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Uitgelicht Inhoud

Raad voor de Scheepvaart
In augustus 2000 heeft de Raad een uit
spraak gedaan inzake het vermoedelijk 
aan de grond raken van de “Munte- 
borg” , ten anker liggend nabij Kopenha
gen, waardoor bodemschade ontstond.

KNVTS en Maritieme zaken 
in de Antillen
Op 5 mei 2001 zal op Curaçao het feit 
worden herdacht dat 25 jaar geleden de 
CITRO werd opgericht. CiTRO staat voor 
Citizens Rescue Organisation Nether
lands Antilles. Dit is een vrijwillige zee- 
reddingsorganisatie die onder andere 
met grote steun van de KNRM reddings
operaties op zee in de Antilliaanse wate
ren uitvoert.

Maartje Theodora KW 171
Rederij Silverpit, onderdeel van de Parle- 
vliet & Van der Plas Groep, heeft vorig 
jaar, op 15 september, de diepvries
trawler Maartje Theodora KW171 over
genomen van de Spaanse bouwwerf, 
Factorias Vulcano in Vigo.
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N i e  u w  s

Nieuwe reddingstations 
aan de Randmeren
Vier organisaties op het gebied van hulp
verlening en redding hebben de handen 
ineen geslagen om het reddingswerk en 
de hufpverleningen op de Randmeren te 
verbeteren. Het Kustwachtcentrum 
(KWC), de Koninklijke Nederlandse Red
ding Maatschappij (KNRM), Reddingbri- 
gades Nederland (KNBRD) en de Regio
nale Brandweer Flevoland (RBF) streven 
er naar om vanaf 2002 nieuwe reddings
tations in te richten aan het Drontermeer 
en Vei uwe meer, het Wolderwijd en Nuk 
dernauw, en het Nijkerkernauw en Gooi
en Eemmeer.
Het Kustwachtcentrum, dat namens de 
overheid verantwoordelijk is voor de af
handeling van calamiteiten op de Noord
zee, de Waddenzee, het IJsselmeer, de 
Zeeuwse en ZuidholJandse wateren en 
ook de Randmeren, heeft de ervaring dat 
op sommige delen van de Randmeren 
minder goed en niet binnen de gestelde 
tijd kan worden voldaan aan de vraag om 
hulpverlening of redding, terwijl op ande
re plaatsen verschillende instanties, 
waaronder plaatselijke reddingsbrigades 
en brandweer, het reddingswerk voort

varend ter hand nemen.
De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij heeft zich verplicht binnen 
10 minuten gehoor te geven aan ieder 
hulpverzoek in het werkgebied van het 
Kustwachtcentrum. Daartoe zijn 38 red
dingstations uitgerust met reddingboten, 
De Randmeren vallen daar tot nu toe niet 
onder.
De komende maanden zullen de initiatief- 
nemende organisaties in overleg treden 
met betrokken partijen rond de Randme
ren. Colleges van Burgemeester en Wet
houders en Reddingsbrigades zijn hier
van op de hoogte gesteld.
De voornaamste doelstellingen zijn:
Het oprichten van vijf reddingstations; 
vanaf 2002 ieder jaar één. De voorge
stelde lokaties zijn Elburg, Spakenburg, 
Zeewolde, Huizen en Roggebotsluis. 
Gegarandeerde beschikbaarheid en in
zet van reddingmiddelen, 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar, binnen 10 mi
nuten na alarmering. Ter plaatse binnen 
30 minuten, waar ook op de Randmeren. 
Standaardisatie in reddingboten met een 
gereddencapaciteit van 20 oersonen en

ruimte aan boord voor btusmddelen en 
manschappen van samenwerkende 
brandweerkorpsen.

At the 42 Council meeting of the Interna
tional Association of Classification Soci
eties on 7 and 8 December, the Council 
considered the results of an audit of a 
sampling of older vessels recently trans
ferred into RINA Class, carried out follow
ing the loss of the Erika. The majority of 
Members found no grounds for taking 
action against this Member.
Other issues on the agenda were:
Council applauded the decisions taken 
by all members to review their fleets and 
take proactive steps to expose substan
dard vessels. Whilst these reviews are 
ongoing, they have already resulted in an 
increase in the withdrawal of class of 
many ships from the 1ACS members’ 
fleet. In the interests of transparency, all 
withdrawals and suspensions are clearly 
published on the IACS web site as well as 
certain members’ sites.
The reopened formal inquiry into the loss 
of the "Derbyshire” was completed earli
er this year. Mr Justice Colman handed 
down 24 recommendations for improv
ing ship safety aimed at IMO, IACS and 
the marine industry. Council agreed to 
take the recommendations addressed to 
IACS forward within IACS and, in consul
tation with DETR, to the International Mar
itime Organization (IMO).
Council decided that it is inappropriate 
for members to carry out inspections 
and surveys on behalf of Port State Con
trol authorities. It was acknowledged that 
preexisting agreements between some 
members and their home Administra
tions will need to be phasedcut over a 
period of time in order to ensure that 
PSC activities are not compromised.

Owners and insurers accept chal
lenge on transparency
IACS Council hosted a meeting with lead
ing representatives of shipowners' and

Gebruik maken van beschikbare vrijwilli

gers binnen reddingsbrigades en brand
weer, en waar mogelijk gebruik maken 
van bestaande infrastructuur.
De KNRM is bereid de investeringen in 
reddingboten, boothuizen en opleidin
gen, alsmede de exploitatie van de red
dingstations te financieren.

marine insurers’ organisations in London 
on December 6, to agree the case for 
new initiatives aimed at increasing trans
parency in shipping information.
The International Chamber of Shipping, 
International Association of Independent 
Tanker Owners, INTERCARGO, OCIME, 
BIMCO, IUMI, International Group of P & I 
Clubs and IACS agreed to establish a 
special joint industry group on trans
parency, including transparency in the 
context of classification records. This 
group will also methodically examine the 
scope for other joint industry initiatives 
aimed at eradicating substandard ships,

IACS has also been working closely with 
industry associations to provide the de
tails of the condition assessment 
scheme related to the phaseout of sin
gle hull tankers, These will be forwarded 
to the IMO inter-sessional working group 
for consideration and submission to 
MEPO 46 in April 2001.

PRS: original decision unchanged
Dunng this meeting in London, the Coun
cil members granted the Polish Register 
of Shipping's request for a hearing, to re
consider the decision, taken in June of 
this year, to terminate this Society's As

sociate status.
The heanng was attended by an indepen
dent observer - Mr Jim Davis, Chairman 
of the International Marine Industries Fo
rum - who was present to verify that the 
proceedings were conducted with fair
ness.
Having reconsidered its initial findings 
and all fresh information provided by the 
Polish Register of Shipping following the 
June decision, the IACS Council found no 
grounds for reversing the decision made 
previously.

Vaarwegmarkeringsdienst en 
directie Noordzee gefuseerd
Waterbeheer, meten, markeren en baggeren, dat zijn de taken van de nieuwe di
rectie Noordzee. De nieuwe directie komt voort uit een fusie tussen de 
Vaarwegmarkeringsdienst en de directie Noordzee, beide onderdeel van het mi
nisterie van Verkeer en Waterstaat. De twee directies gaan vanaf 15 januari 
2001 verder als directie Noordzee van Rijkswaterstaat, De directie Noordzee telt 
370 personeelsleden en heeft een omzet van 130 miljoen gulden.
Met het uitvoeren van de vier taken werkt de directie aan haar missie: de zorg 
voor een levende zee, goede vaarwegen en veiligheid voor de scheepvaart, 
Daarom zorgt de directie voor een efficiënt en effectief waterbeheer, wordt met 
schepen en via boeien en platforms gemeten om informatie te krijgen over de 
Noordzee, worden scheepvaartroutes, wrakken en andere objecten gemarkeerd 
en vaargeulen gebaggerd om de havens van Rotterdam en Umuiden bereikbaar 

te houden.
De vloot bestaat uit elf schepen en een vliegtuig.

Directie Noordzee, afdeling DX en Communicatie.
Tilfy Dorst, tel: 070.3366744 of Wendy de Heij, tel: 070.3366743.

IACS Council meeting 
December 2000



Busy start to 2001 for Sm it salvage teams

The container vessel Coral Bulker ran aground at Via na do Castelo, Portugal, on December 25.

Smit Tak entered 2001 with two calls on 
its casualty response expertise. A sal
vage team provided assistance following 
the grounding of the Coral Bulker in Por
tugal and the Dutch Coastguard standby 
tug Waker - operated by Smit Wijs • per
formed an emergency tow for the con
tainer vessel Dania Suhr off the Isle of 
Texel.
Smit Tak took immediate steps to pre
vent pollution when the 25,000 dwt 
Coral Bulker ran aground at Viana do 
Castelo, Portugal, on December 25. This 
lOyear old vessel had loaded in Latvia 
and was en route for discharge in Portu
gal and Spain. She was laden with
20,000 tonnes of woodchips and logs. 
The Coral Bulker anchored at the port of 
Viana do Castelo but, during a severe 
storm, she dragged her anchor and ran 
aground heavily - colliding with a break
water. The vessel, with 700 tonnes of fu
el oil and 40 tonnes of diesel oil in her 
tanks, suffered severe bottom damage. 
The crew was airlifted to safety by heli
copter.
The vessel owners, AJderran Shipping, 
agreed Lloyd’s Open Form/SCOPIC. 
Smit mobilised a salvage team and 
pumping and diving equipment from Rot
terdam. Technosub of Spam and Tmita, a 
local tug operator, were subcontracted 
to assist in the operation. Technosub 
mobilised divers, pumps and oil extrac
tion equipment.
The first challenge faced by the salvage 
team was to board the vessel. Kees van 
Essen, SmitTak's Commercial Manager, 
says: "She had grounded just 50 m from

Jo Tankers has decided to close its of
fice in Hamburg (Germany) as per 
February 2nd 2001.
Jo Tankers Hamburg, formerly known as 
Kompass Schiffahrtskontor, has been 
the home of Jo Tankers activities in the 
Canbbean chemical tanker market. 
Kompass was acquired by Jo Tankers in 
the autumn of 1999. All activities will be 
transferred to Jo Tankers offices in 
Rotterdam and Houston. There will be no 

layoff of staff.
The day-texiay chartering activities for 
the lISGulf - Caribs service (v.v.), as well

the shore but the bad weather made it 
impossible to install a gangway. We had 
to charter a helicopter to airlift the sal
vage team onto the vessel. However, the 
storm then abated and our first opportu
nity to prepare for boarding was on De
cember 29 when we arranged for a land 
crane to lift a gangway into position."
He added: “Our first priority is to remove 
the Coral Bulker's bunkers. This fuel is 
being removed via the ship’s vent pipes. 
When the bunkers have been removed, 
the cargo will be discharged - using a 
land crane - and the operation to refloat 
the Coral Bulker will follow."
In addition, on the first day of the New 
Year Smit performed an emergency tow

as marketing of all services in North and 
Central America, Venezuela and 
Caribbean Islands will be handled by Jo 
Tankers Houston. The Europe - Caribs 
(v.v.) service as well as operations of all 
vessels will be handled by Jo Tankers in 
Rotterdam.

For more information contact:
Jo Tankers B.V., Mr. Herman Marks, 
and/or Mr. Rick van Westenbrugge, tel: 
0181.691234, 
internet: www.jotankers.com.

after the container vessel Dania Suhr suf
fered an engine failure and began to drift 
towards production platforms close to 
Texel, off the Dutch coast. As a precau
tionary measure, one platform was evac
uated and another was shut down.

Met ingang van 1 september 2000 heeft 
het Nederlands Corrosie Centrum te Bitt- 
hoven een nieuwe directeur. Dr.ir. G.H. 
Nijhof is de opvolger van ir, J.H, van der 
Veen. Tijdens een geanimeerde receptie, 
op vrijdag 3 november jl„ heeft Van der 
Veen afscheid genomen van het NCC en 
konden de aanwezigen kennismaken 
met de nieuwe directeur. Nijhof is voor 
velen reeds een goede bekende in het 
materialenveld in Nederland.
De nieuwe parttime directeur gaat leiding 
geven aan het bureau van het NCC en 
gaat de 5 sectoren van het NCC stimule
ren in hun activiteiten. Daarnaast is Nijhof 
actief op een aantal gerelateerde gebie
den. Hij is sinds 1 februari 1998 ook di
recteur van de Bond voor Materialenken- 
nis, een organisatie waarmee het NCC 
op veel gebieden nauw samenwerkt. De 
komende jaren wordt door een aantal or
ganisaties gestreefd naar een intensieve
re samenwerking op het terrein van ken
nisoverdracht op het gebied van

The Waker was tasked to tow the 5,600 
dwt Dania Suhr, laden with containers 
and an accommodation module, to IJ- 
muiden. Subsequently, the vessel was 
towed by two smaller tugs to Amster
dam for repairs.

materiaaltechnologie in Nederland. Door 
de persoonlijke koppeling zal deze krach
tenbundeling leiden tot versterking van 
alle partijen.
Tevens vertegenwoordigt Nijhof Corus 
RD&T in het bestuur van het Aluminium 
Centrum en is hij voorzitter van de Re
search Commissie van het AC. Ook heeft 
hij zitting in commissies van het NEN en 
de European Aluminium Association 
(EAA). Als zelfstandig consultant (Nijhof 
Consultancy) houdt hij zich verder bezig 
met ondersteuning aan het MKB op het 
gebied van subsidiezaken en met diver
se aspecten van kennisoverdracht in het 
kader van het I0P Oppervlaktetechnolo- 

gie.
Nijhof heeft Metaalkunde gestudeerd aan 
de Technische Universiteit Delft, waar hij 
vervolgens ook zijn promotieonderzoek 
heeft uitgevoerd. Na zijn werkperiode 
aan de TU is hij actief geweest voor Ned- 
staal (Alblasserdam) en Corus (vroeger 
Hoogovens).

Jo  Tankers to close 
Hamburg office

Directeurswisseling 
Nederlands Corrosie Centrum

http://www.jotankers.com


First Sulzer common-rail engine successfully 
passes official shop test
The official shop test of the first modern 
large diesel engine with common-rail fuel 
injection, a Sulzer 6RT-flex58T-B, has 
been successfully completed. This revo
lutionary engine has no camshaft and 
runs with electronic control of all key en
gine functions to give flexibility in opera
tion and reduced exhaust emissions.
The engine has a maximum continuous 
power of 12,750 kW and was built under 
licence from Wartsila Corporation by 
Hyundai Heavy Industries Co Ltd at their 
Ulsan works, Korea. It will be installed in

a 47,000 tdw bulk carrier building for 
Gypsum Transportation Ltd at Hyundai 
Mipo Dockyard in Korea.
As this is the first production engine built 
with the Sulzer RT-flex commorvrail sys
tem, its manufacture has involved very 
close cooperation between Wartsila, 
Hyundai Heavy Industries and Hyundai 
Mipo Dockyard. The engine tests at Ul
san were undertaken with support from 
Wartsila engineers.
This RT-flex engine was first started on 5 
January 2001, and completed its official

shop test on 16 January. Soon after 
starting, it developed full power. It went 
through all tests without difficulty.
The Sulzer 6RT-flex58TB tested is basi
cally a version of the existing 'classic' 
RTA58T-B iow-speed marine diesel en
gine but with the Sulzer RT-flex system to 
give a camshaftJess engine, Common- 
rail technology with full electronic control 
is applied to the fuel injection, the ex
haust valve operation, and the starting 
air system.
All these functions are controlled within

the Sulzer RT-flex concept using the 
WECS 9500 engine control system. The 
RT-flex commofHai fuet system oper
ates on the same grades of heavy fuel, 
up to 700 cSt viscosity, as is usual for 
classic’ Sulzer RTA-series engines, 
in December 2000, the second order 
was received tor Sulzer RT-flex diesel en
gines. Two 7RT-fiex60C engines were or
dered from Wartsila’s Trieste factory in 
Italy to power two 13,200 tctw reefers 
which will be built in Portugal.

Extension of SeaOuipment 
functionality
SeaQuipment, the maritime internet cata
logue, has received over 15,000 page
views in the year 2000. Over 350 com
panies have signed up for membership. 
Almost 7.000 individual company pages 
were visited. Suppliers and shipbuilders

from over 30 countries use SeaQuip
ment to present and find desired prod
ucts and services.
The system is simple and clear and pro
vides users with the right data in a mini
mum amount of time. Shipbuilders and

Scheepvaart en Transport 
College is de nieuwe 
eigenaar van M SR
Het Scheepvaart en Transport College (STC) is per 11 december j.l. de nieuwe 
eigenaar van MarmeSafety International Rotterdam B.V. (MSR) geworden. De 
naam van MarineSafety International Rotterdam 8.V. zal worden gewijzigd in 
Maritime Simulation Rotterdam B.V. Dit om verwarring met de vroegere eige
naar, het Amerikaanse bedrijf MarineSafety International, te voorkomen.
De alom bekende afkorting MSR blijft echter gehandhaafd. MSR is een advies
en trainingscentrum, gespecialiseerd in maritieme opleidingen en gericht on
derzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van simulatoren. MSR is gevestigd op 
de Kop van Zuid in Rotterdam (naast de cruise terminal). MSR was tot voor kort 
eigendom van het Amerikaanse bedrijf MarineSafety International en de 
Gemeente Rotterdam.
De overname past in de strategie van het STC om te komen tot een verdere 
concentratie van maritieme kennis in Rotterdam. Deze strategie wordt onder
steund door de gemeente Rotterdam, die de wens heeft uitgesproken dat de in 
Rotterdam aanwezige maritieme kennis wordt gebundeld.
Het STC zet de maritieme simulatoren van MSR onder andere in om het be
staande capaciteitstekort van de eigen simulatoren op te lossen. Door de bun
deling van krachten, waann ook Safeway Mantime Rotterdam (het trainingsinsti- 
tuut van het Loodswezen en het STC) zal participeren, verwacht het STC dat de 
omzet in advies,training en onderzoek aanzienlijk zal stijgen.

maritime suppliers have requested us to 
extend the SeaQuipment functionality. 
Therefore we will give you a preview for

2001.
In February 2001 we will introduce a sys
tem called “Request for Data". SeaQuip
ment members can use this facility to 
reach the SeaQuipment community with 
requests of any kind. Each SeaQuipment 
member can decide whether he wants to 
receive these “Request for data" or not.

For the near future we plan to offer you 
the opportunity to link drawing data to 
your components and subsystems, 
which can be downloaded by system in
tegrators, shipbuilders and shipowners. 
By doing this we will make the system 
more useful for designers and engi
neers. SeaQuipment members will of 
course be informed directly who has 
downloaded what kind of data.
By inserting these functionality's we hope 
to stimulate the exchange of data be
tween all parties in the maritime sector.
If you want to present your products and 
services, surf to www.SeaQuipment. 
com and sign on quickly.

Tanker boom: warning on 
gap in cover created by 
rising hull values
The tanker freight rates boom has pro
duced a sharp rise in hull values. The 
Swedish Club now warns that some ves
sels may be under-insured. It urges own
ers to ensure that they are not exposed 
to a potentially serious gap in insurance 
cover.
Claes Lindh, the Club's Director of Under
writing and Marketing, says: “The rela
tionship between market value and cover 
is always an issue of importance to own
ers and underwriters, but we have 
moved into an entirely new situation this 
year, following the steep rise m tanker 
freight rates. This has been accompa
nied by a sharp rise in hull values. Own
ers need to recognise the potential risks 
of inadequate cover in these new circum
stances."

“Typically, a P&l policy will supplement 
the owner’s hull cover in the area of Ex
cess Collision Liabilities. It is vital, howev
er, that owner's now ensure that their hull 
cover matches enhanced hull values. In 
the event of a collision, P&l Excess Colli
sion Liabilities cover should apply, but a 
gap between hull and P&l covers may be 
exposed if the ship's hull is under-in 
sured. The risk of a shortfall in cover is 
particularly acute in a total loss situation, 
if there is a marked difference between 
insured value and current market Claes 
Lindh adds: “Prudent owners will recog
nise this risk and seek a view from their 
P&l providers on existing levels of hull 
cover, in the light of recent develop 
ments in the tanker market*

http://www.SeaQuipment


BAF BV
BUTTERFLY VALVES

Postbus 9, 4900 AA Oosterhout 
Kanaalstraat 7, 4905 BH Oosterhout

I r i u u s i  Tel : 0162-460840
K I W a  Fçx: 0162-458497 ®

B A F BV,
Uw p a rtn e r  
in  p ro c e s 
en w ater
beheers ing.

PARTNERS INRELIABILITY
D.B.R. is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf 

en is gespecialiseerd in het vervaardigen en 
leveren van alle soorten aggregraten zoals 
generatorsets. pompsets, compressorsets 

en hulp sets. geheel volgens de wensen van 
de klant en overeenkomstig de etsen van 

atle classificatiebureaus to t een electrisch 
vermogen van ruim  1000 kW. Van al onze 

producten heeft 0  B R een uitzonderlijk grote 
onderdelenvoorraad D.B.R. beschikt over een eigen werkplaats met 
servicedienst.
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D.B.R. B.v., P.O. Box 9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 (0)184 613200 Fax +31 (0)184 - 612654.

EMCÉ Winches
40 years of design expertise

MACHINEFABRIEK

ENCE

Manufacturer of winches 
and hoisting equipment 
(1-70 Ton) tailored to suit 
your application. Perfect 
solutions in terms of quality, 
performance, durability and 
safety for customers in the 
international shipbuilding, 
offshore, dredging, construc
tion, mining and theatre 
markets together with ge
neral industry.

Manufacturer of winches and hoisting equipment

Tel. +31 252 21 4080, Fax +31 252 22 0107, E-mail: 53les@emce.nl. Http: Wwww.emce.nl

r  M A R IN E  W INCH ES: 1
•  CRANE W INCH ES •  TUGGER W INCH ES •  HYDRO GRAPHIC W IN C H ES •  TRACTION W INCH ES •  F IS H IN G  W INCH ES •  M O O R IN G  W IN C H ES -  TO W IN G  W INCH ES •  M A N R ID IN G  W INCHES  

•  ACCO M M O D A TIO N  LADDER W IN C H ES *  PILO T LADDER W IN C H ES •  ANCHOR W IN C H ES •  UM BILICAL W INCH ES •  W INDLASSES • CAPSTANS •  CUSTOM BUILT W INCHES  
L ELECTRIC •  HYDRAULIC *  PN EU M A TIC  i

mailto:53les@emce.nl
http://www.emce.nl


M aritiem e Markt M enso de J o n g

Welles, nietes

HeX ULTlLNE-

De Europese werven schreeuwen 
moord en brand over de Koreaanse 
scheepsbouw die zwaar gesubsidieerd 
wordt; anderen -en niet alleen de Ko- 
reanen- spreken dat tegen en bewe
ren dat de Koreanen gewoon efficiën
ter zijn.

I
n Nederland waarschuwde Gerard Bos 
van Spliethoff voor overcapaciteit als ge
volg van de vele opdrachten voor sche
pen tot 10.000 dwt, mogelijk gemaakt 
door de inmiddels afgeschafte cvcorv 
structie. Daarentegen meent Philippe 

Swolfs van Conoship International dat er geen 
overschot dreigt, aangezien de wereldvloot 
tot 10.000 dwt nauwelijks groei vertoont en 
bovendien veroudert. Wel of niet meer regel
geving in de scheepvaart is ook zo’n contro
verse. De Europese politici willen meer regel
geving om zee- en strandvervuiling door 
sub-standaard tankers te verijdelen, maar ve
le maritieme experts twijfelen aan het nut van 
de voorgestelde regels. We krijgen allemaal 
meer geld te verteren in 2001, roept minister 
Zalm, maar de burger schudt zijn hoofd als hij 
ziet hoe gemeentelijke belastingen en de BTW 
omhoog gaan en zijn aftrekposten verminde
ren.
Dat welles-nietes spelletje kom je overal te
gen. Moet er in de havens, bij het loodswe
zen, enz. meer of minder concurrentie zijn; 
moeten de lijnvaartconferences wel of niet 
verder beteugeld worden? Moet er wel of niet 
een Betuwelijn en een Uzeren Rijn komen? Wel

of geen Maasvlakte II? Betaalstro- 
ken of rekeningrijden? Iedereen 
graaft zich compromisloos in bin

nen de eigen stellingen. Na eindelo
ze onderhandelingen komt er eindelijk 

een slecht compromis, waarna we allemaal 
kunnen jubelen dat ons poldermodel toch 
maar heeft gezegevierd.

Bouwt Noorden te veel schepen?
De noordelijke scheepswerven leverden in 
2000 52 schepen op, waarvan 15 met elders 
gebouwde rompen. De bij Conoship Interna
tional aangesloten werven waren goed voor 
29 opleveringen; Damen Shipyards voor 19. 
Volgens Philippe Swolfs van Conoship is de 
noordelijke scheepsbouw concurrent Japan 
voorbijgestreefd bij de bouw van kleine sche
pen voor de algemene vrachtvaart. Toch ziet 
hij geen gevaar voor overcapaciteit. De we
reldvloot tot 10.000 dwt bestond volgens 
hem in 1999 uit ruim 17.000 schepen, terwijl 
de nieuwbouw niet meer bedraagt dan 200 a 
300 schepen per jaar. Daardoor groeit de 
vloot nauwelijks en is de gemiddelde leeftijd 
zelfs toegenomen van 20 tot 21 jaar geduren
de de periode 1994-99.
Heeft Gerard Bos van Spliethoff dan ongelijk? 
Zoals meestal bij dergelijke kwesties hebben 
beide partijen gelijk. Wereldwijd is er wellicht 
geen sprake van overcapaciteit, maar in de 
Europese markt kan die er wel zijn. Een groot

deel van de oudere schepen -er zijn nog kust
vaarders van 499 brt- vaart in en tussen ont
wikkelingslanden en komt slechts zelden in de 
Noordturopese havens. De toevloed van 
nieuwe schepen bij Nederlandse en Duitse re
ders kan dus wel druk uitoefenen op het 
marktniveau in de vaart op Noord-Europa De 
vrachtprijzen zijn daar het afgelopen jaar dan 
ook achtergebleven ten opzichte van de aan
merkelijk verbetering bij de grote bulkers. 
Daarentegen waren zij niet zo slecht dat er 
een uitverkoop plaats vond van oudere sche
pen naar ontwikkelingslanden.

