


PERSONEEL VOOR DE 
MARITIEME SECTOR
A P P R O V ED  S E A F A R E R  MANNING O F F IC E

ISO  9 002

Æl\ VC A *

Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel: 023-5570101
Fax: 023-5637944
www.lowland.com 
info@lowland.com

r

LOWLAND
INTERNATIONAL

http://www.lowland.com
mailto:info@lowland.com


Uitgelicht
5

Inhoud

G rote containerschepen
Het in de vaart brengen van de vier 
schepen van de SouthamptonWasse 
heeft op een vloot van 120 schepen de 
gemiddelde siotkosten merkbaar om 
laag gebracht. Een duidelijke reden voor 
het bouwen van zulke grote schepen.

26

C O ï  als koudemiddel
De koudemiddelen in koelers, vriezers 
en airco's staan ter discussie. De syn
thetische koudemiddelen vanwege hun 
nadelige invloed op de ozonlaag en hun 
bijdrage aan het broeikaseffect. De na
tuurlijke koudemiddelen zoals ammo
niak en butaan vanwege hun toxische ei
genschappen, brandbaarheid en geur. 
Kooldioxide (C02) kent deze nadelen 
niet.

12

Datumtransform aties
Op 31 augustus 2000 heeft de Raad 
voor de Scheepvaart uitspraak gedaan 
inzake het vermoedelijk aan de grond ra
ken van het Nederlandse vrachtschip 
''Munteborg". De Raad sluit zijn uitspraak 
af met een aanbeveling de problematiek 
onder de aandacht van kapiteins en 
stuurlieden te brengen (zie SWZ maart 
2001). In dit artikel wordt een uiteenzet
ting geven van de datumproblematiek. 
Dit wordt zoveel mogelijk gedaan vanuit 
een operationeel oogpunt.

2 D e M aritiem e Markt
Vrachtenmarkten onder de loep.

5 G rote containerschepen
Dit artikel geeft een inzicht in de vele ontwerpaspecten van grote containerschepen bij 
P&O/Nedlloyd.

12 Datum transformaties
In dit artikel wordt een uiteenzetting geven van de datumproblematiek. Dit wordt zoveel 
mogelijk gedaan vanuit een operationeel oogpunt.

16 Lloyd’s Register o f Shipping World Shipbuitding Stat istics,
december 2000

19 Nieuws

22 Productinformatie

2 6  C 0 2 als koudemiddel
Utopie, compromis of een reële optie?

2 8  M ira Star, grootste schip ooit in Cura^ao
De Kerstperiode van het jaar 2000 veroorzaakte opwinding in nautische kringen en ook 
bij de bevolking van Curaçao. Kort voor Kerst verscheen in de lokale pers het bericht, 
dat de ULCC-er “Mira Star” - een schip met enorme afmetingen - bij de Curaqaose Dok 
Maatschappij zou worden gerepareerd.

32 Maand M aritiem

35 Literatuuropgave

3 7  Nieuwe uitgaven

38 Report o f  engine-room lire, part 1
Submitted by the group of experts appointed by the Norwegian Maritime Directorate af- 
ter the engineroom fire in the passenger ferry Prinsesse Ragnhild on 8 July 1999.

43 Ontwerp een roei-/zeilboot
Een ontwerpprijsvraag van de Koninklijke Roei- & Zeil-Vereniging "De Maas”

45 K N V T S - “Schip van het Ja a r "  - prijs
Eerste selectie voor de Prijs 2001

46  Verenigingsnieuws Holland M arine Equipment

48  Verenigingsnieuws

50 Agenda / L ijst van adverteerders

51 M aritim e Search

Op de voorpagina: Het vrachtschip TMerliaven' van rederij FSnter Groningen B.V., gebouwd door Scheepswerf Ferus Smit 

(Foto: Flying Focus)



M aritiem e M arkt M en so  de J o n g

aritieme markt van decem
ber voorzag voor 2001 een 
slechtere tonnagebalans 
voor de bulkers, een fluctu
erende markt voor de tan
kers en hernieuwde overca

paciteit in de containervaart Inmiddels zijn er 
meer cijfers beschikbaar om deze bewerin
gen te staven. Wat betreft de containervaart 
zou het surplus zich pas eind dit jaar manifes
teren, zodat 2001 nog een redelijk goed jaar 
kan worden.
Al deze verwachtingen zijn er uiteraard op ge
baseerd dat de economie in de VS slechts 
een beperkte ‘dip’ zal meemaken in de eerste 
helft van dit jaar. Mocht het op een recessie 
uitlopen, waarvan ook enkele Aziatische lan
den de gevolgen kunnen ondervinden, dan zal 
dat de scheepvaart ongetwijfeld gevoelig tref
fen.

M inder groei l>ij droog massa
goed
Voor droge bulk verwacht Fearnresearch dat 
de groei bij de tonmijten zal afnemen van 
5,7% in 2000 tot 1,5% in 2001. Wel meer 
energiekolen, graan en overig massagoed, 
maar wat minder ijzererts en cokeskolen. De 
vloot zal evenwel met 5,5% toenemen, waar
bij er opvallende verschillen zijn bij de vloot- 
segmenten. Die van capesizes (meer dan
80.000 dwt) groeit met 5,5%, van pana- 
maxes (60/80.000 dwt) met 10% en van han- 
dymaxes (10/50.000 dwt) met 3%. Daar
naast is de super-handymax {50/60.000 dwt) 
populair geworden met 67 opleveringen (+ 
105%) in 2001. Weliswaar is het totale order- 
bestand van 38,7 mln dwt eind 2000 gelijk

V rachtenm arkten  
onder de loep

aan 13% van de bestaande vloot, 
maar daar staat tegenover dat er 
steeds meer bulkschepen ge
sloopt worden. Fearnresearch 
noemt geen cijfers, maar Clark- 
son verwacht een sloop van ge
middeld ruim 8 mln dwt per jaar 
(in 2000 was dat circa 6 mln dwt) 
gedurende de komende zes jaar, 
zodat er jaarlijks ruimte zal zijn 
voor bijna 12 mln dwt aan nieuw
bouw. Voor 2002 voorspelt 
Fearnresearch een vlootgroei van 

slechts 2%. Dientengevolge zou tegen eind 
2002 de markt wederom kunnen opleven.

Olievervoer weer op 1977-niveau
Het vervoer van ruwe olie ligt met 8340 mil
jard tonmijlen in 2000 (+ 4,5%) nog altijd een 
stuk beneden het record van 10.400 miljard 
in 1977. Fearnresearch verwacht in 2001 
een verdere groei van 3,5% tot 8540 miljard 
tonmijten. Aangezien het vervoer van oliepro
ducten wel gestaag is toegenomen sinds de 
1000 miljard tonmijlen in 1977, mag ver
wacht worden dat in 2002 het totale oliever
voer het niveau van 1977 weer zal evenaren. 
De vrachten voor VLCC's zullen evenwel blij

ven schommelen al naar gelang OPEC de pro
ductie afzwakt of weer opvoert. Wel krijgen 
nieuwere tankers thans aanmerkelijk hogere 
vrachten dan de oudere. Poten & Partners 
taxeert het verschil op 16/17 Worldscale pun
ten (ca. 14%), terwijl deze bonus de afgelo
pen vijf jaar rond de vijf punten lag. Volgens 
het bureau nam de gemiddelde leeftijd van op 
de spotmarkt bevrachtte VLCC’s af van 
16/17 jaar in 1999 naar acht jaar in 2000 in 
de vaart op Europa. Duidelijk heeft de ramp 
met de ‘Erika’ bijgedragen aan de hoge vrach
ten in 2000. De herallocatie van schepen 
hield immers langere ballastreizen in. In de VS 
daalde de gemiddelde leeftijd slechts van 
17,3 tot 13,9 jaar in de periode 1998-2000. 
Daar lossen VLCC’s offshore, uit het gezicht 
en tot dusverre zonder problemen, wegens 
de geringe diepte van de Amerikaanse ha
vens. Japan en Zuid-Korea gebruiken reeds 
lang overwegend moderne schepen, maar 
oudere schepen vinden wel emplooi in de 
vaart op de overige Aziatische havens. De 
oudste schepen (gemiddeld 20 jaar) zijn te 
vinden op tiet traject Perzische Golf/Rode 
Zee. Dat kan goed gaan, zolang de toeristi
sche kusten van Egypte en Israël verlost blij
ven van olieverontreiniging. Voor schepen ou-
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der dan 15 jaar is het reeds wat moeilijker re
gelmatig emplooi te krijgen; de benutting er
van zou op 80% liggen tegenover 90% voor 
de nieuwere schepen.
Ondanks de sterk gedaalde vrachten in de 
eerste maanden van 2001, voorzien de 
meesten toch een goede markt de komende 
twee jaar, zij het niet op het hoge niveau van 
de tweede helft 2000.
Ook de productentankers deelden in de bo- 
nanza. Zo veranderde voor Broström met een 
vloot van circa 60 tankers tot 45.000 dwt 
een verlies van ZwKr. 5 mln in het eerste 
kwartaal van 2000 in een winst van 12 mln in 
het tweede kwartaal en zelfs van 78 mln in het 
derde. Volgens Fairplay is er thans 47,8 mln 
dwt aan witte tankers in de vaart. In 2000 en 
2001 komt er 5,6 mln aan nieuwbouw bij, 
maar sloop kan uitblijven bij het huidige gunsti
ge vrachtniveau tot eind 2002 wanneer 3,9 
mln dwt moet verdwijnen volgens de huidige 
IMO-voorstellen. Het tij kan dus keren voor de 
productentankers. De chemicaliëntankers 
boekten slechte resultaten in de eerste helft 
van 2000, maar een flinke verbetering trad 
op in de tweede helft, zij het niet zo krachtig 
als bij de productentankers, In deze sector is 
er erg veel nieuwbouw geweest in de periode 
1997-2000. Dit en volgend jaar komt er maar 
ongeveer 960.000 dwt aan nieuwbouw bij, 
ongeveer evenveel als alleen al in 2000. Re
den dus voor enig optimisme, een mening die 
Stolt-Wielsen deelt na slechts een bescheiden 
positief resultaat vorig jaar.
Voor de gastankers was 2000, evenals 1999 
een redelijk, maar geen uitzonderlijk jaar. Zo 
liep bij het Belgische CMB het resultaat van de 
gastankers op van Euro 14 mln in 1999 tot 
16 mln in 2000. Voor 2001 zijn er evenmin 
spectaculaire veranderingen te verwachten.

Containervaart nog even goed
Begin 2000 dachten de containerreders even 
dat het weer afgelopen was met de goede tij
den, omdat schepen op de Pacific opeens 
met wanruimte voeren op het oostwaartse 
traject. Zij concludeerden evenwel dat dit een 
gevolg was van het bijna samenvallen van 
Kerstmis en het Chinese Nieuwjaar. Is dat een 
psychologische zet om afschepers niet in de 
verleiding te brengen lagere vrachten te vra
gen, of is er inderdaad fundamenteel mets 
mis? Fairplay en Drewry delen de mening van 
de reders, althans voor dit jaar. De gunstige 
markt is mede een gevolg van relatief weinig 
nieuwbouw in 1999, maar in 2000 en de 
twee volgende jaar groeit de cellulaire vloot 
weer met zo’n 12% jaarlijks, dus met meer 
dan het ladingvervoer (8% a 9%). Volgend jaar 
kan het dus weer mis zijn. Op langere termijn 
is er evenwel hoop, want in 2003 wordt er 
weinig opgeleverd, terwijl de scheepswerven 
voor dat jaar al vol zitten, althans voor de

grootste schepen. De cellulaire vloot omvatte 
eind 2000 4,9 mln teu, waarnaast er nog zo’n
1,2 mln teu aan niet-cellulaire capaciteit was 
of in totaal bijna 6,1 mln teu. Dit aantal zal vol
gens Drewry bijna 6,3 mln teu zijn in 2002. 
Het aandeel van de post-panamax schepen 
zal in deze periode groeien van 15% tot 25%. 
Het aandeel van containers in het totale stuk- 
goedvervoer blijft nog steeds toenemen, o.a. 
door toenemende containerisatie in de vaart 
op China. De tien grootste Chinese havens 
behandelden in de eerste negen maanden 
van 2000 13,66 mln teu, een toename van 
36% ten opzichte van dezelfde periode in 
1999. De schaalvergroting bij de feedersche- 
pen betekent wel dat de vooruitzichten voor 
die rond 500 teu minder gunstig blijven.

Tien grootste containerreders 
naar aantal, begin 2001, in teu
Rederij beschikbaar bes teld
Maersk SL/Safmarine 694.054 130.902
P&O Nedlloyd 343.554 84.032
Evergreen groep 325.385 79.430
Hanjin/Senator 258.023 27.579
Mediterranean SC 246.708 71.617
APL 224.344 69.132
Cosco CL 206.120 41.572
NYK 170.608 68.200
CP Ships 147.995 66.507
CMA-CMG 141.842 105.686

Ondanks de gunstige markt ondervinden de 
Koreaanse lijnen Cho Yang en Hyundai (nr. 25 
en 18) thans financiele tegenslag, maar dit 
zou vooral een gevolg zijn van valutaverliezen 
op leningen wegens de gestegen waarde van 
de won. Daar komt nog bij voor Cho Yang dat 
het een hoge boete aan de Europese Com
missie moet betalen. Ook bij Hanjin valt het op 
dat relatief weinig tonnage is besteld. Daaren
tegen rukt China Shipping Group (nr. 17) op 
naar een plaats bij de eerste tien met
126.000 teu in aanbouw.
Vertegenwoordiging op alle belangrijke trajec

ten blijft een belangrijke drijfveer in de con
tainervaart. Zo zijn APL en Canadian Paciific 
(CP) thans bezig een positie op te bouwen in 
de vaart tussen Europa en Oost-Azië. Ook 
consolidatie blijft waarschijnlijk doorgaan; het 
lijkt immers hoog tijd dat er een zekere con
centratie komt bij de vele Oost-Aziatische lij
nen. In 2000 was er de overname van 
Harrison Line door P&O Nedlloyd en van 
Christensen Canadian African Lines door CP. 
Verder kreeg Grimaldi een aanmerkelijk be
lang in ACL en waren er de eerste tekenen 
van een samenwerking tussen Hapag-Uoyd 
en Hamburg-Süd.

N aar schepen van 10.000 teu
Het regelmatig terugkerend surplus in de con
tainervaart was vooral een gevolg van de 
voortdurende drang naar schaalvergroting. 
Even zag het er naar uit dat hieraan met de 
schepen van 6000/7000 teu een einde zou 
komen. Er was immers het probleem een 
schip van 8/10.000 teu te bouwen met één 
hoofdmotor en toch een aanvaardbare snel
heid. IHI beweert thans hiervoor een oplos
sing te hebben gevonden met twee achter el
kaar geplaatste schroeven, bevestigd aan 
twee concentrische assen die zijn aangeslo
ten op één hoofdmotor, waarbij de twee 
schroeven tegengesteld draaien. Met dit CPR- 
systeem {contwotating propellers), aange
sloten op een 12-cilinder MAN of Sulzer die
selmotor, zou de verlangde dienstsnelheid 
van 25 knopen zijn te halen, dank zij grotere 
voortstuwingsefficiëntie wat bovendien een 
relatieve brandstofbesparing betekent. Het 
systeem zou reeds beproefd zijn op een klei
ne bulker en een VLCC, zodat IHI nu voldoen
de vertrouwen heeft het ook op snelle contai
nerschepen toe te passen.
Wellicht een strop voor de containerreders 
die dachten voorlopig geen grotere schepen 
te hoeven bestellen. Dit te meer, daar vele 
van deze reders reeds zwaar investeren in 
hun logistieke en iï-systemen.
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D e  K o n in k lijk e  M a r in e  is  ee n  van  d e  g ro te re  w e rk g e v e r«  van  N e d e r la n d . Z o ’n 1 8 .0 0 0  b u rg e rm e d e w e r-  

k e rs  en  m ilit a ire n  v in d e n  h ie r  b o e ie n d  en  v e r a n tw o o r d e li jk  w e rk . D e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra f ie  m a a k t  

d e e l u it  van  de M a r in e s ta f  van  d e  K o n in k lijk e  M a r in e  In D e n  H aag . D e  d ie n it  p ro d u c e e r t  z e e k a a r t e n ,  

h y d ro g ra f is ch e  k a a rte n  en  a a n v u lle n d e  n a u t is c h e  p u b lic a t ie s  v o o r  h e t N o o rd z e e g e b ie d  en  d e  w a te re n  

ro n d  de N e d e r la n d se  A n tille n  en  A ru b a  in a n a lo g e  en d ig ita le  v o rm . D e z e  n a u tisc h e  p u b lic a t ie s  w o rd e n  

o ff ic ie e l u itg e g e v e n  te n  b e h o e v e  van  de s c h e e p v a a r t .  D a a rn a a s t  a d v is e e rt  en  o n d e rs te u n t  de d ie n s t  de  

o v e rh e id  en  d e rd e n  op n a u t is c h -k a rto g ra f is c h , h y d ro g ra f is ch  en  m a r ie n -g e o d e t is c h  g e b ie d . D e  a fd e lin g  

C e g e v e n s in w in n in g  & B e r ic h tg e v in g  v an  d e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra f ie  is  o p  z o e k  n a a r  e e n  e n th o u s ia s te  

m b o 'e r  (v/m ) v o o r  d e  fu n c t ie  van

Berichtgever

T a k e n  Als Berichtgever publiceer je berichten aan Zeevarenden in verschillende verschijningsvormen. Daarvoor

beoordeel je ontvangen gegevens op relevantie voor de uitgegeven nautische producten. Je assisteert de 

kartografen bij het beoordelen van de relevantie van brongegevens. Verder beheer je de bestanden van de 

onderafdeling Berichtgeving en adviseer je het onderafdelingshoofd m et betrekking to t de berichtgeving.

V e re is t  Je hebt ruime nautische ervaring en kennis van nautische kartografie  op m bo-niveau. Daarnaast heb je

in de praktijk al enige ervaring m et nautische kartografie  opgedaan en ben je bekend met het gebruik 

van databases en grafische programma's. Verder beschik je over een uitstekende schrifte lijke u itd ruk

kingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal en over een goede kennis van vaktermen in de Franse 

en Duitse taal. Je bent accuraat, stressbestendig en ondernemend en je beschikt over goede contactuele 

eigenschappen.

G e b o d e n  Een verantw oordelijke en afwisselende functie  binnen de veelzijdige marineorganisatie. A fhankelijk  van

je leeftijd en ervaring bedraagt het bruto maandsalaris maximaal circa f  5.100,- (schaal 7 BBAD), exclusief 

8%  vakantietoeslag. Verder mag je rekenen op m inimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen perjaar. 

Bovendien kun je gebruikm aken van een uitgebreid pakket stud iefacilite iten om je vakkennis up-to -da te  

te houden en u it te breiden.

R e a c t ie s  Meer inform atie over deze functie kun je inwinnen bij het hoofd afdeling Productie, de heer E. Wormgoor,

te lefoon (070) 316 28 23. Bij personeelsconsulent m evrouw N.H. Remkes, te le foon, (070) 316 34 88, 

kun je terecht met vragen over de sollicitatieprocedure. In het kader van het emancipatiebeleid streeft het 

m inisterie van Defensie naar het in dienst nemen van meer vrouwen. O ok geïnteresseerden die behoren 

to t een etnische m inderheid en gehandicapten worden nadrukkelijk u itgenodigd te solliciteren.

Je sollicitatiebrief met c. v. kun je binnen 14 dagen sturen naar de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, staf

afdeling Burgerpersoneel Admiraliteit, t.a.v. mevrouw N.H. Remkes, postbus 20702, 2500 ES Den Haag.
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S ch eep sb ou w  J .M . H u ism an  en  D . J .J .  den  O u d en

G rote containerschepen

door

In voordrachten voor de KNVTS, in maart 1999 voor de afdeling Rotterdam en in oktober 2000 voor de afdeling Amsterdam, 
gaven de heren J.M. Huisman en D.J.J. den Ouden van P&O Nedlloyd inzicht in de vele ontwerpaspecten van grote container
schepen. Dit artikel geeft een samenvatting van de voordrachten.

Fig X. P&O Nedlloyd Southampton (foto: P&O Nedlloyd).

WAT IS  G R O O T ?
In 1972 ontwierpen Vossnack en Buijs de 
Nedlloyd Delft en de Nedlloyd Dejima: 2900 
TEU. Dat was toen groot, heel erg groot!
De volgende sprong kwam in 1991 met de 
Nedlloyd Africa, America, Asta en Europe: 
3500 TEU, nu aangeduid als ‘de kleine 
UCC's'. De ontwikkelingen daarna zijn weerge
geven in de tabel fig. 2.

Het in de vaart brengen van de vier schepen

van de Southamptorvklasse heeft op een 
vloot van 120 schepen de gemiddelde slot- 
kosten merkbaar omlaag gebracht. Een dui
delijke reden voor het bouwen van zulke grote 
schepen.
Nu is de SouthamptooWasse dus groot en de 
Sydney-klasse wordt als ‘de kleintjes’ aange
duid. De capaciteit en snelheid van de Syd- 
ney-kfasse zijn vergelijkbaar met die van de 
Delft/Dejima O, maar de schepen zijn wel 80 
m korter en hebben minder vermogen nodig.

Dit o.a. toont het verschil tussen dubbel- 
schroevers (Delft/Dejima) en enkelschroevers 
(Sydney). De ontwikkelingen in de bouw van 
containerschepen hebben dus bepaald niet 
stilgestaan. En 'groof blijkt een relatief be- 
grip.

C O N T A IN E R C A P A C IT E IT

Sjorbruggen
Met de komst van de eerste post-Panamax 
containerschepen werden de sjorbruggen 
geïntroduceerd: stalen rekken aan dek die het 
mogelijk maken het sjorpunt voor de contai
ners aan dek één laag omhoog te brengen 
(fig. 3).

Door hun grote breedte hebben post-Pana- 
max schepen een grote vormstabiliteit, zodat

O  De Detft en de Dejima waren oorspronkelijk ontwor 
pen voor een snelheid van 27 kn. Na hermotorisering 
werd de snelheid 21 kn.

Jaar Klasse TEU Lo.a. Vermogen Snelheid
1972 Delft/Dejima 2952 287 m 31.800 kW 21,3 kn
1991 Kleine UCC’s 3568 266 m 27.540 kW 21,5 kn
1995 Honshu/Hongkong 4112 279 m 37.130 kW 22,4 kn
1998 Southampton 6690 300 m 59.290 kW 24,5 kn
1998 Sydney 2902 210m 25.990 kW 21,1 kn
1999 Explorer 5456 276 m 49.410 kW 25,3 kn
2000 In aanbouw in Korea 6788 300 m 59.290 kW 24,5 kn

Fïg. 2. Overzicht van de ontwikkeling van grote containerschepen.



Fig. 4. De brug van de P&O Nedlloyd Barentsz (foto: P&O Nedlloyd).

er uit stabiliteitsoverwegingen minder beper 
kmgen zijn ten aanzien van de deklading. 
Maar de krachten op de sjormaterialen leg
gen wel beperkingen op, dus hoe hoger men 
met sjorren kan beginnen, hoe beter.
Het ontwerp van de sjorbruggen vraagt veel 
tijd, zorg en aandacht van de rederij door een 
aantal conflicterende eisen. Enerzijds wil men 
geen extra staal gebruiken, maar de con
structie moet wel sterk zijn. Verder beperken 
de sjorbruggen de toegankelijkheid en de mo
gelijkheid om reeferpluggen aan te brengen, 
terwijl het vervoer van koelcontainers juist 
steeds belangrijker wordt.
De Southampton-klasse heeft 710 koelcontai
ners per schip.

Blokstuwage
De wens om zoveel mogelijk containers aan 
dek te plaatsen heeft er toe geleid de contai
ners zo dicht mogelijk tegen elkaar te zetten, 
dus twee 20-voeters op de plaats van een 40- 
voeter. De consequentie is dat de beide 20- 
voeters, weliswaar verbonden door koppel
stukken, slechts aan één kant kunnen worden 
gesjord. Op kleinere containerschepen heeft 
dit tot nogal wat ongelukken geleid. En hoe
wel de rederij geen voorstander is van allerlei 
'fancy1 maten voor containers, heeft de komst 
van de 45-voets container een oplossing voor 
dit probleem geboden: wanneer twee 20-voe- 
ters op een 45-voeter worden geplaatst, blijft 
er voldoende ruimte om de 20-voeters aan 
beide zijden met stangen te sjorren. De 45- 
voets container levert daarmee een goede bij
drage aan de veiligheid op zee.

Slotcapacity
In de contracten met de scheepswerf neemt 
de rederij, naast het nominale aantal slots, 
ook altijd een clausule op dat men op 'dozen-

jachf mag. Als de staaltekeningen klaar zijn, 
levert een nauwgezette bestudering van de 
dwarsdoorsneden in voor- en achterschip 
veelal een extra aantal containerplaatsen op. 
De werf vindt dit soms een verstoring van hun 
ontwerpproces, maar de rederij geeft de 
voorkeur aan extra slots boven ‘voids’ of extra 
tanks voor waterballast of brandstof.

Hoogte van de brug
Op de post-Panamax schepen kan hoog wor
den gestapeld, maar de zichtlijn volgens IMO 
eisen kan daarbij een beperkende factor zijn. 
Op de schepen van de Explorer-Wasse is de 
brug daarom omhoog gebracht en bevindt 
zich tussen 'de hut van de kapitein’ en het 
stuurhuis een loze ruimte van 4,5 m hoog. De

ze loze ruimte wordt nu gebruikt voor monta
ge van navigatie-, communicatie- en compu
terapparatuur.

ST A A L C O N ST R U C T IE
Bij grote containerschepen treden grote bui
gende momenten op. Voor de Southampton- 
klasse b.v.:
in stil water 5,5 x 106 kNm;
in golven 12,0 x 106 kNm,
getallen waar men wel even aan moet wen
nen.

Torsie
In schuin inkomende golven is de torsievervor- 
ming 7 cm. Een containerschip is te vergelij
ken met een open lucifersdoosje: torderen 
gaat gemakkelijk en bij torsie vervormen de 
zijkanten. Daar liggen de luikdeksels los bo
venop met daarop een enorm gewicht aan 
deklading. Daarom mag men hopen dat de 
wrijvingscoëfficiënt tussen luikdeksels en co- 
amings heel laag is. Want luikdeksels lijken 
wel heel imposant, maar eigenlijk zijn zij van 
Vloeipapier’, dit o.a. in verband met het maxi
mum gewicht van 4 0 1 omdat ze door de con
tainerkranen gehesen moeten kunnen wor
den. Luikdeksels maken is dus hightech: zij 
moeten heel sterk zijn, terwijl er een gewichts- 
beperking is.
Daarom wordt ook diep ingegaan op de op
legging van de luikdeksels: staal op staal is 
niet langer voldoende, om zo weinig mogelijk 
wrijving te hebben wordt er tegenwoordig 
met teflon gewerkt.
Als gevolg van de torsievervormingen ont
staat er een relatieve beweging tussen de 
containers (die op de luikdeksels staan) en de 
sjorbruggen. Dit resulteert in enorme krach



ten in het sjormateriaal, vooral bij schuin inko
mende golven. De sjorstangen worden regel
matig op hun maximale trekbelasting belast.

Achterschip
De achterschipconstructie kan op ondiep wa
ter onderhevig zijn aan trillingen: bij een ver
mogen van 59,2 MW, een massief gesmede 
schroefas met een diameter van 1,06 m en 
een schroef met een gewicht van 9 4 1 is dat 
niet verwonderlijk. Met zulke grote vermo
gens moet op de Noordzee vaart worden ver
minderd, want voor deze schepen is de 
Noordzee ondiep water.

D E  B R U G
De inrichting van de brug (fig. 4) krijgt bij P&O 
Nedlloyd veel aandacht, waarbij men uitgaat 
van de filosofie dat het schip ‘rond de mens' 
moet worden gebouwd. Daarom wordt tegen
woordig o.a. voor een geheel gesloten stuur
huis gekozen, dus zonder open brugvleugels. 
Ook worden er een of meer stoelen op de 
brug geplaatst.

Navigatiewerkstation
Een eerste vereiste op de brug is een naviga
tiewerkstation vanwaar het schip op niet mis 
te verstane manier wordt bediend: er mag 
geen mogelijkheid zijn op het verkeerde knop
je te drukken. En ook ‘s nachts moet het mo
gelijk zijn de juiste knop te vinden zonder hulp 
van een zaklantaarn! Eenvoud is daarbij het 
sleutelwoord. Er werd een voorbeeld aange
haald van een boegschroefpaneel met 32 
knoppen, terwijl er eigenlijk maar twee nodig 
zijn: starten en stoppen.

Veiligheids- en communicatie
station
Verder is een gecombineerd veiligheids- en 
communicatiestation nodig. Voor de commu

nicatie moet het schip voldoen aan de 
GMDSSeisen. Daarvoor bestaan standaard 
pakketten, waar weinig aan is te doen.
Bij dit station worden geïntegreerd: de nood
stoppen voor ventilatie en overboordpomp, 
het brandalarmsysteem en een monitor van 
het scheepsautomatiseringssysteem. Indien 
zich problemen voordoen heeft de kapitein 
dan alle informatie over de scheepsstatus be
schikbaar, alle middelen voor interne en exter
ne communicatie bij de hand en kan hij cor
rectieve acties coördineren.

W erkstation routeplanning
Wat vroeger de kaartentafel was, is nu het 
werkstation routeplanning, waar met CD 
rom’s wordt gegoocheld: de gehele reisvoor- 
bereiding in het elektronische kaartsysteem. 
De informatie van het elektronische kaartsys
teem kan op alle beeldschermen op de brug 
worden weergegeven. In verband met de 
thans nog geldende wettelijke voorschriften is 
op het navigatiewerkstatutrr ook plaats voor 
een papieren kaart. lo ”

Afineren
Het afmeren gebeurt op de brugvleugel. Op 
een beeldscherm is alle essentiële navigatie- 
informatie beschikbaar. Binnen een vierkante 
voet bevindt zich alles wat men nodig heeft: 
telegraaf, boegschroefbediening en stuur. Op 
de meest recente schepen worden multifunc
tionele displays toegepast, zodat de kapitein 
kan kiezen of het scherm het radarbeeld 
weergeeft, de elektronische kaart of het 
scheepsautomatiseringssysteem. Al die sys
temen werken met PC’s, omschakelen is een 
kwestie van software.

