 
gebruikt kunnen worden. U rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

D e  k a n d i d a a t
U heeft de opleiding HTS Scheepsbouw afgerond. Of u heeft dit niveau door werken en cursussen bereikt. Enige jaren ervaring in de 
functie heeft onze voorkeur. U heeft ervaring met CAD-CAM-tekensystemen. Indien nodig gaat u een cursus volgen om met deze 
tekensystemen te kunnen werken. Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is noodzakelijk. Kennis van de Engelse 
en Duitse taal is een aanbeveling.

De  c o n d i t i e s
Barkmeijer biedt u een zelfstandige baan in een belangrijke ondersteunende afdeling. Door de veelzijdigheid aan schepen krijgt u de 
mogelijkheid om uw kennis breed in te zetten en verder te ontwikkelen. De omvang van het bedrijf garandeert u veel 
verantwoordelijkheden maar ook veel bevoegdheden. Het volgen van opleidingen wordt ondersteund. De primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn goed en concurrerend. De CAO voor de metalektro is van toepassing.

De  p r o c e d u r e
U vraagt telefonisch een sollicitatieformulier aan. Hierbij zit de informatie over het vervolg van de procedure. Het formulier moet 
uiterlijk 23 februari in ons bezit zijn. Een psychologisch onderzoek kan deel uit maken van de procedure.

BARKMCUER STROOBOS BV
H e ll in g s t ra a t  10, 9872 PT S tro o b o s , t e l .  0 5 1 2 -3 5 1 2 0 1 , fa x  0 5 1 2 -352495 .

mailto:imare@imare.org.uk
mailto:technotrans@per.nl


m a r i t i m e e a r c h

■  Afsluiters (kopie)
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oostertiout (N.B.)
Tel. 0162 -4 6 0 8 4 0
Fax 01 62 -4 5  84 97
E-mail: info@bafbv.nl
www.bafbv.nl

■  Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 0 1 0 -5 2 4  24 30 
Fax 01 0 -52 4  24 31 
E-mail: info@novenco.nl

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -4 2 3 9 5 8 3
Fax 03 8 -42 3  89 98
Producent van traimngs-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

SpecTec
SpecTecBV 
Jan Valsterweg 96 
3315 LG Dordecht 
Tel. 078 -6 3 0 6 0  30 
Fax 0 7 8 -6 3 0 6 0  31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Automatisering
| Navision ERP-software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 01 82 -3 9  98 44 
Fax 01 82 -3 9  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  8444  
E-mail: 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
E-mail: wkmarine@compuserve.com

■  Bouwpakketten
Centraal Staal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050 -542  21 22 
Fax 05 0 -54 2  14 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.centraalstaal.nl

■  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. 0 1 0 -4 1 2  02 90, toestel 13 
Fax 01 0-413  5469

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

lÜAIewijnse Groep
Y o u r e le c t r ic a I  p a r tn e r

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

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V.

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse(B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 10  58 10 
Fax 00 32 3 -7105811  
E-mail: info@mul6.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 07 9 -34 2  74 33
Fax 0 79-342 45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■  Lastoevoegmaterialen
Elga Benelux 
Edisonslraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0186-64 14 44 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: mfo@elga.nl 
www.elga.nl

■  Management Solutions

SpecTec
SpecTecBV 
Jan Valsterweg %
3315 LG Dordecht 
Tel. 078 -630  60 30 
Fax 078-630 60 31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V. 
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 01 01 
Fax 02 3-563  79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181 -3 6 2 3  94 
Fax 0 1 81 -3 6  29 81

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder 
Tel. 0223 -61 88 00 
Fax 0223-61 83 17

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 0 1 0 -592  19 66 
Fax010-592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■  Maritiem Risico

6
Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 3 6 2 0  30
Fax 0 10-436  04 45
E-mail: Hombert@acVi safer otterdamcom

■  Maritieme Techniek

6 b
PR0MAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KP Zaltbornmel 
Tel. 0418-68  33 33 
Fax04 1 8 -6 8  33 55 
E-mail: info@promac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