Bij de Koreaanse controverse is er eveneens 
een gelijk aan beide kanten. De Europeanen 
gebruiken teveel het woord ‘subsidies’, waar
bij velen meteen denken aan directe staats
subsidies, zoals de EU die toepaste. De Euro
pese gramschap richt zich evenwel op 
vormen van indirecte steun, soms met recht
streeks gericht op de werven, maar geldig 
voor de gehele Koreaanse industrie. Boven
dien vaak niet verstrekt door de overheid, 
maar door banken in de vorm van investe
ringssteun, zachte leningen, terugbetalings- 
garanties, enz., daartoe wel in staat gesteld 
door de overheid. Maar wat te denken van in- 
novatiesubsidies, zachte ontwikkelingskredie- 
ten, enz. bij de Europese scheepsbouw? De 
Europeanen schermen ook met berekeningen 
waaruit zou blijken dat de Koreanen alleen



met veriies kunnen werken. Die berekeningen 
houden vermoedelijk onvoldoende rekening 
met de veel hogere productiviteit in Korea ver
geleken met vele Europese werven. Hyundai, 
de grootste scheepsbouwer, maakt goede 
winsten, maar profiteert uiteraard van het 
lankmoedige financiële beleid van de over
heid. Natuurlijk werden Daewoo en Samho 
(voorheen Halia) gered door de Koreaanse 
overheid, maar wat te denken van de manier 
waarop de Spaanse regering ASEA heeft ge
red door het bedrijf onder te brengen bij de, 
uiteraard winstgevende, marinewerf Bazan.

Regels o f eigen verant woordelijk
heid
In Nederland bestaat er goede regelgeving 
ten aanzien van de meeste veiligheidszaken. 
Desondanks kwamen er vele mensen om of 
werden voor het leven getekend bij de ram 
pen in Enschede en Volendam. Dat kwam met 
door slechte regelgeving, maar door onvol
doende controle op de naleving ervan of door 
het gedogen van erkende misstanden. De 
vraag komt op of men altijd de controlerende 
instanties de schuld mag geven. Waar blijft de 
eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en 
uitbaters?
In Griekenland is er eveneens zo'n gedoogbe
leid bij het overheidstoezicht op de veerboten, 
wat pas naar buiten kwam bij het vergaan van 
de 'Express Samina', al was een inschattings
fout van de bemanning waarschijnlijk de direc
te oorzaak van deze ramp. Daarom is het 
goed dat er hier kritiek is op de chloortreinen 
van AKZO; die kritiek houdt iedereen op 
scherp bij het bewaken van de veiligheid. Wel 
is er het nsico dat de overheid voor de zoveel
ste maal door de knieën gaat voor de, niet al
tijd gefundeerde, kritiek van de milieulobby.
De Amerikanen hebben dergelijke problemen 
in zekere mate opgelost door torenhoge ver
goedingen toe te staan bij wettelijke aanspra
kelijkheid. Een verzekeraar kijkt wel uit alvo
rens een slechte tanker te verzekeren voor 
een reis naar de VS. Hier willen we geen Ame
rikaanse toestanden, maar de EU handelt on
getwijfeld juist door de aansprakelijkheid van 
tankers en verladers bij olieverontreiniging 
flink te verhogen. Dat zal meer helpen dan alle 
nieuwe regelgeving ten aanzien van dubbele 
rompen, havenstaatcontrole, 'black boxes', 
rapporteringsplicht, enz. Een volgende stap is 
natuurlijk dat eigenaren van tankers ook over
heden verantwoordelijk kunnen stellen voor 
schade indien op onredelijk gronden gewei
gerd wordt een noodhaven of -rede beschik
baar te stellen, wat de, met benzine geladen, 
‘Castor’ overkwam voor de Spaanse kust.

De classificatiebureaus kregen de Zwarte Piet 
doorgeschoven na de ramp met de 'Erica'. Zij 
trachten hun eigen huis thans op orde te krij

gen, maar een meer fundamentele discussie 
over hun functioneren vindt nog nauwelijks 
plaats. De grote massa en dus ook de politiek 
ziet de klasse als een soort politieagent, maar 
in feite vervullen zij die rol alleen wanneer een 
land het toezicht op de veiligheid aan een klas- 
sebureau heeft uitbesteed. De scheepseige
naar is nog steeds verantwoordelijk voor het 
onderhoud en hoort de klassesurveyor in te 
schakelen bij schade of vermeende schade. 
Als hij dat met doet, kan het klassebureau er 
weinig aan doen. De enige straf die zo'n bu
reau kan opleggen, is te weigeren het schip te 
klasseren. Wel zijn sommigen van mening dat 
het veiligheidstoezicht namens een land ei
genlijk geen functie van de klasse hoort te 
zijn; de vlaggestaten zouden dat zelf moeten 
doen of een internationale organisatie voor 
die landen die het met zelf kunnen. In dit ver
band is het curieus dat Griekenland juist dit 
toezicht van de scheepvaartinspectie wil over
dragen aan de klassebureaus, omdat de ei
gen inspectie te veel verweven zou zijn met 
de rederijen.

De vrachtenmarkt loopt terug
Ondertussen dalen de vrachten voor tankers 
en bulkers, al waren die eind januari voor de 
meeste scheepstypes nog ruimschoots bo
ven het bevredigende niveau rond de jaarwis
seling 1999/2000. Maar waar is het einde 
van zo'n daling bij afnemende economische 
groei? De JE Hyde Shipping Index voor 
bulkers van 20/40.000 dwt begint 
bijv. eind januari de 900 van begin 
2000 alweer te benaderen na 
rond de 1000 te hebben ge
schommeld vanaf eind maart tot 
eind november 2000 met een 
piek van 1070 in september.
Daarentegen hebben de produc
tentankers niet te klagen; de vrachtprijzen da
len wel, maar zijn nog het dubbele van die in 
de eerste maanden van 2000. De beslissing 
van OPEC de olieproductie te verlagen, heeft 
wel de hoge vrachten voor VLCC's onder druk 
gezet. De markt voor LNG-tankers is een uit
zondering, die blijft gunstig met regelmatig 
nieuwe orders voor deze schepen, waarvan 
vooral de Japanse en Koreaanse werven pro
fiteren.
Voor de Europese werven is het bemoedi
gend dat er nog steeds veel vraag is vanuit de 
offshore en de baggerwereld. Van der Gies- 
sernle Noord kreeg een derde order van 
Toisa voor een mulfrpurpose offshore vaar
tuig; de Noorse werven veel orders voor be
voorradingsschepen. IHC Holland heeft de 
handen vol met het bouwen van baggersche
pen. Heerema bestelde een tweede kabelteg- 
ger, maar deze order ging naar

nu de eerste cruisereders failliet zijn gegaan 
en iedereen vol spanning afwacht of de Ameri
kaanse economie een recessie tegemoet 
gaat. Grote jongens in de cruisevaart met een 
goede marketing organisatie, zoals Camival, 
boeken everrwe! nog steeds goede winsten, 
zij het minder dan in 1999. De markt voor ri- 
viercruises in Europa lijkt evenwel met te lijden 
van afnemende Amenkaanse belangstelling, 
met steeds weer nieuwe orders voor Neder
landse werven als gevolg, tn de koelvaart drei
gen de eerste faillissementen uitgesproken te 
worden. Met kunst- en vliegwerk trachten en
kele koelreders zich op de been te houden. 
Lauritzen, met een zak vol geld na de verkoop 
van enkele belangen, profiteerde ervan door 
voor een zacht prijsje Cool Carriers over te 
nemen. De containervaart boert nog goed, 
maar met een orderboek dat 27% van de be
staande vloot uitmaakt, moet er straks heel 
wat nieuwe capaciteit gevuld worden. Omdat 
de Koreaanse werven vol raakten met orders 
voor tankers, slaagden de Duitse en Poolse 
werven er wel in een wat groter aandeel in de 
containerkoek te krijgen.

Korea. we. kan de grote ».aag AA6£>[E£EW £M t=AI [  ! (“b t M tM ïaJ 
naar cruiseschepen afnemen ’



H avens door Redacteur havens

Eigen portal voor Rotterdamse 
havengemeenschap
PortofRotterdam  .com

Scheepvaart Vereniging Zuid (SVZ) en Europoort Botlek Belangen (EBB), de twee ondernemersverenigingen in Rotterdam, 
die de haven en industrie omvatten en die overigens sinds 1 januari dit jaar een federatie hebben gevormd, en het Gemeente
lijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) lanceerden onlangs een intemetportal met een faciliteit voor een ongekende schat aan in
formatie, producten en diensten betreffende de Rotterdamse haven.

Een doordachte portal met grote 
groeipotentie
Via één internetadres heeft sinds kort de hele 
wereld direct toegang tot een veelheid aan in
formatie, producten en diensten betreffende 
de Rotterdamse haven. Het is één virtueel 
systeem, met één huisstijl, waarin voorlopig al 
5 subportals zijn verwerkt. Alle subportals be
ginnen met 'Porf. De verwachting is dat het 
adres met nog vele subportals zal worden uit- 
gebreid.

De eerste is ‘Portindex’. Dit is een Gouden 
Gids voor het havengebied en opge
zet door partner Havenkoerier, de 
uitgever van "Rotterdam Europoort 
Information".

De tweede subportal is 'PortJobs', 
een vacaturebank. Hier wordt sa
mengewerkt met JobNews.nl, een 
van de grootste internetsites op dit 
gebied.

De volgende partner is Nieuwsblad 
Transport, dat afvaartgegevens 
biedt met de derde subportal ‘Port- 
Sailinglisf en met de vierde subpor
tal 'Portpress' het nieuws over de haven biedt.

'PortManagement’ is de site van het Gemeen
telijk Havenbedrijf Rotterdam. (De site 
'port.rotterdam.nl' verdwijnt. Deze was meer 
intern gericht.) Deze subportal zal nog verder 
worden uitgebreid en verwacht wordt dat 
PortManagement ook ais een soort kraamka
mer voor nieuwe subportals zal dienen, bij
voorbeeld voor een ‘PortMaritime', met ook 
transacties aan de zeezijde van de haven.

De ontwikkelingen
Mogelijke ontwikkelingen dus voor aanhaken
de webimtiatieven als maritieme business to 
business ('b2b') exchanges. Ook zullen op ter
mijn verbindingen worden gemaakt tussen de 
portals. Dit moeten ‘intelligente’ koppelingen

worden, waarbii de bezoekers automatisch 
naar hun eigen persoonlijke PortofRotter- 
dam.com gaan. "Een trucker bijvoorbeeld zal 
niet geïnteresseerd zijn in applicaties die het 
mogelijk maken om zeehavengeld automa
tisch te betalen" wordt gesteld. Er zal dank
baar gebruik worden gemaakt van initiatieven 
van 'PortCommunlTy Rotterdam' (het ICT-pro- 
jectinstituut van de Rotterdamse haven) be
treffende voormeldapplicaties en het 'Rodos'- 
douane-inklaringssysteem. De Rotterdamse 
haven moet op internet één geheel vormen en 
zo de versnippering opheffen.

Er zijn 370 domeinnamen geregistreerd die 
met Port beginnen en eindigen op.com. Daar
door kunnen particuliere partijen een gepaste 
domeinnaam als het ware leasen en zo meelif
ten op het verwachte succes van de site.

Het team en de oprichters
Het team van PortofRotterdam.com bestaat 
uit vijf vaste medewerkers, aangevuld met 
tientallen mensen op freelance basis of als ge
detacheerd medewerker. Clemens Bon is 
aangesteld als projectdirecteur, Abel 
Noordanus en Cor Schagen als projectma
nagers. Abel Noordanus heeft van de opzet 
zijn afstudeerproject van de Rotterdamse 
Erasmus Universiteit voor het GHR gemaakt 
in het kader van de vergelijkbaarheid met an
dere havens. Voor SVZ heeft hij zich ook inge

zet ten behoeve van de vindbaarheid. Cor 
Schagen, voorheen een SVZ-projectmanager, 
brengt tevens een goede bekendheid met de 
Rotterdamse haven mee.

De oprichters van PortofRotterdam.com zijn 
het GHR en SVZ, die beide een 50% aandeel 
hebben. Er werd al sinds enige jaren onder
zocht of belangstelling bestond voor internet 
als manier van verbetering van het werk van 
de havengelieerde businesscommunity. Ook 
werd een vergelijkend onderzoek gepleegd 
naar de websites van een groot aantal wereld

havens. Rotterdam bleek nogal ach
ter te liggen, zeker bij een aantal ha
vens in het verre oosten. Maar met 
dit initiatief kan het vergelijk met 
glans worden doorstaan en liggen 
alle mogelijkheden open om een si
te van grote betekenis te worden. 
Immers er zijn mogelijkheden voor 
allerlei maritieme aspecten, zoals 
van douane tot milieu en van finan
ciën tot veiligheid. Zo wordt er nu 
ook gewerkt aan de webintegratie 
van Port Association, Fenex, Short 
Sea, Rotterdam Interne Logistiek, 
Port Community Rotterdam en der

gelijke, maar er wordt bijvoorbeeld ook onder
zoek gedaan naar de mogelijkheid van doua
neaangifte en van ETA-meidmgen. Elk gebied 
kan met een eigen subportal worden gedekt 
en winstgevend gemaakt. De inkomstenbron 
vormt het geld dat partijen betalen om in of 
als een subportal deel te mogen nemen. Ver
wacht wordt dat er elke twee maanden een 
nieuwe subportal bijkomt tot er uiteindelijk 
zo’n twintig subportals te vinden zijn op deze 
site. Er wordt zelfs al gedacht aan de moge
lijkheid dat de portal ook voor andere havens 
interessant kan zijn. Overigens zijn er nu ook 
al diverse gegevens betreffende andere ha
vens, zoals van de Amsterdamse haven te vin
den.

(Bron: NT en PortofRotterdam.com)
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De MARS-reports zijn een initiatief 
van “The Council of the Nautical 
Institute". De rapporten worden 
vrijwillig opgemaakt en verzonden 
door gezagvoerders van schepen en 
door andere autoriteiten die kleine 
ongelukken of ‘nearmisses’ mee
maken.

M ARS 200037  
Hydrostatic Release Units

REPORT 1

I have often found that when the rafts 
have been ashore for service, the hydro
static units are wrongly attached by the 
crew. These errors have even been 
made by experienced, senior European 
officers, sometimes by those holding 
Master's licences.

The most common mistake, concerns 
the way the weak link is connected to the 
release unit or the painter. I have often 
found it to have been connected directly 
to the release unit or to the cradle, and 
not to the painter line or the shackle con
nected to the painter line,

Another common mistake concerns the 
way the painter line is connected. The 
crew often connect it directly to the 
ship's structure so that the raft will not 
break free should the vessel sink. I think 
that it is a small subject that is over
looked dunng college. Attention is given 
to the reason and working principle of a 
hydrostatic release unit but little attention 
is given to practising their use and con
nection. There are of course also many 
models around, which may vary consid
erable in construction.

REPORT 2

I recently inspected some safety aspects 
of a passenger ferry and found that 
some of the liferafts were incorrectly se
cured. Some of the painters were at
tached only to the weak link. They would 
float free if the ship sank but would not 
work correctly in a more controlled aban
donment as the system relies critically 
on the painter being made fast to a 
strong point. The dynamic shock of the

rafts being thrown overboard could 
break the weak Ink and, therefore, in
stead of pulling out the painter, the whole 
liferaft could be lost. I requested to see 
the Captain to point this out to him and 
was met by the Safety Officer. When I 
showed him the problem, his reply was 
that the ship had recently been visited by 
a Government Official and had passed 
his inspection. No further action was tak
en by the ship's staff except to say that 
they would seek clarification from the 
Bag State.

M ARS 200038
Alter Course into Danger
Own vessel was crossing the traffic 
lanes in the southern North Sea steering 
140° to make 133° in a strong north 
east going tide to pass south of the F3 
buoy. Two vessels were outbound from 
the Wandelaar, approaching the F3 from 
the east. The northern, faster, vessel 
kept well clear, maintaining a red-tcned 
aspect at all times and passed astern 
safely. The other vessel turned round the 
F3 to join the south west lane putting 
himself on a collision course with own 
vessel, At a range of 1 mile and closing 
rapidly, own vessel used Aldis lamp to 
flash and called on VHF with no re

sponse. VHF request to alter course was 
ignored. Consequently own vessel made 
a sharp turn to starboard to 180° to 
avoid collision. The other vessel then al
tered her course to port, running paral
lel, then to starboard and subsequently 
passed astern of own vessel.

Note. The collision between the 
Norwegian Dream and the Ever Decent

occurred m this area. Reports say that at 
least 10 ships were present at this key 
Channel traffic separation pomt at the 
time of the coltsion.

MARS 200039  
Repairs Afloat
In 19971 was in command of 26000 grt 
bulk earner when it developed a leaky 
stem tube gland. The Company and my- 
setf fearing both clams for oil pollution 
and damage to the tail end shaft decided 
to lay her up and carry out repairs afloat.
I was requested to submit my require
ments prior arrival. I calculated the trim 
by head of about 8 .5 iri (loa=190m) in 
order to have the lower tip of the pro
peller out of water by at least one meter.

Two points occupied my mind from the 
start:
- safe access to vessel during the re

pairs;
- loss of sea water suction from lower 

sea chest.

On the first point, as the angle of the ac
commodation ladder was well above 55 
degrees with the horizontal, the 
Company Superintendent requested me 
to use pilot ladder for access. When I re

fused his bid to have people climb for 
more than 13m up the pilot ladder he 
bowed to my request of rigging stair
case stages on the side of the vessel. 
Later on the repair, which was scheduled 
to last for a day and a half, extended to 9 
days due to unforeseen problems and he 
had to thank me for my refusal ol accept
ing pilot ladder access.

On the second pomt, my Chief Engineer 
insisted that we would not loose sea wa
ter suction but in practice we lost suction 
at a draft of 3.0 m aft, we quickly ceased 
operations, increased the draft and got 
ourselves a very powerful diesel driven 
pump to pimp water Irom the sea. We 
had to connect the pump to the interna
tional shore coupling. This served us well 
for several reasons. First, we had our fire 
lines pressurised all the time. Secondly, 
from the fire line we could supply our 
generators, refrigeration/air/air condi
tioning and compressors. Therefore we 
could finish our repairs with ease ol mind 
concerning the safety oi vessel and peo
ple coming on and off.

Official Reports
An investigation was carried out by the 
Australian Marine Incident Investigation 
Unit into the accidental release ol a Free 
Fall lifeboat.
A Surveyor of the Australian Maritime 
Safety Authority boarded the vessel to 
conduct a Port State Control inspection. 
After checking and finding the ship’s cer
tificates and the officers qualifications in 
order, the Surveyor went about the ship, 
checking items of equipment. The vessel 
was equipped with a single, fully en
closed, free-fall lifeboat, situated on an in
clined launching ramp at the stern ol the 
vessel and held in place by hydraulicaily 
operated release gear. He was accom
panied by the 2nd Mate, the 3rd 
Engineer Officer and the Electrical 
Engineer Officer (E.O.). At approximately 
0945, the Surveyor arrived at the free- 
fall lifeboat and requested that the en
gine be started and the propeller turned 
both ahead and astern. The 3rd Engineer 
boarded the lifeboat and, standing in the 
centreline passageway, adjacent to the 
coxswain's seat, started and operated 
the engine to the Surveyor's satisfaction, 
He then stopped the engine. The 
Surveyor, standing on the boarding plat
form with the E.O. and the 2nd Mate, 
then requested that the rudder be oper
ated to port and to starboard, pointing 
first at the rudder, then to port and finally 
to starboard as he did so. From his posi
tion on the hoarding platform, the 
Surveyor could observe both the 3rd 
Engineer and the rudder.



On receiving the request to move the 
rudder to port and starboard, the 3rd 
Engineer immediately tried to turn a radi
ally spoked wheel, adjacent to the 
coxswain's seat and aligned lore and aft. 
The wheel did not move, neither did the 
rudder, so the Surveyor repeated his re
quest for the rudder to be moved and 
both the 2nd Mate and Electrical 
Engineer spoke to tfie 3rd Engineer in 
Russian, The 3rd Engineer appeared to 
look around the inside of the lifeboat, 
then restarted the engine and again went 
to turn the spoked wheel. This time the 
wheel turned, but instead of the rudder 
turning, the lifeboat moved down the 
ramp and launched over the stern. After 
the lifeboat hit the water, the 3rd 
Engineer was seen lying on the deck in
side the boat, but then the embarkation 
door closed, concealing him from the 
sight of those on the vessel. Feeling cer
tain that the 3rd Engineer had been in
jured and noting a lack of action by a 
number of crew members gathering at 
the poop, the Surveyor took charge of 
the situation and instructed the 2nd Mate 
to launch the rescue boat. He then hur

ried down to the wharf, where he re
quested a truck driver to telephone for 
an ambulance. He then proceeded along 
(he wharf, aft of the vessel and, believing 
the 3rd Engineer to be in need of imme
diate first aid, prepared to enter the wa
ter to swim out to the lifeboat, which was 
drifting away on the tide. The truck dri
ver, having telephoned for an ambulance 
on his mobile telephone, rather than us
ing the public telephone on the wharf, 
joined the surveyor and, without bidding, 
also prepared to swim out to the lifeboat. 
However, before they had time to enter 
the water, they were hailed from the 
poop of the vessel and informed that the 
rescue boat was about to be launched.

The rescue boat, manned by the Mate, 
the E.O. and a welder, caught up with the 
lifeboat midway between the wharf and 
the tug berth, about 150 m from the ves
sel. The E.O. and the welder boarded the 
lifeboat, the welder tending to the 3rd 

Engineer while the E.O. brought the 
lifeboat back to the wharf under its own 
power, Two ambulances arrived on the 
wharf and as soon as the lifeboat arrived

alongside, ambulance personnel board
ed to examine the 3rd Engineer. Initial ex
amination showed the 3rd Engineer to 
have mild concussion and superficial lac
erations to his scalp; he also complained 
of pain in the lumbar region of his back.

Conclusions
These conclusions identify the factors 
contributing to the incident and should 
not be taken as apportioning either 
blame or liability.
The main contributing factors are consid
ered to be:
1. The 3rd Engineer's lack of knowledge 

about the free-fall lifeboat controls.
2. The 2nd Mate's and Electrical 

Engineer Officer’s lack of knowledge 
about the free-fall lifeboat controls.

3. The training regimen on board, in that 
it had not ensured that the three offi
cers were fully conversant with the 
free-fall lifeboat controls.

4. The labelling and instructions for the 
lifeboat release gear, although clear, 
were not in the language of the crew.

If you have experienced any incident 
whch you thmk may be of interest to oth

ers please send details, including your 
name and a contact address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Due, 
Felixstowe, Suffolk P I 1 9TL, UK. E-matl 
address: mars@nautinst.org.

U kunt uw ervanngen, indien het ntet an
ders kan in het Nederlands, ook kw?t bij 
de Redactie van SWZ, Mathenesserlaan 
185,3014 HA Rotterdam.
Telefoon: 010.2410094, 
fax: 010.2410095. 
email: 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.

Nautical charts - Safety devices - Navigation aids 
Lifesaving equipment - Medical kits - Service workshop 

Service and advice

S pecialUts in nautical safety

Information:

Delfzijl 
tel. +31 101596 635 252 
fax+31 (01596615245

Rotterdam 
tel +31 10)1043661 88 
fa x +31 10110 436 55 I I

The Netherlands 
www.datema.nl

Your Steam Partner

d a u t ö i t

I iA fD i/ s r n / E S

Contact your 
Clayton Consultant

Also supplier of:
* Clayton Steam generators
• Clayton Hot water generators

CLAYTON NEDERLAND B.V.
Celsiusstraat 5,3316 AC Dordrecht 
Tel.: (078) 613 9811 -  Fax: (078) 613 93 47 
Internet: http://www.dayton.nl 
Email: dayton@dayton.nl

Clayton counterflow 
Exhaust Gas Boilers:

• Unique coil design
• Highly efficient heating surface
• Standard soot blow system
• Modulaire standard sections with 

cones for every capacity
• To combine in every steam system

mailto:mars@nautinst.org
mailto:swz.rotterdam@wxs.nl
http://www.datema.nl
http://www.dayton.nl
mailto:dayton@dayton.nl
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Waterwerk, het maritiem bedrijf als 
moeder van de welvaart

Hans Ganders/rossen.

Het boek verscheen langszij de 
Teleac/NOT-serie “Waterwerk”. Deze tv- 
serie is geïnspireerd op de studies over 
de Nederlandse maritieme cluster die in 
opdracht van Stichting Nederland Mari
tiem Land werden uitgevoerd. Het boek 
beschrijft diepgaand en enthousiast het 
reilen en zeilen van de Nederlandse mari
tiem cluster.

Voor de meeste Nederlanders zijn - uit 
de Gouden Eeuw - de Ruyter en de VOC 
goede bekenden. Minder bekend is uit 
deze periode het Nederlandse stelsel 
van trekvaarten en beurtdiensten dat 

destijds ‘s werelds meest efficiënte 
transportsysteem vormde. Nog alti|d le

vert onze natte infrastructuur veel econo
mische voordelen op en draagt flink bij 
aan de werkgelegenheid. Files en lucht
vervuiling maken dat we voor de 21e 
eeuw onze hoop op vervoer over water 
hebben gevestigd. Een flink binnenschip 

vervoert evenveel als een colonne trucks
van 500 meter.
“Waterwerk - Het Maritiem Bedrijf als 

Moeder van de Welvaart” vertelt over de 
Nederiandse vloot binnenschepen die de 

grootste en modernste in Europa is. De 
koopvaard'i bloeit mede dankzij de nieu

we scheepvaartwetgevmg cte in 1996 
van kracht is geworden. Voor het eerst 
sinds jaren brengen reders hun schepen 
weer terug onder Nederlandse viag. Er is 
veel nieuwbouw van technisch hoog
waardige schepen.
Nederland is smds de middeleeuwen be
roemd om zijn waterbouwers. Met de 
wereldwijd toenemende behoefte aan 
veilige vaarwegen, zee- en luchthavens, 
industrieterreinen en (vanwege het broet- 
kaseffect) beveiliging tegen overstromin
gen, floreren onze 'natte' aannemers. Zij

domineren de wereldmarkt in water
bouw. De offshorenndustrie in de Noord
zee staat of valt met de bijdrage van Ne
derlandse bedrijven.
Onze scheepsbouwers en toeleveran
ciers hebben zich een ijzersterke markt
positie verworven in de bouw van 
gecompliceerde schepen zoals bagger- 
materieel, zeer grote luxe jachten en ge
specialiseerde koopvaardij- en binnen
schepen.
Verder verhaalt "Waterwerk" over de 
zeevisserii, die technisch voorop loopt, 
over de Koninklijke Marine die zichzelf 
voor een groot deel terugverdient en 
over de Nederlandse watersportindus- 
trie. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan 
zogenaamde 'natte' onderzoeksinstitu
ten die een grote naam in de wereld heb
ben.

De auteur Hans Vandersmissen heeft 
mede door het gebruik van veel nteres- 
sante foto's en illustrates een vtot lees- 
baar en humorvol boek gemaakt. Zetfs 
de meest notoire landrot zal er een mad 
tiem gevoel van krijgen.
Het boek wordt tevens aan alle schoten 
van het algemeen voortgezet onderwijs 
toegestuurd als aanvulling op de media- 
theek.