SC H E E P SB E D IE N Ü M G
'Hoe bedien je het schip? Hoe gaan de men

sen om met de spullen die ze hebben? Als je

de apparatuur stom neerzet, werkt dat het 
maken van fouten in de hand.'.
Moderne bruggen, die er op gericht zijn de 
werkbelasting van de navigator te verminde
ren, lijden aan het euvel dat een kakofonie van 
toeters en bellen de navigator overspoelt en 
dat deze meer tijd besteedt aan het afdrukken 
van alarmen dan aan zijn hoofdtaak, de naw- 
gabe. De redenj heeft hier een sturende taak, 
want de systemen worden vaak ontworpen 
door bureaudeskundigen, die geen feed back 
van de vloot knjgen.

Kantoren
Het aantal kantoren aan boord kan beperkt 
blijven tot dne: voor de kaprtein/HWTK, een 
scheepskantoor voor algemeen gebruik en 
'iets’ in de machinekamer. Het is gewenst re
gelmatig met de bemanningen over dit onder
werp van gedachten te wisselen.

Controlekam er
Een aparte controlekamer is in de visie van 
P&O Nedlloyd overbodig. Het schip wordt, in
clusief de voortstuwingsinstallatie, van de 
brug af bediend O. Indien het bedieningssys
teem van de hoofdmotor uitvalt, is er een een
voudig separaat back up systeem. En als dat 
ook uitvalt, ‘ga je gewoon in de machineka
mer aan de handles trekken'.

Er is één uitzondering: bij het bunkeren in de 
haven geeft de rederij er de voorkeur aan dit 
van de machinekamer uit te regelen. Om een 
te hoge tegendruk voor de pompen van de 
bunkerboot te voorkomen, wordt gebunkerd 
via een deur in de zijde van het schip, met lei
dingen van daar naar de brandstoftanks. 
Indien het machinekamerkantoor, met een re- 
peater van het scheepsautomatiseringssys
teem, dicht bij de bunkerpositie wordt ge
plaatst, kan één man het hele bunkerproces 
regelen.
Gepleit wordt voor een capaciteit van de bun
kerboten van circa 15001.

Automatisering
Op de automatisering, inclusief alarmmanage
ment, wordt in het hoofdstuk Automatisering 
nader ingegaan.

M A C H IN E K A M E R
In de SouthamptonWasse zijn Sulzer motoren 
geïnstalleerd, de eerste van het type 
12RTA96. Voor enkele gegevens: zie de tabel 
fig. 6.

O  Dit geldt zeker voor het Nederlandse bemanmngs- 
model met Marofs. Voor de schepen onder Engelse 
vlag, waarop het bemantungsmodel nog steeds een 
strikte scheiding tussen dek en machinekamer1 kent, 
wordt met de onbemande machinekamer deze techno
logie gebruikt binnen de kaders van de Engelse wetge
ving.



Slag 250 cm
Boring %  cm
Gemiddelde druk 18,2 bar
Piekdruk 142,0 bar
Connecting rods, 12 stuks è 26 ton
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Fig. 8. Totaal geïnstalleerd hulpvermogen voor diverse scheepsgrootten.

Fig. 6. Enkele gegevens van de Sulzer 
12RTA96 motor.

Hulpmotoren
Grote containerschepen hebben een groot 
hulpvermogen nodig. In het hoofdstuk Ener
gieopwekking wordt hier nader op ingegaan.

Separatoren
Separatoren worden op veel schepen in apar
te separatorkamers opgesteld. Zij worden 
heet en heter naarmate zwaardere brandstof 
wordt verbruikt, waardoor de separatoren tot 
hogere temperaturen moeten worden ver
warmd. In een separatorkamer stinkt het, het 
is er heet en daardoor laat de elektronica van 
de separatoren het nogal eens afweten. Er is 
veel ventilatie nodig, wat grote openingen in 
de omringende schotten vraagt, waarmee het 
concept dat separatoren in afgesloten ruim 
ten moeten worden geplaatst, grondig om 
zeep wordt geholpen. In de visie van P&O 
Nedlloyd daarom: geen schotten en geen 
aparte separatorkamer. Daardoor wordt ook 
het toezicht op de apparatuur gemakkelijker, 
is de ventilatie optimaal, de bedrijfszekerheid 
gewaarborgd, de rommel opgeruimd en de 
kans op brand verkleind. Deze veilige oplos
sing vergt helaas veel overredingskracht bij 
de autoriteiten....

Asgenerator
De asgenerator is een fantastisch apparaat. 
Hij beperkt het aantal draaiuren - en dus het 
onderhoud - van de hulpmotoren aanzienlijk 
en de geleverde kWs zijn goedkoper dan die 
van de hulpsets. Vooral de mensen aan boord 
zijn blij met een asgenerator.

Ontwerp
Hoe ontwerp je de machinekamer? Eigenlijk

zou die leeg moeten zijn: hoe minder machi
nes er worden geïnstalleerd, hoe minder er 
kapot kunnen gaan en hoe minder onderhoud. 
En de spullen die men koopt, moeten be
trouwbaar zijn, onderhoudsvriendelijk en goed 
toegankelijk. Dit laatste is bij veel werven die 
modulebouw toepassen, vaak een probleem. 
Verder zijn goede transportfaciliteiten noodza
kelijk: als er iets kapot gaat, moet dat gemak
kelijk (zonder gehannes met kettingtakels) 
naar de werkplaats gebracht kunnen worden. 
Deze moet ruim zijn opgezet, bij voorkeur air 
conditioned zijn en dicht bij het machineka- 
merkantoor en bij het magazijn zijn gelegen. 
Ook de materiaalkeuze is belangrijk: cunifer 
voor zeewatersystemen en geen brons in 
brandstofsystemen.

E N E R G IE O  P W E K K IN G
Grote containerschepen vragen veel vermo
gen. De tabel fig. 7, geeft een beeld van de 
vermogensbehoefte voor de Southampton- 
klasse.

Fig. 8 toont de toename van het totale hulp
vermogen bij het groter worden van de sche
pen (grootte uitgedrukt in TEU-capaciteit).

Het blijkt dat het benodigde hulpvermogen, 
exclusief boegschroef en koelcontainers, een

vrij constant percentage van het voortstu- 
wingsvermogen is: 2,5 a 3%.

Een belangrijk punt is verder dat koelcontai
ners niet gemakkelijk af te schakelen zijn. 
Koellading is belangrijke lading, waaraan veel 
zorg wordt besteed. De koeling mag alleen 
worden uitgeschakeld als het echt niet anders 
kan, b.v. wanneer de veiligheid van het schip 
in het geding is. Bovendien is met koelcontai
ners in de ruimen ook daar ventilatie nodig en 
meer ventilatie naarmate de ruimen groter 
worden. Ook dat vraagt weer vermogen.

Middenspanningxsvsteem
Zulke grote hulpvermogens kunnen proble
men geven met de veiligheid, omdat zij grote

Voortstuwing (90%) 65,2 MW
Hulpvermogen machinekamer 1,4 MW
Hulpvermogen schip 0,7 MW
Boegschroef 2,6 MW
Koelcontainers 5,0 MW

Fig. 7. Overzicht vermogensbehoefte 
Southampton-klasse.

stromen meebrengen, zo groot dat zij bij de 
normale 440 V niet meer kunnen worden af
geschakeld; de daarvoor benodigde appara
tuur is niet beschikbaar.
De oplossing is over te gaan op een hogere 
spanning, 6600 V, waardoor de stromen om 
gekeerd evenredig kleiner worden en er weer 
veilig kan worden geschakeld.
Een ander veiligheidsaspect is dat men een 
medium voltage bord niet zonder meer, niet 
zonder speciale handelingen, kan openen.

Een volgend positief aspect is dat de elektn- 
sche leidingen dunner kunnen worden, dus 
minder koper aan boord. Middenspanningsin- 
stallaties worden in het algemeen nog weinig 
toegepast, onbekend maakt onbemind, maar 
zij zijn zeer betrouwbaar gebleken. De grens 
voor de keuze tussen laagspanning en mid-Fig. 9. Vermogen en belasting voor verschillende schepen tijdens manoeuvreerbedrijf.



ZEE BEDftUF

TEU capacrtoü

Fig. 10. Vermogen en belasting voor verschillende schepen tijdens zee bedrijf

denspanning ligt bij 6 a 7 MW elektrisch ver
mogen aan boord.
De speciale laagspanningsapparatuur die 
sommige leveranciers aanbieden voor grote
re vermogens, kan in de ogen van P&O Ned- 
lloyd geen genade vinden: veiligheid en flexibi
liteit van bedrijfsvoering staan voorop.

De figuren 9 en 10 tonen de vermogensbe- 
hoefte en het geïnstalleerde hulpvermogen 
voor manoeuvreerbedrijf resp. zeebedrijf.

Tijdens het manoeuvreren is de asgenerator 
niet beschikbaar.
Bij het zeebedrijf is de boegschroef niet in ge
bruik, maar is de asgenerator wel in bedrijf, 
zodat het geïnstalleerde vermogen dan aan 
de zeer ruime kant is ten opzichte van de 
vraag.
In beide figuren, en ook in fig. 8, springt de 
SouthamptorvWasse erboven uit. Dit omdat 
het ontwerpuitgangspunt was dat men onder 
alle omstandigheden over een reservemotor 
wenste te beschikken: eigenlijk dus een hutp- 
set meer dan strikt noodzakelijk.

M onitoring koelcontainers
Tot voor enkele jaren werd een beperkt aantal 
signalen betreffende de koelcontainers en het 
functioneren van de aggregaten naar een 
alarmsysteem geleid. Tegenwoordig kunnen 
met de zogenaamde power cable transmis- 
sion systemen op de voedingsspanning naar 
de koelcontainers signalen worden gezet, 
waardoor het mogelijk is een veel groter aan
tal gegevens te bewaken. Bovendien is twee
richtingsverkeer mogelijk, zodat b.v. op af
stand een set point kan worden gewijzigd. Er 
hoeven dus geen rondes meer gelopen te 
worden.
Wanneer voldoende containers met dit sys
teem beschikbaar zijn, wordt het verder mo
gelijk koelcontainers selectief en op afstand 
aan en uit te schakelen, ongeacht waar ze 
staan. Wanneer dan tijdens het manoeuvreren 
de boegschroef moet worden bijgezet kan

een aantal containers - die met de minst 
kwetsbare lading - tijdelijk worden uitgescha
keld. De totale vermogensbehoefte zal daar
door dalen en wellicht kan het te installeren 
vermogen worden gereduceerd. In de discus
sie over het al dan niet toepassen van deze 
mogelijkheden spelen het investeringsniveau 
en de eventuele ruimtewinst in de machineka
mer (en dus meer ladingruimte) een rol.

Systeemconfiguratie
Het middenspanningsbord bestaat uit twee 
secties, die elk worden gevoed door twee ge
neratoren, sectie B bovendien door de asge
nerator (deze is via een transformator aange
sloten op het 6600 V net). De 
koppelschakelaar tussen beide secties is nor
maliter gesloten.
Via twee grote transformatoren wordt het 
laagspanningsbord gevoed, dat eveneens uit 
twee secties bestaat, met de koppelschake
laar normaliter open. Elke transformator 
wordt normaliter belast met maximaal 50%, 
maar is geschikt om 100% van de belasting 
te verwerken in geval van uitval van één van 
de transformatoren.
Van de verbruikers wordt alleen de boeg
schroef met 6600 V gevoed. Alle andere ver
bruikers werken op 440 V.

Om te voorkomen dat bij het uitvallen van een 
sectie ook meteen een groot aantal koelcon
tainers uitvalt (in totaal zijn zo'n 700 aansluit- 
punten beschikbaar) is voor de volgende 
oplossing gekozen. Van het middenspan
ningsbord gaan twee 6600 V ringleidingen 
het schip in. Dicht bij de lading worden kleine
re transformatoren geplaatst, elk zo’n 800 
kVA, die ieder een beperkt aantal koelcontai
ners voeden. Problemen met een transforma
tor leiden dan tot uitval van slechts een be
perkt aantal koelcontainers. En bij het uitvallen 
van een sectie van het middenspanningsbord 
kunnen alle koelcontainers toch nog via de an
dere tak van de ringleiding worden gevoed. 
De ringleiding is nooit volledig gesloten.

De systeemconfiguratie is in fig. 11 m beeld 
gebracht.

A U T O M A T ISE R IN G
Automatisering moet eenvoudig zijn en een
voudig te bedienen (zonder ‘meters handboe
ken’). Met de tegenwoordige computers kan 
altes , maar de leveranciers weten niet wat 
goed is voor de man aan boord, met als ge
volg veel te ingewikkelde systemen.

Voor een goed en betrouwbaar automatise
ringssysteem acht P&O Nedlloyd een decen
traal systeem noodzakelijk. Dat betekent dat 
de intelligentie en de opslag van gegevens zo 
dicht mogelijk bij het proces worden ge
plaatst. In een hogere laag halen de werksta
tions hun gegevens dan uit de lagere laag. De 
werkstations moeten onafhankelijk van elkaar 
functioneren en de presentatie moet eendui
dig zijn..

Moderne automatiseringssystemen kunnen 
grote hoeveelheden informatie aan. Een punt 
van voortdurende zorg is alleen die informatie 
te krijgen die relevant is. Bij het bepalen van 
wat relevant is, moeten de gebruikers, de 
mensen aan boord dus, een grote mate van 
inspraak hebben. Vanzelfsprekend speelt er
gonomie ook hier een belangrijke rol.

De veelvuldig op de markt aangeboden ge
modificeerde kantoorautomatiseringssyste- 
men zijn volgens P&O Nedlloyd ongeschikt 
voor de automatisenng van de technische 
systemen aan boord van schepen.

En ondanks de vele mogelijkheden van de au
tomatisering, moet het mogelijk blijven te al
len tijde op handbediening - als back up - over 
te schakelen.
Bij problemen moeten subsystemen losge
koppeld kunnen worden van het totale sys
teem om de oorzaak van het probleem op te 
kunnen sporen.

Systeem integratie
Gewaakt moet worden tegen een vorm van in
tegratie, waarbij van alles en nog wat aan el
kaar wordt gekoppeld. Er ontstaat een kluwen 
van verbindingen die haast met te ontwarren 
is, de zogenaamde jig saw integratie.
P&O Nedlloyd heeft gekozen voor een oplos
sing met twee netwerken (een navigatie net
werk en een scheepsnetwerk) waarop alle ba
sisinformatie van sensoren enz. beschikbaar 
is en waar alle informatie via multifunctionele 
displays oproepbaar is.

Alarm management
In plaats van allerlei aparte alarmsystemen 
van de diverse leveranciers is op de P&O 
Nedlloyd schepen één alarm- en informatie-



VERDERE WETENSWAARDIGHEDEN

P&O Nedlloyd is het resultaat van een 50/50 fusie.
De rederij exploiteert zo'n 120 schepen, waarvan 50% (met 60% van de slotcapaciteit) in ei
gendom.
Er worden drie milioen containers per jaar vervoerd en het containervervoer neemt nog 
steeds toe.

De commerciële activiteiten ('Sales') vinden in Londen plaats. Het operationeel management, 
inclusief Nieuwbouw is in Rotterdam gevestigd.
De Nieuwbouwafdeling is klein: zes medewerkers.

Uitgangspunt bij nieuwe projecten is een levensduur van de schepen van 25 jaar.
Basis voor het contract met een scheepswerf zijn de specificaties (die vooral functioneel ge
richt zijn) en de makers' list.
Deze documenten moeten het kwaliteitsniveau aan boord waarborgen. Feed back van de 
vloot en andere operationele afdelingen levert daarvoor belangrijke informatie:
- Voldoen de systemen aan boord?
- Zijn ze betrouwbaar?
- Hoe is de service van de betrokken leveranciers?

De inkoop van de benodigde systemen gebeurt door de werf, maar de beslissing omtrent de 
keuze van de leverancier ligt bij de rederij.
Gekocht wordt tegen marktprijs en niet tegen kostprijs, maar met inachtneming van de life cy- 
cle costs. Stunten met een lage prijs, om daarna met dure reservedelen het verschil terug te 
verdienen, is een kunstje dat bij P&O Nedlloyd met werkt. Men wenst heel uitdrukkelijk alleen 
met betrouwbare partners te werken.
Partnership is een vereiste van deze tijd: rederij en werf samen moeten met de leveranciers 
en ook het klassebureau het project tot een goed einde brengen. Een goed projectmanage
ment hoort daar natuurlijk bij.

systeem beschikbaar, zoals zojuist beschre
ven. Het systeem is een gereedschap voor 
het nemen van beslissingen.
Uiteraard worden alarmen ook geregistreerd 
en het is belangrijk dat deze ‘records’ altijd 
van een eenduidige tijdindicatie worden voor
zien. Daarbij is het noodzakelijk dat aan boord 
één tijd wordt gehanteerd. Dit gebeurt met

een centrale klok die aan het GPS is gekop
peld, Opeenvolgende alarmen kunnen dan in 
de juiste volgorde worden getraceerd.
Ook bij het alarm management is het nodig 
zich tot relevante informatie te beperken.

Alarmmanagement wordt steeds belangnjker 
en de systemen moeten zodanig zijn ingericht

dat verschillende bednjfsvoenngen worden 
ondersteund. Denk hierbij alleen al aan de ver
schillen tussen het Nederlandse en het Engel
se bemanningsmodel. Het gereedschap zal 
geschikt moeten zijn om de ontwikkelingen in 
de organisatie aan boord van de schepen te 
volgen, door een flexibele wijziging van de 
configuratie van het systeem.

Wanneer er ‘s nachts in de machinekamer iets 
gebeurt, wordt op een Nederlands schip de 
brug gewaarschuwd. Als het iets dnngends is 
(alle informatie is op de brug beschikbaar), 
wordt de dienstdoende WTK uit bed gehaald 
en die moet dan naar beneden voor het ne
men van maatregelen. Op een Engels schip 
wordt de dienstdoende WTK gewaarschuwd, 
die dan naar beneden moet om te kijken, het 
alarm af te drukken en zonodig correctieve 
maatregelen te nemen.

De vereiste efficiënte inzet van mensen en de 
behoefte aan gewenste informatie vraagt om 
het gebruik van mobiele systemen. Elk be
manningslid heeft dan ook een mobiele tele
foon tot zijn of haar beschikking, welke is uit
gerust met een klein scherm waarop 
relevante alarmen worden gepresenteerd aan 
de officier van de wacht. De alarmpanelen in 
de hutten van de officieren zijn overbodig ge
worden en worden dan ook niet geïnstalleerd.

DE TOEKOMST
De eerder genoemde reductie van de gemid 
delde slotkosten als gevolg van het in de vaart 
brengen van de Southampton-klasse levert 
een duidelijke indicatie voor een verdere ver
groting van de containerschepen.
Maar verreweg de meeste havens zijn te on
diep om grotere schepen te kunnen ontvan
gen. De Suez-max diepgang is 18,60 m, de



Malakkamax diepgang 22,5 m. Met een toe
slag van circa 1,5 m voor trim en water onder 
de kiel zouden de havens een diepgang van 
20 tot 24 m moeten hebben! Het sleutel
woord is dus: baggeren!

Voor een diepgang van 22,5 m komt men 
dan op een schip met L x B x H = 400 x 64 x 
40 m en een containercapaciteit van zo'n
15.000 TEU (?}. Bij zulke grote aantallen con
tainers zullen de haventijden langer worden; 
om dan toch een bepaald tijdschema te kun
nen handhaven zal de scheepssnelheid hoger 
moeten worden.

Zulke grote schepen plaatsen de ontwerpers 
ook voor problemen, waar ze nog niet uit zijn. 
Bijvoorbeeld de voortstuwing: denkbaar is 
een enkelschroever met 82 MW op de 
schroefas en een 16-cilinder VK98 hoofdmo
tor, m.c.r. 90,4 MW.

Andere mogelijkheden zijn: twee lijnmotoren 
met een tandwielkast op één as of Azipods. 
Deze laatste bieden zowel voor- als nadelen: 
toepassing van contraroterende schroeven 
geeft een aantrekkelijke rendementsverbete- 
ring (ca. 10%), maar de aandrijving is elek- 
frisch en dat maakt een groot aantal hulpmo- 
toren in de machinekamer nodig. Zo'n 'all 
electric ship' heeft te veel componenten, wat 
deze oplossing minder aantrekkelijk maakt.

Ook de containerstuwage is bij zulke grote 
schepen een probleem: stapelen in 22 lagen, 
13 in het ruim en 9 aan dek. Aan dek is 6 la
gen tot dusver het maximum. Het sjorren 
moet nog uitvoerig worden bestudeerd. Wel
licht bieden open schepen de oplossing; daar
mee is dan meteen het probleem van de lut- 
koplegging van de baan (want hoe breder de 
schepen worden, hoe groter de torsievervor- 
ming). Laden en lossen gaan bij een open 
schip ook sneller.

Verder is aandacht nodig voor het snel afvoe
ren van de grote aantallen containers uit de 
loshaven. Infrastructurele maatregelen zijn on
vermijdelijk.
Maar ondanks de vele nog op te lossen pro
blemen zal de schaalvergroting doorgaan!

De nieuwe generatie containerschepen zal 
met alleen groot zijn qua afmetingen, maar 
ook groots in:
- veiligheid
- betrouwbaarheid
- simpliciteit
- kwaliteit
- zinvolle integratie
- ergonomie

want heel uitdrukkelijk wil P&O Nedlloyd de 
mens centraal stellen bij het gebruik van de 
huidige technologie.
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N aviga tie  C .A . S ch eels

Datum  trans form aties
Hoe fout kan een goede positie zijn? 1

Op 31 augustus 2000 heeft de Raad voor de Scheepvaart uitspraak gedaan inzake het vermoedelijk aan de grond raken van 
het Nederlandse vrachtschip “Munteborg" De Raad sluit zijn uitspraak af met een aanbeveling de problematiek met betrek
king tot het overeenkomen van de kaartdatum en de in de GPS ingestelde datum onder de aandacht van kapiteins en stuur
lieden te brengen n.

I
n dit artikel zullen we deze aanbeveling 
opvolgen en een uiteenzetting geven van 
de datumproblematiek. We zullen dit zo
veel mogelijk proberen te doen vanuit een 
operationeel oogpunt. De theorie van de 
modelvorming van de aarde, het (histo

risch) ontstaan van lokale en globale datums 
en de daarmee samenhangende problema

tiek zal daarom achterwege blijven. Deze is 
namelijk in allerlei artikelen uitvoerig beschre
ven v. Voor een goede samenvatting verwijzen 
we naar de Admiralty List of Radio Signals Vo
lume 8 (ALRS8). Ook op bladzijde 17 en 18 
van bovenvermelde uitspraak is hiervan een 
beknopt overzicht te vinden.

In deel I van dit artikel zullen we nagaan hoe 
de verschillen tussen twee datums beschre
ven kunnen worden en welke methoden ge
bruikt kunnen worden om de coördinaten van 
een positie, die gegeven is ten opzichte van

datum 1, om te rekenen naar coördinaten van 
deze positie ten opzichte van datum 2. Deze 
procedure wordt de datumtransformatie ge
noemd. Aan de hand van een voorbeeld zullen 
de verschillen tussen de besproken metho
des worden geïllustreerd. Kort wordt daarbij 
ingegaan op het advies in de ALRS8 om de 
datumtransformatie handmatig uit te voeren.

Deel II gaat vervolgens in op de procedurele 
fouten die op de datumproblematiek betrek
king hebben, bij de reisvoorbereiding en uit
voering, en de mogelijke gevolgen daarvan.

D E E L  I: Transformatiemetho- 
den en Kun verschillen. 
Datumparameters
Het WGS84 stelsel wordt gebruikt als de refe

rentie, waaraan alle andere datums zijn gere
lateerd. Kennen we nu de relatie tussen 
WGS84 en datum 1 en de relatie tussen 
WGS84 en datum 2, dan kennen we ook de 
relatie tussen datum 1 en datum 2. De relatie 
tussen WGS84 en een willekeurige andere da
tum wordt uitgedrukt in de volgende parame
ters (zie figuur 1):
1. De vorm en afmeting van de gebruikte ellip
soïde, die tot uiting komen in de halve lange 
as en de excentriciteit.
2. De ligging van het middelpunt van de ge
bruikte ellipsoïde ten opzichte van het oor
sprong van het WGS84 stelsel. Dit middelpunt 
wordt uitgedrukt in (x,y,z)coördinaten, waarbij 
de oorsprong van WGS84 de coördinaten 
(0,0,0) heeft. De x-as ligt in het equatorvlak en 
in de meridiaan van Greenwich, de y-as ligt in 
het equatorvlak en in de meridiaan van 90°E 
en de z-as staat loodrecht op x- en y-as.
3. De oriëntatie van de x-, y- en z-as van de ge
bruikte ellipsoïde ten opzichte van de x-, y- en 
z-as van WGS84.
4. Een schaalfactor (die overigens niet in de fi
guur weergegeven kan worden).
Bij de datums, die voor normale navigatie van 
belang zijn, lopen de x-, y- en z-as evenwijdig 
aan die van WGS84 en is de schaalfactor ver
waarloosbaar. Daarom zullen deze parame
ters verder buiten beschouwing gelaten wor
den.

In de beschrijving van WGS84 (DIWVTR
8350.2 M en IHO/SP 60 *) zijn van een groot 
aantal datums de parameters opgenomen. 
Ter illustratie volgen hieronder de parameters 
voor de transformatie van WGS84 naar ED50 
(Mean Solution).

Datumtransformatie
Met behulp van deze datumparameters kun
nen we de coördinaten van een positie ten op
zichte van datum 1 (bijvoorbeeld WGS84)

Figuur 1. De grote ellipsoïde stelt WGS84 voor met middelpunt in M en (grote) X-, Y- en Z-as; de 
kleine ellipsoide /s een willekeurige andere ellipsoïde met middelpunt in O en (kleine) x-, y- en z- 
as. Punt P heeft andere coördinaten ten opzichte van M dan ten opzichte van O. De datum para
meters leggen de relatie tussen beide coördinaten vast.

ellipsoïde halve lange as excentriciteit Ax(m) Ay(m) Az(m)
Internationa! 1924 (Hayford) 6378388 m 0.08199188998 -87 -98 -121



transformeren naar de coördinaten van deze 
zelfde positie ten opzichte van datum 2 (bij
voorbeeld 0SGB36). Deze transformatie kan 
exact worden uitgevoerd, maar ook door mid
del van de benaderingsformules van Molo- 
densky.
Bij de exacte datumtransformatie worden de 
breedte-, lengte- en hoogtecoördinaten ($, X, 
T|)"  van de gegeven positie eerst omgezet in 
coördinaten (x,y,z). Dit levert de (x,y,z) coördi
naten van de gegeven positie ten opzichte 
van datum 1. Vervolgens worden hieruit door 
toepassing van Ax, Ay en Az de (x,y,z) coördi
naten van deze positie ten opzichte van da
tum 2 berekend. Tenslotte worden deze coör
dinaten weer getransformeerd tot (4), X, r)) 
coördinaten ten opzichte van datum 2.
Met de Molodensky formules kan direct uit de 
datumparameters een breedte-, lengte- en 
hoogteverschil (A«j>, &X, Ah) worden bere
kend, waarmee (ó, X, h) ten opzichte van da
tum 2 uit (((i, X, h) ten opzichte van datum 1 
berekend kunnen worden. Bij de Molodensky 
methode is dus de omweg via (x, y, z) niet no
dig, hetgeen rekentijd spaart.
Het blijkt, dat een nauwkeurige omrekening 
van coördinaten tussen twee datums vaak 
niet mogelijk is met één stel parameters, met 
name als het dekkingsgebied (geldigheidsge- 
bied) van een datum erg groot is. Dit is bij
voorbeeld het geval bij ED50 en OSGB36. In 
dat geval worden hetzij meerdere parame- 
tersets berekend met elk hun eigen geldig- 
heidsgebied of men berekent nauwkeurig de 
breedte-, lengte- en hoogteverschillen (A(|>, 
AA, Ah) voor een aantal posities, waarmee de 
gebruiker voor een willekeurige positie een 
gewogen gemiddelde (A<J>, AX, Ah) kan bere
kenen met behulp van specifieke formules, de 
zogenaamde Multiple Regression Equations 
(MRE)"1.

Rekenvoorbeeld
Ter illustratie zullen we nu de coördinaten van 
positie 50°20’N, 004°10W \  gegeven ten op- 
zichte van WGS84, transformeren naar 
0SGB36. De gegeven positie ligt in de aan
loop naar Plymouth Sound ongeveer één nmi 
ten westen van het westelijke havenhoofd en 
is genomen uit BA kaart 1967. We voeren de 
transformatie uit op de drie boven beschre
ven methoden en vergelijken de uitkomsten 
vervolgens met de zogenaamde datum shift, 
die in de titel van de kaart onder het kopje 
“Satellrte Derived Positions" is te vinden.

Uit de cijfers blijkt, dat de transformaties vol
gens de eerste drie methoden dtcht bij elkaar 
liggen; het verschil tussen de exacte methode 
en Molodensky enerzijds en MRE anderzijds 
bedraagt voor deze positie ongeveer 4 me
ter, hetgeen voor normale navigatie te ver
waarlozen is. Opmerkelijk is het verschil tus
sen de eerste drie methoden en de datum 
shift volgens de kaart, die volgens ALRS8 is 
berekend met behulp van MRE. De oorzaak 
van dit verschil, dat ten opzichte van de MRE 
12 meter bedraagt, is dezerzijds niet be
kend

Advies ALRS8 met betrekking tot de da
tumtransformatie
Omdat datum parameters vaak niet constant 
zijn en veel (GPS) ontvangers wel van constan
te parameters gebruik maken (exact of Molo
densky), adviseert de ALRS8 de datum van 
een (GPS) ontvanger altijd in te stellen op 
WGS84 en vervolgens de afgelezen positie 
handmatig te transformeren naar de datum 
van de kaart. Gezien de grootte van de ver
schillen tussen MRE en exact/Molodensky (4 
meter in bovenstaand voorbeeld) kan men 
zich toch wel afvragen of het inderdaad ver
standig is dit advies op te volgen:
1. Vanuit het oogpunt van veiligheid is de da

tumtransformatie het meest kritisch bij het 
bevaren van (zeer) nauwe vaarwateren. Is 
het wel zo wijs (en zeemanschappelijk cor
rect) om in die omstandigheden posities af 
te lezen in WGS84, deze vervolgens (hand 
matig) om te rekenen naar de datum van 
de kaart en daarna te plotten. Niet alleen 
zal het plotten van de positie gaan achterlo
pen maar de kans op fouten (blunders) 
neemt ook toe. Met andere woorden de be
trouwbaarheid van de plaatsbepaling 
neemt afl

2. Wordt een juist en zinvol gebruik gemaakt 
van een modern brugsysteem met elektro
nische kaart wanneer we de plaatsbepa- 
lingsontvanger op een andere datum instel
len, dan die waarop de kaart is gebaseerd?