Nicoverken Holland b.v. 
Regoutstraat 1 
3125 BH Schiedam 
Tel. 010 -437  08 77 
Fax010-415 71 50 
Email: sales@nicoverken.nl

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -42 091  55 
Fax 01 0 -45 6  02 42 
vanderiaanmediscore@wxs.nl

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandel sgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010 41 308  52 
Fax 010 -413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■  Schadebeperkingen 
Reconditiortering

Taleon Marine 
Bisschopsmotenstraat 175 
4876 AL EttenLeur 
Tel. 076 -501 1009  
Fax 076-501 18 58 
E-mail: taleon_marine@wxs.nl

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allship
illiu nrniBrlftmarin« pro|»eH

Allship Manne F’rojects 
Bobeldijk 35 
1647 CE Berkhout 
Tel. 0229-55  1 2 0 5 /5 5  1306  
Fax 0229 -5 5  12 92 
E-mail: allship@multiweb.nl

■  Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 -39 55 00
Fax 05 98 -3 9  24 27
E-mail: coopsflieborg@coops-nieborg.nl

■  Scheepsreparatie

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1 
3125 BH Schiedam 
Tel. 010 -4 3 7 0 8  77 
FaxOlO-41571 50 
Email: sates@nicoverken.nl

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078 -618  08 77 
Fax 078 -618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Seinhuiswacher 1,3034 KN Rotterdam 
Tel. 010-411 46 14 
Fax 0 1 0 -41 4  10 04 
E-mail: info@tbj.nl

mailto:info@bafbv.nl
http://www.bafbv.nl
mailto:info@novenco.nl
mailto:sales@spectec.nl
http://www.spectec.net
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mailto:wkmarine@compuserve.com
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mailto:info@tbj.nl


■  Schroefpompen
Leistritz Nederland 
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Tel. 0 3 3 -2 4 6  08 75 
Fax 03 3-245  70 25 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 67 62 62
Fax 0 184-67  62 67
E-mail: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

■  Turbochargers
ABB Marine Turbochargers 
Marter Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel, 010 -407 88 88 
Fax 0 10-407 84 44 
E-mail info@nl.abb.com

TurboNed b.v.
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 07 8 -62 0  52 52 
Fan 0 7 8-612  32 30 
E-mail: turboned@wxs.nl

■  Verfinspectieburo
COT
Zijtweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-531 95 44
Fax 0 2 3-527  72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■  Vertaalbureaus
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-617 91 17 
Fax 078 61 868  02 
E-mail: srtdel@compuserve.com

SCHIP en WERF
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

de ZEE

Colofon

■  Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 0 20-627  37 06

Bibliotheek voor Varenden 
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam 
Tel. O IO -4 1 1 2 3  89 
Fax 01 0-404  73 17 
E-mail bw@bart.nl

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 4641

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 01 0 -40 2  03 98

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 01 0 -47 7  11 88 
Fax 0 10-477 38 46 
Telegramadres: Zeecentra

ĤMEk
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HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Hulskampgebouw, Maaskade 119 
Postbus 24074

3007 DB Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 4 4 4 3  33 
Fax010-21307 00 
E-mail info@hme.nl

IVR, Internationale Vereniging 
Rijnschepenregister 
Vasteland 12e, Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 1 6 0  70

Japanese Marine Equipment Associatxxi 
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3, 
Rotterdam 
Tel. 01 0 -41 4  64 11

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschapptj 
Haringkade 2, Ltmuiden 
Té. 0255 - 52 05 01

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-241 00 94  
Fax 010 -241 00 95

Kunstwachtcentrum IJmuiden 
Postbus 303 
1970 AHUmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-01  11
Faxnummer Operationele Centrum: 
0 2 5 5 -5 4 6 5  99

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010 -414  6001

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28 
6700 AA Wageningen 
Tel. 0 3 1 7 -4 9  39 11 
Fax 0 3 17-49  32 45

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c 
3013 AB Rotterdam 
Tel. 01 0 -2 4 0  05 92 
Fax 010-240  05 96

Port Management of Amsterdam 
De Ruifterkade 7, Amsterdam 
Tel. 02 0 -5 2 3  86 00