"Waterwerk" is verkri|gbaar voor 
ƒ  49,95, ISBN 90 6533 5323.

Informatie:
Stichting Nederland Maritiem Land 
Drs. ir. H.P.L.M. Janssens 
Tel: 010.2052720.

Fairplay publishes 2001-2002 edi
tion of Ports Guide
With details on over 6,500 ports and ter
minals, the new 2001-2002 Fairplay 
Ports Guide is the most comprehensive 
reference work ever produced for com
mercial port facilities worldwide.
The 2001-2002 Fairplay Ports Guide is 
being offered as a four-volume printed 
set as well as on CDflOM. It is also avai
lable to subscribers in an online version 
with daily updates.
The 5,700+ page printed Ports Guide 
contains all of the essential details nee
ded by a ship’s master prior to visiting 
any port.
Over 30 fields of information are presen
ted for each port in a standard clear lay
out. Over 3,500 port plans are also pre
sented, as well as a convenient port 
location atlas and distance tables in
dexed by port name and country. Ad 
dress and contact details are provided 
for over 17,700 in port service provi
ders.
The COROM version includes all of the in
formation provided in the printed volu
mes, as well as an enhanced distance ta
ble, ETA calculator, colour photographs 
of ports and a new ship index containing 
details on over 42,000 vessels. The in
teractive software on the CD-ROM per
mits the user to select ports by draft limi
tation, facilities or distance from a given 
location. Notes may be added by the 
user for each port. A flexible report gene
rator allows for customised reports.
For users requiring the most up-todate 
port information, Fairplay also offers the 
Ports and Terminals Guide Online, which 
includes details for over 5,000 tanker 
terminals worktwide. Port news is gathe
red from Fairplays international network 
of agents and posted daily, ensuring

users have the most recent information. 
The printed 2001-2002 Fairplay Ports 
Guide may be purchased for £ 250 
($425 USD) and includes the CD-ROM, 
The C&ROM alone is available for £ 235 
($400 USD) for a smgleoser version or 
£ 535 ($900 USD) for a network version. 
A singleuser license for the Ports and 
Terminals Guide Online is £ 235 ($400 
USD) per annum. A company license 
costs £ 535 ($900 USD). Orders may 
be placed online at Fairplay's website: 
www.lairplay.co.uk.

Fairplay Publications Ltd.
20 Ullswater Crescent 
Coulsdon, Surrey CR5 2HR 
UNITED KINGDOM

125 jaar Marine-torpedodienst, 
1875-2000
J.M. Mohrmann
Formaat 29 x 22,5 cm; 176 biz.; veel fo
to's en illustraties; gebonden.
De Bataafse Leeuw, 2000.
ISBN 90 6707 517 5

De invoering van de torpedo als onder 
waterwapen in Nederland vond plaats 
omstreeks 1840 in de gedaante van een 
soort ‘onderwatermijn’ ter verdediging 
van rivieringangen en havens. De beheer 
en de bediening van deze torpedo's’ was 
oorspronkelijk toebedeeld aan de land 
macht. Langzaam verschoof deze taak 
naar de Koninklijke Marine en op 16 mei 
1875 werd de "Marine-torpedodienst" 
opgericht.
Via de 'spar-torpedo' en de Vischtorpe- 
do' van Whitehead komen we dan aan de 
hedendaagse torpedo's, die tegenwoor
dig ook vanuit vliegtuigen en helikopters 
gelanceerd kunnen worden.
Dit alles en nog veel meer bijzonder inte
ressante gegevens zijn te vinden in dit 
mooie herdenkingsboek.
Voor de 'hardware' geïnteresseerden on
der ons wordt uitgebreid ingegaan op de 
ontwikkeling van de torpedo in deze 125 
jaar met veel foto's en tekeningen.
Voor hen die herinneringen hebben aan 
de torpedodienst is ook een overzicht 
van het personeel en de organisatie ge
durende die tijd interessant. Het boek is 
uitermate goed gedocumenteerd door 
middel van allerlei overzichten in de bijla
gen.
Boeiend zijn de beschrijvingen van de 
torpedo-ateliers’ in Den Helder en Soera- 
baja.

http://www.lairplay.co.uk
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High Efficiency Fuel Filters 
van Geveke
Aanzienlijke verlenging van de levens
duur van de elektronisch gestuurde injec- 
tors en het langer op peil blijven van 
hoge motorprestaties, efficiënt brand
stofverbruik en lagere emissies. Dat zijn 
enkele resultaten van de High Efficiency 
Fuel Filters die Caterpillar vorig jaar intro
duceerde. Deze brandstoffilters met een 
doorlaat van 2 micron hebben zich inmid
dels ook in de praktijk bewezen als on
misbare onderdelen van de moderne 
brandstofsystemen van CAT-dieselmoto- 
ren. Geveke Motoren presenteerde het 
High Efficiency Fuel Filter tijdens de 
beurs Rotterdam Maritime die van 14

Cathelco's Micro System, designed to 
protect marine pipework systems 
against marine fouling, is proving highly 
successful in the Far East where it is be
ing specified for a variety of workboats 

and fast patrol craft.
With its extremely compact control pan
el, the system is ideal for craft where 
space is at a premium, but continuous 
and effective protection is required to 
guard against mussel and barnacle 
growth in pipework.
Craft operating in coastal waters with ex
tended periods alongside are particularly 
vulnerable to bio-fouling which can cause 
blockages in pipework leading to over

heating in engine cooling as well as in
creased fuel usage.
Two of the latest systems to be ordered 
are for two tugs which are being built by 
the TMMC Shipyard at Kaohsiung for the 
Keelung Harbour Bureau. The systems 
are being supplied through Pilot Manne 
Tech. & Eng Co. Ltd., Cathelco's agent 
in Taiwan.
A Micro Control panel designed to pro
tect two sea chests or strainers mea
sures only 30cm x 300cm x 8cm and 
can be easily fitted in an engine, wheel 

house or bridge.
However, it has virtually all of Bie fea
tures of Cathelco's largest systems in-

t/m 18 november vorig jaar gehoiiden 
werd in AHOY te Rotterdam.
Met de mogelijkheden voor het elektro
nisch regelen van onder meer de brand- 
stofinjectie en het toerental zijn de mo
torprestaties sterk verbeterd, is het 
brandstofverbruik fors gedaald en zijn de 

emissies van schadelijke stoffen (deel- 
tjes en N0„) aanzienlijk verminderd. 
Sinds Caterpillar in 1992 haar elektroni
sche brandstofsysteem MEUI (Mechani- 
calfy actuated Electronically controtled 
Unit Injector) introduceerde, heeft deze 
verschillende ontwerpveranderingen 
doorgemaakt, waardoor de prestaties

eluding a digital display showing anode 
outputs, built-in alarms and current re
duction facilities.
Each of seachests will be fitted with pairs 
of copper and aluminium anodes. The 
copper anode produces ions which cre
ate an environment where barnacles can
not settle or multiply. At the same time 
the ions from the aluminium anode coat 
the internal surfaces of pipes to create 
an anti-corrosive layer.
Cathelco are also winning an increasing 
number of orders for their Nano System,

en betrouwbaarheid van het systeem 
verder werden verbeterd. De bij de 
3500B-sene behorende elektronische irv 
lectoreenheid bijvoorbeeld, kan 15 keer 
per seconde injecteren en levert een in- 
spuitdruk van 1.500 bar. Deze hoge 
druk zorgt voor een fijne verneveling van 
de dieselolie wat resulteert in een betere 
en vollediger verbranding.

Brandstofkwalrteit
Door deze volledig gecontroleerde en ui
terst nauwkeurig werkende brandstofirv 
jectiesystemen worden er ook hoge ei
sen aan de brandstofkwaliteit gesteld. In

which goes one step further in miniaturi
sation than the Micro. It combines an ul
tracompact control panel and specially 
designed anode incorporating its own in
tegral cathode.
Nano Systems have recently been sup
plied to Cheoy Lee Shipyards Ltd of 
Kowloon who are building six 12.8 metre 
in-shore patrol launches for the Hong 
Kong Police Force and Customs & Ex
cise.
The system will protect three strainers 
on each of the craft, safeguarding 
against barnacle and mussel fouling in 
the engine cooling systems, as well as 
the air conditioning and fresh water gen

erators.
Easy to install and automatic in opera-

de dieselolie aanwezige vaste deeltjes 
kleiner dan 10 micron, en name die van 
5 tot 7 micron, blijken de optimale wer
king van moderne elektronische mjector- 
systemen voor dieselmotoren te beper
ken en uiteindelijk daarin ernstige slijtage 
te veroorzaken. De 15 micron brandstof
filters die traditioneel op Caterpdlar-moto- 
ren toegepast worden, voldoen dus niet 
meer voor de moderne elektronische 
dieselmotoren. In 1999 introduceerde 
Caterpillar daarom de High Efficiency Fu
el Filters die 98 procent van alle vaste 
deeltjes met een doorsnede groter dan 
2 micron uit de naar de injectors ge
pompte dieselolie verwijderen Ze zijn 
niet alleen van essentieel belang geble
ken voor het goed functioneren van het 
elektronische injectiesysteem, maar zor
gen er tevens voor dat de levensduur 
daarvan aanzienlijk wordt verlengt. Geve
ke Motoren heeft in het afgelopen jaar 
kunnen vaststellen dat de standtijd van 
de nieuwe High Efficiency Fuel Filters in 
de binnenvaart ongeveer gelijk is aan die 
van de traditionele 15 micron filters. 
Gezien de ervaring met deze brandstoffil
ters worden deze nu ook standaard toe
gepast voor de CAT-dieselmotoren voor
zien van het conventionele brandstof
systeem.

Voor nadere informatie:
Management Product Support, Team 
Binnenvaart.
Dhr. J.E. van Vuuren, tel: 078.6420589, 
fax: 078.6157122 en email:
Jan.van.Vuuren@gmo.geveke.com.

tion, the Nano system can be powered 
from the crafts main electrical or battery 
supply for continuous and reliable pro
tection. Another advantage is that the in
tegral anode can be fitted to stainless 
steel, brass or plastic strainers to pro
tect any type of pipework.

For further information contact 
Cathelco Ltd. Manne House, Hipper 
Street South, Chesterfield, S40 1SS 
United Kingdom.
Tel: +44.1246.207702, 
fax: +44.1246.206519.

The Cathelco Micro System is spe

cially designed to protect the engine 

cooling systems of smaller vessels 
against fouling by barnacles and 

mussels.

Growing sales for Cathelco 
micro systems in far east

mailto:Jan.van.Vuuren@gmo.geveke.com


Nieuwe draagbare lage druk-kalibrators van Druck
Druck Nederland BV is specialist in druk- 
sensoren, proces kalibrabeapparatuur 
en primaire standaarden. Als variant op 
de zeer populaire draagbare druk-kali- 
brators DPI510 en DPI615 brengt Druck 
twee nieuwe lage druk-kallbrators op de 
markt: de DPI610LP en DPI615LP.
Door toepassing wan een ingebouwde 
verschildrukopnemer van het fabrikaat 
Effa (behorende tot de Druck group) kun
nen omgevingsinvloeden waden uitge
sloten. Het genereren van de lage druk
ken gebeurt door middel van een dubbel 
ingevoerde volumeregelaar. Deze maakt 
het mogelijk om niet alleen snel en een
voudig, maar ook zeer nauwkeurig lage 
drukken te genereren.
De meetgebieden, waaruit een keuze ge

maakt kan worden, variëren van 0-2,5 
mbar verschilcfruk, oplopend van 0-150 
mbar verschildruk. De nauwkeurigheid 
van de meting bedraagt 0,05% van het 
meetgebted. Daarnaast is het tevens 
mogelijk om elektrische signalen van O 
50VDC en 0-55mA te meten en een voe
dingsspanning van 10 of 24VDC te gene
reren

De DPI610LP en de DP1615LP zijn hier
door bijna universeel toepasbaar, bijv. 
voor het kalibreren van druktransmitters, 
manometers, digitale indicators, druk- 
schakelaars, alsmede lektesten. Beide 
modellen beschikken over voorgepro
grammeerde tasks', zodat deze kalibra- 
ties zeer eenvoudig kunnen worden uit-

Advanced Polym er 
Coatings LLC
The 5,300 dwt chemical tanker MT 
“Coralwater” is owned and operated by 
the Clearwater Group of Holland. It was 
the first of three similar Clearwater new- 
buildings to have its cargo tanks coated 
with MarineLine®, the Siloxirane® poly- 
mer-based anticorrosion system develo
ped and manufactured by Advanced Po
lymer Sciences, Inc. of the USA.
A phenolic epoxy system had been se
lected for the two other vessels, both of 
which entered service before "Coral
water" joined Clearwater's fleet in July 
1998. All vessels carry cargoes such as 
methanol and nitrobenzene, as well as 
acetic acid, acrylonite, EDC, formaldehy
de, aniline, caustic and several hundred 
other chemicals, sequencing cargoes on 

a weekly frequency.
On an operationally-similar basis, the 
phenolic epoxy coated tankers are ma
king an average of 54 revenueearning 
voyages per year by comparison with 77 
achieved by the Marineline-treated 
“Coralwater’ , an improvement of over 
40 per cent!
The substantially uprated performance 
of MT “Coratwater" results directly from 
faster cleaning and drying of the cargo 
tanks, which provides for very quick ves
sel turnaround and reloading after cargo 
discharge. MarineLine is impermeable, 
which means that cargo absorption into

the coating is negligible, with the 
coating's extremely smooth surface (Ra 
0.7 vs. Ra 1.8 for phenolic epoxies) also 
contributing to the faster tank washing 
and drying times achieved.

The new series of Clearwater Group che
mical tankers each have 10 cargo tanks 
and two slop tanks, representing a 
coating surface area of 3,850 sq. me
ters. When this figure is related to the ad
ditional profit earned per year, of 
US$220,500, it means that MarineLine 
generates an extra annual profit of 
USS57.27 per sq. meter. Keehan emp
hasises that for larger ships the addition
al profit earned is greater still.

gevoerd. De gevonden meetresultaten 
kunnen in het ntem geheugen worden 
opgeslagen en indien gewenst m.b.v. de 
RS232-poort worden ngelezen op een
PC.

De DPI165LP heeft bovendien de be
schikking over een directe foutbereke- 
ning en analyse van het instrument dat 
gekalibreerd wordt.

Beide kattxators worden uiteraard stan
daard geleverd met kalibratie-certificaat.

Informatie:
Druck Nederland BV
Zutdemde 37, 2991 LI Barendrecht.
Tel: 0180.611555, fax: 0180.6 i 8131, 
internet: www.druck.com, 
e-mail: druck.nl@druck.com

“IP” plate clamp makes 
lighter work ot lifting
In line with the recently revised work regulations, the "0,5-IPU N" universal plate 
clamp makes work in workshops far lighter for those who may currently have 
to lift steel constructions of 25 kg or more manually on a regular basis. Inter 
Product BV based in Ede brought the new clamp onto the market in December 
2000. Users will find that the handy, ergonomic clamp makes it far easier to

transport lighter steel ptates and con
structions.
Weights from 25 kg to 500 kg can 
now be lifted without any problem at 
all, and thanks to the universal hinged 
hoisting eye they can also be lifted 
from any direction. It is also possible 
to turn plates through 180“ . And 
even if the load suspended on the lift
ing eye were to drop, thanks to the 
pretension the clamp will continue to 
hold the load under absolutely any 

circumstances. The locking device ensures that the clamp can be stored 
locked open when not in use so as to prevent any unnecessary wear.
The company Inter Product which manufactures the clamp is ISO-9001 certi
fied and supplies a test certificate and a set of clear instructions for use with 
each clamp in accordance with CEN standards.

Inter Product B.V., P.O.Box 518,6710 BM Ede.
Tel: 0318.690999, fax: 0318.690933, email: info@interproduct.com.

K.G Jebsens opts for Schilling Rudders
Whether building at Hyundai Mipo Dock
yards, Gdansk or Gdynia, Norwegian 
owner K.G. Jebsens continues to give its 
stamp of approval to Hamworthy KSE’s 
Schilling rudder technology.
Following its takeover of the Gdansk 
yard, Stocznia Gdynia is now building 
four repeats of the bulk earner design 
previously built at Gdansk, with options 
on a further two vessels. As a result, 
Hamworthy KSE has received its first 
Schilling order from the Gdynia yard.

Rudders for the four newbuilds will be 
supplied during 2001 and 2002.
With eleven 45,000dwt bulk carriers fit
ted with Schilling Monovec rudders al
ready in service - two built at the Gdansk 
shipyard in Poland in 1995, and nine at 
the Dalian New Shipyard in China be
tween 1994 and 1997 - K.G. Jebsens is 
a well established Schilling user report
ing excellent operational performance.
In Spring 2000, Hamworthy KSE deliv
ered a Schilling Mariner rudder to the

Hyundai Mipo Dockyard in Korea for a 
20,000dwt forest products carrier for 
K.G. Jebsens. This was the first Schilling 
Mariner installation for the owner, and 
the first Schilling to be fitted at HMD.

For further information:
Graham Lockyer, Hamworthy KSE 
Group, Fleets Corner, Poole, Dorset 
BH17 OJT, UK.
Tel: +44.1202.662604, 
fax: +44.1202.662636.

http://www.druck.com
mailto:druck.nl@druck.com
mailto:info@interproduct.com


Toonaangevende industriële bedrijven 
treden toe tot endorsia.com
In 1999 introduceerde SKF wereldwijd 
het e-commerce platform erdorsia.com. 
Inmiddels gebruiken in Nederland alle ge
autoriseerde SKF dealers dit medium 
voor informatievoorziening en hun dage
lijkse bestellingen. Gedurende 2000 is 
endorsia.com een volledige zelfstandige 
unit geworden, waarvan de SKF Groep 
alle aandelen in haar bezit had. Op 17 ja
nuari 2001 zijn naast de SKF Groep een 
viertal grote fabrikanten toegetreden tot 
dit frcommerce platform, verenigd in 
Endorsia.com International AB, namelijk 
De Sandvik Groep, INA Holding Schaef- 
fler KG, Rockwell Automation en De Tim- 
ken Company.

Voor de klant betekent dit dat 
endorsia.com de mogelijkheid biedt om 
met meerdere belangrijke spelers op de 
markt tegelijkertijd zaken te doen via het
zelfde platform. Endorsia.com is geen 
open marketplace: zaken doen gaat op 
basis van een B2B relatie met overeen
gekomen afspraken tussen iedere klant 
en leverancier afzonderlijk. Naast het 
plaatsen van orders, kan elke aanbieder 
zijn informatie, bijvoorbeeld een catalo
gus, ort-line beschikbaar stellen voor zijn 
klanten, De 5 deelnemers zullen gelijk

waardige partners zijn binnen 
Endorsia.com.
De industriële producBjnen die door deze 
samenwerking worden aangeboden be
staan dan uit lagers, afdichtingen, condi- 
tiebewakmgsapparatuur, elektromoto
ren, motoren voor tandwielkasten, 
snelheidsbegrenzers, koppelingen, V-

snaren, pulleys, smeermiddelen, lineaire 
actuators, lineaire geleidingssystemen, 
g I jjlage rbus sen, onderhoudsgereed-
schappen, gereedschapsystemen, hoge 
snelheid sntjgereedschappen voor staal 
en andere industriële producten.

Voor verdere informatie verwijzen u

graag naar de homepage van de SKF
Groep: www.skf.com
en:
SKF Nederland, Postbus 37 
3900 AA VEENENDAAL.
Tel: 0318.560911 - fax: 0318.560600. 
email: marketngNL@skf.com.

Euronorm Aandrijftechniek start verkoop- 
samenwerking met Pro-lno-Tec
Euronorm Aandrijftechniek en Prolno- 
Tec hebben een samenwerkingsover
eenkomst gesloten. De samenwerking 
betreft de verkoop van een belangrijk 
deel van het Euronorm-productenpakket 
in Zuid-Limburg,
Tot het productenpakket dat door Pro- 
lno-Tec zal worden gevoerd, behoren Ve
la elektromotoren, Powerroll trommel- 
motoren, Watt aandrijvingen en 
frequentieregelaars en STM reductoren 
en elektromotoren.

Prolno-Tec is een gespecialiseerde tech
nische handelsfirma die naast de ver
koop van producten ook de engineering 
en service verzorgt. Het bedrijf levert

naast elektrische, mechanische en pneu
matische aandrijvingen, lagers en norm- 
delen tevens een breed assortiment 
gereedschappen, interne transportmid
delen en hef-en hijscomponenten.

Euronorm Aandrijftechniek levert een 
veelzijdig en veelomvattend programma 
motorreductoren, variatoren, reducto
ren, speciaalmotoren, wormwielreduc- 
toren, wormwielmotorreductoren, trom- 
melmotoren, spindelmotoren, elektro
motoren, speciaakandrijvingen, motor- 
vermogens/toerentalregelingen en 
mechanische producten, zoals ketting- 
transmissies, V-snaar- en tandwieltrans-

missies, flexibele koppelingen en mecha
nische variatoren.
Naast engineenng en verkoop voorziet 
het bedrijf tevens in service, reparatie, 
onderhoud en productie.

Euronorm Aandrijftechniek,
Postbus 178,
7200 AD Zutphen, tel: 0575.511222, 
fax: 0575.513541, 
email: sales@euronorm.nl, 
website: www.Euronorm.nl.

PrcMno-Tec, Postbus 104,
6190 AG Beek.
Tel: 046.4360333, fax: 046.4360456.

ADVERTEREN IN SCHIP & WERF DE ZEE?
BEL VOOR MEER INFORMATIE EN/OF RESERVERINGEN:

BURO J E T  B.V. tel. 070 - 399 00 00

Als u v a n d a a g  v o o r  1 6 .0 0  u u r  b e lt,  
h e b t u h e m  m o rg e n  in  hu is : o n ze  u it 
g e b re id e  ca ta lo g u s . Een o v e rz ic h te lijk  
b o e k w e rk  van  36 p a g ina 's  w a a r in  u

een c o m p le e t le v e rin g s p ro g ra m m a  
van  a lu m in iu m  p ro d u k te n  en 
h a lffa b r ik a te n  a a n tre ft. W ij kun ne n  
m eesta l u it  v o o rra a d  leveren.

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

Tel. (0 5 9 8 ) 61 57 38. Fax (05 9 8 ) 61 23 52.

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


V erenigingsnieuw s door J.P . Burger

KNVTS en iMaritieme zaken 
in de A ntillen
Op 5 mei 2001 zal op Curaçao het fe it  worden herdacht dat 25 jaar geleden de CfTFO werd opgericht. CITRO staat voor Citi- 
zens Rescue Organisation Netherlands Antilles. Dit is een vrijwillige zeereddingsorganisatie die onder andere met grote steun 
van de KNRM reddingsoperaties op zee in de Antilliaanse wateren uitvoert.

Omschrijvingen Geschiedenis
In het begin van 1976 kwamen enkele Cu- 
racaose burgers bijeen om zich te beraden 
over het gebrek aan reddingsmiddelen tenein
de mensen in nood op zee rondom de eilan
den te hulp te komen.
Alleen Curaçao kon op hulp rekenen van de 
Koninklijke Marine, al gold dit niet in alle geval
len bij dag en nacht als gevolg van interne be
leidsaanwijzingen. Op 5 mei 1976 werd de 
notariële akte verleden waarbij de “Citizens 
Rescue Organisation of the Netherlands Antil
les” werd opgericht. De officiële naam en te 
vens afkorting luidt sindsdien CITRO. Er was 
geen eigen materieel. Enthousiaste vrijwilli
gers stelden hun eigen boot beschikbaar.
Hoewel het enthousiasme groot was, had d it 
nadelen: de mobilisatietijd was doorgaans (te) 
lang, de beschikbare boten waren niet geheel 
bestand tegen langdurige zware zeegang en 
de uitrusting was met optimaal voor het werk 
waarvoor zij moest worden ingezet.
Na vele onderhandelingen kon met techni
sche begeleiding van de KNRM een eigen 
boot (type RIB) worden verkregen. Hiermede 
was de CITRO in staat om direct in noodgeval
len te reageren. Dit noodzaakte echter wel 
een aanpassing in de organisatie voor wat be
treft vrijwilligers en de instelling van een ope

rationeel coördinator en een oproep
systeem.
Thans zijn ca. 50 vrijwilligers betrok
ken bij het werk van CITRO, waaron
der een aantal medici. De CITRO 
w erkt zeer nauw samen met de Kust
w acht en andere redddingsorganisa- 
ties in het Caribisch gebied.
De CITRO beschikt thans over een 
aantal boten in eigen beheer alsme
de een goed uitgerust botenhuis met 
technische afdeling. Professionele 
boten die niet meer passen in het 
werkconcept van de KNRM in Neder
land doch wel uitstekend blijken te 
kunnen voldoen in het Antilliaans ge
bied zijn inmiddels door de KNRM 
overgedragen aan de CITRO en heb
ben reeds getoond in een grote be
hoefte te voorzien. Veel reddingen op 
zee zijn inmiddels met deze schepen 
verricht.

In een vrijwilligersorganisatie als de CITRO zijn 
alle deelnemers op zeer enthousiaste wijze bij 
het wel en wee van de organisatie betrokken. 
Zij willen dan ook van het 25jarig jubileum een 
gedenkwaardige gebeurtenis maken.
CITRO voorzitter, KNVTS lid en secretaris van

Reddingboot Cttro

de KNVTS afdeling Antillen Joop Kooiman be
naderde in de herfst van 2000 in dat verband 
de KNVTS met de vraag of de KNVTS het 
CITRO jubileum kon ondersteunen.

P ro g ra m m a
Het in gezamenlijk overleg tot stand gekomen 
programma zal, zo verwachten CITRO en 
KNVTS, op stipvolle en gepaste wijze aan het 
CITRO jubileum bijdragen.
1 en 2 mei 2001 zullen worden benut voor al
gemene oriëntatie op de maritieme bedrijfs
tak in de Antillen en voor Curaçao in het bijzon
der.
Ontmoetingen met het bedrijfsleven zijn voor
zien voor hoofdredacteur Jan Veltman, WEB 
site beheerder André Kik en Hans Burger. Dit 
in het kader van een SWZ Special “AntillervMa- 
ritiem” die in september 2001 zal verschijnen. 
Genoemde data worden benut om informatie 
voor deze uitgebreide special te verzamelen, 
die in een speciale uitvoering zal worden uit
gegeven.
2 mei 's avonds vindt in de geheel in stijl ge 
renoveerde villa Maria, gelegen naast het Ma-

Botenhuis en materieel CtTRO riöem Museum de jaarvergadering van de af-



de b*gesloten convocatie staat het voledige 
dagprogramma vermeld.

Op 4 mei vindt bij het Waaigat m Wiemstad- 
Curaçao de dodenherdenking plaats waarbij 
CITRO en KNVTS eveneens acte de presence 
zullen geven.