Niet alleen aan het adres van de schrijvers 
van ALRS8 kunnen we kritische vragen stel
len, maar ook aan dat van de producenten 
van plaatsbepalingsapparatuur. Waarom is 
van veel apparatuur voor de gebruiker niet 
duidelijk welke parameters en welke methode 
voor de transformatie gebruikt worden? Zowel 
het DMA/TR als de SP60 vermelden van da

tums. die voor grotere gebieden (bijvoorbeeld 
een heel continent) gelden, de parameters 
per land of groep van landen. Daarnaast ver
meldt het DMVTR ook formules voor de 
MR£, Worden deze gegevens in bepaalde ont
vangers gebruikt en zo ja, hoe komt de ge
bruiker daar dan achter?

D E E L  II: Procedurele datuml’ou- 
ten en Kun gevolgen.
Mogeüjke (combinaties van) datumfou- 
ten
Ook wanneer de datumtransformatie reken
kundig correct wordt uitgevoerd met behulp 
van een van de boven beschreven methoden, 
dan nog kan er van alles fout gaan. We leven 
momenteel immers in een overgangsfase van 
reisvoorbereiding en uitvoering met behulp 
van een papieren zeekaart (en met te verge
ten de overige nautische boekwerken!) naar 
een fase, waarin dit met behulp van ECDIS ge
beurt. In deze overgangsfase worden we ge
confronteerd met veel verschillende 
(brug)systemen, die niet helemaal (en soms 
helemaal niet) aan de eisen voor ECDIS vol
doen, maar wel erg op ECDIS lijken. Wat kan 
er (procedureel) fout gaan?
1. De waypoints, die in het ECS (of ECDIS) 

worden ingevoerd zijn afkomstig van een 
papieren zeekaart met een andere datum 
dan de ECS-kaart. Met andere woorden in 
het ECS worden foutieve waypomt coördi
naten ingevoerd, waardoor de track op het 
beeldscherm verschilt van de track in de 
papieren kaart.

2. De datuminstelling van het plaatsbepalings- 
systeem is een andere dan die van de ECS- 
kaart, waarin de posities worden geplot. 
Met andere woorden de positie van het 
schip wordt in de elektronische kaart op de 
verkeerde plaats afgebeeld.

3. Combinatie van de twee hiervoor genoem
de fouten: èn de track én de positie van het 
schip worden verkeerd afgebeeld.

Voorbeeld
Aan de hand van een voorbeeld zullen we nu 
nagaan wat de gevolgen zijn van de diverse 
denkbare combinaties Voor het voorbeeld, 
waarbij voor het (reken)gemak maar twee da
tums van belang zijn, hebben we weer kaart 
1967 gekozen. In figuur 2 is daarvan een 
schematische weergave opgenomen.

Combinatie 1
De waypoints van de te varen route worden 
uit kaart 1967 gehaald, die gebaseerd is op 
OSGB36 (kolom 1 van onderstaande tabel), 
en vervolgens geplot in een elektronische 
kaart, die eveneens gebaseerd is op OSGB36 
(kolom 2). Wanneer we tijdens het uitvoeren 
van deze reis de ontvanger ook op OSGB36 
hebben ingesteld (kolom 3), zal de fout (ko

A(p AX totaal
methode boogminuten meters boogminuten meters peiling/afstand
Exact -0.03124 -57.9 0.07034 83.5 1247102 m
Molodensky * -0.03100 -57.9 0.07033 83.5 1247102 m
MRE -0.03333 -61.8 0.06925 82.2 127°/103m
Kaart -0.04000 -74.2 0,07000 83.0 1327112 m



lom 4) nul meier bedragen. De (in dit geval 
correcte) track is in de figuur gemerkt C l.

Combinatie 2
Worden echter de waypoints geplot in een 
elektronische kaart gebaseerd op OSGB36 
(kolom 2), terwijl het plaatsbepalingssysteem 
is ingesteld op WGS84 (kolom 3), dan ont
staat een fout ter grootte van 112 meter in de 
richting 132°. De track, die het vaartuig dan 
daadwerkelijk aflegt, is gemarkeerd C2. Let 
wel: volgens de elektronische kaart bevindt 
het schip zich nog steeds op track (Cl)! De 
gebruiker waant zich dus ten onrechte op de 
goede track.

Combinatie 3
Worden de waypoints geplot in een elektroni
sche kaart gebaseerd op WGS84 (kolom 2) 
en is het plaatsbepalingssysteem ook hierop 
ingesteld, dan ontstaat een even grote fout, 
maar nu in de richting 312°. Deze track is ge
markeerd C3. In dit geval ligt de track in de 
elektronische kaart dus fout. Wanneer nu het 
schip volgens de kaart op track zit, zit het dus 
inderdaad op die (foute!) track.

Combinatie 4
Worden de waypoints geplot in een kaart ge
baseerd op WGS84 (kolom 2) maar is het 
plaatsbepalingssysteem ingesteld op 
OSGB36 (kolom 3), dan ontstaat een dubbele 
fout, namelijk 224 m in de richting 312°. De 
track, die het vaartuig dan daadwerkeli|k af
vaart is gemarkeerd C4. De gebruiker waant 
zich echter op track C3, die geplot is als ware 
het WGS84 terwijl het OSGB36 moet zijn.

Besluit
Wanneer alles volgens plan verloopt, zal op 
termijn de datumproblematiek (vrijwel) opge
lost zijn. Het ligt namelijk in het voornemen al
le zeekaarten naar WGS84 te transformeren. 
Voor ECDIS is WGS84 de voorgeschreven da
tum. Op dit moment is echter volgens ALRS8 
nog maar ongeveer 13% van alle kaarten ge
transformeerd, terwijl van ongeveer 34% de 
datum in het geheel niet bekend is. Het zal 
dus nog wel even duren voordat het datum 
probleem tot het verleden behoort.
De zeevarende wordt niet alleen geconfron
teerd met een datumprobleem, maar hij krijgt 
ook te maken met allerlei nieuwe systemen.

Figuur 2

Noch in het één noch in het ander is hij naar al
le waarschijnlijkheid voldoende opgeleid. Niet 
omdat de opleidingen in het verleden tekort 
schoten, maar domweg omdat deze onder
werpen toen volstrekt niet aan de orde waren. 
De gevolgen van onwetendheid op het gebied 
van datums en nieuwe systemen kunnen ech
ter verstrekkend zijn, terwijl de publieke opinie 
naar het zich laat aanzien deze gevolgen (te
recht) steeds minder accepteert. Via artikelen 
als bovenstaand kan de beroepsgroep zeeva
renden natuurlijk op de hoogte gebracht wor
den, maar het is lastig om in het bestek van

een geschreven artikel alle nuances aan te 
brengen, wil het artikel tenminste voor de 
doelgroep prettig leesbaar blijven. Wordt het 
daarom niet hoog tijd een vorm van ‘perma
nente educatie' voor zeevarenden te organi
seren?

Eindnoten
' Vrij naar V. Ashkenazi in “Coordinate sys
tems: how to get your position very precise 
and completely wrong"; Journal of Navigation, 
Volume 39,1986.

' Met dank aan Kapitein ter Zee H. Sabelis, 
voorzitter van de vakgroep Nautische Weten-

schappen van het KIM, voor het kritisch door
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GPS and charts; International Hydrographic 
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of Defense World Geodetic System 1984; It’s 
definition and relationships with local geodetic 
systems; second edition, 1 september 1991

"  Special Publication No 60; User’s handbook 
on datum transformations involving WGS84; 
International Hydrographic Bureau MONACO; 
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"  Men zij erop bedacht, dat de hoogte waar
van hier sprake is, de hoogte boven de ellip
soïde betreft en niet de hoogte boven het

(1)
datum van kaart 

waaruit waypoints 
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(2)
datum van kaart, 
waarin waypoints 

geplot zijn

(3)
datuminstelling
plaatsbepalings-

ontvanger

(4)
positiefout
(meters)

Combinatie 1 OSGB36 OSGB36 OSGB36 0
Combinatie 2 OSGB36 OSGB36 WGS84 112
Combinatie 3 OSGB36 WGS84 WGS84 112
Combinatie 4 OSGB36 WGS84 OSGB36 224



hoogte herteidingsvlak, die in de zeekaart ge
bruikt wordt.

* Een grafische weergave van A4> en a a  is 
voor de transformatie van 0SGB36 naar 
WGS84 opgenomen in ALRS8 (blz 22 van uit
gave 2000).

x Omdat de hoogte voor zeevaartkundige toe
passingen vaak niet relevant zijn, laten we de
ze coördinaat buiten beschouwing. Overigens

vermelden de Molodensky formules ut SP60
in tegenstelling tot die uit DMA/TR 8350.2 
geen formule voor Ah.

" Er zijn verschillende vormen van de Molo
densky formules in gebruik; in dit artikel is ge
bruik gemaakt van de formules zoals die zijn 
vermeld in Radio Positioning at Sea van G. 
Bakker, J.C. de Munck en G.L. Strang van 
Hees (Delft University Press / 1989)

“  Wanneer we en AX zo nauwkeung moge- 
lijk grafisch bepaler in het kaartje op bladzijde 
22 van ALRS8 dan vinden we -0.034’ respec
tievelijk 0.068’.

“  De hier beschreven mogelijk combinaties 
zijti met zomaar uit de lucht gegrepen; het is 
in de praktijk geconstateerd, dat zij voorko
men.
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delta marine engineering nv

E ngineering  ♦ P lanning ♦ B erekeningen

W ij beschikken over vo lgende com putersystem en: 
Autocad, M icrostation, Nupas cn Cadmatic.

dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19- Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a)xime. be 
Web: http://www. dme. be

http://www.nautiek.nl
http://www.technofysica.nl
http://www


Lloyd s Register of Shipping World Shipbuilding Statistics, december 2000
Tabel 1 Opgeleverd 

4" kwartaal
Opdrachten 
4‘ kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december

Verschil to.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 ( 1) Zuid Korea 35 1.145.444 71 1.836.997 513 30.524.382 15.420.020 +31 + 508.339
2 ( 2) Japan 82 1.365.495 123 2.016.021 477 18.099.251 9.726.304 +32 + 534.058
3 ( 3) China 17 223.701 33 294.274 293 5.187.893 3.554.886 + 1 - 185.351
4 ( 4) Duitsland 20 246.067 36 682.697 101 2.629.762 2.660.478 +16 + 439.637
5 ( 5) Italië 5 86.746 10 347.203 60 2.146.749 2.402.313 + 4 + 261.545
6 ( 6) Polen 10 136.264 19 290.424 144 2.813.689 2.225.940 + 2 + 100.679
7 ( 7) Finland 0 0 2 27.600 15 1.003.092 1.216.470 + 2 + 42.475
8 ( 8) Frankrijk 7 16.135 11 293.155 34 884.872 1.156.610 + 2 + 269.295
9 (10) Nederland 23 97.223 30 202.935 233 597.681 961.636 + 1 + 97.383

10 ( 9) Spanje 16 51.862 21 59.462 102 796.961 814.720 -  4 - 52.247
11 (13) Kroatië 2 38.508 7 149.324 39 973.221 735.662 + 5 + 107.620
12 (11) Taiwan 11 116.565 5 120.000 32 1.287.569 729.338 -  8 + 37.446
13 (14) U.S.A. 6 12.272 12 198.855 35 1.020.959 656.158 0 + 53.672
14 (12) Roemenie 15 79.003 16 100.389 83 633.892 638.748 -11 - 35.814
15 (15) Rusland 1 1.160 5 18.883 67 269.273 388.941 + 1 - 2.821
16 (16) Oekraine 0 0 2 7.400 25 425.789 357.643 + 2 + 7.348
17 (17) Turkije 7 34.765 3 23.576 51 247.204 299.425 -  5 - 9.889
18 (20) Singapore 3 4.165 11 88.790 35 188.407 262.569 + 8 + 88.283
19 (18) Noorwegen 4 20.766 9 35.380 29 139.046 197.555 -  2 - 35.343
20 (21) India 2 4.030 8 25.300 51 101.088 180.284 + 4 + 15.620

Wereld 296 3.881.413 463 6.907.265 2666 71.103.797 45.880.977 +62 + 2.055.137

Tabel 2 Opgeleverd 
4" kwartaal

Opdrachten 
4” kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december

Verschil to.v. 
vorig kwartaal

N ctg N ctg N gt ctg N ctg

LNG tankers 3 178.723 4 319.725 22 2.298.500 1.723.875 + 1 + 144.498
LPG tankers 7 121.010 15 221.768 48 867.585 775.022 + 6 + 65.184
Chemicalientankers 19 247.413 34 544.878 170 3.060.013 2.662.717 +11 + 274.197
Olietankers (crude) 13 472.775 26 894.825 193 20.136.533 7.185.664 +23 + 705.591
Produktentankers 7 38.056 13 143.891 91 1.825.918 1.360.168 -19 - 580.172
Tankers overig 1 1.150 1 24.000 3 60.922 50.121 0 + 22.850

Droge bulkschepen 36 643.073 60 944.336 458 16.691.826 8.041.443 +15 + 141.779
Droge bulk/oliesch. 0 0 2 65.000 4 207.800 111.680 + 2 + 65.000
Droge bulk, zelflossend 1 8.088 0 0 5 146.918 83.708 -  1 - 8.088
Droge bulk, overig 3 13.653 7 125.610 15 394.524 228.047 + 4 + 112.138

Vrachtschepen 48 277.019 50 354.897 339 2.130.578 2.392.785 -21 - 65.626
Pass./vrachtschepen 0 0 1 4.625 6 30.266 51.179 + 1 + 4.625
Containerschepen 43 1.103.701 74 1.586.352 394 14.162.186 9.913.311 +24 + 390.814
Roeischepen 3 38.251 1 6.825 11 99.404 130.740 -  2 - 34.648
Rc k o  vrachtschepen 13 228.880 10 219.633 62 1.635.161 1.193.330 -  4 - 12.124
Pass/roro vr.schepen 5 95.394 19 198.980 104 1.873.653 1.856.230 + 8 + 60.437
Cruise schepen 0 0 6 745.876 56 4.360.669 5.559.637 + 6 + 763.071
Overige pass.schepen 2 1.974 5 8.224 44 48.806 164.682 -  2 - 1.040
Overige droge lading 1 10.685 2 18.000 7 73.300 77.465 -  2 - 17.451

Subtotaal 205 3.479.845 330 6.427.445 2032 70.104.562 43.561.804 +50 + 2.031.035

Visserij vangschepen 24 71.501 43 81.584 237 153.948 500.427 + 7 - 1.801
Overige visserijschepen 1 4.800 0 0 9 9.665 31.255 -  1 - 4.800
Offshore bevoorrading 7 42.452 16 104.738 45 103.302 285.330 + 5 + 38.138
Overig offshore 1 80.328 2 23.000 9 44.085 83.703 + 1 - 52.412
Research 2 2.150 6 37.406 16 104.699 194.621 + 4 + 35.531
SlepeiVduwen 38 69.550 45 66.569 225 75.901 340.597 -  5 - 20.298
Baggeren 2 14.600 7 59.419 19 165.656 292.395 + 5 + 44.819
Overig 16 116.187 14 107.104 74 341.979 590.845 -  4 - 15.075

Subtotaal 91 401.568 133 479.820 634 999.235 2.319.173 +12 + 24.102

Totaal generaal 296 3.881.413 463 6.907.265 2666 71.103.797 45.880.977 +62 + 2.055.137



Lloyd s Register of Shipping W orld Shipbuilding Statistics, december 2000
Het wereldorderboek had and 2000 een om
vang van 2556 schepen met 45.880.977 egt 
en 71.103.797 gt; dat is 62 schepen, 
2.055.137 egt (4,7%) en 2.662.874 gt 
(3,9%) meer dan eind vorig kwartaal.
De oplevenngen waren: 296 schepen met in 
totaal 3.881.413 egt en 5.840.801 gt; dat is 
60 schepen meer, maar 379.161 egt (8,9%) 
en 1.094.321 gt (15,8%) minder dan in het 
voorgaande kwartaal.
Nieuwe opdrachten lagen iets hoger dan in 
het voorgaande kwartaal: 463 schepen, met 
in totaal 6.907.265 egt en 9.877.034 gt; dat 
is 96 schepen, 596.581 egt (9,4%) en 
159.751 gt (1,6%) meer dan in het voorgaan
de kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's moest on
geveer 50% van de orderportefeuille (23,2 
miljoen egt) in 2001 worden opgeleverd, cir
ca 31% (14,5 miljoen egt) in 2002 en de rest 
(8,2 miljoen egt) in 2003 of later.

Grote winnaars qua omvang van de orderpor
tefeuille waren Japan en Zuid Korea met ieder 
een winst van ruim 0,5 miljoen egt. Duitsland 
ging meer dan 0,4 miljoen egt vooruit, Frank
rijk en Italië ieder ruim 0,25 miljoen egt en 
Kroatië en Polen meer dan 100.000 egt. 
Meer dan 100.000 egt achteruit ging alleen 
China.
De cijfers voor de Top 20' scheepsbouwen
den worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschillende 
scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 961.636 egt op de we
reldranglijst de 9*̂  (ÏO6) plaats in. Naar gt ge
meten staat Nederland met 597.681 gt op 
de 14c plaats (onveranderd) en naar aantal 
schepen in opdracht met 233 schepen op de 
4e plaats (onveranderd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Nederland 
met 97.223 egt de 7e (16e) plaats m, met 
65.594 gt de 9*̂  (13*) plaats en naar aantal 
schepen met 23 stuks de 3? (1 l e) plaats; tus
sen haakjes de positie in het vorige kwartaal).

Er waren 30 nieuwe opdrachten met 
202.935 egt en 136.027 gt. Hiermee staat 
ons land op de &  (9*) plaats naar egt, op de 
l l e (9®) naar gt en op de 5e (6e) plaats qua 
aantal schepen.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere details. 

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

Vergelijking 2000 -1999
Wanneer we de cijfers per einde 2000 verge
lijken met die per einde 1999, blijkt dat de 
omvang van het wereldorderboek in het afge
lopen jaar enorm is toegenomen: met 203 
schepen, 7.290.351 egt (+ 18,9%) en 
12.231.506 g t(+ 20,7%).
Onderstaand lijstje geeft de belangrijkste win
naars en verliezers (>100.000 egt + of -).

Zuid Korea + 3.585.970
Japan + 1.011.497
Polen + 912.717
China + 737.060
Duitsland + 613.951
Finland + 403.420

Italië + 295.867
Singapore + 217.103
Frankrijk + 203.241
Kroatië + 156.865
Nederland + 103.243
Spanje - 104.250
Verenigd Koninkrijk - 139.292
Denemarken - 236.142

Het lijstje spreekt verder voor zich. 

Jaarcijfers 2000
Totalisering over het gehele jaar van de kwar
taalcijfers voor opgeleverde schepen en nieu
we opdrachten levert de volgende informatie 
op: (

In 2000 werden in totaal 1202 schepen met 
18.494.210 egt (+ 12,7%) en 29.101.465 
gt(+ 14,6%) opgeleverd.
Er zijn dertien landen die meer dan een kwart 
miljoen egt hebben geproduceerd:

Zuid Korea 6.279.961 = 33,96%
Japan 6.156.325 = 33,29%
Duitsland 919.342 = 4,97%
China 737.954 = 3,99%
Italië 615.064 = 3,32%
Polen 416.070 = 2,25%
Taiwan 382.316 = 2,06%
Nederland 360.580 = 1,95%
Spanje 301.685 = 1,63%
Frankrijk 290.427 = 1,57%
Finland 276.625 = 1,49%
Kroatië 259.535 = 1,40%
Denemarken 255.746 = 1,38%

Daarna volgen Roemenië, de USA en Noorwe
gen met elk meer dan 100.000 egt.

Een jaar geleden schreven wij: “Zuid Korea 
mag dan Japan overtuigend van de eerste 
plaats hebben verdreven, wat de omvang van 
het orderboek betreft, qua geproduceerde 
tonnage is Japan nog altijd veruit het belang■

Tabel 3 Opgeleverd 
4' kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

Chemicalientankers 0 0 0 0 2 10.600 13.055 0 0
Productentankers 0 0 0 0 4 21.600 27.410 0 0
Vrachtschepen 16 90.583 20 131.342 110 367.363 541.659 +2 +36.350
Containerschepen 0 0 0 0 2 5.880 10.878 0 0
Pass./Roro vr.schepen 0 0 0 0 1 34.800 31.320 0 0
Overige droge lading 0 0 2 18.000 3 25.000 27.450 +2 +18.000
Bedrijfsvaartuigen 7 6.640 8 53.593 111 132.438 309.864 -3 +43.033

Totaal 23 97.223 30 202.935 233 597.681 961.636 +1 +97.383



rijkste scheepsbouw/and in de wereld.” Nu 
moeten we constateren dat Zuid Korea ook 
qua geproduceerde tonnage Japan heeft 
voorbijgestreefd!

Ons land staat naar egt op de 8e plaats, naar 
gt met 250282 gt op de l l p plaats en naar 
aantal schepen met 69 stuks op de 3* plaats. 
Het betrof, met de tonnages in egt:

36 Vrachtschepen 204,867
2 Pass/ro-ro vr.schepen 52.574

23 Bedrijfsvaartuigen 48.821
5 Chemicaliëntankers 34.709
1 Ro-rovr. schip 9.576
1 Productentanker 5.845
1 Passagiersschip 4.188

In 2000 werden in totaal 1791 schepen met 
29.431.080 egt (+ 54,95%) en 46.092.582 
gt (+ 59,27%) besteld, aanzienlijk meer dan in 
het voorgaande topjaar 1997.
Er zijn veertien landen die meer dan 250.000 
egt aan nieuwe opdrachten hebben geboekt:

Zuid Korea 10.559.317 = 35,87%
Japan 7.686.316 = 26,11%
China 1.980.364 = 6,73%

Duitsland 1.595.482 = 5,42%
Polen 1.566.242 = 5,32%
Italië 918.521 = 3,12%
Finland 760.170 = 2,58%
Nederland 601.732 = 2,04%
Kroatië 577.400 = 1,96%
Spanje 538.215 = 1,83%
Frankrijk 537.678 = 1,82%
USA 420.659 = 1,43%
Taiwan 319.451 = 1,08%
Singapore 255.983 = 0,87%

Daarna volgen Roemenië, Noorwegen en Tur
kije met ieder meer dan 100.000 egt.

Naar egt staat Nederland dus op de 8e plaats, 
naar gt met 402.176 gt op de 13e plaats en 
qua aantal schepen met 98 stuks op de met 
Polen gedeelde 4e/5 e plaats.
Het betrof, met de tonnages in egt:

49 Vrachtschepen 298.001
38 Bedrijfsvaartuigen 195.643

1 Pass./rofo vr.schip 31.320
4 Productentankers 30.985
3 Schepen ‘overige lading' 27.450
2 Containerschepen 10.878
1 Chemicaliëntanker 7.455

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

Opgeleverd werden:

135 Containerschepen 3.416.194
165 Droge bulkschepen 2.929.994
74 Ruwe olie tankers 2.806.470
64 Ro+o vrachtschepen 1.441.920

158 Vrachtschepen 1.132.060
15 Cruise schepen 1.098.543
84 Chemicaliëntankers 1.070.625
51 Productentankers 1.068.945

Besteld werden:

304 Containerschepen 7.368.968
314 Droge bulkschepen 5.356.361
114 Ruwe olie tankers 4.237.474
22 Cruise schepen 2.579.466

123 Chemicaliëntankers 1.789.294
170 Vrachtschepen 1.388.376
16 LNG tankers 1.240.725

A L S  D I T  V R O E G E R  A L  J E  P A S S I E  W A S ,

• *  *■ -  

K U N  TE J E  B I J  O N S  H E L E M A A L  U I T L E V E N
Scheepsbouwkundig Ontwerp & Advies

bureau Kooiman BV vormt een ondersteu
nende dienst voor de scheepswerven 
Gebr. Kooiman BV IZwijndrecht), Hoebée BV 
{Dordrecht) en Van Os Yerseke BV (Yerseke) 

en levert een compleet pakket aan dien
sten. Ons modern geëquipeerde bureau 
verzorgt ondermeer volledige (cad-cam) 
ontwerpen voor nieuw te bouwen schepen 
maar ook de engineering en projectbege
leiding voor aanpassingen van bestaande 
schepen, zoals de ombouw van coasters

tot sleephopperzuigers, het ombouwen 
van binnenvaarttankers naar dubbelwan
dig RVS, het verbreden van schepen, etce
tera. Ons team bestaat uit mensen met een 
praktische instelling en een groot inlevings 
vermogen in de wensen van de klanten.

Op korte termijn hebben wij plaats voor flexi
bel ingestelde

C O N S T R U C T E U R S /  
P R  O J E C  T B  E G E L E I D E R S  
S C H E E P S B O U W

met een groot technisch inzicht, fantasie 
en doorzettingsvermogen. Als kandidaat 
beschik je over tekenkamer-ervaring op 
HTS-niveau en relevante kennis van PC- en 
CAD-programmatuur.
Wij bieden afwisselend werk in een gemoe
delijke sfeer en een prima salaris dat past 
bij jouw kennis en ervaring.

Voor meer informatie kan gebeld worden met 
Rinus Kooiman of Peter Vrolijk: 078 6100477. 
Schriftelijke sollic itaties (met c v.) kunnen 
gericht worden aan:

Scheepsbouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau Kooiman B.V. Lindtsedijk 84 3336 LE Zwijndrecht Tel. (078) 610 04 77 Fax (078) 610 00 39
v  e r t  r o il t v tl e p a r t n e r s  i  it t ’ <t k m  a n s c  h a  / i
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The cruise ships that are going green
Maritime history is soon to be made by 
Pnncess Cruises, part of the United 
Kingdom’s P&O shipping group, which is 
steenng a course towards greener hori
zons.
The company announced recently that it 
would be the first cruise company to turn 
off Its ships' engines and use surplus hy
droelectric energy when docking in 
Alaska's capital city, Juneau, in the sum
mer of 2001.
The move sends a clear message to 
Juneau's residents that Pnncess Cruises 
is keen to address local concerns about 
smoke accumulation problems in the

city.
The new scheme, which requires a multi- 
million US dollar investment, demon
strates the company's commitment to 
protecting the environment of Alaska. 
Pnncess Causes' ships will be fitted with 
state-of-the-art technology designed in 
conjunction with the Alaska Electric Light 
and Power Company (AEL&P). This will 
connect to sophisticated power distribu
tion equipment located on South Franklin 

Street Dock.
When the ships arrive in summer 2001, 
their engines will be shut off and surplus 
hydroelectric power supplied by AEL&P 
will be used to run all onboard services 

while in port.
Carol Marlow, sales and marketing direc
tor of Princess Cruises UK, emphasised 
the importance the company attached to 
environmental issues. She said: 1Ale 
recognise that Juneau's unique climatic 
conditions help contribute to smoke ac
cumulation and, even though ambient air 
testing indicates virtually no deterioration 
in Juneau's air quality that can be attrib
uted to cruise ship emissions, we are 
prepared to take such steps."
Other steps are being taken by the com
pany to reduce the environmental impact 
of its ships, including changing tour 
routes to eliminate more than 3,000 
coach trips per season from Juneau's 
Franklin Street Dock and Calhoun 

Avenue.
Its coach depot has also been relocated, 
eliminating 7,000 coach trips through 
the town centre each summer. 
Investment is also being made in smaller 
buses to help alleviate congestion and

moves are being made towards burning 
low-sulphur fuel m Pnncess coaches to 
reduce emissions.
Keeping standards high is a firm commit
ment, reflected m the company’s newest 
ship, Ocean Pnncess. While m Ketchikan, 
Alaska, she received a 100 per cent rat
ing from the US Public Health 

Department.
The detailed examination included ser
vice areas, onboard systems including

Maersk Contractors signed a building 
contract with Keppel FELS lor the coo 
struction of the drilling semi-submersible 
DSS-20CASM, jointly developed by 
Marine Structure Consultants (MSC) and 

Keppel FELS.
The DSS-20CASM is a cost-effective 
drilling unit that provides optimal opera
tional capacity and safety features. The 
unit is well suited for the operations m the 
Caspian Sea r  water depths up to 1000 
m. It can drtl up to 9,140 m with a van- 

able deckload of 4,0001.
The unit will operate m the Caspian Sea 
under a long-term contract with Exxon 
Azerbaijan Operating Company LLC and

kitchen galleys, refngeration umts, food 
storage and preparation areas, pools 
and spas, the air conditioning system 
and the sh*)'s water process facilities. 
The 77,000 tonne, 1,950 passenger 
"Ocean Pnncess" was launched n 
February 2000. She sails on a Gulf of 
Alaska itinerary during the summer and 
is based in the southern Caribbean dur

ing autumn, winter and spring.
Our picture shows her sister ship, the

Chevron Overseas Petroleum Azerbaitan 
Unrated which have Production Sharing 
Agreements with the State Oil Company 
of Azerbai)an (SOCAR).
The unit will be built jointly by KFELS in 
Singapore and Caspian Shipyard
Cooperation (CSC) in Baku. The final as
sembly will take place at the Caspian 
Shipyard Cooperation (CSC) tn Baku. The 
delivery is in the third quarter of 2003. 
Since 1977, Marine Structure
Consultants (MSC) BV is active m the field 
of mobile marine structures and equip
ment mainly for the oil and gas offshore 
industry and the dredging industry. 
MSC's track record reveals a significant

77,000 tonne ‘ Sun Princess" in Glacier 
Bay, Alaska. (ENEyMAR)
(Picture: Pnncess Cruises)
Pnncess Cruises Limited,
77 New Oxford Street, London,
United Kingdom, WCIA 1PP.
Tel: +44.207.8002345, 
tax: +44.207.8002502.
Website: www.princess.com 
(By Alan Symes, LPS Staff Corres
pondent)

list of new built, converted or modified 
jack-ups, semi- submersibles and mono 

hulls.
MSC has delivered basic design pack
ages for the construction of 21 jack-up 
units and 12 semi submersible vessels.