Rotterdam Municipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 01 0 -2 5 2  1010

Rotterdam Port Promotion Councö 
Postbus 6788 
3002 AT Rotterdam 
Tel. 01 0 -4 7 7  9144

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 4  61 91

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 0 7 9 -3 5 3 1 1 6 5  
E-mail: info@vnsi.nl 
www.vnsi.rl

Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070-621 34 80
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

Ne Sec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 07 0 -3 9 2  52 50 
Fax 07 0 -39 2  37 35

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 01 8 0 -6 2  02 11 
Fax 0180 -62  07 05 
E-mail: in1o@technofysica.nl
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Damen Shipyards Gorinchem is een 
uiterst moderne, toonaangevende 

scheepswerf.
We ontwerpen en 
bouwen een breed 

scala van schepen. 
Jaarlijks worden 
voor een brede klan
tenkring zo'n 80 

r schepen van ver
schillende typen 
geproduceerd. Onze 

opdrachtgevers zijn o.a. aannemers, 
oliemaatschappijen, havenautoriteiten, 
sleepbootrederijen, offshorebedrijven 
en maritieme servicebedrijven.
Damen Shipyards Gorinchem is onder
deel van de Damen Shipyards Group, 
die 34 werkmaatschappijen in binnen- 
en buitenland omvat. Met een omzet 
van ca. 680 miljoen Euro heeft de 

Damen Shipyards Group een solide 
marktpositie opgebouwd.

Kijk ook op www.damen.nl

De dynamische afdeling Central Engineering, waar zo'n 60 specialisten werk
zaam zijn in meerdere disciplines, vormt het kloppend hart van ons bedrijf. De 
belangrijkste taak van Central Engineering bestaat u it het vormgeven van 
onze schepen, van globaal ontwerp tot gedetailleerde engineering. Het resul
taat moet steeds een topproduct voor onze klanten zijn. Op het gebied van 
scheepsbouw bestrijken we een brede range: van sleepboten en patrouille
vaartuigen tot boeienleggers, oliebestrijdingsvaartuigen en baggerschepen. 
De afdeling is door zijn centrale plaats in het bedrijf betrokken bij de begelei
ding in de diverse bouwfasen, inclusief alle bijkomende activiteiten richting 
classificatie- en tekenbureaus, onderaannemers, toeleveranciers enz. Naast de 
dynamiek vormt de voortdurend toenemende internationalisering een extra uit
daging. Binnen Central Engineering is er nu ruimte voor energieke, gemotiveerde

Projectleiders Scheepsbouw 
en Werktuigbouw 

Tekenaars/Constructeurs 
(SB en WTB) 

Specialisten Piping, Elektro en 
Accommodaties

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor het coördineren en aansturen van 
het ontwerp- en tekenwerk, inclusief het leidinggeven aan een team van mede
werkers en het instrueren van externe bureaus. Tevens maak je deel uit van de 
bouwteams van de lopende projecten.
Als Tekenaar of Constructeur draag je zorg voor het ontwerp, de berekeningen en 
het tekenwerk van de diverse constructies, systemen, indelingen en opstellingen 
aan boord van de schepen.
Als Specialist ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en het vastleggen van 
werkwijzen en standaardisatie, alsmede een deel van het ontwerp- en tekenwerk 
op het gebied van machinekamerinrichtingen en schema's met de bijbehorende 
pijprouting van de diverse systemen, respectievelijk op het gebied van elektro
techniek, elektronica en automatisering aan boord van de schepen of met betrek
king tot de accommodaties, betimmering, meubilering en ergonomie.