Op 5 mei worden door de CITRO allerlei de
monstraties gegeven rond het botenhuis van 
de CITRO gelegen aan het Spaanse Water. De 
bedoeling is om hier een 'mee-vaardag' (ook 
op zee) van te maken zoals ook de KNRM die 
in Nederland organiseert.

Havengebied Curafao

deling Antillen plaats. Het bestuur hoopt de in
middels meer dan 60 leden van de afdeling te 
mogen begroeten, maar ook teden van de 
KNVTS die mogeli|k in verband met activitei
ten in de eerste week van mei eens koers 
naar dit mooie en zonnige eiland willen zetten. 
Ook zij zi|n op de jaarvergadering/bijeen
komst natuurlijk van harte welkom.

Voor 3 mei 2001 is door de KNVTS een con- 
ferentiedag georganiseerd met als thema 
“Maritieme Aspecten in de Antillen". De confe
rentie wordt gehouden in het Plaza Hotel te

spectie Ten Hoopen, 
CZMCARIB Brigade-ge- 
neraal W.A.J. Prins en 
vele anderen. De voor
zitter van de Raad voor 
de Scheepvaart, mr. 
U.W. baron Bentinck is 
bereid gevonden als 
dagvoorzitter op te tre
den. Er worden ca. 240 
gasten uitgenodigd.

Tijdens de conferentie

komen onderwerpen 
aan de orde die be
trekking hebben op 
de CITRO, de Federa
tie van Zeereddings- 
organisaties in het 
Caribisch gebied, de 
Koninklijke Marine en 
de Kustwacht, het 
Zeescheepvaartbe- 
leid en het onderzoek 
naar de oorzaak van 
scheepsrampen. In

’s Avonds is er een grote recepbe van de CITRO 
op de Marmebasis Parera. Uiteraard zijn ook de 
aanwezige KNVTSers daar van harte welkom. 
Alles overziende zijn de verwachtingen van ie
dereen die bq de organisatie is betrokken, 
hoog gestemd. Het bestuur van de nog jonge 
afdeling K NVTSAn tillen geeft met zijn inspan
ningen in deze week ruim inhoud aan de doel
stelling van de vereniging en hoopt velen te 
mogen begroeten.

Nadere informatie is beschikbaar op het Alge
meen Secretariaat bij Hans Burger.

Ontmoetingsplaats Afdeling Antillen

Willemstad Curaçao. De rode draad zal daar
bij zijn:

“Reddingsoperaties op zee en veilig
heidsaspecten".

Deze conferentie kan door een ieder free of 
fee' worden bijgewoond.

Onverwachte gebeurtenissen daargelaten, 
zijn diverse autonteiten voornemens deze 
conferentie bij te wonen waaronder minister 
T, Netelenbos, staatssecretans drs.G. de 
Vnes, Gouverneur Saleh, Mimster-president 
M. Poumer, Minister Adnaens, Gevolmachtigd 
minister Haseth, directeur Scheepvaartin- Be stuur Afdeling Antillen
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S cheepsbouw

Gas- en o lie  
in d u s tr ie

M ach inebouw

M o to re n
bo uw

de activiteiten van

Precisiepiping

CNC-buigwerk

Pijp uithalen

* Modulebouw

I N D U S T R I A L  M O D U L A R  
P I P I N G  A S S E MB L Y  SYSTEMS

D é RVS koppeling die alle 
buizen met elkaar verbindt!
W A G A  5 0 0 :
De WAGA 500 RVS koppelingen zijn speciaal ontwikkeld 
voor het kwalitatief verbinden en repareren van buizen.
Met deze koppeling kunt u veel sneller en goedkoper een 
verbinding maken dan met flenzen of lassen en deze 
koppeling is tevens toepasbaar in moeilijk bereikbare 
ruimtes.

Program m a:
• type 500 IE*) IWAGAMleksl 

Flexibele koppeling voor vele applicaties.
• type 505 IWAGA,:-klamp)

Reparatie koppeling
• type 507 IE*) IWAGA*-lock)
Trekvaste koppeling die ook als reparatiekoppeling 
gebruikt kan worden.

• type 507 CL IE») en 507 PL IE*)
Gelijk aan de 507 (WAGA'-lock), maar kan "kunststof x 
kunststof" of "metaal x kunststof" verbinden.

E* = de "economy" uitvoering 

(Scheepsbouwl keuren:
ABS, Lloyd's Register, Germanischer Lloyd, Nippon Kaiji 
Koyokai, Russion Maritime Register of shipping, Registro 
Italiano Navale, Bureau Veritas, Det Norske Veritas,
DVGW

Kenmerken:
• géén demontage voor montage
• licht in gewicht
• snel en eenvoudig te installeren
• dubbele lippenafdichting

Georg Fischer N.V., lange  V eerteweg 19, 8161 PA Epe 
Postbus 35, 8160 AA Epe, Telefoon 0578/678222,
Fox 0578/621768, Internet: http://www.georgftscher.nl 
E-mail: info.vgnl@nl.piping.georgfischer.com

GEORG FISCHER +GF+
_________________________________________________

Scheepswervenweg 2 W es te rb ro e k  Postbus 73 9600 AB Hoogezand
Telefoon (0598) 31 96 66 Fax (0S98) 31 96 98 E-mail info@impas.net

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring 
duizenden problemen opgelost

•  w erktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te  vaak alarm
• te veel ondertioud

•  m eetservice
• alle w erktuigkundige grootheden: trillingen, 

verm ogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis

•  conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

•  torsietrillings-, FEM  en andere berekeningen

•  metaalkundig onderzoek

Techno Fysica b v
Postbus 351 
2990 AJ Barendrecht 
tel 0180-620211
fax 0180-620705
internet w ww .technofysica.nl

http://www.georgftscher.nl
mailto:info.vgnl@nl.piping.georgfischer.com
mailto:info@impas.net
http://www.technofysica.nl


O pleveringen

Maart je Theodora K W 171
Rederij Silverpit, onderdeel van de Parlevliet & van der Plas Groep, heeft vorig jaar, op 15 september, de diepvriestrawler 
Maartje Theodora KW171 overgenomen van de Spaanse bouwwerf, Factorias Vulcano in Vigo.

Het schip is een van de grootste vriestrawlers 
ter wereld en is bestemd voor het vissen op 
makreel, horsmakreel, haring, blauwe wijting, 
sardine en tonijn. Dat zal zowel in Noordelijke 
als in tropische wateren plaatsvinden.
De hoofdafmetingen zijn:

Lengte o.a.
Lengte IJ.
Breedte mal 
Hotte bovendek 
Hotte 1* tussendek 
Hotte 2* tussendek 
Ontwerpdiepgang mal 
Draagvermogen hierbij 
Max. diepgang 
Gross tonnage

140,800 m. 
131,350 m. 

18,680 m. 
12,845 m. 
9,130 m. 
5,415 m. 
7,800 m. 
9.4361. 
8,000 m. 
9.082 .

Het schip is door Germanischer Lloyd geklas
seerd, met de notatie: *  100 A5 Fischeret- 
fahrzeug *  MC AUT en voldoet verder aan de 
eisen van de Scheepvaart Inspectie en aan al
le relevante internationale voorschriften.

INDELING
De KW171 heeft over het grootste deel van 
de lengte drie dekken.
Onder het boventussendek is de langs- 
scheepse indeling:

• Voorpiek voor drinkwater.
• Twee dieptanks (SB en BB) voor zware olie, 

met aan de voorkant onderin de nood 
pompkamer.

• Laadruimen; de dubbele bodem eronder is 
onderverdeeld in 1 x 2 + 4 x 3 tanks voor 
brandstof.

• Machinekamer, met in de dubbele bodem 
diverse tanks.

• Achterpiek met RSW-tanks.

Op het boventussendek is de indeling:
• Boven de voorpiek: drmkwatertanks, SB en 

BB.
• Boven de dieptanks: brandstofovervloei- 

tank op hart schip, omgeven door koffer- 
dammen en twee dnnkwatertanks, SB en 
BB.

• Laadruim en visverwerkingsinstallaties.
• Bovengedeelte machinekamer.
• Achterpiek met RSW-tanks.

De tankinhouden zijn:
• Zware olie
• Gasolie
• Smeerolie
• Sludge
• Drinkwater

2190 m3. 
250 m3. 

50 m3. 
50 m3. 

700 m3.

De Maartje Theodora KW171. 

Accommodat ie
De bemanning van 50 koppen is onderge
bracht op het bovendek en het sloependek. 
Daarboven ligt het stuurhuis, dat op een 1,30 
m hoge onderbouw rust. Daarin bevindt zich
o.a. het brugtoilet.
Op het sloependek zijn aan SB de hutten van 
de kapitein en twee officieren gelegen, alsme
de de behandelkamer en het hospitaal.; aan 
BB liggen nog een officiershut, drie tweeper
soons bemannmgshutten, de AC-ruimte en de 
noodgeneratorkamer.
Op het bovendek liggen aan SB twaalf twee
persoons bemannmgshutten en aan B8 acht 
van dergelijke hutten, de messroom en de 
kombuis. Op hart schip o.a. de proviandruim- 
ten en diverse algemene ruimten.

VISGEREI
Voor het behandelen van het trawlnet leverde 
Karmoy, Noorwegen:
• Twee trawüieren, ieder met een trekkracht 

van 9 3 1 op de eerste laag en een opslag
capaciteit voor 3800 m staaldraad met 
een diameter van 42 mm.

• Twee top line lieren, ieder met een trek
kracht van 38,51 op de eerste laag.

• Twee nettenrollen, ieder met een trek-
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kracht van 50 t op de eerste laag en een 
opslagcapaciteit van 30 m3.

• Twee tail end lieren, ieder met een trek
kracht van 531 op de eerste laag.

• Een gecomputeriseerd trawl besturings
systeem.

De diverse lijnen lopen door blokken, die aan
het hekportaal zijn bevestigd.

Voor het lossen van de pallets zijn op het bo
vendek drie luiken aangebracht, met naar BB 
schuivende luikdeksels. Per luik is aan SB een 
Norlrft kraan geplaatst, met een hijsvermogen 
van 8 1 en een bereik van 11 m.

KOEL- EN VRIES
IN STALLATIES 
Voor de KW171 ontwierp en leverde Grenco 
de koel- en vriesinstallaties. Daarbij is uitge
gaan van de volgende condities:
• Buitentemperatuur +55°C.
•  Maximum zeewatertemperatuur +35°C.
•  Temperatuur vis bij begin proces

+20°C tot 0°C.
• Temperatuur vis na invriezen -25°C.
•  Temperatuur vnesruimen -28°C.

Aan het eind van een trek wordt het net niet 
aan boord genomen (er is geen slipway), 
maar wordt de vis uit de zich in het water be
vindende zak van het net gepompt. Hiervoor 
leverde Karmoy twee hydraulisch aangedre
ven vispompen, met een inlaatopening van 
24" en een uitlaatopening van 18” en met een 
capaciteit van 12001 vis per uur.
Voor hulpwerkzaamheden ztjn op het achter
schip twee Norlift kranen geplaatst met hijs
vermogens van 6 1 resp. 4 1.

VISVERWERKING
De opgepompte vis wordt op een vis/water 
separator op het bovendek achter gestort, 
vervolgens via goten, met hydraulisch bedien
de kleppen, naar de achterste RSW-tanks ge
voerd en vandaar met een vacuümpomp naar 
de overige RSW-tanks.
In de tien RSW-tanks, met een totale inhoud 
van 1100 m3, overeenkomend met circa 660 
t vis, wordt de vis afgekoeld tot -1° è -2°C 
door middel van gekoeld zeewater (RSW) en 
ijsslurry.
De verdere verwerkingsinstallatie bevinden 
zich op het boventussendek 
Via een sorteerinstallatie aan SB en diverse lo
pende banden wordt de vis, die met de va- 
cuumpomp uit de RSW-tanks is opgepompt, 
naar de aan BB opgestelde, verticale Grenco 
platenvriezers getransporteerd. Tijdens dit 
transport wordt de vis met koud zeewater be

Overzicht platenvriezers.
Het gebruikte koelmiddel is in eerste instantie 
R22 en in tweede instantie zeewater (voor de

sproeid om de lage temperatuur te handha
ven.
Er zijn 48 platenvriezers, elk met 26 stations 
voor standaard pakketten van 520 x 520 x 
100 mm. Zij kunnen in 24 uur 3301 vis invrie
zen.
Van de vriezers gaan de pakketten via trans
portbanden naar de aan BB, vóór de vriezers 
gelegen verpakkmgsruimte. Deze is voorzien 
van twee volautomatische machines voor het 
vouwen van dozen, twee wikkelmachines 
voor plastic folie, twee elektronische weeg
schalen en twee printers met elk twee schrijf
koppen. Verder zijn er twee verpakkingsma
chines en acht bandeermachines.
Met verdere transportbanden en liften worden 
de dozen naar de ruimen gebracht en daar op 
pallets gestapeld.

De visverwerkings- en verpakkingsinstallaties 
zi|n, behalve de piatenvriezers, geleverd door 
Afak.

Een van de vriesruimen.

VRIES RUIMEN
De ruimen hebben de volgende capaciteiten.

Boventussendek 2.183 m3 = 1152 pallets
Ondertussendek 4.426 m3 = 2110 pallets
Onderruim 4.272 m3 = 1988 pallets
Totaal 10.881 m3 = 5250 pallets

De vrije hoogte is overal 3,30 m.

De ruimen worden gekoeld met koude lucht 
die met ventilatoren door brtjiyiuchtkoelers 
wordt geblazen, die tegen de dwarsschotten 
zijn gemonteerd. Op het boventussendek zijn 
boven de liften bovendien condensatiekoelers 
aangebracht.

De ruimen zijn geïsoleerd met polyurethaan 
schuim, afgewerkt met 35 mm dikke War- 
kaus panelen en gegalvaniseerde staalplaat. 
De vloeren hebben een speciale Bolidt vloer 
van 3 mm.



RSW-tanks en de 50 m3 opslagtanks voor 
koud sproeiwater) resp. brijn voor de platerv 
vriezers en voor de koeling van de ruimen.

Voor het tot 1°C afkoelen van zeewater zijn 
twee 'chilling plants’ geïnstalleerd. Het koude 
water wordt ook gebruikt voor het produce
ren, in twee installaties, van ijsslurry.
Het diepvriessysteem heeft twee onafhankelij
ke R22 circuits: een voor koude brijn voor het 
vriezen en een voor warme/hete brijn voor 
het ontdooien van de installaties.
De gehele installatie wordt door een compu
tersysteem automatisch bediend en bewaakt.

MACHINE-INSTALLATIE
Het schip wordt voortgestuwd door twee MaK 
dieselmotoren, type 9M32, van ieder 4320 
kW bij 600 tpm. Via een gemeenschappelijke

Flender Navilus tandwielkast, reductie 
4,125:1, drijven de motoren een enkele, ver
stelbare Lips schroef aan. Deze is van roest
vrij staal, heeft vier bladen, een diameter van 
4,30 m en draait in een Hodi straalbuis.
Met deze installatie wordt een beladen snel
heid van 17,5 kn behaald. Tijdens het trawlen 
is de snelheid ongeveer 5,5 kn.

De tandwielkast is voorzien van twee PTOs 
die ieder een Leroy Somer asgenerator van 
3625 kVA aandrijven.
Een hulpmotor van hetzelfde type en hetzelf
de vermogen als de hoofdmotoren drijft twee 
Leroy Somer generatoren van elk 2500 kVA 
aan. Deze zijn op één as geplaatst.
De haven/noodset, met een Mitsubishi diesel
motor, levert 673 kVA bij 1800 tpm.

Debrug.

VERDERE UITRUSTING
Het schip is uitgerust met een Becker 
flaproer, dat door een Promac stuurmachine 
wordt bewogen.

De zeer mtgebreide navigabe-, commurncatie- 
en visopsporingsapparatuur is geleverd door 
Radio Holland, WNL Marine en Litton Marine 
en omvat o.a. 4 x Inmarsat, 3 x GPS, 2 x elek
tronisch kaart, alsmede diverse echoloden en 
sonars.

TENSLOTTE
Het contract voor de bouw van de KW171 
kwam tot stand door bemiddeling van Bais 
Maritiem in Umuiden, welk bureau de comple
te contractering verzorgde.

Power to control your service
ABB Marine & Turbochargers

ABS
ABU Marine & Turin*, burners NI. Tel: +31 10 1078 KH8. l i l  Tel: +32 3> 11 3233





Een vernieuwend programma
In nauwe samenwerking met de 

scheepsbouwindustrie onderzoekt 

de sectie Scheepsbouw in hoeverre 

las-robots bijdragen aan de verbete

ring van de productiviteit.

Het inzetten van deze robots bete

kent een substantiële ingreep in de 

gehele bedrijfsvoering. Vanaf de 

tekening en voorbereiding van de 

productie (C A D /C A M ) tot en met 

de uitvoering en beheersing van de 

kwaliteit. D e uitvoering van de (vier) 

projecten, die een looptijd hebben 

van ongeveer vier jaar, vindt plaats 

bij bedrijven en in samenwerking 

met andere kennisinstituten.

Projectleider 
Scheepsbouw (m/v)

www.vacatures.tudelft .nl

U  bent verantwoordelijk voor het 

management van projecten en de 

coördinatie tussen de verschillende 

deelnemende partijen. Zoals scheeps

werven, kennisinstituten, software 

(C A D /C A M ) leveranciers en robot- 

bouwers. U  stimuleert anderen bij 

het opzetten, formuleren en verzor

gen van nieuwe voorstellen die 

voortkomen uit het onderzoek bij de 

bedrijven. Daarbij oriënteert u zich 

internationaal op de nieuwste ont

wikkelingen op het gebied van las- 

robotisering in het algemeen. U  kunt 

uw werkzaamheden met eventueel 

promotieonderzoek combineren.

Nieuwe technologieën
U  heeft bij voorkeur een opleiding 

als (scheepsbouwkundig) ir. o f  ing. 

Daarnaast geldt inzicht in en erva

ring met de scheepsbouw als een 

pluspunt, zowel op technisch als op 

bedrijfseconomisch vlak. U  bent 

vooral geïnteresseerd in de mogelijk

heden die nieuwe technologieën  

kunnen bieden om  productieproces

sen te verbeteren. Zoals informatica,

communicatie, automatisering en 

robotisering. U  beschikt over goede 

communicatieve eigenschappen en 

een ondernemende instelling.

Assistent 
Projectleiders/ 

promovendi 
Scheepsbouw (m/v)

www.vacatures.tudelft .nl

Gedurende vier jaar bent u voor

namelijk werkzaam bij een deel

nemend bedrijf. Het onderzoek 

heeft als doel technische en eco

nomische randvoorwaarden te ont

wikkelen waaraan robots voor 

enkelproductie moeten voldoen, 

onder meer in samenhang met de 

vormgeving van de constructie. 

Een vraag is onder meer o f  robots 

ofF-line, vanuit een C A D /C A M  

systeem, o f  on-line moeten worden 

bestuurd. Voor de uitvoering en 

de experimenten bij de bedrijven 

werkt u samen met gespecialiseerde 

software bedrijven, leveranciers 

van (las) robots, ingenieursbureaus, 

gespecialiseerde experts en onder- 

zoeks-insti tuten.

U kunt de werkzaamheden, toe

gepast-wetenschappelijk onderzoek, 

bij het bedrijf combineren met pro- 

m otie-onderzoek.

Invoering ICT-systemen
U  bent afgestudeerd aan een (tech

nische) universiteit, bijvoorbeeld in 

de richting Maritieme Techniek, 

Werktuigbouwkunde, Informatica 

o f  een soortgelijke opleiding. U 

heeft belangstelling voor het com 

plexe geheel van factoren dat ont

staat bij de invoering van ICT-syste- 

men ter ondersteuning van robots 

bij bedrijven. O ok de analyse van 

de bedrijfsprocessen en de gevolgen 

van de invoering van robots op die 

processen maakt hier deel van uit.

Op het gebied van schepen en off

shore constructies is de opleiding 

Maritieme Techniek aan de T U  Delft 

de enige opleiding op academisch 

niveau. Hij maakt deel uit van de 

Faculteit Ontwerp, Constructie en 

Productie (OCP). Bij de sectie 

Scheepsbouw wordt onderzoek 

gedaan naar ondermeer de mogelijk

heden voor verbetering van bedrijfs

processen door bijvoorbeeld het 

inzetten van robots.

Faculteit Ontwerp, Constructie & 
Productie
Binnen deze faculteit wordt gewerkt 

aan het ontwerp voor toepassingen 

van technische producten, systemen 

en werktuigen. Een succesvolle kennis

overdracht is daarbij essentieel. 

Teams van professionals stimuleren 

de studenten om  vakgebieden te 

verkennen en grenzen te verleggen.

Zowel Projectleiders als 
Assistenten reageren nu
Stuur uw schriftelijke sollicitatie, 

vergezeld van een curriculum vitae, 

binnen 14 dagen naar de faculteit 

OCP, dienst P&O, Jaffalaan 9, 

2628 BX Delft. O.v.v. vacature

nummer O CP 20.94 (Projectleider) 

en O C P 20.93 (Ass. Projectleiders). 

U  kunt ook een e-mail sturen naar: 
c.m.sopers@ocp.tudelft.nl.

Voor meer informatie neemt u 

contact op met prof. Ir. S. Hengst, 

tel. 015 278 53 06.

E-mail: S. Hengst@ wbmt. tudelft.nl

TU Delft
De wereld als werkplek.

http://www.vacatures.tudelft.nl
http://www.vacatures.tudelft.nl
mailto:c.m.sopers@ocp.tudelft.nl


niaan> M a r i t i e m Opdrachten

Vervolgorders van DEMEen I los kalis voor IX- Merwede

De Lange Wapper, waarvan De Merwede een zusterschip gaat bouwen (foto: 

Sea Sky Martin/.

Ierse opdracht voor Damen
Damen Shtpyards Gormchem gaat voor 
tiet Marme Institute m Ierland een onder 
zoekmgvaartug bouwen, dat de naam 
Celtic Explorer zal dragen.
De voornaamste gegevens Z(n:

Lengte o,a. 65,50 m.
Breedte mal 15,00 m.
Hotte hoofddek 8,40 m.
Holte tussendek 5,70 m.
Dienstsnelheid 13 kn.

Het schip zal worden ingezet voor visse
rij onderzoek, oceanografische werk
zaamheden, milieubewaking, acoustisch

onderzoek, ondersteuning bj otebestr* 
d«tg en voor het urtzetten van instrumen
ten.

In verband met het visser! onderzoek 
moet het scNp aan strenge acousbsche 
etsen voldoen. Ktervoor zal worden sa
mengewerkt met De Schelde, die met de 
bouw van marineschepen veel expertise 
op dit gebied heeft verworven.
De accommodatie wordt ingericht voor 
circa 30 personen, inclusief de vaste be
manning van 12 man.
De oplevering is gepland voor septem
ber volgend jaar.

IHC Holland heeft van de Belgische aan
nemer Dredging Environmental & Marine 
Engineering (DEME) opdracht gekregen 
voor een sleephopperzuiger met een 
hopperinhoud van 13.700 mJ. Het schip 
wordt bi| De Merwede gebouwd en wordt 
een zusterschip van de Lange Wapper, 
die deze werf in 1999 aan DEME oplever
de (zie SWZ 9-99, blz. 28 e.v.). Het schip 
krijgt bouwnummer 694 en moet volgend 
jaar september worden opgeleverd.

Verder heeft De Merwede van Boskalis 
opdracht gekregen voor een zusterschip 
van de onlangs opgeleverde Waterway, 
waarvan binnenkort een beschrijving in 
SWZ zal verschijnen.
Het nieuwe schip krijgt eveneens een 
hopperinhoud van 4900 m3, wordt ge
bouwd onder bouwnummer 692 en 
moet voorjaar 2002 worden opgeleverd.

Zandzuiger voor llarkmeijer Stroobos Impressie van de Celtic Explorer.

Berkmeer Stroobos gaat voor Reimers- 
waal B V. in Goes onder bouwnummer 
297 een sleephopperzuiger bouwen met 
een beuninhoud van 2600 m3.
De afmetingen worden:
L. o .a A  l.l. x B mal x H -  90,20/84,98 
x 14,00 x 7,35 m.

Het enkelschroefschip wordt uitgerust 
met een zuigbuis van 700 mm en wordt 
voorzien van een instaHahe voor het 
droog lossen van het gewonnen zand.
De oplevering is gepland voor medio
2002.

Zijaanzicht van de door Barkmeijer Stroobos te bouwen zandzuger.

I )amen bouwt zuiger voor Georgië
Uit Georgië heeft Damen Shipyards op
dracht gekregen voor een sleephopper
zuiger van 600 m3. Het schip is bestemd 
voor het uitvoeren van onderhoudswerk
zaamheden m enkele havens aan de 
Zwarte Zee kust. Het zal onder klasse 
van Lloyd’s Register als bouwnummer 
9103 worden gebouwd op de werf m 
Foxhol/Hoogezand.
De hoofdafmetingen worden:
Lengte o.a. 49,00 m.
Breedte mal ll.OOm.
Holte 4,00 m.
Diepgang max. 3,20 m.

Het schip wordt mtgerust met een zuig
buis van 350 mm voor een zmgdiepte 
van 15,00 m.
De pompkamer komt in het voa schip, 
waar de baggerpomp wordt aangedre

ven door een 160 kW dieselmotor en de 
jetpomp door een van 95 kW.
Verder wordt het schip uitgerust met een 
kraan met een gnjper van 1,25 m3. Deze 
is bestemd voor het baggeren in moe#|k 
bereikbare hoeken en voor het opvissen 
van grotere voorwerpen, zoals staaldra
den, in het water geworpen fietsen e.d. 
Om deze van de specie te scheiden wordt 
aan dek een trechterzeef opgesteld. 
8ehalve via 2 x 5 enkele bodemdeuren, 
kan de lading ook via een persleiding 
met een diameter van 300 mm worden 
getost.
Voor de voortstuwing zorgen twee roer 
propellers van 275 kW, die door diesel
motoren worden aangedreven.
De bemanning zal 10 personen tellen.
De oplevenng zal eind van dit |aar plaats
vinden.

Zijaanzicht van de zuiger voor Georgië.



De pannenkoekenboot die al in Rotterdam vaart, lijkt veel op het nieuwe 

schip (foto: rederij).