Additional information can be found on 
the MSC website or you can contact 
Mr C J Mommaas (managing director) 
Tel: 010.2466940 or 
email: mom@MSCoffshore.nl.

Visit our web-site at: 
www.MSCoffshore.nl

MAERSK contractors orders drilling semi

http://www.princess.com
mailto:mom@MSCoffshore.nl
http://www.MSCoffshore.nl


lACS to isolate substandard ships r ï ï Z T :"
Council, to meet May 22-24.

Development of new measures to en

hance Class transparency is a priority for 

the International Association of 

Classification Societies (IACS) during 

2001, A fresh initiative has been taken 

by IACS and other leading industry or

ganisations. A joint effort is being made 
to improve systems for public identifica

tion and isolation of substandard ves

sels.
Robin Bradley, IACS Permanent 
Secretary, says: "The new joint ap
proach is being taken forward by IACS 
Council and representatives of seven 
other industry associations- Intertanko, 
Intercargo, ICS, BIMCO, OCIMF, the

De Dienst der Hydrografie van de Konink
lijke Marine vraagt uw aandacht voor het 
volgende met betrekking tot haar hydro
grafische publicaties.

Verandering geodetisch datum (referen- 
tiestelsell van zeekaarten en Hydrografi
sche Kaarten <1800*erie) van ED50 
naar WGS84.
Overeenkomstig internationale afspra
ken zijn met ingang van |anuari 2000 de 
hernieuwde uitgaven van zeekaarten ge
baseerd op het referentiestelsel WGS84 
in plaats van ED50 ter bevordering van 
de internationale standaardisatie. In een 
overgangsperiode van enkele jaren blij
ven er zeekaarten bestaan met verschil
lende referentiestelsels. Eén en ander 
wordt met extra kaartnoten toegelicht. 
Inmiddels is omstreeks de helft van de 
Nederlandse zeekaarten en de gehele 
serie Hydrografische Kaarten (1800-se- 
ne editie 2001) uitgegeven in WGS84. 

Extra aandacht is benodigd bi| de inter
pretatie van posities gerelateerd aan ver
schillende referentiestelsels. Bij gebruik 
van elektronische plaatsbepalmgsyste- 
men (w.o. GPS) dienen de referentiestel
sels van de ontvanger en kaart (papier 
en elektronisch) gelijk te zijn. Onjuiste in
terpretatie van de twee genoemde refe
rentiestelsels kan leiden tot positiefouten 
van ongeveer 130 meter.
Voor een summiere toelichting op het bo
venstaande wordt verwezen naar de 
kaartnoten en de website www.hydro.nl. 
Voor een uitgebreide toelichting en/of in
structie wordt verwezen naar vaklitera-

International Group of P&l Clubs and IU- 

Ml. A Small Group, a subset of the full 

meeting last December, met for the first 

time in January and identified several 

main points for action.

Transparency -the fundamental issue -re
ceived much attention at the joint indus
try small group's inaugural meetng. The 
main action points include:
* Public availability of Class survey infor

mation: under present arrangements, 
limitations are imposed by the legal 
status of relationships between IACS 
societies and shipowners. IACS 
recognises that success in widening 
the availability of Class survey infor-

tuur en maritieme opleidingscentra. 
(Opm. redactie: zie het betreffende arti
kel in dit nummer)

Nieuwe uitgave “Waterstanden en Stro
men IHP33I". De volgende toevoegingen 
zijn relevant:
complete stroomatlassen met kaarten in 
kleur voor elk uur in plaats van om de 
twee uur, maanstanden en dagaanduidin- 
gen ter vergroting van de leesbaarheid 
en het gebruiksgemak en een uitgebrei- 
de gebruikstoelichting met rekenvoor
beelden voor onder meer wantij-gebie- 
den.

Publicatie van meest recente diepte- 
staatgegevens van omstreeks 60 vaar
geulen.
Deze worden inmiddels maandelijks ge
publiceerd in de Berichten aan Zeevaren
den (beschikbaar via verkoopagenten, 
www.hydro.nl, Teletekst pagina 724). 
Deze dieptestaatgegevens zijn gerela
teerd aan het reductievtak dat overeen
komt met dat van de zeekaart en Hydro
grafische Kaart.

Hydrografische Kaarten editie 2001 
voor Kust en Binnenwateren.
De fkielige serie Hydrografische Kaar
ten voor Kust en Binnenwateren, uitgege
ven door de Dienst der Hydrografie van 
de Koninklijke Marine wordt in week 10 
(5-9 maart 2001) opgeleverd. Prijs per 
Hydrografische Kaart bedraagt F. 45,- 
(incl. BTW), De kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de bekende verkoopadressen, ge-

mation will require the full cooperation 
of shipowners' associations and other 
industry organisations. The joint indus
try group has asked IACS to develop 
specific proposals concerning the 
public availability of an extended 
range of Class survey data. IACS will 
respond to this request and its recom
mendations will be considered in due 
course by the industry side of the joint 
group.
Unified approach: during the January 
discussions, it was proposed that 
IACS should develop a common defin
ition of "Condition of Class”. IACS will 
consider this issue and report back to

noemd in de Productinformatiefolder, 
Catalogus van de Dienst der Hydrografie 
en op de website www.hydro.nl. Zowel 
de Productinformatiefolder als de Catalo
gus zijn gratis verkrijgbaar bij de ver
koopagenten of kunnen worden aange
vraagd bij de onderafdeling Verkoop van 
de Dienst der Hydrografie, tel: 
070.3162811, fax: 070.3162767, 
email: info@hydro.nl.
Alle Hydrografische Kaarten zullen te
vens verkrijgbaar zijn bij de verkoop
agenten van de Dienst der Hydrografie 
die zijn vertegenwoordigd op de HISWA 
2001 (10-18 maart) te Amsterdam.

Op vnjdag 23 februari transporteerde 
John Crane-Lips vanuit Drunen één van 
de grootste vaste scheepsschroeven ter 
wereld naar 's-Hertogenbosch.
Deze 6-blads schroef heeft een diameter 
van 8,50 meter en weegt 92,5 ton. Het 
matenaal van de schroef is Cumal, een 
legering van koper, nikkel en aluminium. 

De schroef is bestemd voor een contai
nerschip met een laadvermogen van 
6.250 containers (van ieder 20 foot), De 
snelheid van het schip zal 27,41 knopen

One important transparency goal is to in
troduce a more effective IACS "Early 
Warning Scheme". The existing scheme, 
in place for some years, allows mem
bers to exchange information on weak
nesses concerning vessel design and 
safety. Vessels are described but not 
identified and this can make it difficult, in 
some cases, for societies to make hill 
use of information and track down simi
lar vessels or sisterships.
Robin Bradley adds: “IACS began to con
sider how to improve the Early Warning 
Scheme before the loss of the Erika in 
December 1999. This is a difficult issue. 
It goes straight to the heart of problems 
concerning confidentiality. Ultimately, re
al progress in this area will depend on 
the ability of industry organisations to 
come together and find joint solutions.” 
Other important developments this year 
will include a milestone in the IACS ef
forts to strengthen Class survey regimes 
following the Erika incident. New IACS ini
tiatives will take effect on July 11 with 
tougher measures including a tighter sur
vey regime for tankers and bulk earners 
over 15 years old, which will enhance the 
Intermediate Hull Surveys, midway in the 
5 year interval between Renewal 
Surveys, to the scope of the preceding 
Renewal Survey. Furthermore, annual in
spection of ballast tanks sharing a com
mon boundary with tanks equipped with 
heating coils will apply, as will a require
ment that tankers and bulk carriers of 15 
years and older undergo an extensive 
survey prior to transfer of class.

bedragen. Het schip heeft een lengte 
van 286 meter bp en heeft een diepgang 
van 12 meter. Het vermogen van de mo
tor is 88.520 kW. Het schip wordt in 
ZuictKorea gebouwd voor de Franse re
der CMACGM.
In 1997 produceerde John Cranelips 
de grootste vaste scheepsschroef ter 
wereld met een diameter van 6,95 me
ter en een gewicht van 94,6 ton. Deze 
schroef was bestemd voor de “Rotter
dam" van P&O Nedltoyd.

H ydrografische publicaties

Transport van één van 
de grootste scheeps
schroeven ter wereld

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


Casualty info on Lloydslist.com sooner
Uoydsist.com is pleased to announce 
that its Casualty and Ships Expected sec
tions have been redeveloped and are 
now fuOy available on the relaunched ecfc- 
tion of www.Uoydsllst.com.
■Tliis is an important step m the site ‘s 
development," said Content Manager 
Neville Smith, “because it means we are 
offering a more comprehensive service 
to our subscribers. That’s what 
Lloydslist.com is all about."
Totally redesigned with a clearer layout 
and faster load speeds, the new daily 
Casualty section is faster and easier to 
use and the work done by the Lloyd’s 
List Casualty Team delivers a number of 

important benefits.

• Casualty Information is loaded onto 
the lloydslist.com website at around 
5pm on the day before the informa
tion available via hard copy. Internet 
users can access this crucial infor
mation hours before the newspaper 
arrives, six days a week. This 
means the information is available 
some 6 or 7 hours sooner than via 
the previous (llplimited.com) ser

vice.

• The casualty pages also provide up- 
todate Port State Control charts de
tailing vessels detained around the 
globe. These web charts make the 
information available to the cus
tomer weeks before the hard copy 
version.

• Port Conditions data is updated 
weekly from reports received from 
the Baltic and International and 
Maritime Council and the Indian

Ports Authority. Changes are up
loaded on Thursdays.

Monthly Serious Casualty Tables de
tail the main marine casualties for 
vessels over 500 tons sustaned 
dunng the previous month. Much

favoured by underwriters for sirrv 
mary nformation purposes.

UK Shvs Expected data is updated 
Monday through to Fnday and pro
vides ndexed area reports of ves
sels expected at UK ports.

For more nformatxxi, please contact 
webedrtor€*oydskst.corn or Nevie 

Smith. Content Manager, Ltoydskst.com 
o n +44.20.75531757.

M ilieu-inspectie blokkeert vertrek  
sloopschip naar India
De Inspectie Milieuhygiëne (IMH) van het 
ministerie van VROM heeft de tanker 
“Sandrien" verboden uit de haven van 
Amsterdam te vertrekken. De IMH be
schikt over voldoende aanwijzingen dat 
het asbesthoudende schip op het punt 
stond voor de sloop naar India te varen. 
Daar zou het worden gesloopt op een 
wijze die onverantwoord is voor de ge
zondheid van de werknemers en voor 
het milieu. Het is de eerste keer dat de 
IMH een dergelijk schip aan de ketting 

legt.
De huidige eigenaar van het uit 1974 da
terende zeeschip is van het verbod op 
de hoogte gebracht en medegedeeld 
dat hi| moet voldoen aan de Europese re
gels voor de export van afvalstoffen 
(EVOA-verordening). De “Sandrien” is een 
enkelwandige tanker van 170 meter en 
weegt bijna 34 duizend ton.
Het vertrek van de “Sandrien" wordt 
door de IMH voor onderzoek geblok
keerd nadat bleek dat het schip was be
stemd voor sloop in India. Het schip be
schikte over certificaten die, gezien de 
technische staat van het schip, toestem
ming geven voor slechts een enkele reis,

zonder lading en alleen bij gunstee weer 
somstandigheden en gennge zeegang. 
Uit het IMHonderzoek aan boord is ge
bleken dat er asbest door het gehele 
schip is verwerkt. Behalve ladmgsrestan- 
ten werden ook verschillende afvalstof
fen aangetroffen. Daarnaast bleek dat 
geen wettelijk voorgeschreven EVOA 
kennisgeving van de export van het 
sloopschip was gedaan aan het Interna
tionale Meldpunt Afvalstoffen van VROM. 
Op grond van de EVOA kan worden ge
controleerd of de afvalstoffen in het land 
van bestemming daadwerkelijk milieuhy
giënisch verantwoord worden verwijderd

ot nuttig toegepast (gesloopt). De be
oogde bestemming van dit schip is 
Alang, een kustplaats in de Indiase deel
staat Guiarat. Alang beschikt niet over 
een professionele scheepsstoopmstalla- 
tie. In Alang worden de sloopschepen op 
het strand gesloopt op een w*ze die on
verantwoord is voor mens en rmbeu,

(bron: http://www.minvrom.nl/minvrom/ 
pagina ,html?id=3695)

D e  eerste B IG L IFT  kleuren
Mammoet Shipping werkt momenteel 
aan de overgang naar BigLift Shipping 
en het vlagschip “Happy Buccaneer” is 
het eerste van de geel met blauwe sche
pen dat het nieuwe bedrijfslogo opge
schilderd kreeg.

Onder de slogan: “New Name, Same 
Service" worden alle Mammoet logo’s op 
de bekende vloot van 13 geel met blau
we, gespecialiseerde zwaartransport- 
schepen veranderd r  BigLift logos, tus

sen de transporten van proiectladingen 
en zware stukken door.
De meeste schepen zijn mulfrpurpose 
en ook geschikt om alle soorten droge 
lading, houtproducten, staal, containers 
en zelfs bulk ladingen te vervoeren. Uit- 
gebreide voorbereiding van zware pro
jecten, voor- en natransport met pontons 
of transporten over land zowel als totale 
opdrachten voor geïntegreerde transpor
ten kunnen door BigLift worden uitge

voerd.

http://www.Uoydsllst.com
http://www.minvrom.nl/minvrom/
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Lichtgevende voetstappen voor vluchtveiligheid
Ter verbetering van de vluchtveiligheid 
heeft Beele Engineering het programma 
Yfestos-producten verder uitgebreid met 
lichtgevende voetstappen, die als vlucht- 
wegindicatie fungeren in het geval van 
calamiteiten. Evenals de andere Yfestos- 
producten kunnen de voetstappen conto- 
nu licht absorberen, opslaan en m de 
duisternis afgeven, zonder dat de kwali- 
teit en de intensiteit afnemen.
Met de Yfestostwoducten is een vkicht- 
wegmarkering voorhanden dte, onafhan
kelijk van het elektrisch systeem, in het 
donker meer dan 12 uur een helder 
blauwgroen licht uitstraalt. Belangrijk 
voordeel van de Yfestos^ictogrammen 

is het feit dat de pigmenten waarop Yfe- 
stos is gebaseerd al bi| een omgevings- 
lichtniveau van 9 lux opladen. Hierdoor 
kunnen de producten ook in zeer spaar-

D ig ita le  stralïngstherm om eter  
van IM PA C
Stralmgs thermometers (ofwel pyrome
ters) hebben het voordeel dat zij onder 
de zwaarste condities mgezet kunnen 
worden met een groot meetbereik.

De nieuwe volledig digitale stralingsther- 
mometer Infrattierm IS 10, “Infratherm 
IGA 10' en “InfTatherm IP 10" van Impac 
is met een zijn instelbare responstijd van 
minimaal 1 milliseconde de snelste conti
nu registrerende stralingsthermometer. 
Met het meetbereik van 300°C tot 
3300°C, is hij nagenoeg bq elke indus
triële toepassing inzetbaar. De digitale 
signaalverwerking in combinatie met de 
hoogwaardige optische componenten

leidt niet alleen tot zeer snelle, maar ook 
tot uiterst precieze en reproduceerbare 
meetgegevens.
De stralmgsthermometers worden stan
daard uitgevoerd met een doorkijk lens, 
een analoge uitgang (0/4...20 mA), een 
RS 232C uitgang en een software pak
ket voor de signaalverwerking.
Met de bijgeleverde PC-software kan 
men alle parameters instellen en veran
deren voor elk meetbereik. De signaal 
gegevens kunnen real-time worden weer 
gegeven en/of achteraf worden be

werkt.

Voor elke toepassing zijn er objectieven 
beschikbaar met een vaste brandpunt in
stelling van 80mm tot 5600mm.

Informatie:
Janine Spruit:
Safex Control B V.
Tel: 0182.391313 
Pascalstraat 12 
Fax: 0182.391227 
2811 EL Reeuwijk 
E-mail: safex@safex.nl 
Postbus 69 
2810 AB Reeuwijk

zaam verlichte omgevingen worden toe
gepast zonder dat afbreuk wordt gedaan 
aan de werking.
De nieuwe kunststof Yfestos-voetstap- 
pen van Beele Engineering kunnen op 
vloeren van openbare gebouwen of op

dekken van schepen worden aange
bracht als lichtgevende markerng van 
vluchtroutes. De markering maakt het 
mogelijk om m geval van stroomuctval of 
brand het gebouw snel te kunnen verla
ten dan wel het verzamelpunt op een 
schip snel te kunnen vmden.
Het Yfestosixoductenprogramma om
vat naast de voetstappen tevens lichtge
vend vorm-, plaat- en stripmateriaal, ta
pe, verf, rondprofielen, ttbuizen en kit 
alsmede letters, cijfers en pictogram
men, die zijn gezeefdrukt op aluminium 
of transparante kunststof (acrylaat).
In tegenstelling tot veel andere lichtge
vende vluchtweggeleidingssystemen, 
blijven de lichtopname- en lichtemissie» 
genschappen van Yfestos-producten ge
durende meer dan twintig |aar behou
den.

Voor informatie:
Beele Engineering 
Beunkdijk 11,7122 NZ Aalten.
Tel: 0543.461673, fax: 0543.461786. 
Website: www.yfestos.com

Beveiligings-en opsporingssysteem

Met de introductie van een basisversie 
van het professionele Eagle Eye sys
teem m maart kan uw jacht of zeilboot 
binnenkort zelf laten weten waar hij is. U 
kunt hem even bellen - ook mobiel ■ om 
het te vragen. Ovengens geldt dit niet al
leen voor uw vaartuig: het systeem is 
ook uitermate geschikt voor uw auto of 
caravan bijvoorbeeld. Met name m com
binatie met een alarminstallatie en de 
standaard meegeleverde pamekknop, 
die dan uiteraard ook via de interne mo
biele telefoon laten weten dat er iets aan 

de hand is, biedt Eagle Eye een com
pleet en adequaat beveüigmgs- en op
sporingssysteem. Zeker wanneer u 
alarmmeldingen via een meldkamer laat 
verlopen.
De basisversie maakt met name gebruik 
van enkele beproefde veiügheidsfuncties 
uit het professionele systeem. De be
langrijkste kenmerken zijn tracking&tra- 
cmg op basis van GPS (met een 4 Mb ge
heugen voor de opslag van een groot

aantal posities), de aansluitingsmogelijk- 
heden op afle bestaande alarmsyste
men, een pamekknop en de mogelijkheid 
om via de agen mobiele telefoon de ac
tuele positie van het desbetreffende ob
ject op te vragen. Het systeem zal on ge 
veer 1800 gulden gaan kosten.
In combinatie met een alarmsysteem 
kunnen importeur Micpoint en distnbutor 
Car Systems Benelux nu een klasse 2 
beveiligingssysteem met opspoongsfaci- 
Hteiten bieden voor nog geen 2500 gul
den. De alarmcentrales van Inibal Varel 
en recherche- en beveiligingsadviesbu- 
reau ASC Security zijn al volledig inge 
ncht op de Eagle Eye systemen die uit
getest z^i op de GSWnetwerken van 
KPN en übertei. Niet alleen in Nederland, 

maar zelfs in geheel Europa is zo een 
goede dekking gegarandeerd.

Voor informatie:
Micpoint, Ed Moné, tel: 030.6355700. 
www.micpoint.nlAvww.eaglfreye.nl.

mailto:safex@safex.nl
http://www.yfestos.com
http://www.micpoint.nlAvww.eaglfreye.nl


Robuuste maritieme computers
De computer neemt aan boord van sche
pen een steeds belangeer plaats in. 

Denk bijvoorbeeld aan elektronische 
kaarten, vlootmanagement systemen of 
beladmgsprogramma's. Ook kantoor ap 
plicaties vinden steeds meer een plaats 
aan boord. Rad® Holland Manne introdu
ceert de speciaal ontworpen RZ maritie
me computers voor gebruik aan boord 
van schepen.
Het grootste probleem met computers 
aan boord van schepen is dat een schip 
nooit geheel trillingsvrij is. De meeste 
harddisks in computers kunnen niet 
goed tegen trillingen en schokken. De 
computers raken hierdoor snel defect. 
De maritieme computers van de beken
de maritieme fabrikant Radio Zeeland 
zijn hierop voorbereid. In de computers 
worden speciale harddisks gebruikt die 
schokken en trillingen kunnen weer
staan. Bovendien zijn de computers uit
gerust met extra koelventilatoren. De 
insteekkaarten zijn verstevigd opgehan

Het tweede model, de RZ281 wordt ge
leverd in een staten kast die in een stan
daard 19' rek geplaatst kan worden.
De specificaties van beide modeSen zijn 
meer dan voldoende voor de heden
daagse nautische software en kantoor 
applicaties. Standaard worden de com
puters geleverd met Wndows 98 (Ne
derlands). Als optie kunnen de compu
ters ook geleverd worden met Windows 
98 (Engels), Windows NT Workstation 
(Nederlands of Engels) of Windows ME 

(Nederlands of Engels).
Radio Holland Marine is exclusief distribu
teur van Radw Zeeland producten.

Informatie:
Radio Holland Marine, Rotterdam.
Tel: 010.4283387, fax: 010.4281498

gen en ondersteund. Dit maakt de com
puters veel beter bestand tegen trillingen 
en schokken.
Er zijn twee modellen leverbaar van de

RZ computer. De RZ280 is gebouwd m 
een afsluitbare stalen kast. Het diskette 
station en de CD-Rom speler bevinden 
zich in het afsluitbare deel van de kast.

Minitek IC C P systems 
protect new ferries
A new hull corrosion protection system, 
specially designed for smaller craft by 
Corrintec Ltd has been ordered for two 
new passenger ferries which will operate 
in Portsmouth harbour.

Minitek impressed current cathodic pro
tection systems (ICCP) will be fitted to 
the 40 metre ferries which are currentty 
under construction at the Abel Shipyard 
for delivery to the Gosport Ferry 

Company.

Although based on well proven ICCP 
technology, the system represents a de
sign breakthrough in terms of its excep 
bonally compact control panel which is 
less than a third of the size and weight of 

standard units.
Unlike sacrificial systems 
there is no need to change 
the anodes at each dry dock
ing, so maintenance costs 
are significantly reduced. 
Also, the Minrtek system au
tomatically adjusts the level 
of output to the anodes re
sulting in continuous precise
ly controlled protection at all 

times.
Corrintec will be supplying 
20 amp Minitek systems tor 
both of the ferries consisting 
of a control panel, flush 
mounted anodes and refer
ence electrodes. Because 

the craft are propelled by Azimuth 
thrusters at the bow and stem, the ICCP 
anodes will be installed midstaps, wMst 
the reference cells w i be positioned 
close to the thrusters to monitor the 
electrical potential of the steel hull.

In addition to its compact size, the sys
tem is microprocessor controlled and 
automatically performs self diagnostic 
tests, thereby making few demands on 
crew time - an important factor on small

er vessels.
Since its introduction last year, Minrtek 
has been used for a variety of applica
tions. In Canada, it has been installed on 
a fishing boat, where flush mounted an
odes were seen as a distinct advantage

in comparison with traditional sacrificial 
types which can foul nets as they are 

raised.

For information:
Corrintec Ltd, Moorside Road 
Winnall, Winchester 
Hampshire S023 7SF.
Tel: +44.1962.869622, 
fax: +44.1962.866628.

LNG carriers equipped with 
fiber-optic gyrocompasses
Shell International Trading and Shipping 
Company Ltd has placed an order with 
Litton Marine Systems for 14 fiber-optic 
gyrocompasses, which will be fitted on 
seven LNG carriers trading between 

Brunei and Japan.
Each of the ships will be fitted with two 
Sperry Marine SR2100 fiber-optic gyros, 
plus a switchover unrt, repeater and 
printer, The order was placed by Shell 
following successful sea trials of the sys
tem on the 75,000 cu.m. SS Bekulan. 
The equipment will be instated on the re
maining six ships over the next two years 
during thetr normal overhaul periods in 
Japan.
The seven "B-Series" LNG carriers

(Bebatik, Bekalang, Bekulan, Belais, 
Belanak, Bilis and Bubuk), originally built 
m the earty 1970s, are registered in 

Brunei and managed by Shell,
The fiber-optic gyro technology, which 
was developed by C. Plath, another 
Litton Marine Systems business unit, of
fers substantial benefits over traditional 
mechanical gyrocompasses. With no 
moving parts, the all solid-state fiber-op 
tic units are virtually maintenance free 
and mherentty more reliable than spin

ning mass gyros.

For more information, visit Litton's Web 
siteatwwwlitton.com.



AEGIR-Marine BV Benelux agent 
for Hernis Scan CCTV
AEGIR-Marme BV, the young specialist «1 
Seal Systems, Service and Sales 
Consultancy, has been appointed as ex
clusive agent tor Norwegian Hernis Scan 
Systems, manufacturer and designer of 
Closed Circuit Television, CCTV.
Hernis Scan Systems, founded m 1982 
by 3 professional offshore engineers, is 
a recognised specialist in high quality 
CCTV systems. CCTV is more and more 
recognised to be an important factor in 
the improvement of safety and improved 
efficiency. With a focus on quality and 
complete system integration, Hernis 
Scan has been able to convince owners, 
yards and Installation Company's world
wide of the cost saving effect of using 
their system.
If we just highlight a few of the features

System integration 
is another keyword 

in the Hernis de
signs where CCTV 
can be linked into 
alarm systems, 
such as fire detec
tion and where 
preset camera po- 
srtxxis will auto
matically zoom in 
on the location of

an rodent, whenever the alarm is acti
vated. Clear text messages w i ensure 
that operators w i not lose any tme n 
identjfymg the location of the reident 
The Hems Scan engineering depart
ment can meet requirement such as high 
ambtent temperatures, sub-sea locations 
or hazardous areas with explosion proof 
demands. As they use to say, challenge 

us, we like it!

For information:
Tel: 0343.432509 or visit our 
website www.aegir-marine.com 
or www.hernis.com.

Hernis Scan can offer, the unique mutt> 
cable is surely one of them. This espe
cially for Hernis Scan developed cable 
can ensure audio, video, control and 
power transition with only one connec

tion.

Rugged device keeps anchor 
secure on deck
Most devices that help secure a fully 
raised anchor are not rugged enough to 
handle heavy anchor loads and long ex
posure in the marine environment. 
However, the new Anchor Chain 
Tensioner/Stopper from Johnson Marine 
features all stainless steel construction 

that is designed to withstand years of 
service.
This unit mounts on the boat's deck or 
bow area, alongside the anchor chain 
that passes to the spool or winch, The 
user simply opens the tensioner, which 
functions like a comwlong, and hooks it 
to the anchor chain. Then he closes the 

unit to take up the chain's slack and 
slides a locking pin in place to keep the 
unit closed. The anchor remains secure 
in the bow roller channel, preventing it 
from swaying, rattling and possibly dam

aging the boat’s finish, as often occurs in 
harsh sea conditions.
The Anchor Cham Tensioner/Stopper 
measures 305 mm long overall and 
takes up as much as 51 mm of chain 
slack, tts threaded hook adjusts over 38 
mm lor easy connection to the nearest 
chain link. The unit’s base features holes 
for easy and secure bolting to the deck. 
Models are available for 5/16’  (80 mm) 
and 3/8" (95mm) chain.

Johnson Marine,
Box L, East Haddam, CT 06423 USA. 
Tel: 860,873.8697, 
lax: 860.873.8589, 
website: www.csjohnson.com.
(Overseas distributors currently being 

sought).

Kabeldoorvoeringen

Kabeldoofvoenngen aan boord van Ur- 
ker vissersschepen, waaronder de UK 
135, UK 145 en UK 186 zqn door Piet 
Brouwer Elektrotechniek te Urk voorzien 
van het brandbestendige RISE-systeem. 
RISE combineert optimale brandbesten- 
digheid met gebruiksvriendelijke en snel
le verwerking. Mede om die reden koos 
de firma Brouwer ervoor om het sys
teem aan boord van de vissersschepen 

toe te passen.
De korte mstallatietijden zijn te danken 
aan het systeemontwerp, dat bestaat uit 
brandbestendige beschermslangen die 
in de lengterichting zijn doorgesneden en 
eenvoudig om kabels worden gelegd. 
Wanneer de door te voeren kabels op 
deze manier zijn ‘ingepakt, wordt de 

overblijvende ruimte opgevuld met losse 
beschermslangen. Tot slot wordt de 
doorvoering afgesloten met een 2 cm. 
dikke laag brandbestendige FlWA-kit. 
Kenmerkend voor het CE-gecertificeerde 
RISE-systeem is dat de slangdelen bt ver
hitting of blootsteing aan vuur expande
ren tot crca het vtf- tot benvoudige van 
het oorspronkelijke volume. De rubberen 
schuimmassa ée zich hiertNj vormt, zorgt 
voor voëedige afdichting en beschemwig 
tegen vuur, hitte en giftige en corrosieve

gassen. De FlWA-kit is waterafstotend en 
gasckcht en verzekert een waterdichte af
dichting, De waterdichtheid van de kit ligt 
op een niveau van 2,5 bar. Bovendien ex
pandeert ook de FIWMit onder invloed 

van brand of vuur.
Naast het gebruik voor het brandbesten- 
dig doorvoeren van kabels kunnen met 
het RISE-systeem ook enkel- en meer
voudige buisdoorvoeringen brandbesten- 
dig worden afgedicht. De RISE kabel- en 
buisdoorvoenngen blijken uit brandtests 
volgens IMO (International Maritme Orga- 
mzation) Resolution A.754Ü8) ruim
schoots te voldoen aan de A60norm. 
Daarmee garandeert het systeem brand
werendheid gedurende minimaal 60 mi
nuten. De brandtests werden zowel voor 
schot- als voor dekdoorvoenngen uitge
voerd. Het RISE systeem werd verder 
succesvol onderworpen aan proeven ten 
aanzien van de toxiciteit, het veroude
ringsproces, de oppervlaktevtamuitbrei- 
ding en de zuurstof- en rookindex.