Wij bieden: Een uitdagende functie met een passend salaris • Goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden waaronder, afhankelijk van de functie, een auto van de zaak 
• Goede doorgroeimogelijkheden op zowel technisch als commercieel gebied 
binnen een dynamische scheepsbouwgroep.
Vereisten voor de functies: Wij zoeken enthousiaste medewerkers tot een leeftijd 
van ongeveer 40 jaar, op MBO en HBO niveau of een door ervaring gelijkwaar
dige ontwikkeling, bij voorkeur met een achtergrond in de scheepsbouw of mari
tieme (toeleverende) industrie. Kennis op het gebied van relevante software zoals 
AutoCad, het Office pakket en eventuele specifieke programmatuur voor het ont
werpen van schepen vormt tevens een pré. Een psychotechnisch onderzoek kan 
deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Zo neem je contact met ons op: Voor inlichtingen: de heer T. van Oorschot, Hoofd 
Central Engineering, telefoon 0183-639484.
Je kunt je schriftelijke sollicitatie richten aan: Damen Shipyards,t.a.v. de afdeling 
Personeelsadministratie, Postbus 1,4200 AA Gorinchem.

IMIMSiiaaöMffiBSS
Industrieterrein Avelingen West 20 • Postbus 1 • 4200 AA Gorinchem 
Telefoon: 0183-639911 • Telefax: 0183-632189 
E-mail: info@damen.nl •  Internet: www.dam en.ni

http://www.damen.nl
mailto:info@damen.nl
http://www.damen.ni


Uw eigen mogelijkheden onderzoeken?
Bent u een ervaren schade-expert en 
s tree ft u e rnaar uw  k w a lite ite n  nog 
be te r to t  hun recht te  la ten  kom en? 
Dan is expertise-, taxa tie - en 
ingenieursbureau A rn tz lva n  Helden 
te  R otte rdam  b ijzo n d e r in u 
geïnteresseerd. W ij zoeken nam elijk  
w egens een toenam e van opd rach ten  
op  ko rte  te rm ijn  voor onze a fde ling  
m arine:

Uw Engels is prim a. Uw w ijze  van 
sch rifte lijk  rappo rte ren  is helder. U 
ku n t bovend ien  goed m et mensen 
om gaan en u b en t beslu itvaard ig  
ingeste ld.

Waarom w ilt u in ons team?
U h o u d t van ze lfs tand ig  w erken  in 
een m id d e lg ro o t, enthousiast team  
Het a fw isselende ka rak te r van het 
w e rk  spreekt u aan. Evenals he t 
goede salaris en he t solide pakke t 
secundaire a rbe idsvoorw aarden 
da t w ij u bieden. De kans om  uw  
k w a lite ite n  verder te  kunnen o n t
w ikke len  b ij een succesrijke en 
voo ru its trevende  ondernem ing  
spreekt zeer to t  uw  verbee ld ing .

Twee scheeps- en/of 
werktuigbouwkundig 
schade-experts (m/v)

W at d o e t A rn tz lv a n  Helden?
A rn tz lva n  H elden is w erkzaam  op 
het geb ied  van technische schaden, 
zeecasco, o ffshore , baggerm ate riee l, 
CAR, indus trië le  ob jecten  en land- 
m ateriee l. Tevens ve rrich ten  w ij ta xa 
ties van o.a. technische en indus trië le  
installaties, havenbedrijven  en 
opsta llen. Het w e rk te rre in  van 
A rn tz lva n  Helden is w e re ld w ijd . M eer 
in fo rm a tie  v in d t u op: w w w .a rn tz .n l

Belt u eerst voor nadere inlichtingen?
W ij z ijn  gaarne bere id  u nader te  
in fo rm e ren  over de genoem de 
vacature: te le fo o n  010-2416060.

Of soliciteert u direct?
Uw sch rifte lijke  so llic ita tie  is w e lkom  
en zien w ij dan graag zo spoedig 
m oge lijk  tegem oe t. U ku n t haar 
rich ten  aan: ^
A rn tz lva n  H elden bv ^  ,
expertise-, taxa tie - en •*-— -
ingen ieursbureau  î ÊÊÊ
De d irec tie
Postbus 23091 *
3001 kb R otte rdam  . s  - - 3

Arntzlvan Helden
z ien ,  o v e r z i e n ,  v o o r u i t z i e n

Waarom willen w ij u in ons team?
U bent opge le id  op  HTS-niveau. Uw 
technisch inz ich t is u its tekend-en 
gebaseerd op  ja ren lange  e rvaring . 
D aarbij beschikt u over vo ldoende  
verzekeringstechnische kennis.

http://www.arntz.nl