De Pannenkoekenboot, onderdeel van 
Rederij Tonissen in Ni|megen laat een 
derde pannenkoekenboot bouwen, een 
rondvaartboot aan boord waarvan men 
gedurende de een uur durende rond
vaart onbeperkt pannenkoeken kan eten. 
Het casco wordt gebouwd btj Tmnemans 
in Maasbracht en zal daarna worden af
gebouwd bij Scheepsbouw Arnhem.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. 31,85m.
Lengte 1.1 30,85 m.
Breedte mal 6,40 m.
Holte 2,00 m.
Diepgang 1,00 m.
Het schip krijgt twee dekken met in to
taal 250 zitplaatsen, waarvan 160 bin

nen. De normale capaciteit is voor pan
nenkoekeneters echter circa 150 perso
nen.
Voor de voortstuwing wordt een Schot 
tekinit geplaatst, die door een dieselmo
tor van 184 kW wordt aangedreven. 
Daarmee wordt een snelheid van 16 
knyh behaald.
Het schip gaat varen van Ni|megen uit. 
De rederij heeft al twee schepen in de 
vaart, resp. in Rotterdam en in Rhenen. 
De oplevering is voor het einde van dit 
jaar gepiand.
Het schip wordt met een C.V.-constructie 
gefinancierd, zoals in de zeescheepvaart 
veel voorkomt maar in de binnenvaart 
minder gebruikelijk is.

Tewaterlatingen

Trans Alina
Op de Usselwerf van Van der Giesservde 
Noord is op 20 januari de 5000 tdw che- 
micaliëntanker Trans Alina, bouwnum-

mer 982, te water gegaan. Het schip is 
bestemd voor Unifleet in Roosendaal en 
zal volgend kwartaal worden opgeleverd.

HC Delta Shpyard heeft van Iskes Towa- 
ge and Satvage B.V. n  Veteen-Zud op
dracht ontvangen voor een muWunc to 
nele sleepboot van het type Delta 
AzmuttïTug 2800.
De afmetingen worden:
Lengte o.a. 28,80 m.
Breedte m i 10,00 m.
Holte 5,10 m.
Diepgang crca 4,60 m.
Voor de voortstuwing worden twee Wart- 
sda dieselmotoren, type 9L20. van ieder 
1690 kW 1000 tpm geïnstalleerd Z| 
drijven Lps roerpropeHers aan, met vn(f- 
bladige schroeven diameter 2400 mm, 
m straalbuizen en geven het schip een 
vrijvarende snelheid van 12 kn en een 
paaltrek van 58 t vooruit en 5 4 1 achter
uit.
Het schip wordt voorzien van twee Kraa*

eveld hydrauteche sleepteren, met een 
houdkracht van 1501, op het voorschp 
en het achterdek en wordt verder urtge- 
rust voor ankerbehandetangswerkzaam- 
heden, bergngsoperabes en brandblus- 

sen (600 mVN.
Ter veigrotng van de manoeuvreerbaar
heid wordt n  het voorscNp een DynaSea 
waterietmstalatie aangebracht van 150 
kW.
De boot kngt accommodatie voor zeven 
personen.
Germanise her Lloyd klasseert de boot. 
Het operatiegebied van de boot omvat 
de havens van Amsterdam en Umuiden 
en de Noordzee.
De oplevering moet emd dit (aar plaats- 
vnden, waarna de boot voor een lange 
periode wordt gecharterd door Wijsmul
ler Havensleepdiensten Amsterdam.

Zijaanzicht van de Delta Azimuth Tug 2800 voor Iskes.

Asgard
Bij Bodewes Scheepswerf Volharding 
Foxhol is op 27 januan het vrachtschip 
Asgard, bouwnummer 429 te water ge
laten. Het schip wordt gebouwd voor de 
Duitse rederij Kpt. Manfred Draxl GmbH 
te HarervEms. Het is een zusterschip van 
de vong jaar door Pattje opgeleverde 
Sider Venus en de in 1999 gebouwde 
Sider Venture.

Esprit
Title Scheepsbouw heeft op 2 februari 
het vrachtschip Esprit, bouwnummer 
333, te water gelaten. Het is het eerste 
van drie schepen van het type Tïlle Tra
der 3300 voor JR Shipping in Harlingen. 
De eerste Tille Trader 3300, de Linge- 
dijk, is beschreven in SWZ 11-00, blz. 67 

e.v.

De schepen zijn gebouwd op basis van 
het succesvolle 4200 tdw ontwerp van 
Bodewes Volharding, waarvan er meer 
dan 20 zijn gebouwd. Door het aanbren
gen van een raised quarter deck kon de 
diepgang worden vergroot en is het 
draagvermogen toegenomen tot 48501.

Viking Pride
Bij De Merwede is op 3 februari het pas
sagiersschip voor de binnenvaart Vikmg 
Pride, bouwnummer 687, te water ge
gaan. Het schip is bestemd voor de Zwit
serse redenj Viking River Cruises. Voor 
enkele gegevens, zie de korte beschrij
ving van het zusterschip Viking Star in 

SWZ 600, blz. 11.

Opleveringen

Smit Arrol
Damen Shipyards Gorinchem heeft in ok
tober de Pushy Cat 1204 Smit Arrol, 
bouwnummer 5748, opgeleverd aan 
Smit International (Scotland) Ltd. Het is

een zusterschip van de Smit Baker en 
Smit Fowler die eerder vorig jaar waren 
opgeleverd (zie SWZ 900. blz. 12).

Don Juan
Damen Shipyards Gorinchem leverde m 
december de Stan Tug 3110 Don Juan, 
bouwnummer 7940, op aan Naviera In- 
tegral S A  de C.V. in Mexico.
De boot is voorzien van een Kraaijevek) 
sleeplier van 18t achter het dekhuis.
Voor bluswerkzaamheden is de boot uit
gerust met een dieselgedreven blus- 
pomp van 600 mVh en twee monitors.

Twee Caterpillar motoren, type 3516B 
TA HO/A, van ieder 1687 kW bij 1550 
tpm geven een vnjvarende snelheid van 
12,5 kn en een paaltrek van 62,51.
De accommodatie omvat zes hutten 
voor de achtkoppige bemanning.
De Don Juan is door Uoyd's Register ge

klasseerd.



De Groot levert stationaire zandzuiger
Voor werkzaamheden m Duitsland lever 
de De Groot Ni|kerk in november aan de 
firma Infracon een stationaire zandzuiger 
van het type EDPZ300. In verband met 
de strenge Duitse milieu« sen is de zui
ger geheel elektrisch: de voeding ge
beurt met een kabel van de wal af.
De zuiger bestaat uit drie pontons met 
overal afmetingen van L x B = 14 x 7 m; 
de diepgang is 1,25 m. In de middenpon- 
ton is de elektrische apparatuur onder
gebracht, in de SB ponton de letpomp, 
terwi|l de BB ponton droog is, met aan FDe Groot Nijkerk leverde deze zandzuiger aan Infracon (foto: De Groot). 
dek de boosterpomp en de persleiding.
Zowel de zuigbuis als de persleiding heb 
ben een diameter van 300 mm. Zand 
met een korrelgrootte van 350 tot 500 
mu wordt gewonnen op een diepte tot 
35 m, met een DOP pomp met een ca
paciteit van circa 400 m3 vaste stof per 
uur. De pomp is opgehangen aan een A- 
frame, dat op de SB en BB pontons rust.
Het gewonnen zand wordt met een 
boosterpomp door de persleiding naar 
een zanddassificatie-installatie aan de

Petra en Sandra
Damen Shpyards Bergun heeft end de
cember het mutoptrpose vrachtsch*) 
Petra, bouwnummer 368, en het zuster 
schp Sandra, bouwnummer 369, opge
leverd aan de gelijknamige KG's.
De schepen zijn van het type Combi 
Freighter 3850. Van hetzelfde type heeft 
de werf twee schepen in opdracht voor 
Armawa. De gegevens daarvan, als ver 
meld *i SWZ 11-00, biz. 8, gelden ook 
voor de Petra en de Sandra.

wal geperst. Zowel de baggerpomp als 
de boosterpomp worden aangedrever 
door frequentiegeregelde elektromoto
ren van ieder 250 kW.
De zuiger is volledig geautomatiseerd en 
wordt radiografisch van de wal af be
diend door de operator van de walinstal- 
laties. Op basis van gegevens over de 
concentratie van de specie wordt het 
baggerproces door de software automa
tisch geregeld. De maximum bagger-

diepte wordt in het systeem ingevoerd 
en zodra deze wordt bereikt wordt de 
operator gewaarschuwd dat de zuiger 
verplaatst moet worden, Op een beeld
scherm kan de operator de procesgege
vens (concentratie, flow, vacuüm, druk 
en baggerdiepte) aflezer, alsmede gege
vens betreffende elektromotoren, fre- 
quentie-omvormers enz. Desalniettemin 
is de zuiger van een bedienmgshuis op 
de middenponton voorzien.

Vera
Damen Shpyards Bergum heeft eind de
cember het multipurpose vrachtschip 
Vera, bouwnummer 9339, opgeleverd 
aan de gelijknamige Duitse KG (= C.V.). 
Het schip is van het type Combi Freighter 
3600 en is een zusterschip van de Hele
na, waarvan een korte beschrijving en 
een foto zijn opgenomen in SWZ 2-00, 
biz. 1 5.

Volazara
In december droeg Damen Shipyards 
Gorinchem de Stan Tug 2608 Volazara, 
bouwnummer 7001, over aan S.E.P.T. 
op Madagascar.
Op het achterdek zijn een Mampaey 
sleephaak, SWL 450 kN, en een Kraaij- 
eveld kaapstander van 5 1 aangebracht. 
Voor bluswerkzaamheden is de boot uit 
gerust met een dieselgedreven blus- 
pomp van 500 m3/h  en twee monitors.

In deze boot zijn twee Caterpillar 3512B 
DI-TA/B motoren geïnstalleerd van ieder 
1014 kW bij 1600 tpm, goed voor een 
snelheid van 12,7 kn en een paaltrek van 

38,71.
De lOkoppige bemamtng is onderge
bracht m twee eenpersoons en vier twee
persoons hutten.
Bureau Veritas klasseerde de boot met 
de notatie 13/3 E *  Tug Deep Sea. Mach.

Mandarin VI
In januari leverde Hakvoort in Monnicken- 
dam het schoenerjacht Mandarin VI, 
bouwnummer 232, op aan de Neder 
landse opdrachtgever. Het schip is ge
bouwd naar een ontwerp van Okvier F. 
van Meer in Enkhuizen.
Het schip heeft accommodabe voor zes 
gasten en een bemanning van twee man. 
Voor (hulp)voortstuwing is een Deutz die
selmotor, type DT67, van 170 kW geïn
stalleerd. Verder is er een Cramm hy
draulisch aangedreven boegschroef.

De afmetingen zijn:
Lengte o .a. met boegspriet 28,15 m. 
Lengte romp 24,15 m.
Lengte w.l. 17,64 m.
Breedte o.a. 5,75 m.
Diepgang, middenzwaard op 2,17 m. 
Diepgang, middenzwaard neer 4,17 m, 
Wterverplaatsing 7 2 1.
Waarvan ballast 14 t.
Zeitoppervlak 305 m2.

De Stan Tug 2608 Volazara ffbto: FTying Focus). Zijaanzicht van de Mandarin VI.
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Ra vel
Scheepswerf De Hoop Lobitti/Heusden 
heeft op 12 januari het rivier cruise schp 
Ravel. bouwnummer 379, opgeleverd 
aan de Amenkaanse ton- operator Grand

ürcle. Het schip, een zusterschp van de 
eerder do« De Hoop gebouwde Debus 
sy, zal worden ingezet voor tochten op 
de Rhóne en de Saóne.

Angelo Ra van o
Damen Shipyards Gormchem leverde in 
Januan de ASD Tug 3211 Angelo Ra- 
vano, bouwnummer 7913, op aan Con. 
Tug S.r.l. Gioia Tauro in Italië. Behalve 
voor sleepwerk, is de boot ïigericht voor 
otiebestriiding, bergingswerkzaamheden 
en brandblussen.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
32,50 x 11,24 x 5,00 m; de diepgang 
achter is 5,20 m en de waterverplaat- 
smg 7511.
De uitrusting omvat:
• Kraaijeveld sleeplieren van 151 bij 29 

m/rnin op voor- en achterschip;
• twee Kraaijeveld ‘winding drums' van 

0,51 bij 25 m/min op het achterschip;
• een Kraaijeveld kaapstander van 5 1 bij 

15 nVmin;
• twee Mampaey sleephaken van 6 5 1 

(een op het voorschip);
• een Effer dekkraan, type 8000-2S;
•  twee tanks voor opgeruimde olie, to

taal 57 m3;

Hein S r U K-186
Machinefabriek Hoekman op Urk heeft in 
de loop van januari de Eurokotter Hein Sr 
UK-186 opgeleverd aan de familie Koffe- 
man. Het schip is gelijk aan de Eurokot
ters die bij Padmos worden gebouwd en 
waarvan wij binnenkort meer gegevens 
hopen te publiceren.

• twee Nijhms brandbluspompen, elk 
1300 m3/h  bt) 11 bar, aangedreven 
door de hoofdmotoren (aan de voorzo 

de);
• twee A|ax de Boer monitors, elk 1200 

mVh;
• een schuimtank met een tnhoud van

5,6 m3.

In de boot zijn twee Wartsila dieselmoto
ren geïnstalleerd, type 6L26, ieder 1830 
kW bij 1000 tpm. Zq drijven Schottel 
roerpropellers, type SRP 1515 CP, aan, 
met schroeven van 2600 mm diameter 
in straalbuizen. De installatie leverde op 
de proeftocht een vrijvarende snelheid 
van 14,1 kn en een paaltrek van 65,7 t 
vooruit en 61,21 achteruit.
In het voorschip is een Schottel thruster, 
type SST 060, van 110 kW onderge- 
bracht.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets van 115 kVA en een 
havenset van 40 kVA, alle met Deutz mo
toren.
De bemanning is ondergebracht in vier 
eenpersoons en twee tweepersoons hut
ten
De boot is geklasseerd door RINA, met 
de notatie: *  lOOA-1,1 IL MN Satv Re 
TPF (..) FFQ1IAQ-1 Rec.oü.

Konkouré
Verder leverde Damen Shipyards Gorio 
chem in januari de Stan Tug 2207 Korv 
kouré, bouwnummer 6561, op aan Port 
Autonome de Conakry in de republiek 

Guinee.
De uitrusting omvat:
• een Mampaey sleephaak van 45 1;
• een Kraaijeveld kaapstander van 3 1 bij 

15 rn/min;
• een Effer dekkraan, van 2,051 op 8,4 

m;
• een SIHI brandbluspomp, 600 mVh

bij 10 bar. aangedreven door een
Caterpillar 3306 TA motor;

• twee Ajax de Boer monitors, elk 300

m3/h;
• een schuimtank van 2,6 m3;
• een dispersant tank van 1,5 m3.

In de boot zijn twee Caterpillar dieselmo
toren geïnstalleerd, type 35128I>TA/A. 
elk 955 kW bij 1600 tpm. Zij drijven via 
Reintjes tandwielkasten, type WAF 663, 
reductie 5,571:1, de Promarm schroe-

San \ enerio
Eveneens voor teke bestemd is de ASD 
T i*  3110 San Veneno, bouwnummer 
7939. de ook in januari werd opgele
verd en wel aan Rmorchiaton Ruimt) 
Spezzmi S.r.l m La Sqezia.
De afmetingen ẑ n: L o.a. x B o.a. x H » 
30,82 x 10,20 x 4.80 m; de diepgang 
achter is 4,86 m en de waterverplaat- 
sm g615t 
De uitrusting omvat:
• Kraaijeveld sleeplieren van 20 1 bij 10 

rn/mm op voor- en achterschip;
•  een Kraaijeveld kaapstander van 3 1 bij 

15 m/min;
•  een Mampaey sleephaak van 65 1;
• een Effer dekkraan, type 8000-2S;
• een SIHI brandbluspomp. 600 m3/h 

bij 10 bar, aangedreven door de BB 
hoofdmotor (aan de voorzijde);

• twee A*ax de Boer monitors, ek 300 
mVh;

tn de boot zjn twee Wartsia dieselmoto
ren genstadeerd, type 6L26, ieder 1650 
kW t*  1000 tpm. Z| dnjven Schottel 
roerpiupelers. type SRP 1212 CP, aan, 
met schroeven van 2300 mm dwmeter 

straabmzen. De nstadabe leverde op 
de proeftocht een vnjvarende snelheid 
van 14,3 kn en een paaltrek van 53 ,71 
voorurt en 49,71 achteruit.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets van 115 kVA, met 
Deutz motoren.
De bemamng is ondergebracht n vier een 
persoons en twee tweepersoons hutten 
De boot is geklasseerd door RINA, met 
de notatie: + IOOA-I.1 Nav G MN Re 
TPF (..IIAQ-1.

De ASD Tugs Angelo Ravano en (op de voorgrond) San Venen o (foto: Flying 

Focus;.

ven aan, 2050 mm diameter in straalbui- 
zen. De installatie leverde op de proef
tocht een vrijvarende snelheid van 12,3 
kn en een paaltrek van 38,11.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets van elk 53 kVA, met 
Cummins motoren.
De bemanning is ondergebracht in vier 
eenpersoons en twee tweepersoons hut
ten
De boot is door Lloyd's Register geklas
seerd voor 'Specified Coastal Service’.

Anet
Scheepswerf Peters in Kampen heeft op 
20 januari het vrachtschip Anet, bouw
nummer 471, opgeleverd aan Oosterhof 
(LMB) B.V. m Delfzijl. Het schip is het zes
de van het type Combi Porter 150, waar
van het eerste scNp, de Hansa Kampen, 
is gepubliceerd in SWZ 12-98, blz 34 
e.v. De Anet wijkt slechts in details van 
het daar beschreven schip af, o.a. is de 
opbouw gewijzigd. Het schip wordt ge
managed door Wagenborg.
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Linda 1
De Groot Nijkerk voltooide in januan cte 
demontabele stationaire zuiger Linda 1, 
van het type CZ450S voor een opdracht
gever in West Afrika. Daar zal het vaar
tuig eerst worden ingezet op een land
aanwinning sproject voor een 
industrieterrein, daarna voor het winnen 
van zand ten behoeve van wegenbouw. 
De overal afmetingen zijn: L x B = 37,5 x
7,7 m; de diepgang is 1,15 m. De zuiger 
bestaat uit drie pontons, die over de weg 
kunnen worden vervoerd,
De persleiding heeft een diameter van 
450 mm en is van een terugslagklep 
voorzien.
De zuiger kan zowel met een van de 
twee snijkoppen werken (een met tanden 
en een met messen), als met een gewo
ne zuigkop voor het winnen van zand. In 
het laatste geval is de maximum bagger- 
diepte 20 m; met een smjkop is de nor
male baggerdiepte 14 m, met een mini
mum van 2,5 m. De snijkoppen worden 
hydraulisch aangedreven, vermogen 
110 kW. Voor het winnen van zand is de 
zuigkop van een jettnstallatie voorzien.
De Grotius hoog rendement bagger- 
pomp, type BP45-1100, wordt via een 
Reintjes tandwielkast aangedreven door 
een Caterpillar dieselmotor, type 35088, 
van 746 kW.
Een Caterpillar 34066 motor van 242 
kW is geïnstalleerd voor het aandrijven

van de glandwaterpomp, de cutterspoel- 
pomp en de hydrauliek.
Verder is een dieselgeneratorset van 
77kVA geplaatst.
Voor het positioneren van de zuiger zijn 
twee spudpalen van 21 m aangebracht. 
Deze zijn neerklapbaar om bruggen te 
kunnen passeren. Verder zijn er twee an- 
kerbomen, waarmee zonder assistentie 
van een hulpvaartuig ankers kunnen wor
den uitgebracht.
De ladderlier, zijdraadlieren, ankerboom- 
lieren alsmede de jetpomp (400 m3/h bij 
5 bar) worden hydraulisch aangedreven.

Ook de cilinders voor het hijsen van de 
spudpalen werken hydraulisch.
Het bedieningshuis is verhoogd aange
bracht, met eronder een sanitaire ruimte 
en een bergplaats. Het bedieningshuis is 
van de gebruikelijke apparatuur voorzien 
voor bediening en bewaking van moto
ren, pompen en hydraulische installatie, 
alsmede van specifieke instrumentatie 
voor het baggerproces.
De Groot Nijkerk voltooide de zuiger in 
slechts vijf maanden, nadat met het ont
werp was begonnen.

Immaculata
Bodewes Binnenvaart in Millingen aan de 
Rijn heeft op 3 februari het m.s. Immacu
lata, bouwnummer 875, opgeleverd aan 
de v.o.f. Immaculata, familie Bosman te 
Nieuwegein.
Het schip is een drogeladingschip voor 
de binnenvaart van het type River Liner 

1145 E.
Het casco is gebouwd door de Rock Ri
ver Shipyard in Polen.

De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H =
110,00 x 11,45 x 3,65 m, de maximum 
diepgang 3,55 m en het laadvermogen 
circa 2850t.
Het laadruim heeft een inhoud van onge
veer 3285 m3 en biedt plaats aan 208 
TEU.
De hoofdmotor is een Caterpillar 3512B 
DUA electronic dieselmotor van 1119 
kW bij 1600 tpm.

Carina
Op 5 februari heeft Niestern Sander het 
vrachtschip Carina, bouwnummer 907, 
overgedragen aan Wiinne & Barends' 
Cargadoors- en Agentuurkantoren in 
Delfzijl. De Carina is het laatste van vier 
zusterschepen van het type HCC 5000, 
die de rederij bij de werf bestelde. Het 
eerste schip, de Claudia, is beschreven 
in SWZ 400, blz. 11 e.v.

Celine
Damen Shipyards Hoogezand heeft op 3 
tebruan het 9000 tdw multipurpose 
vrachtschip Cebne, bouwnummer 806, 
opgeleverd aan de Zwitserse redeni Er> 
zian. Het schip is van het type Combi 
Freighter 9000 en is uitgerust met twee 

kranen.

Biem van der Vis TX-43
Maaskant Shipyards Stellendam heeft op 
3 lebruari de kotter Biem van der Vis TX- 
43, bouwnummer 528, overgedragen 

aan de Gebr. Van der Vis C,V. op Texel. 
Het schip is van het type Concorde 
(L o .a.xBxH = 42,35 x8,50x 5,15 m) 
en verschilt op enkele punten van de 
voorgaande schepen van dit type.
Als hoofdmotor is in de TX43 een Wart- 
sila diesel, type 6R32 LND, geplaatst die 
1471 kW (2000 PK) levert bij 645 tpm. 
Via een Reintjes keerkoppelmg, type 
WAF 3455, reductie 4,957:1, dnjtt de 
motor een vijfblad schroef aan, diameter 
3450 mm, in een Hodi Supenor HS 
straabuis.
Voor de elektriciteitsvoorziening zijn 

twee hulpsets en een havenset geïnstal
leerd, bestaande uit Volvo Penta moto
ren, type TAMD 162C, van 350 kW bi| 
1500 tpm en Stamford generatoren van 
370 kVA, resp. een Volvo Penta motor, 
type TAMD 74, van 140 kW bij 1500 
tpm en Stamford generatoren van 180 
kVA.
De verdere inrichting van het schip is, be
houdens details, gelijk aan die op de vori
ge schepen van dit type.
De accommodatie omvat twee eenper
soons en twee vierpersoons hutten.

Rederijnieuws

De Linda 1 (foto: De Groot).

Nieuw record voor Dockwise
Met het transport per Mighty Servant 1 
van de semi-submersible Petrobras 40 
van Singapore naar Rio de Janeiro ves
tigde Dockwise opnieuw een record.
Het voormalige kraanschip DB-100 was 
bij de Jurong Shipyard in Singapore tot 
production unit verbouwd.
De romp van de Petrobras 40 heeft een

lengte van 123,75 m en een breedte van 
83,82 m. Het gewicht van de unit be
draagt 41.106 t. De unit werd dwars en 
‘off centre' op de Mighty Servant 1 ge
plaatst en dit resulteerde in een totale 
breedte van het transport - inclusief flare- 
boom • van 181,43 m, een overhang aan 
BB van 45,99 m en aan SB van 85,44 m.

De Mighty Servant 1 met de Petrobras 40 bij het vertrek uit Singapore (foto: 

Dockwise).



Wijsmuller brengt auto cari 
De auto carrier Grand Pace, varend on
der Panamese vlag en eigendom van de 
Japanse Cido Shipping Co., liep op 15 ja
nuari net buiten de haven van Hodeklah 
in Yemen aan de grond, Het in 1999 ge 
bouwde schip is 170 m lang en had een 
lading van ongeveer 2500 auto's, vracht
wagens en tractors aan boord.
Nadat lokale sleepboten al vier pogingen 
hadden ondernomen om de Grand Pace

r  v lo t
vlot te trekken, werd op 18 januari een 
LOF contract met SCOPIC overeengeko
men tussen Wijsmuller Salvage en Cido 
Shipping Co.
Op dat moment waren de Wijsmuller 
sleepboten Velox en Tenox dichtbij de lo
catie waar de Grand Pace aan de grond 
was gelopen. Zij werden direct gemobili
seerd. Een team van zes bergingsspe 
cialisten werd op 19 januari naar Yemen

gevlogen om de situatie te inspecteren. 
Een dag later werden nog eens vijf ber
gers ingevlogen en werd bergmgsmaten- 
aal uit Nederland per vliegtuig naar Ye
men getransporteerd.
Eerste prioriteit was om de oké urt het 
schip te pompen om de kans op milieu
vervuiling te minimaliseren en haar te sta
biliseren. Om het dri|fvermogen van de 
Grand Pace te herstellen werd 1000 t

bunkerote urt het schp naar een ander 

schip overgepompt
Om een veige poging te kunnen onder 
nemen om de Grand Pace vtot te trekken 
werd een deel van de ladmg naar hogere 
dekken verplaatst.
De Grand Pace werd op 29 januari bij 
hoog water bij de eerste poging vtot ge 
trokken en op 31 januari aan de eigenaar 

teruggeleverd.

Bedrijfsnieuws

Metz, neemt w erf op Texel over en renoveert helling in Urk
Scheepswerf Metz op Urk heeft per 1 fe
bruari 2001 een vestiging op Texel ver
worven door overname van Hans Boom 
Scheepsreparatie, Smederij en Dokbe- 
dri|f B.V. in Oudeschild. Met deze overna
me wil Metz beter inspelen op de wen
sen van de eigen Urker thuisvloot, in het 
bijzonder voor de grotere kotters.
Het bedrijf op Texel beschikt over een 
dok met een lengte van 93 m en een hef
vermogen van 15001, dat op een voor 
noordzeeschepen zeer gunstige locatie 
is gelegen.

Voor de Texelse noordzeevisserij, die 
binnenkort over een gerenoveerde en 
vergrote visserijhaven kan beschikken, 
betekent de overname dat de bestaande 
faciliteiten zullen worden gecontinueerd 
en uitgebreid. Met de gemeente Texel 
wordt onderhandeld over de bouw van 
een onderhoudswerksplaats, zodat ook 
andere dan dokwerkzaamheden kunnen 
worden uitgevoerd.

Verder zal Metz in het tweede kwartaal 
van dit jaar de bestaande scheepshelling

a a l t
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in Urk, die geschikt is voor schepen tot 
500 t, renoveren en aanpassen om 
schepen tot 800 t te kunnen hellingen. 
De helling heeft een lengte van 60 m en 
is in staat schepen zeer snel droog te 
zetten. Op de wal kunnen verscheidene 
schepen worden geparkeerd.