Voor informatie:
Beele Engineering BV,
Beunkdqk 11, 7122NZAalten.
Tel: 0543.461673. fax: 0543.461786, 
ernaü info@beele.cart.

http://www.aegir-marine.com
http://www.hernis.com
http://www.csjohnson.com
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Totaaloplossingen in 
aandrijven en besturen
Aandrijf- en besturingstechniek is het kloppend hart van elke 

machine of installatie, Dynamisch, intelligent, maar ook kwetsbaar 

Bij Rexroth B V. staat een team van specialisten klaar. Met verstand 

van uw branche, uw product. Rexroth ontwerpt en bouwt complete 

systemen en aggregaten, maar kan ook duizenden componenten uit 

voorraad leveren (exclusieve Nederlandse vertegenwoordiger van 

het complete Rexroth programma). Rexroth: een deskundige 

partner, die op elk aandrijf- en besturingsvraagstuk een passend 

antwoord heeft,

Rexroth B V.
Postbus 32, 5280 AA Boxtel 
tel :+B1 (0)411 65 19 51 
fax: +31 (0)411 65 14 83

Postbus 9236,3007 AE Rotterdam 
tel : +31 (0)10 292 63 00 
fax: +31 (0)10 292 63 70

e-mail: hydrauliek@rexroth.nl 
www.rexfOlh.nl

PARTNERS IN
RELIABI

D.B.R. is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf ƒ OBR
•n is gespecialiseerd in het vervaardigen en I .  . . K r s t GME(VTEN 
leveren van *He soorten aggregraten .’oah ƒ fbinn«,
generatorsets, pompsets, com pressorsets 

en hulp sets geheel volgens de w ensen van 
de klant en overeenkomstig de eisen van 

alle classificatiebureaus lot een electrisch 
vermogen van ruim 1000 kW Van al onze 

producten heeft O B R . een uitzonderlijk grote 
onderdelenvoorraad D B R beschikt over een eigen werkplaats met 
servkedienst
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D.B.R. B.v., P.O. Box9, Nijverheidsstraat 9,3370 AA Hardinxveld, 
Telefoon +31 (0)194 613200 Fax +31 {0)184 612654.

STORK®
Gears & Services

Gearboxes and Steam turbines
• service, repair and modification
• diagnostic services and condition monitoring
• production of gearwheels, blades and parts

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

P.O.Box 5420 3008 AK Rotterdam the Netherlands 
Phone: +31 (0)10 429 98 22 ■ Fax: +31 (0)10 429 11 29 
After office hours /  emergencies: +31 (0)6 53 417 548
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S ch eep sw erk tu igk u n d e G TI

C 0 2 als koudem iddel
Utopie, compromis of een reële optie?

De koudemiddelen in koelers, vriezers en airco's staan ter discussie. Al jarenlang. De synthetische koudemiddelen vanwege 
hun nadelige invloed op de ozonlaag en hun bijdrage aan het broeikaseffect. De natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak 
en butaan, vanwege hun toxische eigenschappen, brandbaarheid en geur. Kooldioxide (C02) kent deze nadelen niet. Reden 
voor TNO-MEP om samen met GTI Koudetechniek de eigenschappen en mogelijkheden van C02 als koudemiddel en koude- 
drager diepgaand te onderzoeken.
Het eerste onderzoek is inmiddels afgerond met positieve uitkomsten. Maar er zijn ook nadelen. Om alle facetten in de prak
tijk te kunnen toetsen, is recent een semi-industriële proefinstallatie gebouwd. De testresultaten daarvan dragen nog dit jaar 
bij aan de realisatie van C02-installaties bij klanten van GTI.

K
ooldioxide (C02) is in de koude 
techniek een oudgediende. Al in 
het begin van de vorige eeuw 
vond het natuurlijke gas toepas
sing als koudemiddel en -dra
ger. De vraag naar grotere koel- 

capaciteiten, energiezuinigheid en 
rendementsverbetering leidde tot de ontwik
keling van synthetische koudemiddelen: de 
CFK's, HCFK's en HFK’s. Het gebruik van 
CFK’s en HCFK’s is inmiddels echter aan 
strenge banden gelegd of zelfs volledig ver
boden. Hun aanzienlijke negatieve invloed op 
de ozonlaag en bi|drage aan het broeikasef
fect zijn daarvan de oorzaken. Er zijn nieuwe 
synthetische koudemiddelen en ‘blends’ als al
ternatie! voorhanden (HFK's). Maar ook die 
krijgen stevige kritiek. Want ze leveren een 
nog altijd hoge bijdrage aan het broeikasef
fect terwijl de efficiency beduidend tager is 
dan die van de 'oude’ koudemiddelen. Ook in 
technisch opzicht zijn de nieuwe 'blends’ een 
compromis: het temperatuurverloop tijdens 
de verdamping is met optimaal en lekkages 
kunnen leiden tot ongewenste concentratiewij- 
zigingen in het mengsel. Deze ontwikkelingen 
brengen natuurlijke koudemiddelen zoals am
moniak (NH3), butaan en propaan steeds ster
ker onder de aandacht. Ammoniak is echter 
giftig en brandgevaarlijk terwijl bij het gering
ste lek een onaangename geur ontstaat. Pro
paan en butaan zijn naast brand- tevens explo- 
siegevaarlijk. Daarom wordt ook het gebruik 
van deze gassen met regelgeving steeds ver
der ingeperkt. Bij het gebruik van deze koude
middelen streven ontwerpers dan ook naar 
een zo klein mogelijke systeeminhoud. Dat 
vergt in veel gevallen een tweede trap met 
koudedragers zoals glycol, pekasol, temper 
of freezium, wat ten koste gaat van het rende 
ment.
C02 is een natuurlijk koudemiddel met een 
aantal in het oog spnngende kenmerken, zo
wel positief als ten nadele. Belangnjke factor

is de milieuvriendelijkheid. Het gas heeft welis
waar een meetbare invloed op het broeikasef
fect, maar die is een factor 3.800 kleiner dan 
die van bijvoorbeeld het synthetische koude
middel R507. Daarbij komt dat C02 een bij
product is van de kunstmestindustrie en door 
toepassing in de koelinstallaties niet of hoog
uit vertraagt het milieu in komt. Het gebruik 
van C02 komt dus ruimschoots tegemoet aan 
de internationale afspraken die in het Japanse 
Kyoto over broeikasgassen zijn gemaakt. Bo
vendien is C02 veilig, want ook bq hoge tem
peraturen of zelfs vuur ontstaan geen gevaar
lijke situaties of bijproducten.

Voor en tegen
Kooldioxide heeft een aantal fysische eigen

Semi-industriële opstelling

schappen die de toepassing als koudemiddel 
bepalen. Zo zullen door een laag kritisch punt 
(31,1 °C bij 74 bara) boven 0°C voor koeltech- 
nische begnppen extreem hoge drukken op
treden. Dat betekent voorlopig dat C02 alleen 
als laagste trap in tweetraps koel- en vriesirv 
stallaties kan worden toegepast. Maar daar
voor biedt het dan ook uitstekende perspec
tieven, zoals een hoog rendement door onder 
andere de lage compressie verhouding. De la
ge viscositeit geeft C02 bovendien een hoge 
warmteoverdrachtscoefficiënt. C02 biedt ook 
de mogelijkheid om met platenvriezers met 
een medium van -52°C te werken, waardoor 
de capaciteit van de vnezer significant toe-
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neemt terwijl de aanschafkosten naar ver
wachting afnemen. Eén van de belangrijkste 
voordelen is wel, dat C02 zonder beperkingen 
en eenvoudig is te verkriigen tegen opmerke
lijk lage prijzen.

Dezelfde eigenschappen geven C02 ook een 
aantal voorspelbare nadelen. Het kleine ver
schil tussen tripelpunt en kritisch punt maakt 
het gas als koudemiddel minder universeel in
zetbaar. Daarnaast is C02 zwaarder dan 
lucht, dus zal het bij lekkage de zuurstof uit 
een ruimte verdringen. Synthetische koude- 
middelen hebben overigens hetzelfde pro
bleem. Dit wordt zelden als knelpunt ervaren. 
De lage warmteoverdracht bij condensoren 
ten slotte, resulteert in grote condensors.

D e praktijk
Wegen de voordelen tegen de nadelen op? 
TNO Milieu Energie en Procesinnovatie (TNO- 
MEP) en GTI Koudetechmek besloten in 1998 
tot een gezamenlijk onderzoek. Allereerst zijn 
de theoretische achtergronden van het kou
demiddel bestudeerd. Daarnaast zijn de be
staande installatiecomponenten op bruikbaar
heid onderzocht en zijn de eisen 
geformuleerd waaraan nieuw te ontwikkelen 
componenten moeten voldoen. Het onder
zoek is eind 1999 afgerond met als belang
rijkste conclusie dat C02 een praktijkproef 
waard is. Het team is toen uitgebreid met 
Mycom Europe (compressoren), Wijbenga 
(warmtewisselaars en pompen), Danfoss (re
geltechniek en veiligheid), Goedhart (luchtkoe
lers), KLT/PetroCanada (olie) en Hydrogas als 
C02-expert. Op basis van de studieresultaten 
is een semHndustriële proefopstelling van 40 
kW ontworpen, die in 2000 in gebruik is ge
steld.

Bewijs
Doel is te komen tot een 'Proof of Concept1:

C 0 2 als koudemiddel 

Algemeen
• Hoog tnpelpunt van -56,5°C bij 5,28 bara
• Laag kritisch punt van 3 1 ,rC h j 74 bara.

Pro
• Restproduct kunstmestindustrie en daarmee geen bijdrage aan het broeikaseffect
• Veilig
• Eenvoudig te verkrijgen en goedkoop
• Hoog volumetnsch rendement
• Hoge warmteoverdrachtscoefficient
• Kleiner slagvolume benodigd dan bij andere koudedragers
• Minder pompenergie benodigd
• Kleinere leidingdiameters ten opzichte van andere koudemiddelen
• Tot het tripelpunt van -56,6°C bovenatmosfensch, zodat geen lucht kan binnendringen
• Besparingen door toepassing van platenvnezers met een medium op -52°C.

Contra
• Geen heetgasontdooimg van de luchtkoelers mogelijk; daarvoor is een tweede vloeistof- 

circuit vereist
• Potentieel hoge systeemdrukken mogelijk boven 0°C waardoor speciale voorzieningen 

nodig zijn voor stilstand van het systeem

Voor informatie:

GTINV
Gea Peek (Marketing Communicatie Manager)
Kosterijland 50, 3981 AJ Bunmk 
Postbus 210, 3980 CE Bunmk.
Tel: 030.6569400, fax: 030.6569415. 
gpeek@gti-group.com; www.gti-group.com

het bewijs dat een tweetraps vriesinstallatie 
met C02 in de laagste trap verantwoord is te 
realiseren, zowel technisch als wat betreft mi
lieu, veiligheid en kosten. Het is het eerste on
derzoek in Nederland op dat gebied. Nu al 
staat vast dat de onderzoeksresultaten een 
onmisbare bijdrage leveren aan de ontwerpen 
van vriesinstallaties die GTI medio 2001 voor

een aantal opdrachtgevers zal realiseren. 
Unieke projecten, waarmee C02 als reële op
tie terugkeert op de kaart van koudemidde
len.

Scheeps & Nieuwbouw

Scheepswerf Welgelegen Lauwersoog b.v. 
Haven 46
9976 VN Lauwersoog 
Telefoon: 0519-349483

Droogdokken lot 100 meter

S r MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

E ng in eerin g  ♦  P lan n in g  ♦  B ereken ingen  

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

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

mailto:gpeek@gti-group.com
http://www.gti-group.com
mailto:info@multi.be
http://www.multi.be


Sch eep vaart door J .M . K ooijm an

M ira Star, het grootste schip  
ooit in  Cura^ao
De Kerstperiode van het jaar 2000 veroorzaakte opwinding in nautische kringen en ook bij de bevolking van Curaçao. Kort 
voor Kerst verscheen in de lokale pers het bericht, dat de ULCC-er “Mira Star" - een schip met enorme afmetingen - bij de Cu- 
racaose Dok Maatschappij zou worden gerepareerd.

T
heoretisch is de Annabaai • die 
Willemstad in tweeën deelt ■ niet 
geschikt voor schepen met een 
lengte van 290 meter en langer. 
Dit komt door de bocht in dit 
ruim 1500 meter lange scheep 

vaartkanaal met een bevaarbare bodem- 
breedte voor diepstekende schepen van on
geveer 90 meter. De "Mira Star" heeft een 
lengte van 378 meter, een breedte van 69 
meter en een radarmast, die boven de Julia 
nabrug uitstak, die een theoretische door- 
vaarthoogte van 55 meter heeft. Kortom, een 
biizonder spectaculair schouwspel werd ver
wacht.

Berekeningen
Een groep van nautisch/technische deskundi
gen boog zich over het navigeren met een 'ul
tra large crude carrier' in de relatief nauwe en 
bochtige Annabaai, die zonder pieren de zih- 
delijke Caraibische zee met het bekende 
Schottegat verbindt. In het jaar 1998 had se
nior loods kapitein Peter Bom, samen met 
een collega al een heel moeilijke loodsreis ge
maakt met de bulk-carrier “Boca Grande”, die 
310 meter lang was. De Mira Star is nog gro
ter en breder. De deskundigen kwamen over
een dat het binnenlopen realiseerbaar zou 
kunnen zijn mts aan een aantal voorwaarden 
zou worden voldaan, n.l:

• Maximum windkracht drie en maximum 
golfhoogte van 4 voet.

• Weinig stroom, die dwars voor de havenin
gang staat.

• Voldoende sleepvermogen: vijf sleepboten 
met een totaal van 300 ton 'bollard pull’.

• De Annabaai geheel vrij van gemeerd lig
gende schepen.

• De Julianabrug over de Annabaai afgeslo

De “Mira Star"

ten voor het wegverkeer tijdens de door
vaart wegens het aanvaringsnsico.

• Dne loodsen, waarvan twee semorloodsen.

Oriënterend bezoek aan boord
Op de 20ste december kwam de Mira Star in 
het zicht en op de 21ste begaf een grote 
groep van deskundigen zich via de ruim 20 
meter hoge statietrap aan boord om met de

Vastmaken buitengaats



kapitein en hoofdwerktuigkundige overleg te 
plegen omtrent alles wat in Curaçao te wach
ten stond. Ook bevond zich een afgevaardig
de van de reden) aan boord om dit nautische 
hoogstandje van nabi| mee te kunnen maken. 
De Amerikaanse kapitein was vol vertrouwen 
over de goede afloop. Het schip voer in bal
last, waarbij de diepgang van 42 voet naar 32 
voet werd teruggebracht.
De radarmast werd gedeeltelijk afgebrand, 
waardoor de 'air draff, dus het bovenwater 
stekende deel bij die diepgang nog 54 meter 
bedroeg.
Vrijdagmorgen 22 december was het zo ver.

Bij het aanbreken van de dageraad gingen de 
drie loodsen per politiehelikopter aan boord 
en vijf grote sleepboten verlieten de haven op 
weg naar de ca. 3 zeemijlen buiten de kust 
kruisende “Mira Star".

Eerste aanlooppoging
Als eerste maakte de “Jaro II” bakboord voor 
vast, kort daarop gevolgd door de “Maas
bank” aan stuurboord. Achter maakte de “Li
ma II” aan stuurboord vast en de “Smit Barba
dos" aan bakboord. De "Piku” van Smit stond 
aan bakboordzijde.
Het weer was zonnig, maar er stond veel wind 
uit het oosten (dus dwars in aan stuurboord). 
Op de “Maasbank" wees de anemometer ge
middeld 27 knopen (50 kru/u) aan, dus ruim 
windkracht 6 op de schaal van Beaufort. De 
zee werd holler en naar schatting 6 tot 8 voet 
hoog. Wegens de hoogte van het schip ston

den de trossen onder een hoek omhoog en 
deze kregen dus met alleen de trekkracht 
maar bovendien ook nog een deel van het ge
wicht van de sleepboot te verduren als deze 
in een golfdal viel.
De vaart bij het aanlopen van de Annabaai van 
de “Mira Star" bedroeg ongeveer 2,75 kno
pen (5 knVu)
Om 08.24 brak de zware tros van de “Lima T, 
even later gevolgd door de tros van de “Smit 
Bartados”.
Besloten werd om de poging tot binnenlopen 
te staken en de andere twee sleepboten kre
gen bevel om ook los te gooien.

Gelukt!
Op zaterdag 23 december besloten de lood
sen wederom in overleg met de havenmees
ter om een nieuwe poging te wagen. Behalve 
een nautisch/technische hoogstand van de 
hoogste orde, was nu ook het prestige van de 
Curacaose haven in het geding.
Besloten werd om de Venezolaanse zeesleep- 
boot "Marianne-D" (de vroegere “Smit Enter
prise”, daarna “Smit Rangoon") als zesde 
boot mee te geven, waardoor de ‘bollard pull' 
werd opgevoerd tot 360 ton! De “Piku” en de 
“MarianneO” zouden aan bakboordzijde druk
ken om het schip tegen het wegzetten door 
de wind en stroom mede te helpen verhinde
ren.
Wederom maakten de sleepboten als daags 
tevoren op dezelfde wijze, maar nu wat later, 
te ca. 09.40 vast.
De loodsen waren wederom tijdig per helikop-

ter aan boord gebracht en wisten, dat nu het 
hele eiland op hun kennis en ervaring reken
de. Duizenden mensen stonden op deze za
terdagmorgen langs de kades van de Anna- 
baai.
Wederom nam de oostelijke wind m kracht 
toe, een verschijnsel dat vroeger m december 
volgens de statistieken niet voorkwam. Op 
een gegeven moment wees de anemometer 
van de “Maasbank" 22 knopen aan, maar de 
golfhoogte was minder.
De loodsen besloten door te gaan en om 
10.37 voer men de Annabaai binnen. Een 
operatie, die meer teek op het binnenvaren

van een sluis of een droogdok dan van een ha
ven, want aan beiden zijden bleef er maar 15 
later 20 meter vaargeul open. De vaargeul 
werd door de enorme lengte van het schip in 
bochten voor en achter weer gevaarlijk smal
ler, waardoor het paswerk werd met soms 
een meter ruimte!

Indrukwekkend schouwspel
De menigte aan de wal vergaapte zich aan 
het schouwspel en toen de Julianabrug werd 
genaderd, was iedereen ervan overtuigd, dat 
de overspanning zou worden geraakt. Maar 
het rekenwerk met diepgang, getijhoogte en 
afgeknotte mast was perfect gedaan en het 
schip ging zonder een schrammetje onder de 
brug door, zoals een rondvaartboot in Am
sterdam. Alleen de afmetingen verschilden!
De vaart door de Annabaai duurde ongeveer 
een half uur en verliep naar wens. Het radio

De “Mira Star" onder de Julianabrug
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plaats n het “Guness Book of Records’  ver- 
ckenen, In ieder geval geeft deze nautische er
varing een mpuls om maritiem Cirapao op 
een zo'n hoog mogeli|k nweau te brengen. Er 
zqn al vergaande plannen voor de bouw van 
een tweede megapier m zee, (ie eveneens 
geschikt zal z fi voor schepen van de groot
ste tonnage. In de herfst wordt al rekening ge
houden met de komst van een 142.000 GT 
cruiseschip van het type “Voyager of the 
Seas"

Dit artikel werd nagezien door senior loods 
kapitein Wolfgang Leidel.

contact tussen de loodsen en de zes sleepbo
ten liep eveneens perfect.
De grote kalmte, die de senior loods tijdens 
zijn orders uitstraalde was, zo rustgevend, 
dat er geen enkele keer met stemverheffing 
moest worden gesproken en de samenwer
king tussen loodsen en sleepboten optimaal 
was.
Omdat er geen ruimte was om sleepboten in 
de zijde te nemen, ging de “Piku" naar voren 
en de “MarianneO” naar achteren.

Gemeerd
Omstreeks 11.35 kwam de Mira Star slaags 
voor de EEG kade van de CDM, waarna de “Pi
ku”, “MarianneO" en de “Maasbank" op rusti
ge wijze het schip naar de kade drukten. Om
streeks 13.00 lag het schip tegen de wal en 
werden de vele trossen uitgezet. Toen dit ge
beurd was werden de laatste sleepboten om
14.00 bedankt.

Toosten op hel succes 
In het Havenkantoor werd nog een gezellig 
drankie geschonken, waarbij heerlijke pizza’s 
de honger stilden. Ofschoon de loodsen geen 
ophef van hun prestatie maakten, gaf een 
grapje van een van hen: “Als er over twee we
ken weer zo'n boot komt, meld ik mij ziek”, in
zicht in de grote geestelijke spanning waar
aan deze personen hadden blootgestaan.

Vertrek
Op 5 januari vertrok de herstelde Mira Star 
weer naar zee. De wind was minder en de zee 
was rustiger. Dezelfde dne loodsen zorgden 
wederom voor een perfecte beloodsing. De 
reder en de kapitein waren zeer tevreden, 
maar ook de directie, het personeel van de 
CDM en de havenautoriteiten.
De Curacaose haven zou met dit record een

Naschrift:
Bij het binnenbrengen bevond J.M. Kooijman 
zich op de sleepboot "Maasbank" en bij het 
uitbrengen maakte hij foto’s vanaf de wal.

Technische gegevens schip

ULLC “Mira Star".
Lengte: 378 meter, breedte: 69 meter, maximum diepgang: ca 21 meter.
208.000 GT, 370.000 ton DWT; vlag: Liberia; eigenaars: Golfstaten.
Het schip vervoert normaal met haar zusterschepen crude van de Golfstaten naar de Golf 
van Mexico, alwaar de lading van ca. 2.75 miljoen barrels in volle zee in vier soms vijf kleine
re tankers wordt overgeslagen, die de Amerikaanse havens kunnen binnenlopen.

Reparatiewerk
Aard staalwerk: vervangen van staalwerk in de ballast tanks e.d.

Namen van de loodsen
Kapitein Peter Bom, Senior loods.
Kapitein Wolfgang Leidel, Senior loods.
Kapitein Marton La Roche, loods Iste klasse.

Gegevens van sleepboten
Betrokken sleepbootmaatschappijen:
Smit International (Antilles) N.V.; KTK N.V.(voorheen CSM); De Venezolaanse maatschappij 
Terminales Maracaibo S.A., waarvan Smit mede-aandeelhouder is.

Betrokken Sleepboten:
Jaro II kapitein K. Taylor.
Lima II kapitein N. Craane.
“Smit Barbados" kapitein H. de Boeff.
“Maasbank” kapitein H. van Lith.
“Piku” kapitein S. Martina.
"MananneO” kapitein L. van der Sluys, tevens Operations Manager van Smit Interna

tional (Antilles) N.V.

Koersen en afstanden voor normale zeeschepen naar de Annabaai.
Lichtenlijn vanuit zee: 023,5° r.w.
Na passage van de beide uitertonnen na 135 meter de volgende lichtenlijn 042° r.w.
Na 525 meter 025° r.w. sturen om na 365 meter 010° r.w. te sturen, na 515 meter komt 
men bij het Schottegat en moet men 80 graden naar bakboord draaien en dan nog 1250 
meter varen alsvorens bij de kop van de EEG kade aan te komen.
Dit is de diepwaterkade voor grote scheepsreparaties bq de CDM. In het geval van de Mira 
Star lag het veel moeilijker, want de bodemruimte was beperkt en de zwaairuimte in het 
Schottegat bedroeg maar een scheepslengte.



D e  K o n in k lijk e  M a r in e  is  e e n  »an  d e  g ro te re  w e rk g e v e rs  van  N e d e r la n d . Z o ’n 1 8 .0 0 0  b u rg e rm e d e w e r-  

k e rs  en  m ilita ire n  v in d e n  h ie r  b o e ie n d  en v e ra n tw o o rd e li jk  w e rk . D e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra f ie  m a a k t  

d e e l u it  v a n  d e  M a r in e s ta f  v an  d e  K o n in k lijk e  M a r in e  in D en  H aag . D e  d ie n s t  p ro d u c e e r t  z e e k a a rte n ,  

h y d ro g ra f is c h e  k a a rte n  en  a a n v u lle n d e  n a u tisc h e  p u b lic a t ie s  v o o r  h e t  N o o rd z e e g e b ie d  en  d e  w a te re n  

ro n d  d e  N e d e r la n d se  A n t ille n  en  A ru b a  in a n a lo g e  en  d ig ita le  v o rm . D e ie  n a u tisc h e  p u b lic a t ie s  w o rd e n  

o ff ic ie e l u itg e g e v e n  te n  b e h o e v e  van  de s c h e e p v a a r t .  D a a rn a a s t  a d v is e e rt  en  o n d e rs te u n t  de d ie n st  de  

o v e rh e id  en  d e rd e n  op  n a u tisc h -k a rto g ra f is c h , h y d ro g ra f is ch  en  m a r ie n -g e o d e t is c h  g e b ie d . D e  a fd e lin g  

C e g e v e n s in w in n in g  & B e r ic h tg e v in g  v an  d e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra fie  is  op zo e k  n a a r  e e n  e n th o u s ia s te  

m b o 'e r  (v/m ) v o o r  d e  fu n c t ie  va n

Medewerker Gegevensinwinning

Taken  Als medewerker Gegevensinwinning vraag je nautische, kartografische en hydrografische gegevens op en

beoordeel je deze op betrouwbaarheid en relevantie. Daarvoor onderhoud je nauw contact met in form a

tieverstrekkers en ga je incidenteel mee op verkenning in het gebied welke de dienst karteert. Je registreert 

de brondocumenten bij b innenkom st van de gegevens en draagt zorg voor de d is tribu tie  van deze docu

menten binnen de afdeling Productie. Na roulatie zorg je  voor de archivering van de brondocumenten 

O ok het beheer van de archieven en het op aanvraag leveren van kopieën van brondocumenten behoren 

to t je takenpakket.

V e re is t  Je hebt een ople id ing op m bo-niveau waarbij je nautische e n /o f hydrografische kennis hebt opgedaan.

Daarbij heb je kennis van e n /o f ervaring m et archiveren. Vanzelfsprekend heb je a ffin ite it m et nautische 

kartografie. Verder kun je prima in teamverband functioneren, Naast uitstekende contactuele eigenschap

pen beschik je ook over een accurate werkwijze en ben je vertrouwd met corresponderen in de Engelse taal.

G e b o d e n  Een verantwoordelijke en afwisselende functie binnen de veelzijdige marineorganisatie. A fhankelijk van je

leeftijd en ervaring bedraagt het bru to  maandsalaris maximaal circa f  4 .620,- (schaal 6 BBAD), exclusief 

8% vakantietoeslag. Verder mag je rekenen op m inimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar. 

Bovendien kun je gebruikmaken van een uitgebreid pakket stud iefacilite iten om je vakkennis up-to -date  

te houden en u it te  breiden.

R e a ct ie s  Meer inform atie over deze functie kun je inwinnen bij het hoofd afdeling Productie, de heer E. Wormgoor,

te lefoon (070) 316 28 23. Bij personeelsconsulent m evrouw N.H, Remkes, te le foon, (070) 316 34 88, 

kun je terecht m et vragen over de sollicitatieprocedure. In het kader van het emancipatiebeleid streeft het 

m inisterie van Defensie naar het in dienst nemen van meer vrouwen. O ok geïnteresseerden die behoren 

to t een etnische m inderheid en gehandicapten worden nadrukkelijk u itgenodigd te solliciteren.

Je sollic itatiebrief met c. v. kun je binnen 14 dagen sturen naar de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, staf

afdeling Burgerpersoneel Admiraliteit, t.a.v. mevrouw N.H. Remkes, postbus 20702, 2500 ES Den Haag.

* J *  H

*

De M arine. Helem aal zo gek nog niet. b u r g e r p e r s o n t



m a a n d M a r i t i e m Opdrachten

IH C  Holland houwt tweede grote sleephopperzuiger voor
IHC HOLLAND heeft van de internationaal 

opererende aannemer HAM Dredgmg 

Ltd. opdracht ontvangen voor de bouw 
van een geavanceerde, grote sleephop

perzuiger met een laadruiminhoud van 

23.700 m3 en een draagvermogen van 

40.360 ton. Deze nieuwe aanwinst, is 
het zusterschip van de sleephopperzui
ger HAM 318, die medio mei te water zal 
worden gelaten en dit naiaar operatio
neel zal zijn, De bouw wordt uitgevoerd 
door van der GiesserKJe Noord, evenals 
IHC Holland groepsmaatschappij van IHC 
Caland. Met de aanschal van de sleep 
hopperzuiger is een investering van circa 
€  100 miljoen gemoeid. HAM zal het

nieuwe schip m het voooaar 2003 in be
drijf nemen.
Het schip wordt 176 meter lang en 32 
meter breed en kri|gt de beschikking 
over twee zuigbuizen met een diameter 
van 1.200 millimeter, waarmee tot een 
diepte van 110 meter kan worden ge
werkt. De zuiger kan door het geïnstal
leerde letvermogen de grond opzuigen 

met hoge concentraties, waardoor de ef
ficiency sterk wordt verhoogd. Het schip 
zal een zeer uitgebreid besturings- en au
tomatiseringssysteem krijgen ten behoe
ve van het vaar- en baggerproces. Alle 
functies worden daarbii bediend vanaf de 
volledig geïntegreerde brug.

HAM
Met drt schip zal KAM verder nvuUmg ge
ven aan haar plannen voor uitbreidng en 
vernieuwing van de vloot en met deze in
vestering wordt tevens de concurrentie
positie op de weretóbagger markt ver
sterkt.
Technische gegevens:
Lengte o.a. 176 m
Lengte IA 159 m
Breedte over de spanten 32 m
Holte in de zijde 17,12 m
Diepgang 13 m
Deadweight 40.360 ton
Vaarsnelheid 17 kn
Totaal geïnstalleerd
vermogen 28.700 kW

Bijlsm a hoekt drie schepen
Scheepswerf Bijlsma in Wartena en Lem
mer heeft van de Ierse rederij Arklow 
Shipping opdracht gekregen voor drie 
schepen van een nieuw type, bouwnum- 
mers 699, 700 en 701. Hanno Shipping 
in Rotterdam zal het management ver
zorgen.

De afmetingen worden:
Lengte o.a. circa 90.00 m.
Lengte l.l. 84,98 m.
Breedte mal 14,40 m.
Holte 7,35 m.
Diepgang 5,79 m.
Draagvermogen 45001.
Gross tonnage 29991.
De schepen krijgen een enkel ruim met

Opleveringen

P 5 7
Damen Shipyards Gormchem heeft op 8 
februari de Stan Patrol 1800 P 57, 
bouwnummer 548904, opgeleverd aan 
het Korps Landelijke Politiediensten. Het 
schip is het vierde van een vervoigsene 
van zes van het type Stan Patrol 1800, 
waarvan Damen er de afgelopen iaren al 
zeven voor de KLPD bouwde; zie de 
P 31 in SWZ 2-97, blz. 8.