Met de overname op Texel en de aan
passing in Urk beoogt Metz een belang

rijke speler te blijven op het gebied op 
het gebied van reparatie en renovatie 
van noordzeevisserijschepen en andere 
bedrijfsvaartuigen, alsmede op de repa- 
ratemarkt voor binnenvaartschepen en 
kleine zeegaande schepen. Daarnaast 
blijft nieuwbouw van viskotters en andere 
bedrijfsvaartuigen tot de doelstellingen 
behoren.

Overname SBB Herman Jansen Urk B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen Urk B.V. is sinds 1998 op Urk ge
vestigd en heeft sindsdien verscheidene 
maritieme projecten met succes afge
rond. Het kantoor is in 1998 als zelfstan
dige vestiging opgericht en vormde sa
men met Heiman Jansen uit 
Monnikendam de Herman Jansen 

Groep.
Vong jaar werd echter besloten om volle
dig zelfstandig verder te gaan. Daartoe 
heeft Ing. Jan Zeeman per 1 januari 
2001 de resterende aandelen van het 
bureau overgenomen. Per 1 maart is de

naam gewijzigd in: Scheepsbouwkundig 
Bureau Zeeman B.V.
De adresgegevens van het bureau zijn: 
Klifkade 11 
8321 KA Urk 
Tel. 0527.687006 
Fax 0527.687017 
E-mail hjurk@xs4all.nl 
Verder voert Ing. Zeeman met de bouw
maatschappijen Jahzeel Trading B.V. en 
Jahzeel Shipping B.V. volledige projec
ten, zoals dit jaar de bouw van enkele 
gamalenkotters en van het vrachtschip 
Frisian Lady.
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Problematiek rond kaartdatum  
en GPS-datum
Uitspraak 2000 nr. 25

De "Markborg", de eerste van de serie waar ook de “Munteborg" toe behoort (Foto Flying Focus)

Indien de in de GPS ingestelde datum 
niet overeenkomt met de datum van 
de zeekaart, mag de afgelezen positie 
niet rechtstreeks in de kaart worden 
gezet.

I
n augustus 2000 heeft de Raad een uit
spraak gedaan inzake het vermoedelijk 
aan de grond raken van de “Munteborg”, 
ten anker liggend nabij Kopenhagen, 
waardoor bodemschade ontstond.

Toedracht
Op 4 juli 1999 was de “Munteborg" uit Vallvik 
(Zweden) vertrokken met bestemming Phn 
ladelphia. In Vallvik waren er rollen papier en 
cellulose geladen. Het schip had daar langs 
een betonnen kade gelegen met balken als 
tenders. Voorzover de kapitein zich kon henn- 
neren was de diepte bij de kade circa 9 meter 
geweest. Bij vertrek was de diepgang van de

“Munteborg" voor 6.55 en achter 7.01 meter. 
Alle apparatuur werkte naar behoren. Bi] Ko
penhagen zou zware olie worden gebunkerd 
uit een bunkerboot.
De reisvoorbereiding was volgens het ISM- 
systeem van de rederij uitgevoerd, de zee
kaarten waren bijgewerkt door de marof en 
de kapitein had zelf de koerslijnen in de kaart 
gezet Het reisvoorbeidingsformulier was 
door de marof ingevuld met de nummers van 
de te raadplegen BA-Pilots, de meldpunten 
voor VHF, de gegevens van de loodsdiensten 
en paralleHndex-informatie voor radarnaviga- 
tie. Op de brug hingen de standaard wachtor- 
ders en er was een wachtboek|e waarin de ka
pitein zijn instructies schreef en waarin de 
stuurman van de wacht aanvullende informa
tie voor de volgende wachten kon noteren.
Op de hondenwacht van 6 juli 1999 werd de 
zuidkust van Zweden gerond. Het weer was 
goed, wind westzuidwest kracht 3 Bft., licht 
golvende zee en goed zicht. Er werd gevaren

op BA-kaart 2595 met de diepte in vadems. 
Een kaart uit 1950, waarvan de laatste nieu
we editie was uitgegeven in 1991 en een klei
ne druk had plaatsgevonden op 6 juli 1998.
De marof had op zijn wacht de vermoedelijke 
tijd van aankomst op de rede van Kopenha
gen doorgegeven en vernomen dat de bun
kerboot een half uur van tevoren moest wor
den geroepen op VHF-kanaal 10, dat deze 
over stuurboord langszij zou komen, dat er 
met bakboordsanker moest worden gean
kerd in ankergebied 2 en dat de diepte 10 
meter was. Dit was door hem in het wacht- 
boekje geschreven. Om 04.00 uur had de 
marof zijn wacht overgegeven aan de eerste 
stuurman.
Om 04.55 uur werd de Blenheim boei gepas
seerd, om 05.27 uur, op circa een halve mijl 
van het lichtbaken van Falsterborev, werd 
koers veranderd om de noord (006°), boei M 
41 werd om 05.55 uur aangelopen en om 
06.26 uur bevond de vuurtoren van Drogden



zich 0,3 mijl over bakboord. Hier nam de kapi
tein de wacht over van de eerste stuurman en 
werd door het Drogden Channel naar Kopen
hagen gevaren. Na de vuurtoren van Drogden 
ging de kapitein over op een nieuwe kaart, 
waarop de diepten in meters waren aangege
ven, Om 07.24 uur werd Middelgrunds Fort 
over bakboord gepasseerd, waarna de eer
ste stuurman en de stagiaire naar de bak gin
gen voor het ankeren.
Om 07.50 uur werd geankerd met bak- 
boordsanker met 4 lengtes te water in anker- 
gebied 2. In de buurt lagen nog andere sche
pen eveneens ten anker. Bij het ankeren las 
de kapitein op de digitale echoloodaanwijzing 
een minimum diepte van 4.5 meter onder de 
kiel af. Daarna had hij het echolood afgezet. 
De wind was op dat moment west 3 è 4 Bft. 
en er stond weinig stroom. De kapitein had de 
DGP&positie afgelezen en in de zeekaart ge
zet. De positie was 55°45.1'N en 
012o38.8"0. Volgens de kaart was de diepte 
in het ankergebied minimaal 8.2 meter. De 
kapitein had de "note" in de kaart gelezen dat 
schepen die niet bestemd waren voor Kopen
hagen, gebruik moesten maken van ankerge- 
bieden 1 en 2, waarbij ankergebied 1 was ge
reserveerd voor schepen met een diepgang 
van meer dan 6 meter. Hij had voorheen 
meerdere malen met schepen met een diep
gang van circa 7 meter in ankergebied 2 ge
ankerd en omdat het echolood 4.5 meter had 
aangegeven, de kaartdiepte minimaal 8.2 me
ter was, ook de bunkerboot een diepte van 
10 meter had doorgegeven en het rustig 
weer was, had hij deze “note”genegeerd. Er 
werd zware olie gebunkerd, waarbij gelijktijdig 
werd ontballast uit de dubbeletodemtank 6. 
Dit ging sneller dan het bunkeren en de maxi
male diepgang was nooit meer geweest dan 
de uiteindelijke diepgang na het bunkeren van 
07,01 meter achter en 6.55 meter voor, de
zelfde diepgang als bij aankomst. Er deden 
zich geen bijzonderheden voor.
Het bunkeren was om circa 11.15 uur ge
reed. Om circa 11.40 uur werd met het anker 
hieuwen begonnen. Op het inmiddels weer bij
gezette echolood las de kapitein voor vertrek 
een diepte onder de kiel van 4.5 meter. De 
ankerketting stond stijf dwarsuit naar bak
boord volgens de eerste stuurman en indraai
en ging niet. Hierop vroeg de eerste stuur
man de kapitein om met de boegschroef een 
beetje bakboord te geven, hetgeen gebeur
de. Er kwam echter geen slack in de ketting. 
De stuurman dacht dat het schip mogelijk aan 
de grond zat, doch zei hierover niets tegen de 
kapitein. De kapitein vond het ook vreemd, no
teerde in het wachtboekje dat het schip ge
boeid leek te zitten met bakboord voorschip. 
Hij gaf vervolgens opdracht om de ketting te 
laten slacken, gaf achteruit met de hoofdmo
tor en zodra het schip vaart kreeg over de

achtersteven, lukte het wel om het voorschip 
met de boegschroef naar bakboord te draai
en en kon het anker worden ingedraaid. Bij 
het naar achteren gaan, werden er geen 
vreemde gelukten of bewegingen waargeno
men. Om circa 12.05 was het anker thuisge- 
hieuwd en werd de reis vervolgd.
Volgens de kapitein meldde kort na het anker- 
op gaan, om circa 12.10 uur, de hoofdwerk
tuigkundige dat de overflowtank van de gaso
lietanks door water in de tank in alarm kwam; 
de overflowtank bleek vol water te zitten. In 
het wachtboekje noteerde hij dat de gasolie- 
overflowtank vol water zat, gevolgd door de 
aantekening “12.05 anker thuis".
Waarom er water in de overflowtank stond 
was onduidelijk. De kapitein zocht contact 
met de rederijnnspecteur in Delfzijl, die het 
probleem zou uitzoeken. Daar werd volgens 
de deskundige met meteen aan bodemscha- 
de gedacht.
Om circa 15.23 uur werd de “Munteborg”op> 
geroepen door een Zweeds kustwachtvlieg- 
tuig, over een door het vliegtuig waargenomen 
oiiespoor van de “Munteborg”. Vanaf het schip 
was niets te zien. De kapitein nam vaart terug 
en kreeg opdracht te wachten op een “boar- 
ding party" van de Zweedse Kustwacht. Deze 
kwam om 16.55 uur aan boord. Vanaf de kust- 
wachtboot werd er geen olie waargenomen en 
na een aanvankelijke toestemming om door te 
varen naar Nederland voor een duikeronder- 
zoek, besliste de Zweedse Scheepvaartin
spectie later dat er eersteen duikeronderzoek 
in Göteborg moest plaatsvinden.
Hiertoe werd om circa 20.00 uur koers gezet 
naar Göteborg, alwaar op 7 juli om circa
02.00 uur onder loodsaanwijzing ter rede 
werd geankerd voor inspectie door duikers 
van de Zweedse Kustwacht. De duikers con
stateerden een aantal deuken. De kapitein 
ging er vanuit dat deze bodemschade het ge
volg was van de problemen die ochtend bij 
het ankerop gaan, waarbij het schip kennelijk 
aan de grond had gezeten. Omdat er verder 
geen olielekkage werd geconstateerd, kreeg 
de “Munteborg” toestemming om de haven 
binnen te lopen, alwaar op 7 juli om circa
14.00 uur werd afgemeerd. Bij een, in op
dracht van de redenj uitgevoerd duikeronder
zoek, werd geconstateerd dat er een scheur 
van 50 bij 5 centimeter stuurboord achter in 
stuurboord gasoliebodemtank zat, op de bij 
het achterschip reeds naar binnen lopende 
kimgang.
De kapitein waarschuwde het klassebureau 
en hij verzocht de rederij om de Scheepvaart
inspectie in te lichten. Hij maakte geen 
scheepsverklaring op.
De scheur werd onder toezicht van klasse tij- 
delijk gedicht en de vervuilde gasolietank 
leeggepompt, waarna het schip toestemming 
kreeg om naar Nederland te varen voor defim-

tieve reparatie. Na aankomst n Detfzijl werd 
de ladmg overgeladen m de “Markborg".
De “Munteborg" werd naar Vlaardingen geva
ren, waar het schip werd gedokt voor repara
tie.
Toen de Shnspecteur op 23 juli de schade 
aan het schip in het dok kwam inspecteren, 
bleek deze al voor 75% hersteld te zijn. 
Volgens de deskundige van de rederij zat de 
schade aan stuurboord, hetgeen te zien was 
aan de verse verfschaden. De inzettingen en 
de verfschade over bakboord waren duidelijk 
van veel eerder. Ook was stuurboordkimkiel 
vanaf het midden naar achteren omhoog ge
bogen. De schade aan bakboordkimkiel was 
van oudere datum.

Beschouwing
Pas ruim na vertrek van de ankerplaats, nadat 
er een oiiespoor was waargenomen door het 
kustwachtvliegtuig, er wateralarm was ge
weest in de overflowtank van de gasolietanks 
en een eerste duikeronderzoek bodemscha
de aantoonde, werd aanvankelijk aangeno
men dat het schip op de ankerplaats 2 bij Ko
penhagen, toen het hieuwen van het anker 
niet goed lukte, aan de grond heeft gezeten 
met bodemschade als gevolg.
De Raad heeft de omstandigheden, welke 
zouden hebben geleid tot het aan de grond ra
ken in het ankergebied 2, en de daardoor ont
stane bodemschade aan de “Munteborg'on- 
derzocht. Omdat de Raad er met geheel van 
overtuigd is dat de bodemschade in het an
kergebied is ontstaan, heeft hij tevens de ge
varen route van de “Munteborg" naar Kopen
hagen in het onderzoek betrokken.

De schademelding
Rederij en schip waren ISM gecertificeerd. 
Desondanks ging het melden en afhandelen 
van de schade naar en door de diverse instan
ties niet goed.
De kapitein lichtte niet zo spoedig mogelijk de 
Scheepvaartinspectie in, als voorgeschreven 
in het Schepenbesluit 1965 artikel 32. Hij had 
de rederij gevraagd om drt te doen.
De Raad wijst erop dat het melden aan de 
Scheepvaartinspectie een verantwoordelijk
heid van de kapitein is, en als hij de rederij 
vraagt om dit te doen, het verstandig is te vra
gen hem ter informatie het bericht van de re
derij aan de Scheepvaartinspectie toe te stu
ren of dit anderszins te bevestigen.
Het ging vervolgens weer mis met de commu
nicatie tussen de rederij en de Scheepvaartin
spectie, toen het schip in Vlaardingen in het 
dok lag.
Nadat er schade in Göteborg was vastge
steld, had de kapitein ingevolge het Wetboek 
van Koophandel artikel 353 een scheepsver
klaring dienen op te maken. Dat heeft hij niet 
gedaan.



De bodemschade
Het weergegeven schadebeeld, stuurboord 
achter, rijmt naar het oordeel van de Raad 
met helemaal met het vermeende aan de 
grond zitten in het ankergebied, waarbij de 
ketting strak bakboord dwarsuit stond en het 
voorschip niet was te bewegen, niet met het 
ankerspil noch met de boegschroef. Te ver
wachten was dat er dan schade bakboord 
voor zou zijn, hetgeen niet het geval was.

Het ankeren
De kapitein had de "note”in de kaart gelezen, 
dat ankergebieden 1 of 2 gebruikt moesten 
worden door schepen niet bestemd voor Ko
penhagen en dat ankergebied 1 gereser
veerd was voor schepen met een diepgang 
van 6 meter of meer. Ook in de BA-Pilot had 
hij dit kunnen lezen. Deze had hij echter niet 
geraadpleegd, waarmee de kapitein zelf de 
tekortkoming in de reisvoorbereiding onder
streepte: dit soort gegevens uit de pilot horen 
in de reisvoorbereiding te staan.
Ondanks een diepgang van de “Munteborg” 
van 7.01 meter, besloot de kapitein toch in 
ankergebied 2 te ankeren.
De beweegredenen van de kapitein lijken be
grijpelijk. De kaart gaf een minimum diepte 
aan van 8.2 meter bij Mean Sea Level, terwijl 
er bij Kopenhagen nauwelijks verval is; boven
dien had de kapitein al eerder met schepen 
van gelijke grootte in ankergebied 2 gebun
kerd en had de bunkerboot ankergebied 2 op
gegeven met een diepte van 10 meter, terwijl 
bij het ankeren het echolood een geruststel
lende diepte van 4.5 meter onder de kiel had 
aangegeven,
De in het ankergebied aangegeven “note” is 
echter niet voor niets door de kaartproducent 
vermeld. Uit het op de kaart vermelde “sour- 
ce diagram” blijkt dat de opnemingen in het 
ankergebied 2 dateren van 1957-1965; rela
tief oud en daarom minder betrouwbaar.

Het was dus niet verstandig van de kapitein 
om het advies van de bunkerboot op te vol
gen en de kaartaanwijzingen te negeren. De 
Raad kan dan ook geheel instemmen met het 
besluit van de rederij om niet meer te bunke
ren in ankergebied 2 met schepen met een 
diepgang van meer dan 6 meter.
Bij het ankerop gaan las de kapitein op het 
echolood een diepte van circa 4.5 meter af. 
Het schip lag ongeveer noordwest voor bij 
een westelijke wind, kracht 3 a 4 Bft. De ket
ting stond bij het hieuwen stijf, dwarsuit over 
bakboord en indraaien lukte niet. Ook met de 
boegschroef lukte het echter niet om het 
voorschip naar bakboord te krijgen.
De ketting werd slack gegeven en toen er 
achteruit werd geslagen, bewoog het schip 
achteruit, zonder dat er iets bijzonders werd 
gemerkt en kon de kop met de boegschroef

wel naar bakboord worden gebracht en het 
anker kon worden ingehieuwd.
Dit alles duidt erop dat het schip aan de grond 
zat en dat hierbij bodemschade kan ontstaan 
is duidelijk.
Merkwaardig is echter dat het schadebeeld 
geen verse sporen in het vtak van het voor
schip over bakboord aangaf, terwijl het schip 
niet naar bakboord kon worden bewogen. 
Onverlet latend dat de Raad van oordeel is dat 
de kapitein met in ankergebied 2 had moeten 
ankeren en het lijkt dat het schip aan de grond 
zat toen het voorschip niet naar bakboord 
was te krijgen, kan, lettend op het schade
beeld, niet met zekerheid worden gezegd dat 
deze schade ontstaan is ten gevolge van het 
ankeren in ankergebied 2.

De ankerpositie in de zeekaart 
De ankerpositie was bepaald met DGPS, in de 
nieuwe metrische kaart gezet en lag circa 
375 yards vanaf de westgrens van ankerge
bied 2 met een kaartdiepte tussen de 8.2 en 
8.8 meter. Later had de kapitein de ankerpo
sitie overgezet in de oude vademkaart, waar
bij zijn positie nog steeds in het ankergebied 
lag, doch nog maar circa 200 yards vanaf de 
westgrens. Een verschil waar hij geen verkla
ring voor had. Ook was de diepte in de 
vademkaart minder, 3.5 vadem = 6.4 meter, 
te weinig voor de 7.01 meter van de ‘‘Munte
borg".
Het verschil in positie was het gevolg van de 
overgang in de nieuwe kaart op de WGS84 
datum (ellipsoïde), dezelfde als gebruikt door 
het GPS-systeem. De oude vademkaart was 
gemaakt in 1950 met een niet genoemde da
tum, Alle posities uit de oude vademkaart blij
ken in de nieuwe WGS84 kaart circa 180 me
ter om de westzuidwest verschoven, De 
bedoeling is dat alle zeekaarten in de toe
komst in WGS84 zullen worden omgezet. Mo
menteel is pas 5 a 10 procent van de circa 
3000 zeekaarten in de wereld omgezet in 
WGS84, waaronder de door de kapitein ge
bruikte nieuwe kaart. Voor wat betreft de Ne
derlandse zeekaarten is de verwachting dat 
eind 2000 circa 75% in WGS84 zal zijn omge
zet. Omdat in zeekaarten posities uitsluitend 
in het horizontale vlak worden vastgelegd, 
wordt de datum van de kaart ook wel ge
noemd de horizontale datum.
Als verticaal referentiemveau of verticale da
tum om de waterdiepten aan te geven, wordt 
in zeekaarten veelal "gemiddeld laaglaagwa- 
terspring”(GLLWS), "lowest astronomical tide” 
(LAT) of “mean sea level”(MSL) gebruikt, het
geen evenals de horizontale datum ook in de 
zeekaart staat vermeld. MSL wordt daarbij 
meestal gebruikt in vrijwel getijloze gebieden 
zoals, in dit geval, de Sont, Landen hebben in
middels afgesproken om zeekaarten zoveel 
mogelijk op LAT te gaan baseren.

Het voortteel van een kaart m WGS84 is dui
delijk: dan kunnen de van de GPS afgelezen 
posities m WGS84 rechtstreeks in de kaart 
worden gezet.
De aarde met zijn oceanen is met echt rond, 
maar lijkt overdreven gezegd meer op een 
grillig gevormde aardappel. In eerste instantie 
wordt het fysisch aardoppervlak benaderd 
door gemiddeld zeeniveau - de gecwte - een 
vlak waar overal de zwaartekracht loodrecht 
op staat. Dit vlak heeft door de verschillen in 
zwaartekracht nog steeds bergen en dalen, 
zodat daar nog steeds moeilijk honzontale 
richtingen, posities en afstanden op kunnen 
worden berekend. Daarom heeft men tn ver
schillende landen en regio's deze geotde be
naderd door ellipsoïden, die lokaal zo goed 
mogelijk aansluiten bi| de geoide. Lokale posi
ties worden uitgedrukt in dit lokale stelsel, de 
lokale horizontale datum. Van deze ellipsoïden 
worden dan kaarten gemaakt, waarvoor weer 
verschillende projecbemethoden kunnen wor
den gebruikt om van de ellipsoïde naar het 
platte vlak van de kaart te komen. Voor zee
kaarten is hierbij de Mercator projectie het 
meest gangbare.
Over de hele wereld zijn er circa 80 van dit 
soort rekenvlakken of datums, ellipsoïden, in 
gebruik. In Japan is dat bijvoorbeeld de Tokyo 
datum, in Noord-Amerika de North American 
Datum (NAD) en in NoordEuropa de Europe- 
an Datum (ED50), waar men in 1950 heeft af
gesproken deze voor heel Noord-Europa bij 
het maken van zeekaarten te gebruiken. 
Omdat GPS een wereldomvattend positiebe- 
palingssysteem is, werd in 1984 hierover één 
grote, de aardgeoide zo goed mogelijk om
vattende ellipsoïde, als geodetisch referentie
systeem of rekenvlak voor posities inge
voerd, de WGS84 datum. In de Internationale 
Hydrografische Organisatie (IHO) werd afge
sproken dat in de toekomst alle zeekaarten 
naar dit rekenvlak zullen worden omgezet. Dit 
is erg veel werk en zal nog een groot aantal 
laren vergen,
De posities van een punt op aarde in de lokale 
datum en WGS84 zijn niet gelijk. Dit verschil is 
in de Noordzee in de orde van 125 meter, 
maar kan op andere plaatsen op aarde oplo
pen tot meer dan een kilometer. Tegenwoor
dig hebben alle GPS ontvangers de mogelijk
heid om de uitlezing van de positie in elk 
gewenst stelsel te geven. Het is dus van het 
grootste belang dat de posibfruitlezing van de 
GPS in de dezelfde datum staat als de datum 
van de gebruikte kaart. Varend in de Noord
zee op een kaart met als horizontale datum 
ED50, zal deze datum dus ook op de GPS 
moeten worden ingesteld. Als men vervol
gens naar Japan vaart zal onderweg een aan
tal malen een andere datum, die in de kaart 
staat waar op wordt genavigeerd, moeten 
worden ingesteld en als er op een kaart wordt



gevaren waarop geen datum staat vermeld, 
zal het duidelijk zijn dat de in deze kaart gezet
te GPS-positie flink kan afwijken.
In de GPS had men aan boord van de ''Munte
borg" niets aan de GPS instellingen gewijzigd 
en het is dan ook aannemelijk dat er een da
tum, waarschijnlijk ED50, stond ingesteld. In 
dat geval zou het verschil in positie circa 125 
meter zijn geweest, bij een andere datum zelf 
veel groter, Omdat de kapitein werkte in een 
WGS84 kaart had hij deze datum dan ook in 
de GPS moeten instellen.
Voor wat betreft de dieptecijfers in de kaart is 
het van belang dat de kapitein of stuurman het 
"source diagram" in de kaart raadpleegt, om te 
zien wanneer het gebied waarin hij zich bevindt 
voor het laatst werd opgenomen. Hoe langer 
geleden, hoe minder hij op de dieptecijfers 
mag blindvaren. Zelfs op de nieuwe metrische 
kaart die de kapitein gebruikte, is te zien in het 
"source diagram" dat de dieptegegevens van 
ankergebied 2 dateren van 1957-1965. Vol
gens die gegevens was het echter wel dieper 
dan in de oude vademkaart uit 1950.
De oude BA vademkaart was dan ook niet ge
corrigeerd met de nieuwste dieptegegevens 
uit 1957-1965, deze werden pas opgenomen 
in de nieuw samengestelde metrische kaart 
van 1999. Door de Deense Hydrografische 
Dienst waren ze in 1980 in Deense kaarten 
verwerkt.
Gezien de niet al te recente dieptecijfers zou 
het in ankergebied 2 dus dieper kunnen zijn 
dan aangegeven in de kaart, maar ook ondie
per. Reden waarom de kaartproducent, de 
Deense Hydrografische Dienst, de veilige 
kant had gekozen en in de pitot en nu ook in 
de nieuwe kaart een “note” had gezet dat de 
ankerplaats niet gebruikt moet worden door 
schepen die dieper steken dan 6 meter.
Door toch in ankergebied 2 te gaan ankeren 
en alle aanwijzingen dienaangaande te nege
ren, heeft de kapitein blijk gegeven weinig be
grip te hebben van dit soort zaken.
Omdat hij niet de enige is en vooral ter lering 
is de Raad bovenstaand wat dieper op deze 
materie ingegaan.

De route naar Kopenhagen 
De zuidelijke aanloop naar Kopenhagen ken
merkt zich door niet al te diep water, tussen 
de 9 en 12 meter, terwijl een deel van het 
Drogden Channel tot een diepte van minimaal 
8 meter is gebaggerd. Ook liggen er enkele 
wrakken op de route, waarvan er één volgens 
de kaart een minste diepte boven zich heeft 
van 9 meter, terwijl er tussen Drogden en de 
ingang van het Drogden Channel aan bak
boord twee bulten waren van 7.7 en 7.9 me
ter, In het zuiden bij het lichtbaken van Falster- 
borev was het in de binnenbocht circa 8 
meter diep en de kapitein had in het wacht- 
boekje daarom een aanwijzing gegeven om

niet al te dicht langs de boei bij het begin van 
deze bocht te gaan. Tevens stond deze bocht 
in de kaart gearceerd en stond in de kaart 
een aantekening om de vaart te reduceren tot 
11 mijl per uur in verband met de squat.
Op zich goede maatregelen. Uit de passeeraf- 
stand van Falsterborev blijkt dat de eerste 
stuurman rum de binnenbocht heeft gemeden. 
De Raad acht een squat van 2 meter niet re
alistisch voor een vaart van circa 14 mijl per 
uur, zodat ook een wrak met een kaartdiepte 
van 9 meter, dat op de route naar Drogden 
ligt, in principe geen gevaar kon opleveren. 
Anders ligt dat echter kort na Drogden, waar 
het 8.5, 8.3, 7.7 respectievelijk 7.9 meter 
diep is en in de circa 300 meter brede beton
de vaargeul van het Drogden Channel, waar 
het 8 meter diep is, met direct buiten de boei
enlijn diepten van 6.6 en 7 meter.
De Raad merkt hierbij op dat in het voorjaar 
2000 de beide bulten door de Deense Hydro
grafische Dienst zijn onderzocht: dit bleken 
twee rotspartijen te zijn welke werden verwij
derd, waarna de diepte met NtM nr. 35/2000 
ook naar 8 meter werden gewijzigd. Op de 
rotsstukken zaten verfsporen die erop duidden 
dat ze door een schip waren geraakt. Dat deze 
sporen niet van de “Munteborg” hoeven te zijn 
is duidelijk, het is echter niet uit te sluiten. 
Drogden Channel is goed beboeid en het is 
aannemelijk dat de kapitein bij het goede zicht 
het schip op zicht van de boeien door de geul 
heeft gestuurd.
Het schip was circa een halve meter stuurlas
tig en theoretisch zou het met stuurboords- 
kimkiel ergens overheen geschoven kunnen 
zijn, waardoor deze vanaf de midscheeps 
naar achter oplopend omhoog werd gebo
gen. Alhoewel de Raad het onwaarschijnlijk 
acht dat zoiets gebeurt zonder dat men aan 
boord iets merkt, kan het lettend op de ge
volgde route met de nauwe marges voor wat 
betreft de diepte en de navigatie, echter niet 
worden uitgesloten.
Het zou ook mogelijk zijn dat in Vallvik, waar 
het schip over stuurboord langs een betonnen 
kade had gelegen, op grotere diepte een uit
stekende rand had gezeten, waar het schip bij 
het beladen op is gezakt. Alsdan zou het 
schip op 5 juli ook olie moeten hebben verlo
ren, waarvoor geen aanwijzingen zijn, doch 
het is eveneens niet uit te sluiten.

Conclusie
De bodemschade van de “Munteborg", welke 
leidde tot ofelekkage en een oliespoor, zou n 
het ankergebied kunnen zijn ontstaan. De kapi
tein had daar, gelet op de diepgang van het 
schip en de aanwijzingen in de kaart dat sche
pen met een diepgang van meer dan 6 meter 
in een ander ankergebied moesten ankeren, 
niet moeten gaan ankeren. Zijn ankerpositie be
paalde hij met de DGPS, waarin waarschijnlijk

een niet met de zeekaart overeenkomende (ho- 
nzontale) datum stond mgestetd, waardoor zjn 
posrtie ruet nagenoeg in het midden van de 
area was, doch vermoede^ meer om de west 
lag, dichter bt| de rand van het ankergebied.
De bodemschade zat voornameliik stuur
boord achter, hetgeen niet strookt met het 
feit dat het voorschip met naar bakboord was 
te bewegen; meer waarschijnlijk was dan dat 
er schade over bakboord zou zijn geweest, 
hetgeen niet het geval was.
Hoewel aannemelijk, is de Raad er niet hele
maal van overtuigd dat de bodemschade is 
ontstaan in het ankergebied en kan de kapi
tein dan ook geen schuld toeschrijven aan de 
scheepsramp, zijnde bodemschade ontstaan 
in het ankergebied.
Dit laat onverlet dat er bodemschade was. 
Niet uit te sluiten is dat deze was ontstaan bij 
het laden in Vallvik of door onnauwkeurige na
vigatie en te hard varen in ondiep water.

Beslissing
Gelet op bovenstaande legt de Raad de kapi
tein geen maatregel op.

Leringen
1. Indien de in de GPS ingestelde datum niet 

overeenkomt met de datum van de zee
kaart, mag de afgelezen positie niet recht
streeks in de kaart worden gezet.

2. Een diepgang van 7 meter is bij het varen 
door de Sont marginaal. De kaartdiepten 
dienen goed te worden bestudeerd en 
waar nodig dient de vaart te worden aan
gepast, teneinde de squat van het schip te 
verminderen en voorzichtig te kunnen 
manoeuvreren.

3. “Notes" in de kaart zijn niet voor niets; het 
is goed zeemanschap deze te bestude
ren, te begrijpen en te gebruiken. In dit ge
val negeerde de kapitein een “note" over 
het ankergebied en was hij er niet van op 
de hoogte welke kaartdatum er werd ge
bruikt.

4. Het inlichten van de Scheepvaartinspectie 
en het opmaken van een scheepsverkla- 
ring na het ongeval zijn verplichtingen van 
de kapitein.

5. Het simpelweg opnemen in de reisvoorbe- 
reiding van het pilotnummer is niet vol
doende; de Pilot dient mede bestudeerd 
te worden en van belangzijnde bijzonder
heden moeten in de reisvoorbereiding 
worden vermeld.

Aanbeveling
Het onder de aandacht brengen van kapiteins 
en stuurlieden van de problematiek met be
trekking tot het overeenkomen van de kaart
datum en de in de GPS ingestelde datum, 
door rederijen, beroepsverenigingen en vak
bladen.
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The variability of the random buckling 
loads of beams and plates with the sto
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ric properties is studied in this paper us
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neous stochastic fields. The variance of 
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This paper deals with the application of 
different methods to estimate the occur

rences of high sea states. A case study 
of the Norwegian continental shelf is con
sidered. The Annual Maxima Method and 
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and 100 years. Several parametric mod 
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The idiosyncratic characteristics of the 
shipping industry render the prudent ap
praisal of shipping investments impera
tive. Despite this, the shipping finance lit
erature seems to have placed greater 
emphasis on the issues of credit analysis 
and raising funds for shipping invest
ments as opposed to shipping invest
ment appraisal and lund allocation. Hav
ing recognised this gap, this study aims 
to make a contribution in this respect 
through a qualitative empirical investiga
tion. Data were collected through a mail 
survey of UK-based ship operators. The 
analysis of the results revealed the prac
tices of the UK-based ship operators sur
veyed as to the popularity of the various 
quantitative techniques, the practices as 
to risk assessment and modelling and 
the qualitative factors influencing invest
ment appraisal and decision making. It 
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Ferner, B.; Baitis, A.F.; Manning. A.
Naval Engineers Journal (002160), 
200007, vol.112, no.4, pg-297, nrpg- 
19, gr-12,ta4, dr-6, ENG 
The landing period designator (LPD) is 
primarily a visual aid that provides air and 
ground crew an unambiguous means of 
interpreting helicopter and safe landing 
and deck handling conditions. LPD, an 
application of dynamic interface (01) stud
ies, was developed to describe in real
time the responses of an air vehicle to 
the boundary layer processes during air 
vehicle launch and recovery, LPD is an 
attempt to pay greater attention to the 
dynamic issues encountered by free 
bodies (air vehicles, for example) on 
launch and recovery. A review of the 
tools used to develop the LPD is made. A 
brief synopsis of the theory and calcula
tion of the ship motion and dynamic inter
face simulation programs, is presented. 
1211705:1211766

SWZ 010306
Trimaran hullform demonstrator 
high speed data acquisition system
Marshall, B.R.; Antenucci, J.A.; Kraynik, 
D.L.; Dianora, M.D.; Woolaver, D.A.
Naval Engineers Journal (002160), 
200007, vol.112, no.4, pg-167, nrpg9, 
dr-3, ENG
The Research vessel (R/V) Triton is a tri
maran hullform prototype being built and 
evaluated by the UK Royal Navy with 
technical support from the United States 
Navy. This paper provides a synopsis, 
development approach, and key 
specifics of the Trials Instrumentation 
System (TIS), a highly flexible, distrib
uted, data acquisition system. It high
lights the many capabilities and features 
of the TIS and its Ethernet network, pro
vides descriptions of the system archi
tecture and interconnections, and pre
sents an overview of the software which 
has been tailored for the trials of the R/V 

Triton.
0150412:0160617; 1211720 

SWZ 010307
Electronic navigation on the Coast 
Guard's medium-endurance cutters

Ronan, D.; Routhier, T.; Ryan, J.
Navigation (001470), 200005, vol.47, 
no.l, pg-51, nrpg-14. dr-22, ph-1, ENG 

To effectively carry out search and res
cue, drug enforcement, fisheries en
forcement, alien interdiction, and de
fense operations, the U.S. Coast Guard's 
Famous class rnediumendurance cut
ters require a robust electronic naviga
tion system fully integrated with the 
ship's command and control (C2) sys
tem. Since 1995, the U.S. Coast Guard 
Command and Control Engineering Cen
ter (C2CEN) has been developing a fully 
integrated C2 navigation system built up
on the Department ol Defense's Defense 
Information Infrastructure-Common Op
erating Environment (DlfCOE). 
0210300:0210210

SWZ 010308
Optimum sensor placement for 
structural damage detection
Shi, Z.Y.; Law, S.S.; Zhang, L.M.
Journal of Engineering Mechanics (CB 
334 H), 200011, vol. 126, no .ll, pg- 
1173, nrpg-7, gr-4, ta4, dr-3, ph-1, ENG 
A method of optimizing sensor locations 
and detecting damage m a structure using 
the collected information is presented in 
this paper. Unlike most methods found in 
the literature, the sensor locations are pri
oritized according to their ability to locali
ze structural damage based on the 'eigen
vector' sensitivity method. This is in line 
with the requirements for structural dama
ge localization. Only a small subset in the 
total structural degreesof-freedom is ins
trumented, and the incomplete modes 
yielded from these optimized sensor loca
tions are used to localize structural dama
ge. Numerical example and test results 
show that this approach is effective for de
tecting structural damage directly using 
optimum and incomplete test modes. 
0630320:0630215

SWZ 010309
On the parametric dependence of 
springing damping of TLP and spar 
columns
Tao, L.; Thiagarajan, K.P.; Cheng, L. 
Applied Ocean Research (000080), 
200010, vol.22, no.5, pg-281, nrpg-14, 
gr-12, dr-3, ENG
The nonlinear viscous damping forces 
on a Tension Leg Platform (TLP) column 
experiencing "springing” vibration are 
calculated by directly solving the Navier- 
Stokes equations. Different characteris

mailto:request@ibrary.tudelft.nl


tics ol heave damping have been found 
in two different regimes in ranges of Keu- 
legarvCarpenter(KC).
0630220;0630219

SWZ 01-03-10
On the use of the autocorrelation 
function to identify the damage In 
the side shell of a ship’s hull
Zubaydi, A.; Haddara, M.R.; Swamidas, 

A.SJ.
Marine Structures: Design, Construction 
& Safety (001907), 200012, vol. 13, 
no.6, pg-537, nrpg-15, gr-10, ta-2, dr-7, 
ENG
When structural damage occurs, the dy
namic characteristics ot the structure 
changes correspondingly. This can be 
used to detect damage occurrence. In 
this paper, an autocorrelation function 
was utilized to identify damage in the

side shell of ship structures using a com
bination of experimental and numerical 
studies. A stiffened plate was used to 
model the side shell of a ship structure. 
The damage was simulated by a cut in 
the longitudinal near the transverse 
member. The cut was made using a 
hacksaw. An experimental study using 
modal testing methods was carried out 
to measure the random response time 
history of the undamaged and damaged 
stiffened plate model. The random re
sponse time history was used to obtain 
its autocorrelation function and its ran
dom decrement signature.
0140120

SWZ 01-03-11
Prediction of wake wash from high
speed craft in coastal areas
KofoedHansen, H.; Jensen, T.; Kirke-

gaard. J.; Fuchs, J.
RINA International Conference on Hydro
dynamics of High Speed Craft (CB C200- 
1014), 199911, no.12, pg-1, nrpg-11, 
gr-21, ta-1, dr-3, ph6, ENG 
This paper describes the phenomena 
and the application of an efficient numeri
cal model to describe the wave propaga
tion and transformation from a ferry 
route to the nearby coasts. The metho
dology has been successful applied as 
part of the documentation requested 

from ferry operators during their permit 
applications to operate in Danish waters. 
Comparisons between full-scale meas
urements and numerical results are pre
sented in this paper as well as a discus
sion of application of the modelling 
approach.
0112100;0150631

SWZ 01-03-12
Methods for assessing the seakee- 
ping performance of competing 
high speed vessel design
Mofland, A.F.; Taunton, DJ.
RINA International Conference on Hydro
dynamics of High Speed Craft (CB C200- 
1014), 199911, no.l, pg-1. nrpg-16. gr- 
12.ta-12, ENG
This paper describes methods which ha
ve been developed tor estimating the 
seakeeping performance of high speed 
craft and, particular, the application of 
suitable criteria for assessing the perfor
mance of alternative vessels at the de
sign stage. The methods use a data ba
se of motion transfer functions for high 
speed monohulls and catamarans, to
gether with assumed wave energy spec
tra for the relevant operational sea area. 
0112100:0150600

C onoship International zoekt

scheepsbouwkundig ontwerper 
en rekenkundig medewerker

Conoship International, gevestigd 
rc Groningen, is al 47 jaar "fhe 
International Matchmaker in Shipbuil
ding’ voor 10 scheepswerven in het 
Noorden van Nederland.
De hoofdactiviceiten zijn marketing &L 
sili-s (wereldwijd) en engineering & de
sign.

Hebt u  interesse?
Raadpleeg dan onze website 
http://www.conoship.com

CONOSHIP
I N T E R N A T I O N A L

S b

VAN VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERU B. V. 
Tel. 0418-571200

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

PROMAC B.V.
Tel. 0418-Ó83333

Scheepsschroeven 
HODI straal bui zen 
Industrieel gietwerk 
Machinefabriek

Schroefreparatie 
Occasion schroeven 
Zinkanoden 
Slijtsloffen

Shjumnachines, Roeren 
Verstelbare schroeven 
Boegschroeven 
Waterpompen 
Scheepskranen 
Koel-, vries-, en 
scherfijsinstallaties 
Vloeiboar ijs installaties 
Waterbehandeling s- 
installoties

EEN VOORSPRONG IN 
KWALITEIT EN TECHNIEK 

VAN VOORDEN-PROMAC

http://www.conoship.com


N ieuw e carrièrekansen voo r  ervaren  
zeelieden lopen bijna van stapel...

Op zoek n a a r  een fo n k e le n d e  c a rr iè re ?  Heb dan nog  
e v en t jes  g e d u ld .  W ant onze n ie u w b o u w ta n k e rs  lopen  
b i jn a  van s tape l.  Voor deze sch it te rende , n ieuw e  tankers  
van 4.100 GT en 2430 K W  zoeken w i j  n a m e li jk  e rvaren  
zeelieden, zoa ls :

, b d a n n o g  K a p i t e j l l S
in k e rs  lopen ■
nieuwe tankers i Eerste en Tweede

l i jk  e rvaren S t U U H j e d e n
Eerste en Tw eede

W e rk tu ig k u n d ig e n

Wij b ieden,  
onder  meer:
- G oede  v e r lo f r e g e l in g
-  8 w e k e n  o p / 8  w e k e n  af

-C o n c u r re r e n d  sa la r is

- G oede  d o o rg r o e i -  en 

p ro m o t ie m o g e l i j k h e d e n
- C ursussen  en t ra in in g e n

M o n ste r  nu a lvast  aan
H ee ft  u in te resse  v o o r  één van 

de b o v e n s ta a n d e  fu n c t ie s ,  o f 

w i l t  u m e e r  in fo rm a t ie ?

K ijk  dan op  w w w .m a r in c re w .n l . 
V o o r  te le fo n is c h e  in fo rm a t ie  o f  

u w  s c h r i f te l i jk e  s o l l i c i t a t ie  kun t 
u zich w e n d e n  t o t  dhr. M. M arree  

van M a r in  C rew  BV.

M arin  C re w  B.V.
Marin Crew B.V. verzorgt het crew- 
management voor uiteenlopende  
typen schepen, zoals producttankers  
en multipurpose- en drogelading- 
schepen met zelflos-installatie, 
variërend tussen de 2.200 en 10.000 
DWT. Het vaargebied is met name 
Europa, het Middellandse-Zeegebied  
en Noord-Amerika.

H oge land s te rw eg  14 • 9936 BH Farm sum  

P.O. Box 121 * 9930 AC D e lfz ijl • The N e th e rlan ds  

Tel. +31 (0]596 63 39 22 • Fax +31 |0 ]596 63 39 29 

In te rn e t: w w w .m a rin c re w .n l 

E -m a il: c re w d e p a rtm e n t@ m fm a rin e d iv is io n .n l

Marin Crew
M e m ber M anagem en t F a c ilitie s  G roup

http://www.marincrew.nl
http://www.marincrew.nl
mailto:crewdepartment@mfmarinedivision.nl


Advertorial

H O L L A N D  M A R I N E  EQUIPMENT
V E R E N IG IN G  VAN M A R IT IE M E  TOELEVERANCIERS

P artn ers  in quality

ABB Marine & Tlirbochargers 
Ajax Fire Protection Systems BV 
Aiewijnse Holding BV 
Alewijnse M.irine Systems (AMSJ BV 
Aiewijnse Nijmegen Schepen BV 
Ak’wiinse Noord BV 
Alphatron Marine BV 
AMW Marine BV 
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Eleciro Industrie BV 
Bell Licht
Bennex Holland BV 
Bloksma BV 
BOT Groningen BV 
Cenlrnalslaal BV
Central Consulting Croup BV (CCG) 
Coops en Niehorg BV 
Corrosion & Water-Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI BV
Datenia Delfzijl BV 
Deno Compressors 
Discom BV 
Drumarkon BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 
Eefting Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
el-Tbc
Machinefabriek EMCÉ BV 
Euronorm Duursma Groep 
Flender Bruinhof Marine 
Van de Graaf BV 
Grettco BV
GTI Marine & Offshore
Helmets Accommodatie en Interieur BV
HM A Power Systems BV
Holland Marine Services Amsterdam BV
HollandRoerpropeller
Hylop BV
l i l t '  Holland NV Lagersmit 
1HC Holland NV Nube + Staal 
liutech Marine & Industry BV 
Information Display "technology BV 
John Crane-l.ips BV

K&R pompen BV
Kelvin Hughes Observator BV
Kongsherg Maritime Ship Systems BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kmijeveld BV
[binkhorst Touwfabrieken BV
Leistritz Nederland
BV Installatiebouw Van der Leun
Litton Marine Systems BV
Loggers BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marilex BV
Marilux BV
Marktechnical BV
Materiaal Metingen Europe BV
Maxcargo BV
Technisch Bureau Mercurex BV 
Merewido Europe BV 
Merrem Andre de la Porie BV 
Mulder & Rijke BV 
Navylle BV
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV 
Nicoverken Holland BV 
Niihuis Pompen BV 
ODS BV
Praxis Automation Technology 
Promac BV
Radio Holland Marine BV 
RECON Technische Installaties BV 
Rexroth BV 
Ridderinkhof BV 
Rotor BV
Rubber Design BV 
Sandfirden 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
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems

Stork Cears & Services BV 
Stork-Kwant 
Techno 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
Rederij Gebr. Wijsmuller
Winel BV
Wintt’b v.o.f.
Wolfard’s Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Zematra BV

Geassocieerde leden
NCM Marine

Nieuwe leden
Eekels Elektrotechniek BV 
BV Installatiebouw Van der Leun

Holland Marine Equipment
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw
Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. (010)444 43 33
Fax (010)213 07 00
E-mail: info@hme.nl
Internet: www.hme.nl

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


VerenigingslUieuw s

V o o r de boeg...

• Ronde Tafelconferentie
Het H M E-rapport 'C lassifica tiem aat- 
schap p ijen : een  k lasse  a p a r t ' bevat de 
re su lta ten  v an  het o n d e rzo ek  n a a r  de 
d ien s tv e rlen in g  van  c lassifica tiem aat- 
schappijen  aan  de m aritiem e toeleverings- 
industrie . Dit rapport d ient als basis voor 
een  Ronde T afelconferen tie  e in d  april. 
B ehalve de k la sse b u rea u s  z ijn  ook de 
m aritiem e  b ran ch ev eren ig in g en  en  de 
Scheepvaartinspectie  uitgenodigd. Doel is 
u iteraard  oplossingen te vinden voor de in 
h e t o n d e rzo ek  g eco n s ta tee rd e  k n e lp u n 
ten.

• Missie Roemenië
De Roem eense scheepsbouw  biedt veelbe
lovende  p e rsp ec tiev en  voor to e lev eran 
ciers. Om hier op  in  te spelen, organiseren 
H olland M arine  E quipm ent en  A hoy' 
R otterdam  in  sam en w erk in g  m et de 
Kam ers van  K oophandel C o n stan ta  en  
G alati en  d e  S ch eepvaart U niversiteit 
Galati van 13 t /m  20 mei een  reis n aar en 
expositie in Roemenië.
HM E-leden o n tvangen  bij d eelnam e een 
korting van 10%. De reis staat open  voor 
zowel leden van  HME als niet-leden. Voor 
m eer info en  aan m eld en  kunt u contact 
opnem en m et Peter N iem antsverdriet van 
A hoy’ (tel. 010-2933200) of m et het 
bureau  van HME.

• Nederlands collectief op Kormarine
Diverse leden van  Holland M arine Equip
m en t h eb b en  aang eg ev en  ook op 
K orm arine graag een  N ed erlan d s pav il
joen  te zien. Deze beurs is onderdeel van 
de M arine W eek te Pusan  (30 oct. t /m  3 
nov. . Pusan, Korea). M om enteel zijn we 
m et de EVD en  de N ederlandse am bassa
de te Korea aan  het inventariseren  of er 
vo ldoende  b ed rijv en  aan  dit pav iljoen  
deel w illen nem en. Bent u ook geïn teres
seerd  in  d ee ln am e aan  een  N ederlands 
collectief, laat dit d an  aan het bureau  van 
HME w eten  en  wij houden  u op de hoog
te van de verdere ontw ikkelingen.

• PR-commissie
Evenals de exportcom m issie, zal dit jaar 
ook de pr-com m issie van HME uitgebreid 
w orden . B elangrijkste  reden  voor deze 
u itb re id ing  is dat de  p r-ac tiv ite iten  van 
de com m issie  s teed s m eer to enem en . 
D aarnaast voert H olland M arine E quip
m ent als vereniging een actief beleid om 
de leden bij h aar activiteiten te betrekken. 
Met u itbreiding van de com m issie is het 
m ogelijk de activiteiten van d e  vereniging 
nog m eer aan  te laten slu iten  bij de w en 
sen van de leden.

• Vaardag HME
Zaterdag 30 juni 2001 vanuit Harlingen.

• Arbeidsm arktonderzoek
De vereniging zal in sam enw erk ing  met 
het NEI een verkort a rb e id sm ark to n d e r
zoek u itvoeren b innen  de m aritiem e toe- 
leveringsindustrie. De u itkom sten  hiervan 
zullen gebruikt w orden voor een vergelij
kend onderzoek  tu ssen  de m aritiem e sec
toren dat het NEI u itvoert in opdrach t van 
N ederland M aritiem  Land.

• Kopcursus maritieme veiligheid
Voor bed rijven  die reeds VCA-gecertifi- 
ceerd personeel in dienst hebben, is het 
m ogelijk om de kopcursus m aritiem e vei
ligheid te volgen. Tijdens deze halfdaagse 
cursus wordt de m aritiem e m odule beho
ren d e  bij de tw eed aag se  cu rsus 
‘VOL/VCA voor de m aritiem e  se c to r’ 
b eh an d e ld . Specifiek  sch eep sg eb o n d en  
risico 's  kom en hierin  aanbod . C ursisten 
die de  tw eed aag se  c u rsu s hebben  
gevolgd, zijn eensgezind  over het nu t van 
deze m odule en  de relatie m et de  dagelijk
se praktijk.
De m ogelijkheid bestaat om  deze cursus 
in-com pany te verzorgen. Kosten bedra
gen fl. 350,- voor leden en fl. 450,- voor 
n ie t-led en  (ex BTW). Meer Info op het 
bureau  van de vereniging.

• Nog geen lid?
Opleidingen, techniek, export, kortingen, 
netw erken. HME levert u m eer op dan u 
denkt. Bel voor m eer inform atie over de 
voordelen van het (geassocieerd) lidm aat
schap Rotterdam  vier keer vier, drie keer 
drie en vraag naar M artin Bloem.

In het k ie lzog ...

• Pilot M aritiem e In troductie
cursus goed ontvangen
Op 8 en 9 februari jl. heeft de eerste  door 
H olland  M arine  E qu ipm en t op g eze tte  
'A lgem ene in tro d u c tie cu rsu s  voor de 
m aritiem e c lu s te r ’ p laa tsg ev o n d en . Met 
dee ln em ers u it alle  g e led in g en  uit het 
bedrijfsleven (van secretaresse to t en met 
d irecteur en van  toeleverancier to t m ari
tiem e overheid) voldeed de cu rsus aan  de 
o p ze t van  de doelgroep : ied e reen  d ie 
n ieuw  is in lie t  m aritiem e bedrijfsleven! 
De functie van  schepen , scheepstypen  en 
de ap p ara tu u r d ie m en  aan  boord  tegen
kom t kw am en  aan  bod . Ter afslu iting  
w erd  een  ro n d v a art door de haven  
gem aakt en  een  bulkcarrier bezocht.

• SMART 2001
15 en  16 februari jl. vond in La Spezia, 
Italië  h e t m atch m ak in g p ro jec t SMART 
2001 p laats. Aan dit evenem en t van de 
K am er van K oophandel A m sterdam  in 
sam enw erking m et HME hebben  diverse 
leden deelgenom en.
De b ed rijv en  w aren  p o sitie f  over hun  
deelnam e, vooral de com binatie  beurspre
sen tatie  en  indiv iduele bedrijfscontacten 
sprak erg aan.

• Brainstormsessie 
Bedrijfsprocessen Scheepsbouw
Doel van het pro ject, w aarin  tw aalf w er
ven en  zes toeleveranciers participeren, is 
het verbeteren  van de concurrentiepositie

van de N ed erlan d se  S ch eepsbouw  & 
Toeleveringsindustrie. Dit m oet leiden tot 
een actieplan  w elke toekom stige activitei
ten  o p  het gebied  van O nderzoek  & 
Ontwikkeling zal m oeten vaststellen.
Een eerste  gezam enlijke brainstorm sessie 
vond op 22 februari 2001 plaats op de TU 
Delft o n d e r leid ing van prof. H engst. 
M iddels een  e lek tro n isch e  vergadering  
konden alle deelnem ers per com puter van 
gedachten  w isselen  over sleutelfactoren 
of Key Issues in de  scheepsbouw - en  toe
leveringsindustrie. Tevens kon m en reage
ren op vooraf vastgeste lde  of tijdens de 
b ijeenkom st opgekom en vragen en ste l
lingen. In korte tijd w erden veel m en in 
gen en ideeën gegenereerd.