Denhoope 0 -2 3 1
Scheepswerf Van der Werff & Visser in 
Irnsum heeft op 10 februan de kotter 
Denhoope 0-231, bouwnummer 321, 
overgedragen aan BV/BA De Viertorre te

Zijaanzicht van de schepen voor Arklow

een mhoud van circa 6080 m3 (214.700
cu .ft.).
Voor de voortstuwing zorgt een MaK die
selmotor, type 6M25, van 1800 kW bij 

750 tpm. Deze drijft een verstelbare 
schroef aan en geeft het schip een 
dienstsnelheid van 11,5 kn.
De schepen worden verder voorzien van

De nieuwe schepen wi|ken van de vorige 
serie al door vele kleine modificaties, die 
voortvloeiden uit het gebruik van de eer
dere schepen. Zo heeft de P 57 een uit
schuifbaar bordes op het topdek om 
overstappen op schepen met een hoog 
vrijboord te vergemakkelijken.

Ostende r  Beigie. Het is het tweede van
drie schepen die de werf voor Belgische 
rekening bouwt.

een asgenerator van 312 kW en een 
boegschroef van 250 kW.
BV klasseert de schepen met o.a. nota
ties voor gevaarlijke ladingen en voor 
zware ladingen.

De oplevering is voorzien voor het eerste 
resp. tweede en derde kwartaal van 
2002.

D C l Dredge X V I
IHC Holland te Kinderdijk heeft op 19 fe
bruari de 7400 m3 sleephopperzuiger 
DCl Dredge XVI, bouwnummer 1223, op
geleverd aan de Dredging Corporation of

Italiaanse opdracht voor 
de Volharding Groep
De Vohardng Groep gaat voor Itafcaanse 
rekenng twee mutopurpose vrachtsche
pen van 9900 tdw bouwen. Deze sche
pen Z(n een verdere ontwikketoig van de 
8700 tonners, waarvan al een hele sene 
is gebouwd (de Vechtborg was de eer
ste, zie SWZ 12-98, ttz. 24). Door het 
aanbrengen van een kalfdek (raised quar- 
ter deck) konden de diepgang en dus ook 
het draagvermogen groter worden. Vol
harding heeft al vier van deze schepen m 
opdracht. De nieuwe schepen worden 
echter van twee dekkranen voorzien, Zq 
krijgen de bouwnummers 506 en 514 en 
moeten m het derde resp. vierde kwartaal 
2002 worden opgeleverd.

W eer garnalenkotter voor 
Welgelegen
Scheepswerf Welgelegen in Lauwersoog 
heeft van De Onderneming te Den Oever 
opdracht gekregen voor een gamalen- 
kotter, de WR-242.

Het schip, bouwnummer 128, wordt een 
zusterschip van de WR-109 en ZK-2, die 
in SWZ 12-00, blz. 9 kort werden be
schreven. De oplevering is voor het ko
mende najaar gepland.

India. De voornaamste gegevens van het 
schip staan vermeld r  SWZ 11-00, blz. 
10.

De DCl Dredge XVI (foto: Sea Sky Martin).



Tamariva
Op 26 februari heeft Mercunus Scheep

vaart de binnenvaarttanker Tamanva op- 
geieverd aan de famibe F. Doornbos te 
Rotterdam.
Het casco is n Tsjechte gebouwd en de 
afbouw werd verzorgd door Smits Ma
chinefabriek in Knmpen a/d Lek.
De afmetingen zijn: L * 6 x H = 86 *
10,50 x 4,70. De diepgang is 2,90 m en 
het laadvermogen 15001.
Het schip heeft vijf roestvrijstalen (du
plex) ladmgtanks, die van verwarmings- 
spiralen zijn voorzien. De totale tankin- 
boud is 1900 m3. Voor elke tank is een 
Marflex deepwellpomp van 100 mVh 
geïnstalleerd.

Het schip is uitgerust met een ABC 
hoofdmotor van 1103 kW en een boeg
schroef van 257 kW.
Het gaat m charter via Adbemar bq 
Haniel Duisburg.

Rectificatie Synthese 10
In de beschriivmg van de bmnenvaarttai> 
ker Synthese 10 in SWZ 201, blz. 19. is 
abusievelijk de breedte verkeerd opge
geven. Deze bedraagt 11,40 m en geen
10,50 m als vermeld.

Amadeus Classic
Scheepswerf De Hoop heeft op 15 
maart het passagiersschip voor de bin
nenvaart Amadeus Classic opgeleverd 
aan Danubia G.m.b.H. in Wenen. Het 
schip is te water gegaan bij De Hoop 
Heusden en opgeleverd bij De Hoop Lo- 
bith.

Het schip, een driedekspassagiersschip 
voor de vaart op de Donau en de Rijn, is 
een zusterschip van de Amadeus en Am
adeus 2, die De Hoop enkele jaren gele
den voor dezelfde opdrachtgever bouw
de. Voor enkele gegevens en een 
zijaanzicht, zie SWZ 496, blz. 4.

Jö tunn
Eveneens n  februan is de Stan Tug 
1605, Jotun, door Damen Sf»pyards te 
Gomchem opgeteverd aan Port of Reyk 
iav* (Usland) met bouwnummer 5947. 
De Stan Tug 1605 is eerder beschreven 
f i  SWZ 04-98, biz.6. Dit schp heeft als

De Jötunn

voortstuwing twee Cimnwis deselmoto- 
ren, type N14M met een totaah/ermogen 

van 716 kW. Het schip is geklasseerd 
door Bureau Ventas als Tug Coastal Wa

ters'.

Lets talk Tribon!

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

http://www.tribon.com


Opleveringen

Lady I.aura

I^ady Ja iin k a
Moonen Sftpyards m Den Bosch heeft 
op 20 maart het motorjacht Lady Jatrv 
ka, bouwnummer 172, overgedragen 
aan de Nederlandse opdrachtgever 
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 22,00 m.
Lengte w.l. 19,80 m,
Breedte mal 5,80 m.
Diepgang 1,85 m.
Waterverplaatsmg 8 5 1.
Het schip heeft een stalen romp en eer 
aluminium bovenbouw.
Onderdeks zi|n er een eigenaarshut over

de vole breedte, twee gastenhutten en 
geheel achterm een zogenaamde laza
ret, een mutbpurpose bergrumte. waam 
eventueel ook een bemamngsM kan 
worden geaccommodeerd. Op het bo
vendek bevinden zich een salon, een cfc- 

nette, de kombuis en het stuurhus.
Voor de voortstuwing s fi twee Caterpil
lar dieselmotoren, type 3116 Dt-TA, geïn
stalleerd van ieder 205 kW txj 2600 tpm. 
Zi) geven het schip een kruissnelheid van 
10 kn.

De Lady Jaiinka /foto: Flying Focus).

De Lady Laura

Damen Shipyards Gorinchem heeft in fe
bruari de ASD Tug 3111, Lady Laura, 
bouwnummer 511301, opgeleverd aan 
Howard Smith Towage Limited.
Het schip is voorzien van twee Niigata 
motoren, type 6L28HX met een totaal

vermogen van 3660 kW en twee azi
muth thrusters, Niigata ZP 41. De snel
heid vooruit is 13.3 kts en achteruit 12.3 
kts. Het schip is geklasseerd door LRS 
met de notatie: Tug Limited European 
Area'.

Rederijnieuws

Snelle reis van lYlighty Servant 3
De Mighty Servant 3 van Dockwise heeft 
onlangs in zeven weken een TLP (Ten
sion Leg Platform) van Zuid Korea via 
Kaap de Goede Hoop naar Corpus Chns- 
ti in de USA vervoerd, met een gemiddel
de snelheid van 13 kn.

Het platform is gebouwd door de Dae
woo Shipbutldmg & Engineering Co. in 

Okpo en is bestemd voor het Brutus pro 
ject van Shell in de Gott van Mexico. Het 
platform meet 81,2 x 81,2 x 50 m en 
weegt 14.500 t. Het werd met de float- 
on methode diagonaal op het transport
schip geplaatst, wat resulteerde tn een 
overhang van 36,06 m aan weerskan
ten. De totale breedte van het transport 
was 112,12 m.
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De Mighty Servant 3 arriveert in Corpus Christi (foto: Dockwise).

Op 30 januari werd het TLP met de float- 
off methode bq de Aker Gulf Marine yard

gelost en weer aan de opdrachtgever 
opgeleverd.

Sluisgracht
Rederij Spliethoff in Amsterdam heeft op 
22 februari het vrachtschip Sluisgracht 

overgenomen van Stocznia Szczecinska 
in Stettn, Polen. Het is het negende van 
ben 20.000 tdw schepen die de rederij 
bi| werven in Japan en Polen bestelde en 
het derde van de in Poten bestelde sche
pen.
Een beschriiving van de S-grachten is 
verschenen in SWZ 11-00, blz. 20 e.v.

Gespecialiseerd in het opspuiten/oplassen van slijt- en corrosievaste legeringen, 
o.a. Stellite op kleppen, klephuizen, schroefasbussen, plunjers, e.d.Dl inAliJI D\/ Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.niÜL/MIVI DV Telefoon 0172-43.16.21, fax: 0172-44.29.54.
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SWZ 01-0401
Geotechnical investigation of the Ti
tanic wreck site
Best, A.I.; Powne, W.; Hayward, T.; Bar
ton, M.
Marine Georesources & Geotechnology 
(001855), 200012, vol.18, no,4, pg- 
315, nrpg-17, gr-7, ta-4, dr-2, ph-2, ENG 
Recent marine forensic investigations ha
ve largely unravelled the sequence of 
events concerning the sinking of the 
R.M.S. Titanic and its descent through 
nearly 3800 m of water to the seafloor 
on the morning 15 April 1912. In particu
lar the velocity and attitude of the Tita- 
nic’s bow section as it hit the bottom are 
of general interest to marine accident in
vestigators. During the 1998 Titanic 
Science Expedition, a single sediment 
sample was retrieved from the seafloor 
(depth 20-30 cm) near the week by the 
deep water submersible, Nautile. 
0211418; 0211510; 0710111

SWZ 01-04-02
Roll stabilization by anti-roll passive 
tanks
Gawad, A.F.A.; Ragab, S.A.; Nayfeh,

A.H.; Mook, D.T.
Ocean Engineering (002350), 200105, 
vol.28, no.5, pg457, nrpg-13, gr-9, dr- 

2, ENG
Most of the past effort has concentrated 
on studying the performance of anti-roll 
tanks in damping the roll motion of the 
ship. Little attention has been paid to the 
fluid motion inside the tank itself. Another 
important issue is the tank tuning. Proper

tunng of the anthroll tank, to match the 

ship's natural frequency, is very mpor- 
tant m reducing the roll motion. This pa
per concentrates on the most familiar ty
pe. which is the IWube passive tank as a 
mechanical absorber of roll motion. A de
tailed study, covering tank damping, 
mass, kxabon relative to the ship CG, 
and tuning, is presented. New sugges
tions and observations are stated con
cerning tank damping and tuning 
0160750;0160760

SWZ 01-0403
Advanced ultimate strength formu
lations for ship plating under combi
ned biaxial compression/tension, 
edge shear, and lateral pressure lo
ads
Paik, J.K.; Thayamballi, A.K.; Kim, B.J. 
Marine Technology (001910), 200101, 
vol.38, no.l, pg-9, nrpg-17, gr-25, dr-7, 

ENG
The aim of this study is to develop more 
advanced design formulations for the ulti
mate strength of ship plating than availa
ble at present. Plate ultimate strength 
subject to any combination of the follo
wing four load components - longitudinal 
compression/tension, transverse com 
pressiorytension, edge shear and lateral 
pressure loads - is addressed. The deve
loped formulations are designed to be 
more sophisticated than existing theore
tically based simplified methods. The 
influence of post-weld initial imperfec
tions in the form of initial deflections and 
residual stresses is taken into account. 

0140200

SWZ 01-04-04
Advances in the fatigue assessment 
of wire ropes
Paton, A.G.; Casey, N.F.; Fairbairn, J.; 
Banks, W.M.
Ocean Engineering (002350), 200105, 

vol.28, no.5, pg-491, nrpg-28, gr-12, ta- 
5, ENG
This paper presents the findings from an 
irvdepth analysis of the (axial) stiffness 
data recorded during tension-tension fati
gue tests on wire ropes, particularly in 
relation to how changes in stiffness du
ring testing relate to changes in rope 
strength. A linear relationship between 
stiffness and strength is shown to exist 

and a methodology is presented for 
quantifying residual strength with applied 
cycles. New lower bound fatigue lines for 
six-strand rope and spiral strand are pre
sented which are based on a 10% toss 
strength. These new lines have the ad
vantage of having been established

using a common discard criterion foe wi

re ropes.
0161050:0630905 

SWZ 01-0405
Transient design waves for green- 
water loading on bulk carriers
Drake, K.R.
Journal of Marine Science and Technolo
gy (001425), 200012, vol.5, no.l, pg- 
21, nrpg-10, gr-14, ENG 
The wave surface profiles associated 
with extreme relative motion between a 
slender stationary vessel and the ad
jacent wave surface are investigated for 
long-crested head seas. The methodolo
gy is based upon an established statisti
cal relationship for a Gaussian random 
process which indicates that in the vicini
ty of an extreme event the most proba
ble shape of the time history approaches 
that of the autocorrelation function. At
tention is given to the relative motion at a 
longitudinal position which is representa
tive of the No. 1 hatch cover location on a 
bulk carrier. Secondorder corrections to 
the wave surface profiles are used to 
provide estimates of nonlinear relative 
motions.
0150631

SWZ 01-0406
Wave effects on large floating struc
tures with air cushions
Lee, C.H.; Newman, J.N.
Marine Structures: Design, Construction 
& Safety (001907), 200010, vol.13, 
no.5, pg-315, nrpg-16, gr-8, dr-1, ENG 
An analysis is made of a VLFS which is 
partically supported by an air cushion. 
The interface between the air cushion 
and the water is considered to be a free 
surface. The elevation of this surface is 
represented by an appropriate set of 
Fourier generalized modes, and exten
ded equations of motion are derived for 
the rigid-body motions and generalized 
modes. The dynamic effect of the air is 
represented by appropriate acoustic ad 
dedmass coefficients. The hydrodyna
mic coefficients are evaluated using the 
B-splinebased panel code HIPAN, Illus
trative computations are presented 
which show significant resonant effects. 

1030201

SWZ01-0407
Wave-induced motion of floating cy
linders fitted with bilge keels
Roddier, D.; Liao, S.W.; Yeung, R.W. 
International Journal of Offshore and Po
lar Engineering (001310), 200012, 
vd.10, no.4, pg-241, nrpg-8, gr-12, dr-

6, ph-1, ENG
The effects ol small bilge keels fitted at 
the comers of a rectangular cylinder are 
nvestigated experimentally and compu
tationally The freely floating cylinder ts 

subjected to ncident beam waves. As 
fluid viscosity affects the motion of the 
cybndet. a prediction of the motion re
sponse requires the solution of the Na- 
vier-Stokes equations with additional 
complexities coming from free-surface 
effects and fre^body motion. The fully 
nonlinear problem is solved by using the 
Free-Surface RandomVortex Method 
(Yeung and Vaidhyanathan, 1994), with 
recent extensions to include the effects 
of free-body motion (Yeung and Liao, 
1999). Frequencydomain response in 
waves is obtained by simulating this 
3DOF system in the time domain over a 
range of frequency.
0150621

SWZ 01-0408
A combined method for GPS ambi
guity resolution with single-frequen
cy receivers: application for ship 
berthing
IJeno, M.; Santerre, R.
Navigation (001470), 200008, vol.47, 
no.2, pg-100, nrpg-12, gr-7, ta-6, dr-2, 
ph-3, ENG
In this research, GPS phase ambiguity re
solution for single-frequency receivers 
was investigated for the berthing of a lar
ge merchant ship. The use of cheaper 
single-frequency receivers would be of 
great interest to the shipping industries, 
Two different algorithms for ambiguity 
resolution were investigated and compa
red. Combined algorithms that take ad 
vantage of both approaches were deve
loped and validated through field tests 
on land and at sea. The quality of the po
sitioning solution was also verified 
through field tests using a total station 
that has an automatic tracking function. 
0150520; 0210511

SWZ 01-0409
Analysis of wave-drift damping of a 
VLFS with shallow draft
Watanabe, E.; Utsunomiya, T.; Kubota,
A.
Marine Structures: Design, Construction 
& Safety (001907), 200010, vol.13, 
no.5, pg-383, nrpg-15, gr-8, ta-1, dr-1, 
ENG
Numerical analysis of (he wave<irift dam 
ping of a VLFS as a floating elastic plate 
is presented. The source distribution me
thod is used to analyze the drift force of 
the floating plate advancing with low-for
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ward speed In waves. In the analysis, the 
shallow-draft assumption of the floating 
body is utilized; this assumption leads to 
the neglect of the steady disturbance 
field, which simplifies the analysis to a 
great extent. The consideration of the 
elastic deformation is made by modal ex
pansion of the response, and the umt-am- 
plitude radiation potentials are computed 
for each mode.
1030201

SWZ 01-04-10
Hovercraft pass into cross-Channel 
history
Fast Ferry International (001150), 
200012, vol.39, no.10, pg-21, nrpg 7, 
ta-3, dr-2, ph-11, ENG

Much has been made of the fact that Ho- 

verspeed's two SR.N4 Mark 3 hovercraft 

had been in service for over 30 years by 
the time that they were withdrawn. Less 
well remembered, however, is the fact 
that the design of the main engine was al
ready 20 years old when the first craft 
was launched in 1968.
0112105; 0240514

SWZ 01-0411
Navigational error cited as cause of 
Sleipner accident
Fast Ferry International (001150), 
200011, vol.39, no.9, pg-29, nrpg-8, dr- 

6, pft6, ENG
The report of the Commission appointed 
by the Norwegian Justice Department to

investigate the toss of 42m catamaran 
Sleipner was published on November 8. 
As would be expected, the 252 page re
port is m Norwegian but a short summa
ry of the Commission’s conclusions and 
recommendations has also been publis
hed in English.
0211413;0211418

SWZ 01-04-12
Resistance prediction of planing 
craft from similar craft using the Al- 
meter method
Almeter, J.M.

RINA International Conference on Hydro
dynamics of High Speed Craft ICB C200- 
1014), 199911, no.5,pg-l, nrpg-15.gr- 
18, dr-2, ENG

This paper presents a method for deve
loping resistance prediction techniques 
and predicting calm water resistance fa  
planing craft using empirical data from a 
parent of different proportions and k »  
dings. This method can increase the ac
curacy of the prediction, decrease the 
amount of model testing required and 
simplify resistance prediction algo 
rithms. Examples are given for several 
different planing craft over a wide speed 
range.
0150200:0112100

BIGLIFT SHIPPING is gespecialiseerd in het wereldwijd zeevervoer van projectladingen en zware stukken, 
veelal ten behoeve van de bouw van raffinaderijen, chemische installaties, elektriciteitscentrales en offshore.
BigLift Shipping opereert hiertoe een vloot van gespecialiseerde schepen.
Alle commerciële en operationele activiteiten worden gecoördineerd door de uit ca 35 personen bestaande organisatie te 
Amsterdam, ondersteund door een wereldwijd netwerk van verkoopkantoren en agenten

BigLift Shipping vraagt ter versterking van de afdeling engineering een

scheepsbouwkundig 
m edewerker (m/v)

De afdeling engineering werkt nauw samen met de operationele en commerciële afdelingen 
In offerte fase worden voorstellen voor het transport van zware ladingen ter presentatie aan klanten opgesteld, In de 
uitvoeringsfase moeten stuwplannen, laad-, losplannen, zeevastplannen etc tot in de details worden uitgewerkt. Hierbij 
behoren berekeningen betreffende stabiliteit en trim van het schip, krachten op schip en lading ten gevolge van dynamisch 
gedrag gedurende de reis, sterkte van schip, lading en hulpconstructies etc. Het tekenwerk op de afdeling engineering 
wordt uitgevoerd met een CAD systeem op basis van "Eagle" software

De funktle-eisen zijn:
- Een scheepsbouwkundige ople iding op HBO o f TU niveau;
- A ffin ite it met het gebruik van CAD systemen en com puter toepassingen t.b.v. scheepbouwkundige en sterkte  

berekeningen, ervaring op deze gebieden is een pré;
- Een praktijk gerichte en flexibele instelling.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:
BigLift Shipping B V afdeling Personeelszaken t a v. de heer B. Reerink 
Postbus 2599,1000 CN Amsterdam of email; BRe@bigliftshipping.com

Voor meer inlichtingen over de funktie kunt u zich wenden tot de heer C. Visser, telefoon 020-4488321.

Koninklijke Marine I Dienst der Hydrografie
Nautische kaarten en boekwerken voor beroepsvaart en watersport
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Containerisation International Year
book 2001
Today more than ever, staying ahead in 
liner shipping and intermodal freight 
transport means making the right deci
sions - and making them fast. Published 
by Informa Maritime and Transport, Con
tainerisation International Yearbook 
2001, now in its 32nd year provides the 
information necessary to enable its read
ers to do just that. As well as including a 
series of industry overviews by experts 
in the field of liner shipping, this 2001 
edition also includes major updates to its 
reference sections (in some cases up to 
90%) which make up the majority of the 
yearbook pages. The 'Container Industry 
Websites’ directory section now carries 
over 1,400 Web and Internet addresses. 
In addition, full contact details for the
5,000 companies listed under their sep
arate industry sections and includes e- 
mail addresses as well as websites.
The annually revised and updated refer
ence sections include details of facilities 
at over 800 ports and terminals world
wide, together with annual container traf

fic figures for the top 350 ports and lines 
making regular calls. The liner operators 
section, covering more than 600 
deepsea and shortsea carriers, alliances 
and consortia, gives full details of ports- 
of-call, vessels and boxes operated. It al
so includes a quick-reference list of 
those lines which operate on each trade. 
The latest 'Register of Container-carrying 
Vessels’ details 7,111 k>to and ro-ro con- 
tainerships and 523 vessels on order 
and is followed by sections on shipmarv 
agers covering 338 companies and the 
vessels under their control and shipbro- 
kers.
Other updates sections are container 
leasing, repair and secondhand contain
er sales, tank container operators, 
freight forwarding and road haulage as 
well as manufacturers of containers (with 
annual output figures), intermodal swap- 
bodies and a wide range of container 
components, handling equipment and 
computer software.

For further information:
Sarah Witts, Informa

Publishing Group, 4*1 Floor, 69-77 Paul 

Street. London,
United Kingdom, EC2A4LQ,
Tel: +44.20.75531816, 
fax: +44.20.75531106, 
email: sarah.wrtts@nforma.com.

The Docking Handbook
The Docking Handbook is a comprehen
sive manual that provides practical 
guidelines for manne superintendents 
preparing to drydock a vessel for repair 

or hull inspection.
The new book and CD package contains 
over 300 pages of standard forms, 
checklists and documents required by 
marine superintendents, covering stan
dard vessel data, predocking survey 
and data, reports and inspection 
records, invoices, standard repair con
tracts, docking preparation, tender, 
paint, classification and certificates, life 
insurance, permits and more.
The Docking Handbook is an ideal refer
ence work to prepare for a docking and 
to monitor the performance of the work, 
Both experienced superintendents and

the ship's staff will benefit from the clear 
format and checklist style.
AB the documents and checklists m the 
book can be downloaded from the CD to 
a PC, so that they can be completed and 
sent electronically and archived lor fu
ture reference. The documents may also 
be amended to meet the exact require
ments for each vessel or fleet, A com
plete database of ship repairers and ma
nne equipment suppliers is also 
contained on the CD, to help in searching 
for specific suppliers.

The Docking Handbook may be pur
chased for £ 210 ($345 USD) and in
cludes the CDflOM. Orders may be 
placed online at Fairplay’s website: 
www.fairplay.co.uk and discounts are 
available for bulk purchases.

Fairplay Publications Ltd.
20 Ullswater Crescent 
Coulsdon, Surrey CR5 2HR 
United Kingdom

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

Service and advice

Spedalittt in lutulkal ta ltlu

information:

Delfzljl 
tel, +31 (0)596 635 252 
fa* +31 (0)596615245

Rotterdam 
tel. +31 (0)1043661 88 
fa« +31 10)10 436 55 I t

The Netherlands 
www.datema.nl

C o n o sh ip  In tern ation al zoekt

scheepsbouwkundig ontwerper 

en rekenkundig medewerker

* *

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

C on osh ip  International, gevestigd 
te G ro n in g en , is al 4 7  jaar ‘T h e  
Intern ation al M atch m ak er in Sh ip 
building’ voor 1 0  scheepsw erven in 
het N oord en  van N ederland.
D e hoofdactiv iteiten  zijn  m arketing 
&i sales (w ereldw ijd) en  engineering 
&  design.

H eb t u interesse?
Raadpleeg dan onze w ebsite 
http://w w w .conoship.com

mailto:sarah.wrtts@nforma.com
http://www.fairplay.co.uk
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Veiligheid  Tzn m ilieu

Report o f engine-room fire, part 1
Submitted by the group of’experts appointed by the N o r w e g ia n  Maritime Directorate 
after the engine-room fire in the passenger ferry Prinsesse Ragnhild on 8 Ju ly  1999

A. Short description o f the ship 
and the fire incident

A.I. The ship

Ship particulars and main dimensions for ms 
Prinsesse Ragnhild
Route operated: Oslo-Kiel
Length overall: 205.25 m
Width: 26.60 m
Depth to freeboard deck: 8.00 m
Draught: 6.10 m
Deadweight: 3826.001
Displacement, max.: 19,252.001
Passenger capacity for short 
international voyage: 1,900 passengers
Private car capacity: 600 cars
Main engine: 2 x Stork-Werkspoor

Type 20 TM 410 MCR 8,825 kW 
Trial voyage speed: 22 knots
Year of build: 1981
Signal letters: L J 0 F
IMO no.: 7904891
Trade area: Short international voyages
Class: DNV @ 1A1, Car-FerryA,

ICE-IB, B0
Construction yard: Howaldswerke Deutsche 

WerftYardNo. 164 
Rag: Norwegian
Conversion/Rules: 1981 in accordance

with SOLAS 1974 
Lengthened & converted by: Astitleros

Espanoles, Cadiz 1992

A.2. The fire incident

Description1) of the sequence of events for 
the engine-room fire in the passenger ferry 
MS Prinsesse Ragnhild on 8 July 1999 based 
on the maritime inquiry held at Goteborg 
Tingsretton Hand 15 July 1999.
The fire in the passenger ferry Prinsesse 
Ragnhild {PR} was discovered at about 0155 
hrs when the alarms were released and the 
third engineer in charge of the engineering 
watch went into the engineroom, only to dis
cover flames at cylinder nos. 1 and 2 on the 
inside of the starboard main engine. This en
gine was immediately stopped from the con
trol room but since the two main engines 
were supplied by a common fuel prepump

this pump continued to operate. The chief en
gineer was alerted to the fire incident and a 
message was sent to the bridge.

The third engineer and the greaser put on 
breathing apparatus and some other pieces 
of fireman’s equipment in order to reenter the 
engineroom but were unable to do so be
cause of dense, black smoke. The greaser 
entered by the emergency exit and auxiliary 
engineroom and emptied the contents of a 
dry extinguisher, aiming at the centre of the 
fire.

The chief engineer arrived at the control room 
immediately after 0200 hrs. He stopped the 
port main engine and made sure that the star
board motor had been stopped. He did not 
enter the engineroom to take a look himself. 
He ordered the bridge to close the watertight 
doors and checked that the watertight doors 
of the auxiliary engine-room had been closed. 
At the same time he stopped the fuel pre
pump. Remote closure of the service tanks 
was not carried out for fear of closing also the 
service tank for the auxiliary engines. The 
third engineer stopped the fans that can be 
stopped from the control room and the chief 
engineer asked the two crews on engineering 
duty to leave the engineroom. Then he went 
up to release the C02 fire-fighting system in 
the engineroom.

The third engineer went up to deck 5 where 
he is assigned tasks relating to preparing the 
lifeboats in the event of an evacuation. The 
greaser went to the fire station where he is 
supposed to meet, on deck 9. The second en
gineer, who is to meet in the control room 
when the alarm is sounded, could not get 
there from deck 3 because of the smoke. He 
went to the information desk and then to deck 
6 to assist in the handling of hoses, etc. to 
cool down the funnel. He later assisted the 
smoke divers, who were operating from deck
3.

The first mate was in charge of the navigation
al watch. Together with him on the bndge 
were two lookouts who took turns, at one- 
hour intervals, between lookout duties and fire

rounds. There was also a mate receiving train
ing on the bridge. The first mate saw the 
alarm at the same time as he received a call 
from the machinery spaces. He alerted the 
captain and the other navigators, including 
the safety officer. When the engine was 
stopped they were in the middle of a turn to 
port because of several fishing vessels with 
gear in the sea and the mate ordered the 
helmsman to counteract the turn as far as 
possible by using the rudder. He then put on 
the two red lights to signal that the ship was 
'not under command’.

The captain was roused at about 0200 hrs 
and went to the bridge, later joined by the 
chief mate and the safety officer. The captain 
afterwards stayed on the bridge all the time. 
The ship’s controller came and wrote down, in 
accordance with the instructions, the events 
that ensued.

The crews were the first to be alerted to en
able them to be in their places before the pas
sengers were roused. The receptionist came 
to the bridge to provide guidance to the pas
sengers (in three languages) over the PA sys
tem. An evacuation message was given over 
the PA system. They did not want to order a 
full abandon ship alarm as the crews who 
were assigned fire-fighting duties, etc. were 
to remain on board and misunderstandings 
had to be avoided. The injured were to be 
evacuated together with the other passen
gers but the captain had no information about 
any injuries at this time. All internal communi
cations (bridge, chief engineer, fire team, 
etc.) were made on UHF channel 1.
The decision to evacuate the ship was taken 
because of the strong generation of heat and 
the difficulty in extinguishing the fire.
The chief engineer consulted the captain be
fore going to release the C02 fire-fighting sys
tem (at about 0240 hrs) and went to get the 
key (the chief engineer himself had one key, 
the other was in a closet on the bridge). He 
went to the C02 rooms and first opened the 
main valve to the engineroom but realized 
that this was wrong according to the instruc
tions posted in the CO, room and closed it 
again. He opened the pilot bottles and the pi



lot valve and then tried the main valve, but It 
was impossible to move and the handle 
broke.

He began to open to relieve some of the pres
sure. Three other people arrived and man
aged to get him out of the room, as his knees 
had begun to fail him because of the C02 that 
leaked out when the pressure was relieved. 
The other three wore breathing apparatus 
and had brought some tools. (The chief engi-

smoke. At the same time, water was poured 
into the space from the boiler room above. 
Taking turns, two and two smoke divers en
tered the space and were provided with more 
air bottles so that they could relieve each oth
er. A smoke diver reported that he had heard 
a bang coming from within the engine. When 
they after a while were ordered over the UHF 
to withdraw and the chief engineer had con
firmed that there were no engineering crews 
left in adjoining spaces, the officer in charge

rived there were only a few small flames left 
to extinguish and they concentrated on cool
ing down the equipment. However, the 
Swedes were somewhat delayed by the fact 
that they had to consult with management on
shore before they could go down to the scene 
of the fire. They were later joined by one Nor
wegian and one Danish shorebased smoke 
diving team, a welcome relief for the ship’s 
own fire teams. The fire was declared to be 
extinguished at 0517 hrs.

Profile starboard

neer heard on the radio that the fire teams 
were busy down in the ship and he asked 
them to enter by way of the provisions room.) 
After a while they managed to open the C02 
main valve, releasing the C02 bottle by bottle. 
The chief engineer then went to the other C02 
room but at this point it was clear that they 
had managed to release C02 to the engine- 
room (at 0325 hrs).

Meanwhile, the fire teams were working under 
the direction of the safety officer, who was in 
charge of the fire-fighting operations. There 
were six teams with a total of 18 smoke 
divers. Before this he and an able seaman 
had gone to the funnel and closed the 
dampers. One of the teams were working to 
cool down the boiler room on deck 6 and an
other team was the engineroom team. The re
mainder were on the car deck (deck 2). He 
identified the side of the casing where the 
heat was generated and made sure that 
hoses were rigged and the cooling-down 
process started. After the message from the 
chief engineer they went in through the provi
sions room and auxiliary engine-room. There 
was no smoke down there and only small 
quantities of smoke came into the space 
while they were fighting the fire. They opened 
two watertight doors and entered the port 
side of the engine-room. Tried to extinguish 
the fire by using hoses and foam (ejector). 
The fire was successfully controlled on the 
port side and some foam reached the star
board side. They also tried from the work
shop but this was impossible because of the

of the fire-fighting operations withdrew his 
people and ordered them up to the reception 
area on deck 3. He sent people to check 
around the casing up through the decks.
Three fire pumps were in operation. They 
were all started from the bilge water central 
on the car deck.

The chief mate operated the VHF. The captain 
himself sent a MAYDAY at 0214 hrs and was 
immediately answered by Farsund Radio, who 
forwarded the message to the Rescue Coor
dination Centre (RCC). A short time after
wards, the Swedish rescue service contacted 
the ship by radio. The watertight doors were 
closed before sending MAYDAY.

The captain communicated with representa
tives of the shipping company onshore. The 
first mate went, in accordance with the 
muster list, to the starboard lifeboat deck to 
prepare the lifeboats. Two rescue boats were 
the first boats launched, followed by lifeboats 
and liferafts. The port marine evacuation sys
tem was used. Evacuation was carried out 
from 17 places/life-saving appliances. In his 
communication with the RCC, the captain also 
requested shorebased assistance (firemen).

When they felt reasonably sure that the fire 
was extinguished, they entered the engine- 
room with four smoke divers, carried out ad
ditional extinguishing and covered the entire 
engineroom with foam. The fire was consid
ered to be under control after a visual check 
at 0415 hrs. When the Swedish task force ar-

Other information from the maritime in
quiry
The cause of the fire is assumed to be failure 
in a flexible fuel oil hose in the return line after 
the fuel pump for cylinder no. 1. The hose in 
question was completely ruptured. It is a hose 
with double metal armour (enclosure). After 
the fire, the hose was despatched to a labora
tory for a closer examination.

The chief engineer assumed that the pipe 
connection for the cylinder indicator may have 
been the heat source that caused the fuel oil 
to ignite. Heavy oil, 120 centistokes (cs) at 
50°C. The exhaust pipes between the two 
cylinder rows are insulated.

Work to replace steel pipes with flexible 
hoses in appropriate places in the machinery 
began in 1996 after there had been cases of 
leakage from the steel pipes. For other 
hoses, the chief engineer had been informed 
by the engine manufacturer that the life was
15,000 operating hours. The chief engineer 
first estimated the hose in question to have 
had approx. 10,000 operating hours, chang
ing his estimate later in the maritime inquiry to 
approx. 6,000 operating hours because 
there had been some replacements in 1998. 
The ship's maintenance system does not 
specify the number of operating hours al
lowed before replacement but hoses are re
placed when the fuel pumps are replaced. 
They are also replaced when the hose starts 
to look ‘dry1 or when ‘sweating’ is discovered. 
The second engineer was charged with the di



rection of maintenance tasks in the engine- 
room, The hoses were visually inspected 
each time overhauled fuel oil valves were put 
back into place. He believed that hoses had 
been replaced in five to six different places 
since he came on board in January 1999,

A DNV certificate has been issued for the 
hoses. The chief engineer quoted the text in 
which, among other things, 215 bar pulsating 
and 283 bar static pressure is specified. The 
permitted radius is also specified and with this 
engine the hose conforms to the radius re
quirement.

The COj fire-fighting system was certified in 
connection with docking in Fredericia in 
March 1999. It was tested with CO} when the 
ship was converted in 1992. C02 release was 
simulated once a month. The alarm was 
checked once a week.

Written instructions (in German and English) in 
the supplier’s manual specify a release se
quence for the opening of the valves which is 
different from the sequence indicated in the 
plan with instructions and the sign posted in 
the C02 room.

B. Areas considered and recom
mendations

B.l. Engine-room fires

In its report 980552 from 1998, Det Norske 
Veritas has reviewed engineroom fires in 
DNV-classed ships (except high-speed craft) 
to which the SOLAS Convention applies.
The DNV review revealed an engineroom fire 
frequency for passenger ships, based on the 
reports received, which is roughly four times 
higher than the average frequency (0.4% of 
ships experience an engineroom fire once a 
year) for the whole DNV fleet. An important 
factor in this connection may be the fact that 
the enginerooms of passenger ships are 
comparatively confined spaces with several 
engine units fitted quite close to each other. 
Another factor is that fires in such ships at
tract more attention and are thus more often 
reported than fires occurring in the engine- 
rooms of other types of ship.

The main cause of engineroom fires is oil 
leakage (fuel oil, lube oil, hydr., thermal oil) in 
combination with hot surfaces that are inade
quately insulated or not insulated at all, 43% 
of all fires are attributable to such factors. All 
the other categories account for 10% or less. 
Roughly 32% of the fires were extinguished 
by means of C02 or Halon and the success 
factor of such fire-fighting systems was ap
prox. 95%.

Where the spreading of engineroom fires is 
concerned, roughly 10% spread to the ac
commodation or the cargo area. The quality 
of the statistics for passenger ships is such 
that a tendency cannot be discerned.

The conclusions of the report contain a num
ber of proposals for measures/recommenda
tions, some of which are of course aimed at 
the role of the classification society:

• More consideration should be given to fire- 
risk aspects of the arrangement in con
nection with approval,

• More attention should be focused on the 
shielding of oil-transporting components 
and pipes.

• Reduction in the number of flanges in 
pipes intended for flammable liquids.

• More attention should be focused on the 
cleaning of enginerooms.

• More attention should be given to the insu
lation/shielding of hot surfaces (Tmax = 
220°C) and verification that such precau
tions are maintained during operation.

• A more critical evaluation of the vibration 
level for important components (for in
stance higt>pressure fuel oil pipes).

• Water-based automatic (infrared flame de
tection) or manual localized fire-fighting 
systems.

• Optimizing the use of different detector 
types (flames/smoke/heat) and their loca
tion.

• Oil vapour detection for small/confined en
ginerooms.

• More attention should also be focused on 
low-pressure elements where pressure 
pulsations may occur.

S8G cited their experience of fires caused by 
the opening of double lube oil filters under 
pressure. Thermal oil systems have also 
caused fires in ships.

tf flexible starting air hoses rupture, this can 
lead to difficulties in extinguishing the fire be
cause of the undesirable supply of oxygen.

If the crankcase of an engine should by any 
chance explode, the relief openings from the 
crankcase may be a source of ignition if the 
openings are arranged on the side of the en
gine where the oil-transporting systems are 
fitted,

PVC (polyvinyl chloride) and halogervhased 
materials have been the most frequently used 
materials for lead insulation and outer 
sheaths. Such materials contain varying 
amounts of chlorine (roughly 50% for PVC) 
which will be released in the event of a fire. In 
a damp atmosphere, for instance in the case

of water-based firefighting, hydrogen chloride 
acid will develop. This acid atmosphere is 
highly corrosive and will penetrate into rough
ly speaking all machinery, causing heavy cor
rosion.

Earlier, the price of cables containing chlonne 
was often considerably lower than that of 
chlorine-free cables, but today the differential 
is small, so that any price gap will be compen
sated for by the advantages of using chlorine- 
free materials.

In addition to the fact that the risk of corrosion 
is substantially reduced for halogen and PVC- 
free materials, smoke generation is also re
duced for such cables, in particular for PVC- 
free cables, ft is therefore highly advisable to 
use halogen and PVC-free cables. Cables are 
considered to be halogen-free when they con
tain a maximum of 5 mg/g (5 %o) according 
to the testing procedure described in the 
standard IEC 754-1.

6.1.1. Recommendations relating to this and
other incidents
The following is proposed:
As a rule, steel pipes should be required for 
both fuel supply and return lines. All fuel pipes 
must be so designed and adapted that they 
can be fitted without tension. If flexible hoses 
are absolutely necessary in the low-pressure 
line, they should be arranged as double hoses 
and be of an approved type.

The quality of flexible hoses for future use, if 
necessary, in the fuel system must, when the 
hoses are type-approved, be substantially bet
ter documented than today with regard to the 
life of the hoses, giving due consideration to 
their use for the particular environment and 
temperatures to which they are subjected, in 
combination with maximum pressure and 
pressure pulsations. The design of the hose 
connection on the engine must comply with 
the requirements laid down by the hose manu
facturer and the type approval.
Where the shipping company’s maintenance 
system is concerned, it must ensure that the 
maximum number of operating hours is not 
exceeded for hose connections.

Thermal photography of all diesel engines 
should be required for type approval and in
stallation on board ship. Subsequently, for in
stance every five years, the hot surface tem
peratures actually occurring should be 
verified.

Insulation of hot surfaces must be done in a 
more permanent and standardized, uniform 
manner in new engines. The insulation must 
be part of the type approval, permanently fit
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ted by means of for instance bolts and capa
ble of being easily disconnected without dam
age during ordinary maintenance work. The 
insulation must be so designed that it is easy, 
after the maintenance work is completed, to 
bnng the insulation back to the standard for 
which the engine was type-approved.

A separate fuel supply should be arranged for 
each main engine and groups of auxiliary en
gines. The prepump for each main 
engine/group of auxiliary engines must stop 
automatically when there is an emergency 
stop of the engine. An alarm must be re
leased when there is a pressure decline in the 
fuel supply system. Today’s requirements for 
automatic starting of the standby prepump in 
the event of a pressure decline should be con
sidered.

Thermal oil systems should not be permitted 
on new passenger ships without verification 
by a fire nsk analysis that such a system is 
safe.

Engine-rooms should be so arranged that all 
fire-hazardous oil-transporting systems are lo
cated on the ‘cold' side of the engine, i.e. 
away from exhaust manifolds and similar in
stallations. If this is not practicable, oil-trans
porting systems should be effectively shield
ed against hot surfaces.

Relief valves from the crankcase should be fit
ted with flame dampers.

The engine-room and casing in new passen
ger ships must be required to be insulated to 
A60 standard without any exception.

In new passenger ships, only halogen-free ca
bles are accepted. PVC cables should be 
banned to reduce the development of toxic 
chlorine gas in the event of a fire.

Double lube oil filters should be of the me
chanical interlock type so that the filter under 
pressure cannot be opened by mistake.

For engines of the ‘elastic coupling1 type, it is 
often necessary to use a flexible hose in the 
start air system. The outlet valve must then 
be fitted in front of the hose so that if the hose 
is destroyed by a fire, the start air is not let 
out into the engineroom. If start air is let into 
the engineroom during a fire, undesirable 
combustion air is likely to aggravate the fire.
A safer design should be considered for oil- 
level gauges (flat-glass gauges) and associat
ed self-closing valves for service tanks. In 
many cases, the self-closing valve is locked in 
the open position. This should not be possible 
in practice.

The engine-rooms of new passenger ships 
must have an approved system for collecting 
oil leaking from the engines. This could be 
part of the type approval of the engines or 
part of the approval of the engine bed. The 
same requirement must apply to the separa
tor area.

B.2. Immediate detection of engine- 
room fires
From the group of experts’ talks with the Ger
man authorities it appeared that fire detector 
properties differ substantially. The following 
conclusions are from a German research re
port:
(Excerpts from the conclusions of the report 
“Bundesministerium fur Verkehr FE 40 
287/92” of 30 Sep 1995 received as attach
ment to the letter from Dr. Weller of See- 
berufsgenossenschaft of 25 Aug 1999.)

Summary of the evaluation of the detector 
types examined.
a) The reason for the somewhat poor detec
tion performance of the detectors examined 
within the first three minutes may be attrib
uted to different factors. A qualitative specifi
cation of the delays involved cannot be given, 
in spite of the comprehensive nature of the 
study. To obtain such results, one would have 
to carry out further tests to determine the in
fluence of additional air currents that will de
velop in the space because of the fire. On the 
basis of comprehensive studies of fire detec
tion in ships under conditions which are as re
alistic as possible, one can draw the conclu
sion that the detection of the spreading of a 
fire depends heavily on the varying conditions 
and release properties of the sensors. Since 
the spreading capacity of a fire cannot be de
termined satisfactorily, we are not yet in a po
sition to add any details to the existing gener
al knowledge of the effect of fitting sensors in 
the different spaces of the ship.

b) On the basis of the study, one may con
clude that fire detection within the specified 
time (3 mins) using a “temperature differential 
detector1 is not an appropriate solution. In par
ticular under the conditions normally found in 
ships.

c) If due consideration is given to the limited 
operating ranges of the UV detectors, their re
sponse time is within 'seconds’.

d) With regard to flammable liquids/materials 
such as diesel oil, textiles and synthetics, opti
cal smoke detectors need a longer response 
time than the ionization detectors.

e) For smouldering fires in wooden struc
tures, there is a very long response time.

f) Installations with ionization and optical de
tectors in places where there is too little ex
change of air led to detection in very few cas
es only. In many cases it was observed that 
even if there was no visibility the detectors did 
not release.

g) By combining the detectors examined m 
the study it is possible to improve the detec
tion probability.

h) The results of the study also showed that 
in ships CO2) is suitable as an adequate fire 
parameter. A cabin arrangement where CO 
detectors are appropriately located will en
able a noticeable improvement of the detec
tion probability within zero to three minutes.

i) On the basis of the above preliminary re
sults one may conclude that a decisive im
provement can be achieved in respect of the 
detection reliability by using testing criteria 
from real operating ranges. The development 
of new and appropnate testing regulations in 
addition to the existing VdS3), EN4) or Ger- 
manischer Lloyd’s rules seem to be neces
sary. In the future, reliable automatic fire de
tection in special areas of the ship is an 
absolute necessity.

8.2.1. Recommendations 
It must be examined whether there are detec
tors that are particularly suitable for the detec
tion of fuel oil vapour and if special require
ments should therefore apply to detectors 
fitted above diesel engines for alarm release 
and to the new localized fire-fighting system 
prescribed by the International Maritime Orga
nization (IMO) by the new paragraph 7 in regu
lation 11-2/7 of the SOLAS Convention and 
MSC Circular 913.

For alarm in the fuel oil system, see B. 1.1.

B.3. Extinguishing engine-room fires

B.3.1. Background
According to SOLAS 1974/1979, Chapter 
11-2, regulation 7, machinery spaces of cate
gory A are to be provided with a main fire
fighting system which may be any one of the 
following:

- a gas system
- a higl>expansion foam system, or
- a pressure water-spraying system

A specification of each of the above systems 
is given. Of the three systems, the gas type is 
the most widespread system. After Halon 
was banned, it was replaced by other gases 
such as Inergen, an inert gas that displaces 
the oxygen in the same way as C02 but is



harmless in the concentrations used and 
Halotron IB. Both gases are approved by the 
Norwegian Maritime Directorate.
More effective pressure water-spraying sys
tems have also been developed.
Testing procedures for both gas systems and 
water-based fire-fighting systems have been 
developed by the IMO.
The IMO has worked to develop a require
ment for a localized water-based fire-fighting 
system fitted above particularly dangerous ar
eas in engine-rooms. This work was acceler
ated by the Estonia disaster and in May 1999 
the MSC added a new paragraph 7 to regula
tion 7 in Chapter 11-2 of the SOLAS Conven
tion and new guidelines for such systems, cf. 
MSC Circular 913. The IMO has made the re
quirement applicable to new passenger ships 
from 1 July 2002 and to existing passenger 
ships from 1 July 2002 to 1 October 2005. 
The IMO adopted the requirement for such lo
calized fire-fighting systems because they are 
capable of being immediately/automatically 
activated without any preparation and be
cause they ensure that there is sufficient time 
to activate the main fire-fighting system.

In general, it will take some time before a C02 
system is activated. One has to make sure 
that all crews have left the engine-room, venti
lation systems must be shut down, dampers 
in ventilation ducts must be closed and doors 
and other openings closed. This procedure 
takes time. The above precautions apply to all 
gas-based fire-fighting systems, except that 
the other gas systems do not pose an imme
diate risk to humans. It has been proposed 
that C0? systems be abolished but the group 
do not support this as C02 on many occa
sions has shown its fine effectiveness as a fire 
extinguishing medium, see B. 1.

D.3.2. Recommendations 
The new IMO requirements (regulation 11-2/7 
and MSC Circular 913) relating to localized 
water-based fire-fighting systems fitted above 
areas with a high fire nsk must apply to new 
and existing Norwegian passenger ships as 
soon as possible and be fitted on board by 
the end of October 2000 at the latest (instead 
of in 2002 and 2005 as required by the IMO).

Nordic shipping companies operating passen
ger ships out from Norwegian ports must be 
requested to implement the requirement with
in the same timelimit on a voluntary basis, al
ternatively Nordic authorities may agree on 
early implementation.

The pump capacity of such systems must be 
calculated on the basis of simultaneous re
lease of all systems. (Smoke in the engine- 
room can cause full release even if the fire is 
in one place only.)

A special check must be made at the next sur
vey of all ships, both passenger ships and car
go ships, of the marking of the C02 system 
and the instructions for its operation. There 
must be correspondence between the in
structions and the marking. The wording must 
be identical and the correct order of the re
lease sequence shown by numbers both in 
the instructions and on the valves.

The C02 system supplier should prepare a 
checklist for the system’s service, giving a de
tailed description of what to do for each item. 
If such a checklist is not available from the 
supplier, the service company must examine 
the design of the system in detail and make a 
similar checklist and detailed description, to 
be included in the ship's maintenance system.

In their check list, the service companies 
must include an item that requires them to 
check that the crews responsible for the C02 
system release, a minimum of three officers, 
fully understand the C02 system and are ca
pable of operating it in the prescribed man
ner.
Moreover, the service companies must let the 
crews on board carry out a test of the whole 
system with full C02 pressunzation to demon
strate that they know how the system works. 
If necessary, the system must be modified so 
that this test can be carried out safety.

If the main valves of older C02 systems are 
not capable of being operated manually when 
the manifold is pressunzed, such valve(s) 
must be replaced with a type of valve that is 
capable of being operated in this way or modi
fied for another method of operation (hy
draulic/pneumatic).
Those officers that are responsible for releas
ing the system are to be identified in the Safe
ty Management System.

It should be considered whether a localized 
fire-fighting system (water-based) should also 
be required in narrow engine casings where 
manual fire-fighting is impossible.

Hoses in C02 systems must be marked with a 
date based on the manufacturers’ documen
tation of the life (operating hours) of such

hoses. Existing hoses should be considered 
to need replacing if older than 15 years.

Danish requirements for a separate lowMocat- 
ed C0? ventilation fan should be considered 
also for Norwegian passenger ships. The re
quirement should then be that the engine- 
room is fully ventilated and ready for engine 
restart in 30 minutes.

In new passenger ships, remote operation of 
all dampers and ventilation systems for each 
fire zone and each engine-room should also 
be required (in addition to manual operation 
locally). Such remote operation should be 
controlled from central locations on board 
and in such a manner that shutdown can be 
carried out safely no matter where the fire is.

Fire dampers should comply with strict quality 
requirements with regard to the capability of 
materials to withstand corrosion and with re
gard to the dampers' heat tolerance, failsafe 
closure and inspection hatch.

It should also be considered whether older 
C02 systems should be modified to allow op
eration outside the bottle room.

It should be considered whether new passen
ger ships above a certain size should have a 
separate emergency control room where all 
necessary information and remote control 
functions are located.

More manageable fire hoses for instance 1.5- 
inch hoses, should be required for fire-fighting 
in inaccessible areas on board.

Noten
') This description is made on the basis of no

tes taken during the maritime inquiry by the 
observers of the Norwegian Maritime Direc
torate and has no legal status whatsoever. 
Nor is it intended to be a complete descrip
tion. Several of the times indicated are ap
proximations only.

2)C0: detector with carbon monoxide as a 
parameter for measurement.

3): VdS: Verband der Sachsversicherer, 
Cologne (insurance).

4): EN: Euro Norm

Part 2 of the Report will be published in 
the next issue of “Schip en Werf de Zee".



O ntw erp een roei-/zeilboot
De Koninklijke Roei- & Zeil-Vereeniging “De Maas” viert in 2001 het 150-jarig bestaan met een ontwerpprijsvraag. “De Maas", 
in de pioniertijd van de roeisport voortgekomen uit een informeel roeiersgezelschap, heeft zich van begin af aan tevens ont
popt als Nederlands meest enthousiast zeezeilende vereniging.

O
nder de Maasvlag zijn ook de 
recente successen van ons 
tand op zeezeilgebied be
haald, met “Hestia", “Zwer
ver", “Flyer" I en II. In 1999 be
haalde een Maasteam de 

Admiral's Cup en in 2000 is zelfs Olin Step- 
hens’ beroemde “Dorade” onder de Maasvlag 
gekomen. Het roeien is nog altijd erg belang
rijk bij “De Maas" en veel leden combineren 
het toer- en wedstrijdroeien met (zee)zeilen. 
Onder andere de wedstrijden om de Koninklij
ke Maas-HoUanck>eker worden door de Rot
terdammers georganiseerd.

Roeien en (zee)zeilen zijn bij “De Maas" dus 
even belangrijk, en wat is passender dan, ter 
gelegenheid van het 150jarig jubileum, op ba
sis van die combinatie de vaderlandse water
sport iets blijvends aan te bieden? Het bestuur 
van "De Maas” heeft dit gezocht in een ont
werpwedstrijd, om te komen tot een innova
tief kampeervaartuig dat de eigenschappen 
van een volwaardig sportroeivaartuig met die 
van een volwaardige zeilboot combineert.
Bij de gedachte achter dit soort boot, speelt 
mee dat er in onze drukke wateren plaats is 
voor een type jacht dat minimaal bijdraagt aan 
de drukte, het milieu niet belast en bovendien 
de gezondheid van de opvarenden dient. De 
lucht-, water-, geluids- en zichtbelasting per 
boot speelt een belangrijke rol in de ‘druktebe- 
leving’ op plassen. Om de gedachte te bepa
len: met 100 wherries op de Bergse Plassen 
is het aangenaam, met 100 snel varende mo
torkruisers wordt het snel te vol en lawaaierig. 
Een lichte, na iedere tocht uit het water te ha
len boot, die zonder motor vaart en de nodige 
sportieve inzet vergt van de opvarenden, 
heeft geen aangroeiwerende verf nodig, 
brengt geen uitlaatgassen en schroefasvet in 
het milieu en houdt de opvarenden in bewe
ging, ter heilzame afwisseling van auto en 
kantoorwerk.

Ontwerpers, zowel professionals als ama
teurs en jeugd tot 18 jaar, worden uitgeno
digd ontwerpen in te dienen voor een sport- 
roei- en zeilvaartuig dat moet voldoen aah de 
volgende eisen:

•  De boot moet een volwaardig sportroei- 
vaartuig zijn met twee roeiposities, zo mo
gelijk op slidings, al of niet wegneembaar,

waarbii de volgende ergonomische maten 
in acht moeten worden genomen:
- roeibreedte 1,60m (geen uitleggers):
- hoogte dol boven rolbankje: 17 tot 

20cm;
- hoogte hiel van de roeier tot rolbankje 17 

tot 20cm.
• De boot moet goed door één roeier te han

teren zijn en zowel met als zonder stuur
man kunnen worden gevaren.

•  Voor dagtochten is het vaartuig geschikt 
voor vier opvarenden.

• Er zijn twee (kampeer)slaapplaatsen aan 
boord en droge opbergruimten voor slaap- 
goedetc.

•  Het tuig moet gemakkelijk wegneem, op
berg- en oprichtbaar zijn.

•  De zeileigenschappen zijn zodanig dat 
goed in de wind kan worden opgewerkt, 
maar de diepgang mag ten hoogste 
0,50m bedragen,

• De bouw is economisch en licht, het maxi- 
mumgewicht van de boot bedraagt 300kg.

• De boot moet onzinkbaar, goed te bepom- 
pen, zelf vanuit het water te richten en dan 
weer te beklimmen zijn, en voldoende zee
waardig zijn voor vaart op de grote rivieren.

• Het bouwmateriaal is vrij.
•  De boot is gemakkelijk over de weg te ver

voeren.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in drie
voud op papier, of in enkelvoud op papier èn 
digitaal inleveren:
•  Een lijnentekening, schaal 1:10, waarop 

zijn aangegeven hoofdafmetingen, ge
wicht, langsscheepse ligging van het druk- 
kingspunt bij verschillende beladingstoe- 
standen (één of twee roeiers, met of 
zonder stuurman) en spantenlijst.

• Een bouwtekening, schaal 1:10, waarop 
maten en materialen zijn aangegeven.

• Een gewichtsberekening.
• Een zeiltekening, schaal 1:20, met zijaan

zicht romp, waarop aangegeven zeilpunt 
en lateraalpunt, gegevens van tuigage en 
rondhouten.

•  Een motivering van het ontwerp met alge
mene gegevens.

Alle documenten moeten voorzien van een 
motto in plaats van ‘s ontwerpers naam, op
dat de ontwerper anoniem blijft voor de juryle
den. In een gesloten enveloppe, voorzien van

ditzelfde motto, moeten naam en volledig 
adres van de ontwerper worden bijgesloten. 
Het is toegestaan meerdere ontwerpen in te 
zenden.
Alle rechten blijven voorbehouden aan de indie
ners, met dien verstande dat De Maas het 
recht krijgt de genomineerde ontwerpen vnj 
van rechten in haar eigen Maasnieuws te publi
ceren. Eventuele royalties over, al of niet door 
de Maas gestimuleerde, overige publicaties 
blijven een zaak tussen uitgever en ontwerper.

Uiterste inleverdatum van het complete ont
werp: 1 september 2001.
Ontwerpen zullen worden beoordeeld door 
een jury bestaande uit vijf leden:
- Jaap Gelling
- Otto Kelderman
- Wim Stapel
- Cees van Tongeren
- Hans Vandersmissen
Tegen de beoordeling van de ontwerpen door 
de jury is geen beroep mogelijk.
Het bestuur van “De Maas" stelt prijzen be
schikbaar in drie categorieën:
Professionals:

Een hoofdprijs van ƒ4000,- en een halfmo- 
del van het ontwerp.
Een halfmodel van het ontwerp als tweede 
prijs.

Amateurs:
een hoofdprijs van ƒ2.000,- en een halfmo
del van het ontwerp.
Een halfmodel van het ontwerp als tweede
prijs.

Jeugd (tot 18 jaar op 1-7-2001): 
een hoofdprijs van ƒ1000,- en een halfmo
del van het ontwerp.
Een halfmodel van het ontwerp als tweede 
prijs.

“De Maas" zal publiciteit rond de ontwerpen 
van genomineerden en prijswinnaars bevorde
ren.
Per categorie zal een aantal genomineerden 
bekend worden gemaakt.

De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de 
Nationale Roeidag op 27 oktober 2001. Dan 
zal ook openbaar zijn wie van de genomineer
den in de prijzen zijn gevallen.
Het comité van aanbeveling:
Voorzitter KNVW: Robert Jan van Holthe 
Voorzitter KNRB: Carel van den Driest 
Voorzitter Hiswa: Jannus Boeien



P. de Beer & Co. b.v. 
Expertise Bureau

Scheepvaart en Techniek

Kortom, een veelz i jd ige baan die voldoening 
geeft aan iedere technicus.

U dient over een behoorli jke dosis commercieel 
gevoel te beschikken, thuis z ijn  in de Engelse 
taal en 'most of a l l ' uw verhaal soepel op pap ier 
kunnen krijgen.
Beschikt u over deze eigenschappen, schrijf  ons 
dan. Als u de juiste persoon bent voor d it vak 
zult u zien hoe leuk en vooral afwisselend het is. 
N iet één zaak is hetzelfde en er is een goede 
balans tussen kantoor- en veldwerk, zo'n 
5 0 /5 0 .

W erk in het buitenland hoort er na verloop van 
t i jd  b i j ,  maar is nooit zoveel dat het vervelend 
wordt.

U iteraard zijn ook experts met ervaring u itgeno
d igd te reageren.