V e r e  n i g  i n g  s n ieu  w.i

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Nettierlands Society 
of Marine Technology

Hallotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
R.B.Besselink
Student MAROF-Mar. Inst. Willem 
Barentsz
Heelsumseweg31,
6874 BAWOLFHEZE.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

J .J.van Cappeilen
Student Scheepsbouwkunde HTS
Haarlem

Beursjeskruidstraal 12,
1313DC ALMERE.
Voorgesteld door M.Huisman 
Afdeling Amsterdam

M.C.van der Giessen 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Waterloostraat 141 A,
3062 TL ROTTERDAM.
Voorgesteld door A,C.van der Gessen 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
OJ.Bol
Technisch Inspector Van Oord ACZ 
Satumusstraat 8,
1431 XM AALSMEER.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Amsterdam

J.H.M.Bos
Bedrijfsleider NL Leakrepairs 
Special-Vlissingen

Smaragd 11,
4337 MC MIDDELBURG 
Voorgesteld door R.Boerhorst 
Afdeling Zeeland

D.P.M.van Dijk

Technisch Directeur Bezemer 
Engineering-Oordrecht 
Boerhaavelaan 7 B,
3112 LA SCHIEDAM.
Voorgesteld door A.Belder 
Afdeling Rotterdam

R.B.van Es

Engineer Surveyor-Lloyd’s Register 
Haren
Heelkruid 37,
3824 NR AMERSFOORT.
Voorgesteld door A.M.Salomons 
Afdeling Noord

M.P.van ‘t Geloof 
Bedrijfsleider EMHA Tech.Bureau- 
Ridderkerk 
Soeteliefskamp 80,
3343 EJ H.I.AMBACHT.
Voorgesteld door A.Molenaar 
Afdeling Rotterdam

B.Halsema
Maintenance Engineer-Rijkswerf 
Den Helder 
Vogelarij 11,

1759 XC CALLANTSOOG.
Voorgesteld door W.A.Tti.Bik 
Afdeling Amsterdam

P.D.H.Kats
Alg. Directeur-Shipkit s Groningen 
Domineeswal 6,
8356 DS BLOKZUL.
Voorgesteld door J.D.Doorduin 
Afdeling Noord

K.van Putten
Assistent Conservator-Maritiem Museum
Rotterdam
Zeebier 3,
3232 GD BRIELLE 
Voorgesteld door W.Heijveld 
Afdeling Rotterdam

R.J.Roeleveld
Plan Approval Surveyor-Lloyd’s Register 
Rott.
Harstenhoekstraat 11,
2587 RO SCHEVENINGEN.
Voorgesteld door T.F.v.d.Werff 
Afdeling Rotterdam

E.leRoux
Werkvoorbereider Holland Jachtbouw
BV-Zaandam

Van Houtenkade 28,
1814 HM ALKMAAR.
Voorgesteld door P.G.de Vries 
Afdeling Amsterdam

L.P.van Rijn
Directeur EMHA Tech,bur.-Ridderkerk 
Goudkruid 111 C,
3068 SV ROTTERDAM.
Voorgesteld door A.Molenaar 
Afdeling Rotterdam

f e f l S i
Algemeen
Oe Nederlandse maritieme cluster is een 
speler van wereldformaat De cluster 
heeft eer productiewaarde van 20 mil
jard euro en biedt werk aan 14&duizend 
mensen. Om dit zo te houden, moet er 
flink worden geïnvesteerd in maritieme 
kennis. De ingenieurs, die door de diver
se maritieme technische onderwijsinstel
lingen worden opgeleid, voldoen aan de 
door de markt gestelde eisen. Maar het 
aantal ingenieurs dat afstudeert wordt 
steeds kleiner. Hierdoor dreigt de innova
tie van de maritieme cluster in gevaar te 
komen.

De enige maritieme studierichting op uni
versitair niveau is de faculteit Maritieme 
Techniek van de Technische Universiteit

S.W.Si|tema
Maritiem Officier P&O Nedlloyd 
Zaagvloersweg 542,
9713 LZ GRONINGEN,
Voorgesteld door J. Veilenga 
Afdeling Noord

C.Toet
Directeur/Eigenaar Re-Start Service 
v.Assendefftpad 1,
3223 JB HELLEVOETSLLHS. 
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

Delft. De afgelopen vijftien jaar is de om
vang van deze studierichting sterk ge
slonken qua bezetting en uitrusting. Door 
onduidelijkheid over de invulling van leer
stoelen en de afname van de beschikba
re onderzoeksinfrastructuur, lijkt Maritie
me Techniek onder de kritische grens te 
komen als de universiteit niets doet.

Het is belangrijk dat Maritieme Techniek 
een nieuwe impuls krijgt. Aandacht van 
zowel de universiteit als het bedrijfsleven 
is gewenst. Maritieme ingenieurs hebben 
een lange traditie in binnen- en buiten
land. Laat niet door het ontbreken van 
een goed beleid, een einde komen aan 
deze kleine, doch onmisbare, technische 
opleiding die essentieel is voor de mari
tieme cluster.

Onderzoek en Ontwikkeling
Steeds meer VNSHeden hebben interes
se voor Integraal Ontwerpen (10). In deze 
nieuwe werkwijze staat de integratie van



informatie centraal. De Unie van Elektro
technische Ondernemers heeft veel ken
nis over Integraal Ontwerpen ontwikkeld. 
VNSI wil deze kennis maximaal benutten 
en een verkort leertraject starten voor 
haar leden.

Het project kreeg de werktitel ‘lO-Open 
Mind’ mee. In nairwe samenwerking met 
een aantal representatieve werven wordt 
Integraal Ontwerpen geïntroduceerd. Het 
project is rond verschillende thema's ge
rangschikt. In het kader van opleidingen 
komen het trainen van docenten, de ont
wikkeling van leerstof en scholingsappli- 
caties aan de orde. Ook wordt een ca
sus besproken. Branchebreed zullen een 
aantal trajecten gestart worden: onder
werpen die aan bod zullen komen, zijn 
proces- en datamodellermg, classificatie,

het creëren van een implementatiemo
del, het ontwikkelen van een support-re- 
geling en een samenwerkingsmodel 
voor ICT-leveranciers. Tot slot zullen bi| 
voorbeeldbedrijven pilotproiecten wor
den uitgevoerd.

Uiteindelijk leiden de projecten tot een 
kernoverdracht van Intergraal Ontwer 
pen naar bedrijven en scholen. Deze zul
len inspraak hebben in de onderwerpen 
en de prioriteit van bepaalde projecten. 
Binnen FME-CWM en de ministeries van 
EZ en OC & W is Integraal Ontwerpen in
middels een algemeen geaccepteerde 
werkwijze. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met VNSI.

Techniek
SeaQuipment, de virtuele catalogus voor

scheepsbouwers en maritieme toeleve
ranciers. btjft groeien. Momenteel heb
ben zich meer dan driehonderd bedrijven 
aangemeld om hun producten te presen
teren via wwv.SeaOuipment.com. Rum 
driekwart van de bedri|ven is in Neder
land gevestigd. Ook vanuit het buitenland 
is positief gereageerd op SeaQuipment 
Met name de Dutsers en de Britten zijn 
geïnteresseerd in deelname.
De cijfers: de database is vorig jaar meer 
dan vijftienduizend keer geraadpleegd en 
bevat meer dan duizend componenten 
en subsystemen van honderdzestig ver 
schillende bedniven. De leveranciers van 
mechanische systemen zijn het best ver
tegenwoordigd op de site (zestig leve
ranciers). De leveranciers van communi
catiesystemen het minst (acht 

leveranciers).

De service van de website wordt binnen
kort uttgebreid. Dan kunnen geautorv 
seerde SeaQuipment-deelnemers op een 
besloten deel van de website een oproep 
plaatsen. Bedrijven die op zoek zijn naar 
een leverancier van specrlieke producten 
en diensten kunnen op deze manier alle 
dnehonderdvi|ftig deelnemers uit het be
stand benaderen. De oproep wordt niet 
alleen op SeaQuipment geplaatst, maar 
ook via een mailtie aan alle deelnemers 
gestuurd, zodat men direct kan reage
ren. Deze oproep wordt na de - door de 
gebruiker bepaalde - vervaldatum auto
matisch uit het systeem verwijderd. 
Maak gebruik van deze nieuwe mogelijk
heid

Vopak S h ipp ing  B.V. zoekt voo r haar ge renom m eerde zeevaartrederijen Vopak C hem ical Tankers 
(voorheen Broere) en Vopak Theodora Tankers (voorheen Theodora Tankers)

Het beleid van Vopak Shipping B. V. is erop gericht om  ambitieuze zeevarenden aan te trekken. 
Daarvoor hebben w ij regelm atig plaatsingsm ogelijkheden voor: Marof's en stagiaires.

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. j  90.000,— 
(incl. 13e maand en 8,33% 
vakantietoeslag!, extra ver
goedingen voor reis- en 
studiekosten. Verder kennen we 
een spaarloon- en premiespaer- 
regeling, diverse aanvullende 
verzekeringen op het gebied 
van sociale zekerheid en een 
prima kinderopvangregeling. 
Tevens kunnen w ij u it
stekende promotiekansen 
garanderen.

De vaarperioden zijn bij Vopak 
ChemicalTankers en Vopak 
Theodora Tankers 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 opl-sys- 
teem.

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 ChemicalTankers 
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.
Vopak Theodora Tankers heeft 
een vloot van 7 tankers, 
waarmee high-heat producten 
worden vervoerd. Het vaarge- 
bied bevindt zich voornamelijk 
in Europa, terw ijl deTheodore- 
schepen ook regelmatig de 
Aziatische en Caraibische 
wateren bevaren.

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

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

Jean-Paul Martlnot o f Arthur 
Groeneweg (tel. 078-6 628 495 of 
497). E-mailen mag ook naar 
jmartinot@vopak.com of 
jgroenewegWvopak.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 o f 

chemicals and o il products

mailto:jmartinot@vopak.com


g e n d a
Nationaal
Maritieme cursus verhort inwerfcpe- 
riode nieuw personeel
Nieuw personeel inwerken is een karwei 
dat weken, zo niet maanden in beslag 
neemt. Toch hebben verkopers, beleids
medewerkers, secretaresses, admini
strateurs en technisch medewerkers 
vanaf dag één contact met rederijen, 
werven, toeleveranciers en andere mari
tiem georiënteerde organisaties. Eventu
ele onervarenheid van nieuwe mede- 
werk(st)ers met de maritieme sector kan 
leiden tot onbegrip bij klanten, leden en 
andere externe contacten.
Holland Marine Equipment heeft nu een 
tweedaagse "Algemene introductiecur
sus voor de maritieme cluster" opgezet, 
die door het Scheepvaart en Transport 
College Rotterdam wordt uitgevoerd. De 
cursus is voor een breed scala aan be
drijven interessant, zoals: reders, toele
veranciers, wen/en, classificatiemaat- 
schappijen, expertise bureaus, 
havenbedrijven en overheidsinstellingen. 
In de cursus wordt op levendige wijze bij
gebracht welke scheepstypen er zijn, 
hoe een schip wordt gebouwd en hoe 
een schip er van binnen ufeiet. Maar ook 
de logistiek van het vervoer over water, 
financiering, verzekering, regelgeving en 
havenproblematiek komen in vogelvlucht 
aan bod. Kortom: alles wat nodig is om 
mee te kunnen praten, enthousiast te 
worden en voor altijd in de sector te Wij

ven werken.
De cursus duurt twee dagen en bestaat 
zowel uit een theoretisch gedeelte als 
een stuk praktijk in de vorm van een be
zoek aan een zeeschip. Het lesmateriaal 
bestaat uit het Teleac-boek "Waterwerk - 
Het maritiem bedrijf als moeder van de 
welvaart” en een speciaal voor deze cur
sus ontwikkelde syllabus.
De cursusdata zijn:
• 08 + 09 februari 2001 

(Rotterdam)
• 17+18 mei 2001 

(Rotterdam)
• 13 + 14 september 2001 

(Groningen)

•  06 + 07 december 2001 
(Rotterdam)

De kosten voor deze cursus bedragen 
respectievelijk ƒ  500,- en ƒ  750,- p.p. 
voor leden en niet-leden, exclusief 
ƒ  200,-voor lesmateriaal en excursie. Al
le bedragen zijn exclusie! BTW. Meer in
formatie is te verkrijgen bij de heer ing.

M. Wessels, tel: 010.4444333.

In te rn a t io n a a l 

M e i 2001

1 mei
International Conference Small 
Craft Safety
London, UK 
Conference

1 mei
4th LSM European Manning & Trai
ning Conference
Tallin, Estonia 
Conference and Exhibition

7 mei
23rd International Conference on 
Boundary Element Methods 2001 
BEM 2001
Lemnos, Greece 
Conference

8 mei
Cruise and Ferry 2001
Grand Hall, Olympia Conference Centre, 
London, UK
Conference and Exhibition 

8 mei
IMDEX ASIA 2001 International Ma
ritime Defence Exhibition & Confe
rence
Singapore Expo, Singapore 
Conference and Exhibition

10 mei
69th Andrew Laing Lecture A Re
view of the Structural Integrity of 
Bulk Carriers
Armstrong Building, Newcastle Universi

ty
Lecture

16mei
WJS 5th National Conference New 
Advances in Welding Processes - 
The State of the Arc
TWI, Granta Park, Cambridge, UK 
Conference

16 mei
Tanker Charterparties Seminar
The Marlborough Hotel, London, UK 
Seminar

21 mei
5th Annual Conference Decommis
sioning Offshore Oil &  Gas Installa
tions

Le Meriden Waldorf, London, UK 
Conference

22 mei
OMS 2001 2nd International Confe
rence & Exhibition on Offshore Mari
ne Support
Aberdeen, UK 
Conference and Exhibition

23 mei
5th LSE International Products Tan
ker Conference
Trinity House, London, UK 
Conference

28 mei
7th International Conference on 
Computer Aided Design of Structu
res OPTI2001
Bologna, Italy 
Conference

29 mei
The future of large cruise ships - saf
ety and environment
IMarE HQ 
Conference

30 mei
Nor-Shipping 2001
Oslo, Norway 
Conference and Exhibition

31 mei
ASNE/SNAME Marine Engineering 
Environmental Symposium MEETS 
2001

Doubtetree Hotel. Arlington, VA. USA 
Conference

Meer Informatie over bovenstaande 
btjeenkomsten: The tastrtute of Mari
ne Engineers, 80 Coleman Street, 
London EC2R 5BJ 
Tel: +44.20.73822600, 
fax: +44.20.73822670, 
email: imare@imare.org.uk

Call for papers for 2001 Station 
Keeping Seminar
A call for papers is being published for 
IMCA's 2001 Station Keeping Seminar to 
be held in Stavanger, Norway 1314 Sep 
tember 2001.
With its theme “Learning from Experien
ces", the 2001 Seminar will address 
such issues as operational challenges in 
a deep water environment: station keep 
ing aspects of decommissioning: com
bined operations; safety operation 
mode; challenges such as recovery of 
and pumping from the Erica and recov
ery of the Kursk; and diving from FPS. 
‘We are looking for 200 word abstracts 
on these and other equally topical and 
relevant issues,” explains IMCA's Techni
cal Director, Jane Bugler. Abstracts 
should be emailed to seminar® 
imca4nt.com; mailed to IMCA at Carlyle 
House, 235 Vauxhall Bridge Road, 
London SW1V IEJ or faxed to 
+44.207.9318935. The event will once 
again have a small exhibition information 
on this aspect.

A

www.nautiek.nl
De seheepvaartsite van Nederland
Online verkoop van: t i i P J

Nieuwe gebruikte g g  ,
scheepvaart boeken g  .  ̂ ’
CD-rom s

Posters
M cm orablia en/.

Winkelen, informatie en ontspanning op het gebied 
van Scheepvaart. Marine en Watersport

mailto:imare@imare.org.uk
http://www.nautiek.nl


m a r i t i m e

■  Afsluiters (kopie)
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 0162-460840
Fax 0162-45 84 97
E-mail: info@bafbv.nl
www.bafbv.nl

■ Airconditioning

Novenco b.v.
HtPRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010 -524 24  30 
FaxOlO-524 24 31 
E-mail: info@novenco.nl

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

■  Automatisering

SpecTec
SpecTec BV 
Jan Valsterweg 96 
3315 LG Dordecht 
Tel. 078-630 60 30 
Fax 078-630 60 31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Automatisering 
(Navision ERP-software)

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

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-407 88 88 
Fax 010-407 84 44 
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 6064
E-mail: wkmarme@compuserve.com

■  Bouwpakketten
Centraal Staal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050-542 21 22 
Fax 050-542 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 Manne 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010-41202 90, toestel 13 
Fax010-413 54 69

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

lÜAIewijnse Groep
Your e /e c tric o l p a rtne r

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-37161 11 
Fax 024-371 63 10 
E-mail: ans@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENOINEERING CONSULT ANTS B V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal 
Tel. 010-501 2215 
Fax 010-501 2501 
E-mail: inec@worldonline.nl 
Website: www.inec.nl

Mutti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse(B)
Tel. 00 32-3-710 58 10 
Fax 00 32-3-7105811 
E-mail: info@mutti.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■ Lastoevoegmaterialen
Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD OudBeijerland 
Tel. 0186-6414 44 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: info@elga.nl 
www.elga.nl

■  Management Solutions

SpecTec
SpecTec BV 
Jan Valsterweg 96 
3315 LG Dordecht 
Tel. 078-6306030 
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 023-563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowfand.com

■  Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181-36 23 94 
Fax 0181-36 29 81

Servall International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder 
Tel. 0223-61 88 00 
Fax 0223-61 8317

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

■  Maritiem Risico

&
Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010-436 20 30
Fax 010-436 04 45
E-mai: l.lombert@advisafefOtterdam.com

■  Maritieme Techniek

(Sb
PR0MAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KPZaltbommel 
Tel. 0418-68 33 33 
Fax 0418 -68 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 
Fax 010-415 71 50 
Email: sales@nicoverken.nl

■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-420 91 55 
FaxOlO-456 0242 
vanderlaanmediscore@wxs.nl

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-413 08 52 
FaxOlO-413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■ Schadebeperkingen 
Reconditionering

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

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allshipmnm p<oi»ru

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

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

■  Scheepsreparatie

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

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-61808 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. 010-41146 14 
Fax 010-414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl
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■  Schroefpompen
Leistritz Nederland 
Oebussylaan 2, 3862 GP Nijkerk 
Te). 033-246 08 75 
Fax 033-245 70 25 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

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

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

TurboNed b.v.
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 078-620 52 52 
Fax078-612 32 30 
E-mail; turboned@wxs.nl

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

■  Vertaalbureau's
Scheeps- en RegefTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-617 91 17 
Fax078-618 68 02 
E-mail: srtde@compuserve.com

■  Waardevolle adressen
Amsterdam Port Associatjon 
De Ruifterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020 -627 3706

Bibliotheek voor Varenden 
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam 
Tel. 010 -411 23 89 
Fax010-404 7317 
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 78 95

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-34146 41

FENEX, Nederlandse Organisatie voor 
Expeditie en Logistiek 
Oostmaaslaan 71, Rotterdam 
Tel. 010-402 03 98

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 8H Rotterdam 
Tel. 010-477 11 88 
Fax 010-477 38 46 
Telegramadres: Zeecentra

/̂HMEe
ir m m  e ,

'V fners ^

HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Hulskampgebouw, Maaskade 119 
Postbus 24074 
3007 DB Rotterdam

Tel. 010-44443 33 
Fax010-21307 00 
E-mail info@hme,nl 
www.hme.nl

IVR, Internationale Vereniging 
Rijnse hepenregister 
Vasteland 12e, Rotterdam 
Tel. 010-411 60 70

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddmgsmaatschappij 
Haringkade 2, IJmuiden 
Tel. 0255-52 0501

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-241 00 94 
Fax 010-241 0095

Kunstwachtcentrum IJmuiden 
Postbus 303 
1970 AH IJmuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255-5465 99

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

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28 
6700 AA Wageningen 
Tel. 0317-493911 
Fax 0317-49 32 45

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

Port Management of Amsterdam 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-523 86 00

Rotterdam Municipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-252 10 10

Rotterdam Port Promotion Council 
Postbus 6788 
3002 AT Rotterdam 
Tel. 010-477 9144

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 010-41461 91

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-35311 65 
E-mail: info@vnsi.nl 
www.vnsi.nl

Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat 42
5224IX Den Bosch
Tel. 070-621 34 80
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-392 52 50 
Fax 070-392 37 35

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0180-62 02 11 
Fax 0180- 62 07 05 
E-mail: info@technofysica.nl
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Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de 
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Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouwindustrie VNSI. het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het 
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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Het M in is terie  van Verkeer en W aterstaat speelt een essentiële 

rol b ij de in rich ting  van Nederland. Het gaat om beslissingen 

met ingrijpende consequenties voor infrastructuur, communicatie 

en m ob ilite it. Stof to t  nadenken en samenwerken voor p ro

fessionals u it vele disciplines: in itia tie frijke , omgevingsgerichte 

vakm ensen m et een open s tijl van com m unice ren . W a t z ij 

vandaag bedenken, is morgen p raktijk : van hogesne lhe idslijn  

to t e lektron ische snelweg, van groen hart to t verkeersaders, 

van water to t luchtruim. Van een technisch georiënteerde organi

satie transform eert V & W  steeds meer naar een innovatie f 

ingestelde breed maatschappelijke, m ultid iscip lina ire brainport.

Scheepvaartinspectie: 
veilige en m ilieuvrien
delijke scheepvaart

Binnen het Directoraat Generaal 
Goederenvervoer opereert de Scheep
vaartinspectie, die toeziet op de na
leving van (inter)nationale wetten en 
regels voor een veilige en milieuvrien
delijke scheepvaart.

Tevens verzorgt zij de registratie 
van Nederlandse schepen. Belangrijke 
aandachtspunten zijn de veiligheid 
voor opvarenden en omgeving, de 
m ilieuvoorsch riften , kw a lite it en 
kwantite it van de bemanning en het 
onderzoek naar ongevallen.

In de loop van d it jaa r zal de 
Scheepvaartinspectie deel u it gaan

maken van de nieuwe Inspectiedienst 
Verkeer en Waterstaat (IV W ). In hel 
kader van intensivering van Inspecties 
- mede door gemaakte internationale 
afspraken - op het terre in van Port 
State C on tro l (PSC) en M ilie u , be
staat er thans behoefte aan meerdere 
Experts b ij Scheepvaartinspectie.

Expert scheepvaart
inspectie: breed scala 
van operationele  
controles
Vacaturenum mer 01/001

Als Expert Scheepvaartinspectie 
voert u een breed scala aan controles 
u it  op het te rre in  van Port State 
C o n tro l, CFK, A rbo  en m ilieu .

Zonodig neemt u corrigerende 
maatregelen. U kunt deelnemen aan 
gezamenlijke acties niet andere op 
sporingsdiensten en /o f po litie , spe
ciale (fraude) onderzoeken, thema- 
controles, pilol-projecten en het voor
lopig onderzoek naar scheepsrampen. 
De werkzaamheden worden verricht 
in  een sen ii-continudienst, welke 
volgens rooster ook in de weekend
diensten worden uitgevoerd.

U  heeft een H B O -op le id ing  in 
een relevante richting, zoals nautiek, 
scheepsbouw o f  scheepswerktuig- 
kunde en ruime ervaring (met S-1 be- 
voegdheid/c-diplorru) in de scheep
vaartsector. Goede kennis van de 
technische aspecten van de ( in te r 
nationale scheepvaart is onmisbaar.

U bent een organisator, coach 
en com m un ica to r en u adviseert 
vaardig. U kunt omgaan met moge
lijke belangentegenstellingen.

Naast Nederlands beheerst u 
ook Engels in woord en geschrift. 
Na een ru im e  inw erkperiode  in 
R otterdam , zu llen nieuwe stand
plaatsen (verspreid over het land) 
overeen gekomen worden.

U w  brains voor V&W
Het M inisterie van Verkeer en 

Waterstaat biedt u een verantwoor
de lijke  en zelfstandige baan met 
maatschappelijke relevantie. U pakt 
signalen u it de omgeving op, com 

municeert ze en integreert ze in  het 
denken en doen van V&W.

D aarbij is vo lop  ru im te  voo r 
eigen in itia tie f en voor bijdragen 
aan de ontw ikke ling van organisatie 
en cultuur. Opleidingsfacilite iten en 
dnorgri>eimogi'liikheden zijn belang
rijke elementen in het personeels- 
Iwleid. I I  kunt de invulling van de 36- 
urige werkweek aanpassen aan uw 
privésituatic door de compcnsalie- 
uren en w erk tijden  flexibe l in  te 
zetten. K inderopvang en ou de r
schapsverlof zijn goed geregeld, even
als materiele /aken zoals PC-privé 
regeling en spaarloon.

Uw salaris is maximaal ƒ  7 .125,- 
bru to  per maand b ij een 36-urige 
werkweek. Voor meer informatie kunt 
u bellen niet dhr C .H .M . van Schie, 
H oofd  Inspecties, OIO - 266 85 96, 
o f  P&O Adviseur A.G.J. van Geest, 
010 - 266 85 06.

Uw schriftelijke sollicitatie met 
c.v. stuurt u onder vermelding van 
vacaturenr. 001 aan M inisterie van 
Verkeer en Waterstaat, Scheepvaart
inspectie, Stafafdeling P&O, Postbus 
8634, 3009 AP Rotterdam, e-mail: 
vangeest^'sir.dgg.mi nvenw.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld.

M inisterie  van Verkeer en W aterstaat Brainport voor nieuwe ontwikkelingen



Officier

nmonsteren
voor
een uitdagende
carriere

Ben je een Maritiem Officier met 
enkele jaren  ervaring? Of studeer 
je  binnenkort a f als Maritiem 
Officier? Dan kun je nü aanm on
steren op een van de grootste 
en modernste handelsvloten ter 
wereld. Aan boord van de schepen 
van P&O Nedlloyd werken we 
volgens het ‘geïntegreerde kern- 
bem anningsm odel’. Dat betekent 
d a tje  als Maritiem Officier 
mede-verantwoordelijk bent voor 
de nautische én de technische 
aspecten van het schip, m aar ook 
wordt betrokken bij management, 
autom atisering en communicatie. 
In de dynamische, high-tech om
geving aan boord is dat een grote 
verantwoordelijkheid. Natuur
lijk combineert P&O Nedlloyd 
deze uitdaging met prima 
arbeidsvoorwaarden en sociale 
omstandigheden. Passend bij 
een Nederlandse rederij m et een 
rijke m aritiem e traditie.

Bel voor meer in fo rm a tie  over 
een toekomst als MAROF:
Wim Grootenboer, tel.: 010 4006022. 
E-mail: w.grootenboer@ponl.com

P&O Nedlloyd

P&O Nedlloyd, afd. LFP, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

mailto:w.grootenboer@ponl.com