W at w ij zoeken is iemand die;

- 3 0 /4 0  jaar is;
- woonachtig is in de regio Rotterdam;
- a ff in ite it  heeft met scheepvaart en techniek;
- een goede beheersing van de Engelse taal 

heeft;
• goed zijn gedachten op pap ier kan zetten;
- een op le id ing op H.T.S. niveau heeft.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan:

P. de Beer & Co. b .v .
Postbus 9373
3 0 0 7  AJ Rotterdam T.a.v. P, Exalto

D E L I V E R Y  P R O G R A M
B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
Simplex-Compact-Seals 
Simplex-Compact-Fin stabilizers 
Simplex-Compact-Steering gears 
Simplex-Compact-Bearings 
Simplan-Mechanical Seals 
Centrax-Bulkhead Seals 
Sterntube and sterntube bushes 
Turbulo-Separators 
MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH 
Deckmachinery 
Shiplifts and slipway winches 
NEUENFELOER MASCHINENFABRIK GmbH 
Shipcranes
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH
Dredging gearboxes 
Propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH
Accommodation system and wetunits
KUPKE + W O LF   "IWI'l WPH. Ml* jW M P IM W pil1
Booster modules 
DECKMA HAMBURG GmbH 
Oil content meters 
EUCARO BUNTMETALL GmbH 
Cunifer pipes and fittings 
MOHR HEBETECHNIK GmbH 
Blocks, hooks and shackles 
Fairleads and hawse holes 
WINEL B.V.
Tank vent check valves
Ventilation cowls, pressure vacuum valves
Watertight doors
Hydraulic watertight sliding doors 
Shell doors
Scuppers, flame arresters and deck caps 
Emission control 
Remote valve control
Ta n k s y s t e m

Hermetic Ullage, Temperature and 
interface detectors
Hermetic deck valves and load samplers
JETS VACUUM AS ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊKKÊÊÊÊ
Vacuum toilet systems 
Sewage treatment plants
MEGATORLtd. WÊEÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉÊÈÊÊÊ 
Pumps and Hydrophore systems 
WEARDALE STEEL (W olsingham ) Ltd.
Steel castings and steel fabrications

B.V. Technisch Bureau 

UITTE NBOGAART

Seinhuiswachter 1 -  3034 KH Rotterdam  
Telefoon: 010-411 46 14 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl
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K NVTS - “Schip van het Jaar” - prijs
Eerste selectie voor de Prijs 2001
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) heeft ter gelegenheid van haar 100-ja- 
rig bestaan in 1998 de KNVTS - “Schip van het Jaar Prijs” ingesteld.
Deze prijs wordt elk jaar gegeven aan het beste in Nederland ontworpen en gebouwde schip met innovatieve aspecten. De 
prijs bestaat uit een authentiek model van een oud fluitschip, dat in de 17* eeuw als modem en innovatief werd beschouwd.

D
e KNVTS heeft daarom weer 
het Nederlandse maritieme be
drijfsleven uitgenodigd voor
drachten voor een door hen 
ontworpen en gebouwd schip 
in te zenden. Het schip moet 

na een succesvolle proefvaart in 2000 zijn 
overgedragen aan de eigenaar.
Het schip dient te behoren tot de categorieën 
zee- of binnenvaart, omvattend baggerbedrijf, 
jachtbouw, marine, visserij, bevoorrading, off
shore en gewone scheepvaart.

De binnengekomen inzendingen werden door 
een jury beoordeeld of zij aan de criteria vol
deden die vorige keer ook zijn gehanteerd. 
Samenstelling van de jury:

Prof.ir. A. Aalbers, Hoogleraar Maritieme 
Techniek, Hoofd Afd. Ontwerpen, TU Delft.
Ing. JJ.P. Boot, Expert H. van Duyvendijk & 
Zoon.
N.W.G. Buis, Voorzitter Hoofddirectie Smit 
Internationale Rotterdam, Vice-admiraal b.d. 
W.A. Dekker, Directeur Rijkswerf Den Helder, 
Kapitein ter Zee T.
Ir. H.G.H. ten Hoopen, Directeur Scheepvaart
inspectie, Voorzitter.
Ir. A. Jonk, MARIN, Wageningen.
Drs. A.P. de Ridder, Hoofd Shipping and 
Transport ING Bank, Amsterdam.
Ir. J.R. Smit, Group Chief Executive Bureau 
Veritas.
G.C.W. Speld, Oucklirecteur Pattje Shipyards. 
J.M. Veltman, Hoofdredacteur “Schip en Werf 
de Zee", Commandeur T b.d.
Ir. MJ. van der Wal, Managing Director Verot- 
me Botlek, Voorzitter KNVTS.
Secretaris: J.P. Burger, Algemeen secretaris 
KNVTS.

De volgende schepen zijn onderworpen aan 
een selectie voor de prijs:

Ms Remora
Op 28 augustus 2000 is het schip door Pattje 
Shipyards in Waterhuizen opgeleverd aan Re
mora Shipping op Antigua. Het zal worden be
vracht door Wagenborg. Het schip heeft een 
lage kruiplijn hetgeen het vaargebied ver
groot. Uitgevoerd met een dubbele bodem, 
mede daardoor gunstig lastprofiel en groot 
draagvermogen per m2 (SWZ okt. 2000).

Ms Leverkusen/ Neokemp-concept
Een klein, goed manoeuvreerbaar binnen
schip met een lage kruiplijn. Daardoor zijn 
veel plaatsen bereikbaar die met gangbare 
binnenschepen niet bereikbaar zijn. Gebouwd 
bij Ravestein Container Pontoon B.V. in Dode- 
waard. Op 1 mei 200 in dienst gesteld door 
ToDoLogistics (SWZ dec. 2000).

Ms Chassiron
Door Niestem Sander in Delfzijl op 5 januari 
2000 overgedragen aan de Franse rederij Pe- 
tromarine te Bruges. Unieke bouwmethode 
(buitendijkse assemblage uit ringsecties die 
binnendijks waren gefabnceerd). Het schip 
heeft een dubbele huid en bodem (SWZ juni 
2000).

Ms Andromeda
Gebouwd bij Bodewes Scheepswerven in 
Hoogezand. Overgedragen aan B&N Kust- 
vaartbedrijf Moerman te Ridderkerk, Kenmer
kend is het gunstig containerlaadvermogen. 
Door verplaatsbare schotten flexibele indeling 
mogelijk (SWZ maart 2000).

Jacht Alumercia
Door Heesen Shipyards op 1 september 2000 
opgeleverd. Veel aandacht aan 'stille vaart1. Ho
ge mate van systeemintegratie. Grote actier
adius. Voortstuwing via schottels. Veel aan
dacht aan veiligheid (SWZ okt. 2000).

Ms Blue Star 1
Op 2 juni 2000 is het schip door Van der Gies- 
sen de Noord overgedragen aan Strintzis Lines 
Shipping S,A. te Athene. Goede rompvorm. Ho
ge dienstsnelheid (27 kts). Goed zeegangsge
drag. Baanbrekend ontwerp (SWZ sept. 2000).

Jacht Al Mirqab
Door Oceanco te Alblasserdam op 6 april 
2000 te water gezet in Rotterdam. Zeer groot 
en luxueus jacht (95m) (SWZ juni 2000).

Jacht La Novia
Van de Stadt Design. Gebouwd door Johan 
Veis Jachtbouw te Medemblik. Bijzonder bouw
materiaal. Woodcore-techntek. Bijzondere uit
rusting gelet op onehandling. Toepassing 
Aercmg. Ingebouwde wadpoten. Liftkiel; teles
copisch intrekbare roerbladen. Groot vaarge
bied.

Stad Amsterdam
Ontwerp Dijkstra uitgaande van oorspronkelijk 
schip uit 1854. Goede zeileigenschappen. 
Aandacht besteed aan veiligheid aan dek. Ge
bouwd bij Damen Oranjewerf te Amsterdam. 
Op 5 juli 2000 is het schip overgedragen aan 
Rederij Clipper “Stad Amsterdam” (SWZ jan. 
en mei 2000).

Jacht Bagatelle
Zeer modern zeiljacht gebouwd door Jongert. 
Opvouwbare kiel waardoor groter vaarge
bied. Zeilcomputer. Ventilatiesystemen in de 
mast. Schuifkappen boven de kuip.

Ms Oosterschelde
Mosselkotter gebouwd door Maaskant Shipy
ards te Stellendam. In december overgedra
gen aan Mosselkweekbedrijf Dhooge te Yer- 
seke. Toepassing elektronisch geregelde 
dieselmotoren. Groot schroefrendement door 
wing nozzles. Geen vervuiling oppervlaktewa
ter, Geen lozing bilgewater.

HAM 317
Door IHC Holland te Kinderdijk op 5 april 
2000 opgeleverd aan HAM Bagger en water
bouwkundige werken in Capelle ad IJssel. Het 
ontwerp is op basis van eerdere schepen ge
optimaliseerd waarbij een zeer economisch 
gebruik van het vermogen is gemaakt (SWZ 
juni 2000).

Ms Coastal Liner
Gebouwd door Machinefabriek Luyt in Den 
Oever en overgedragen aan Rederij Water
weg BV te Workum. Origineel multipurpose 
ontwerp: snel passagiersvervoer en wereld
wijd survey-werk. Planerend catamaran schip 
(SWZ nov.2000).

Uit deze selecties zal de jury voor elke cate
gorie één schip nomineren en uit deze nomi
naties de winnaar kiezen. De inzending van 
de voordrachten is gesloten op 15 maart 
2001.

De prijs wordt dan op zaterdag 12 mei 2001 
uitgereikt tijdens de Algemene Ledenverga
dering van de KNVTS in het Aquaverium te 
Grouw in Friesland door de Minister van Ver
keer & Waterstaat, Mevrouw T. Netelenbos. 
Van verkiezingen zal verslag worden gedaan 
in SWZ van mei 2001.



H O L L A N D  M A R I N E  EQUI PMENT
V ER EN IG IN G  VAN MARITIEME-: TOELEVERANCIERS

P a rtn ers  in quality

AKI! Mai me & Tuil'oeh.ligi’is 
Ajiix I ne» Protection Systems HV 
Alewnn>e Holding BV'
AIw iii im - M.ii iiil' Systems (AMSj HV 
Ak'tviui'i' Nijmegen Si hepen BV 
Ali'Wijnse N im iil B\'
Alphalion Marine BV 
A.VM’ M.min' HV 
Hakkel Kepail HV
Hakker Sliciliocht Kloctro Industrie BV 
Heil Uchi
Bemiex Holl.iml BV 
Hloktma BV 
HOT (.rronlti^en KV 
i_Vim.idlsu.il BV
c'i’iiir.il Consulting Group BV |CCGJ 
Coups i’ ii Nieborg BV 
llomision & Water Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI HV
n.iuuii.i Delfzijl BV 
IX’iio Compressors 
Disco in BV 
Duim aikon BV 
Duvako BV
Ixonosto Nederland BV Maritiem 
U’iting Engineering 
Ki’kols elektrotechniek BV
öl Htc
M.uTnnelabrlek KMC' BV 
litironoi in Aandrl)fieclmiek 
Kleiniet H iuln lw l Marine 
Van ik ’ Oraal BV 
i .renen BV
i, II M .i i ine ,Vi Ollslioie
Meintet* Accommodatie on Interieur BV
IIMA l ’invoi Systems BV
Holland M.nine Services Amsterdam BV
Holland Roerpropeller
Hytop HV
lilt Holland N \ Ligeismtt 
l i l t  II. ill,nul NV Nttbe • Maal 
lintei h Manne Industn |t\ 
humiliation Display k ilu io logv HV 
John I ïane laps HV 
KiVK pompen l>\

Kelvin Hughes Oliservatoi HV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV
Machine \  lat’ ienfahriek C. kraaiieveld BV
Lmkhorsl louwtabrieken BV
1.1’isinl/. Nederland
HV Installatiehoinv Van dei Leun
i.itton Marine System* BV
Luggers BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Mar flex BV
Marilux BV
Marktechmc.il HV
Materiaal Mehligen Europe BV
Maxcargo BV
Technisch Bureau Mercurex BV 
Merewldo Europe BV 
Merrem Andre de la Porte BV 
Mulder & Kiike BV 
Navylle BV
Nedeilandse Radiateuren Fabriek BV 
Nicoverken Holland BV 
N ijlin is l’ompen BV 
ODS BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Automation Technology
Promac KV
Radio Holland Marine BV 
RECON Technische Installaties BV 
Rex rot h KV'
Rldderinkhof BV 
Rotor BV
Rubber Design BV
Satuffirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)
Schelde Gears BV
SEC Davits BV
Ship’s Equipment Centre
Ship’s Radio Services BV
Shipkits BV
Siemens Nederland NV 
SIGMA Coatings B\ Mat ine Divisie 
Stillt Gas Systems 
S I N Atlas Nederland BV

Stoik Bromwerk BV Marine Systems 
Stork Oears & Services BV 
Stork Kwant 
Techno Fysica BV 
Teliado Engineering BV 
Thyssen De Reus BV'
Tral.i Resilrj

BV' Technisch Bureau Uitienbogaart 
VAF Instruments BV 
A. van tier Velden BV 
Van Voorden Cieierij BV 
Van Voorden Reparatie BV 
Verhaar Omega BV
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek
Wek.i Marine BV
D. van de Wetering BV
Rederij Gebr. Wijsmuller
Winel BV
Winteb v.o.f.
Wolfard’s Werktuigbouw BV 
Woodward Covernor Nederland BV 
Zematra BV

Geassocieerde leden
NCM Marine

Nieuwe leden
Scheepvaart en Ttansportcollege (STC)
Pols Aggregaten BV

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: mfo@hme.nl
Internet w w w hm e nl

mailto:mfo@hme.nl


VerenigingsN ieuws

Voor de boeg m m

• HME-voorwaarden
Onder leiding van  Bestuurslid mr. H. Doze 
kom t de Werkgroep HME-voorwaarden op 
19 april w ederom  sam en .  Tegen die tijd 
zijn de resulta ten  bekend  van  een intern 
onderzoek  naa r  nu  in gebruik  zijnde voor
w aarden ,  kne lpun ten  en  n ieuw e mogelijk
h e d e n .  De n ieu w e  v o o rw a a rd e n  zu l len  
gaan  leiden tot een sterkere positie van  de 
toe leve ranc ie r  r ich ting  ( in te r )na t iona le  
clientèle. De werkgroep bestaa t  uit juridi
sche experts en verkoopdeskund igen  uit 
de lidbedrijven.

• Cursus VOL/VCA-maritiem
De vo lgende  speciaa l  voor  de m ar i t iem  
sec to r  on tw ikk e lde  ve i l ighe idscursus  
v ind t  p laa ts  op 26 en 27 apri l  te D or
d rech t .  Inm idde ls  w o rd e n  er voor een 
a an ta l  bed r i jven  in -house  k o p cu rsu ssen  
van een halve dag verzorgd. Ideaal voor 
bed r i jven  die reeds VCA-gecertificeerd 
personeel hebben,  m aa r  behoefte  hebben  
aan  een  hoogwaardige veiligheidssituatie 
bij w erk  aan  boord van schepen. Kosten 
bedragen  fl. 350,- voor leden en fl. 450,- 
voor niet-leden (ex BTW). Meer info op 
het  bureau.

• Ronde Tafelconferentie
Het I-IME-rapport ‘Classificatiemaatschap- 
pijen: een klasse a p a r t ’, bevat de resulta
ten van het  onderzoek  naar  de dienstver
len ing  van  c lass i f ica t iem aa tsehapp i jen  
aan  de m ar i t iem e  toeleveringsindustr ie .  
Dit rap p o r t  d ient  als basis  voor een 
Ronde Tafelconferentie. Deze bijeenkomst 
(3 mei) wordt voorgezeten door  Prof. S. 
Hengst. Het rapport is inmiddels verspreid 
onder  de leden van de Europese b ranche
o rgan isa t ie  EMEC. Behalve de  klasse- 
bu reaus  zijn ook de m arit iem e b ran ch e 

verenigingen en  de Scheepvaartinspectie  
uitgenodigd. Doel is wederzijds  oplossin
gen te v inden  voor de in het  onderzoek  
geconstateerde knelpun ten .

• Cruise & Ferry London
G ezam enli jke  d e e ln a m e  v a n  elf N ed e r
landse  b e d r i jv e n  op deze  spec ia l is ten 
beurs ,  ve rzo rgd  d o o r  HME m et sp o n 
soring van NML en  EVD (8 t /m  10 mei).

• Missie Roemenië
De Roemeense scheep sbo u w  biedt veelbe
lovende  p e rsp e c t ie v e n  voor  to e lev e ran 
ciers. Om hier op in te spelen, organiseren 
HME en  Ahoy i .s .m . de Kamers van  
K oophandel  C o n s ta n ta  e n  Galati en 
de Scheepvaart  Universiteit Galati van  13 
t /m  20 mei een  reis n a a r  en  expositie in 
Roemenië.
HME-leden o n tv an g e n  bij dee lnam e  een 
korting van 10%. De reis staat open  voor 
zowel leden van  HME als niet-leden. Voor 
m eer info en a a n m e ld e n  kunt  u contact 
opnetnen  met Peter Niemantsverdrie t  van 
A hoy’ (tel. 010-2933200) of m et  he t  
bureau van HME.

• Introductiecursus
De volgende cursus voor beginnend per
soneel in de m arit iem e sector vindt plaats 
op 17 en 18 mei in Rotterdam. Met de cur
sus krijgt n ieuw  personeel tegen geringe 
kosten een gedegen inzicht in de maritie
me sector. Door het gevarieerde program 
ma w ord t  m e n  b o v e n d ie n  gem otiveerd  
om in de sec to r  te blijven w erken .  
Doelgroep: personeel van toeleveranciers, 
werven, reders, sh ipping desks van  b a n 
ken, marit ieme overheden  en dienstverle
ners. Nog en k e le  p la a tse n  beschikbaar .  
Interesse? Vraag de folder aan  bij ons 
bureau!

Norshipping
Van 29 mei t / m  1 juni presenteren m aar 
liefst 37 N eder landse  bedri jven  z ich  op 
Norshipping  onder  de vlag van ‘Europe’s 
M arit ime Valley’. Deze voor Nederlandse 
begrippen  grote presentatie wordt  gespon
so rd  doo r  N eder land  M arit iem Land en 
geheel verzorgd door HME.

Vaardag HME
Op za te rdag  30 jun i  v ind t  het  jaarlijkse 
vaarspektakel  voor leden plaats: hét net- 
w e rk e v e n e m e n t  voor u en  u w  partner. 
Dit jaar h eb b en  wij drie grote zeilschepen 
g eh u u rd  die ’s ochtends vroeg he t  zeegat 
u i tgaan  van  Harlingen. Er is plaats voor 
155 p e rso n e n .  Na een  dag ze i len  en 
o u d e rw e ts  a m u s e m e n t  e ind igen  we 
sa m e n  de dag met het traditionele diner. 
Deze keer hebben  we goed weer.

Arbeidsmarktonderzoek
De vereniging zal in sam enw erk ing  met 
he t  NEI een verkort a rbe id sm ark tonder
zoek  uitvoeren b innen  de marit ieme toe
leveringsindustrie. De uitkomsten  hiervan 
w o rd e n  gebru ik t  voor een  vergelijkend 
onderzoek  tussen  de marit ieme sectoren 
da t  he t  NEI u i tvoert  in o p d rach t  van 
NML.

• Beursprogramma najaar 2001

Asia Pacific S ingapore 5-7 sep tem ber
Holliindcolloetief HME/EVD

INMEX M u m b a y 10-13 ok tober

üo llandco llee tie f  HME
E uroport 13-1? novem ber

E qu ipm en t Lounge» alleen

leden

K ornm rine  P u san 30/10 -  3/11
Hollandeoilectief Ls.m. 1RO

M arin tec  S janghai 4-7 decem ber
Hollandeoilectief HME/EVD

In het kielzog

• Algemene Ledenvergadering
Op 22 m aar t  was NCM-Marine gastheer  
voor de ledenvergadering. Tijdens de ver
gadering w erden  de to enem en de  activitei
ten  van  de vereniging u i tgebreid  toege
licht doo r  de b e s tu u rs le d e n .  Tevens 
w erden  de financiële u i tkom sten  van 2000 
besproken, die een positief beeld over de 
expansie  van  de vereniging bevestigden. 
T h e m a  van  het informele gedeelte  was: 
‘de financiële aspecten  van in ternationali
ser ing’. Zowel NCM-Marine als ING-bank 
gaven h u n  visie. Afgesproken werd hier 
een vervolg aan  te geven in de vorm van 
een w orkshop  of seminar.

• Europort en Rotterdam Maritime
HME heeft  v ia  h a a r  par t ic ipa t ies  in de 
ten toonste l l ingscom ités  van  Europort en 
Rotterdam M arit im e nogm aals  d r ingend  
verzocht om  te k o m en  tot één in ternatio
nale vakbeurs  in de oneven  jaren (wisse
lend met SMM H am b u rg ) .  Directie en 
Bestuur van  HME h e b b e n  aangegeven  
eindelijk eens serieus genom en te willen 
worden. De directies van RAI en  AHOY 
hebben  daarop  toegezegd b innenkort  met 
een gezamenlijk  com m uniqué  te komen.

• HME doet voorstel Innovatieforum
Namens het m arit iem e directeurenoverleg 
heeft de directie  v a n  HME een  voorstel 
inged iend  voo r  op r ich t ing  v an  een  
Maritiem Innova t ie fo rum  onder  de vlag

van  Stichting Nederland Maritiem Land. 
In dit fo ru m  kom en  diverse exper ts  uit 
scheepvaart ,  scheepsbouw  en toeleveran
ciers s a m e n  om  nieuw e ontw ikkelingen  
op het gebied van productontwikkelingen 
e n  bed r i j f sp rocessen  te  s t im ule ren .  
Komende m aan d en  w orden  de ideeën ver
de r  uitgewerkt.

Exportenquête
Ter o n d e rb o u w in g  van de subsidie-aan- 
v ragen  en tene inde  een goede keuze te 
k u n n e n  m a k e n  voor volgend jaar, is er 
w e d e ro m  een expor t inven ta r isa t ie  ge 
d a a n .  De resu l ta ten  h iervan  w o rd en  in 
mei verwacht.  Buiten de reguliere gebie
d e n  om  lijkt er interesse voor activiteiten 
in Australië en in Griekenland.
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Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

In Memoriam

G . de .long
Op 20 februari is te Hoogezand overle
den de heer G. de Jong, van het Bureau 
voor Interieur en Scheepsarchitectuur. 
De heer De Jong was 72 jaar en ruim 23 
jaar lid van de KNVTS.

Ikillotage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
T.M.Arts
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Jacob Catsstraat 17a,
3035 PA ROTTERDAM 
Voorgesteld door W.Th.Bik 
Afdeling Rotterdam

P.E.W.Timmer 

Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Korte Dijkstraat 5 b,
3024 SM ROTTERDAM.
Voorgesteld door W.A.Th.Bik 
Afdeling Rotterdam

J.V.W.Vermeulen
Student Scheepsbouwkunde TUDelft 
Anjerhof 11,1338 TP ALMERE. 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
M.B.AIlee
Nautisch Expert DSMZCuracao 
Marconestraat 22,

Curaçao (Neth.Ant.)
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Antillen

M.W.BIoem
Directeur Holland Marine Equipment-
Rotterdam
W.de Zwt|gerlaan 82,
2582 ET 's-GRAVENHAGE. 
Voorgesteld door D.Siccama 
Afdeling Rotterdam

DJ,Braakman 
Operationeel Leider CiïRO - 
Zeereddingsorganisatie;
Coördinator CITROMedico 
Brakkeput Ariba kv.29, Curaçao. 
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Antillen

W.Dobber
Algemeen Directeur DCH 

Pharma Comm.-Uitgeest 
Krommeniedijk 190,
1562 GT KROMMENIE.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Amsterdam

NJ.P.Dofferhoff-Heidens 
Assistant Secretary Port State Control 
Diepenbrockhof 9, 2807 SB GOUDA. 
Voorgesteld door M.Voogel 
Afdeling Rotterdam

V.Q.de Jong
Tekenaar/Constructeur Seahorse 
Marine Design - Wageningen 
Raadhuisstraat 1,
7211 AAEEFDE.
Voorgesteld door B.CIappers 
Afdeling Rotterdam

W.F.van Leeuwen 
Keuringarts voor de Scheepvaart 
Universiteit Leiden NL. Curaçao 
Brakkeput Ariba Kv.17, Curaçao. 
Voorgesteid door J.M.Kooijman 
Afdeling Antillen

Voorgesteld RJ.Heemskerk 
Afdeling Rotterdam

H.van Mol
Designer OCEANCO-Alblasserdam 

Mi|nsherenplein 21 b,
3081 CP ROTTERDAM,
Voorgesteld door C.van der Nat 
Afdeling Rotterdam

M.J.C.Sayers
Commandant Kon.Marine Curaçao 

Jongbloed 175, Curacao (Neth.Ant.) 
Voorgesteld door J.M.Kooijman 
Afdeling Antillen

J.W.van Tatenhove 
HWTK-Jan de Mul N.V.-Aalst (Belgiè) 
Statenlaan 120, 4336 CL MIDDELBURG. 
Voorgesteld door R.Boerhorst 
Afdeling Zeeland

C.J.M. vanWanrooij 
Man.Qualtyand Cargo Cabe 
Wynne & Barends Delfzijl 
Jonkerslaan 1,

9901 HS APPINGEDAM.
Voorgestek) door AJoonen 
Afdeling Noord

W.E.van Woerkom
Towmaster Heerema Marine Contractor 
Leiden
Groenewoud 37,
4381 HC VLISSINGEN.
Voorgesteld door WJanssens 
Afdeling Zeeland

J.A.Zijlmans
Ch.Eng. Holland Jachtbouw BV Zaandam 
Kraagbeer 2,
1704 TW HEERHUGOWAARD. 
Voorgesteld door P.G.de Vries 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepassseerd voor het 
BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP
WJoh.van der Meer 
Gepensioneerd WTK.
Kano Straat 7,3028 PG ROTTERDAM. 
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

Bezoek bij het surfen altijd: Hww.knvts.nl!

M.A.W.J.van Leth 

Scheepsbouwkundige 
Rijksweg Noord 230,6136 AE SITTARD. 
Voorgesteld door E.Leenders 
Afdeling Rotterdam

R Avan der Linden
Technisch Inspecteur ALLSEASDelft

Graaf Adolf v.Nassaustraat 26,
3051 GC ROTTERDAM,



VERENIGING NEDERLANDSE SCHEEPSBOUW INDUSTRIE
NETHERLANDS' SHIPBUILDING INDUSTRY ASSOCIATION
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Cono»hp Inlixrutmwa B.V SrJiM piwcrf M anbrachr N V D van dn WelMing ß V

Dwn**n Shcyards Bergunt Scheepswerl Maaskanl Biu«n%8e Artf«Mfp S h ip r^a r N V
Dan »en Shfiym J* Group SchecfHwrri MxnJumi SIHnHiam

Dörnen Shpyürds Gorlncf*«! Mer*t*Je Shipyard B V G N » w d « « rd »  ladae
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Joh. 'iw i D u f*« i(l|h  B.V hfonlefii Samit* B V Sc t*M'p«lK»/akur»J»atxaemj /oem an

Van RotterdamB V Numetiek Cen*um G rorfrga r B V
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Sil»ewps.Y»*T Fe<lJ4 Sn it B V Oceanco Shipyard» (Dreurnel) b  V f)oert*t*ave!aafi 40 P o s ltu i 136

f nsmn SMpyarrj Wolgniegen B V O nn)W ir1  Srhw ipereiwabc B V J7QÛ AC /OPTFRMI f  R

Sclie^pewerf Geertnan B V Pad m ot Bivilnlsse B V. Tel 079-353116S
Sclietap*iverf GHria B V f ’adnK» S ldr'iu lam  11 V 1 a* 070 3531156
«aft der C< NöoftfNV SchNptwtrf Pafye B V E «neu imoCDvraw nl

Srhoepawerl Pdem B V 

Rofleidam United SI*, yards B V

VAV* vn *  nl

Arbo & Milieu
De overgang naar het gebrutk van tinvrije 
aangroeiwerende verf door de Neder
landse Visserij is vri|wel probleemloos 
verlopen. Drt blijkt uit een evaluatiebijeen- 
komst van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, visseriprgamsabes, verfin
dustrie en VNSI.
Gezien de hoge dokfrequentie (minimaal 
eens per jaar) zullen de resultaten posi- 
tief blijven. Praktijkproeven met een har
de, gladde, biocidevrije coating op twee 
Noordzeekotters waren minder succes
vol: na een jaar was aanzienlijke aangroei 
ontstaan, terwijl de mechanische be
schadiging door netten en kettingen on
geveer gelijk was als bij vorige coatings. 
Op een van de schepen is inmiddels een 
antifouling over de genoemde coating 
aangebracht. Een praktijkproef bij een 
nieuw douanevaartuig met een andere 
harde, gladde coating zonder tin, koper 
of biociden bleek evenmin een succes. 
Na ruim een |aar was er flinke aangroei. 
Besloten is om het onderwaterschip bij 
de eerstvolgende 'knip- en scheerbeurt 
van een tinvrije antifouling te voorzien.

Markt & Financiën
Januari jongstleden voerde het Dagelijks 
Bestuur van VNSI overleg met minister 
Jorritsma over het stopzetten van de Ge
nerieke Steun en de Export Financie- 
ringsregeling Zeescheepsnieuwbouw 
(EFZ). Duitsland heeft al extra ordersteun 
toegekend aan de toestroom van orders 
in december (zogenaamde afloopsubsi- 
die). De overige Europese landen doen 
dat automatisch door het gebruik van 
open budgetten. Ook Nederland wordt 
momenteel geconfronteerd met een toe
vloed van orders, waarvoor door de EU 
nog budget mag worden toegekend. 
Door het verdwijnen van de EFZ valt feite- 
li|k een matchinginstrument weg. Dit kan 
de Nederlandse Scheepsbouw industrie 
grote schade berokkenen. Ook de CV- 
problematiek is nog in beweging. Mo
menteel voert VNSI overleg met de mi
nisteries van Financiën en Economische 
Zaken, waarbij zij diverse mogelijkheden 
aandraagt op het gebied van taxlease,

generiek fiscaal beleid, participatie en 
garantie.

Onderwijs & Arbeidsmarkt
Na heel wat jaren van afwezigheid is er 
weer een locatie in Amsterdam waar jon
geren opgeleid kunnen worden tot 
scheepsmetaalbewerker: de Vakoplei
ding Scheepsbouw Amsterdam. 
Scheepsreparatiewerven in Amsterdam

hebben een mipend tekort aan vaklieden. 
Om hier iets aan te doen hebben de wer
ven Shipdock en Oranjewerf, de Stich
ting Metaal & Elektro Opleidingen, het 
ROC Amsterdam Techniek, het Arbeids
bureau en VNSI de handen ineengesla
gen. In september is de eerste tweejari
ge vakopleiding (Beroepsbegeleidende 
Leerweg - BBL) gestart voor de scheeps
bouw en scheepsreparatie.

Om een beeld van de bedrijfstak in Am- 
sterdam te schetsen is een folder ge
maakt die verspreid is op VMBO-scholen 
in de regio. Vóór de zomervakantie is er 
een campagne geweest om scholieren 
kennis te laten maken met de werven 
Shipdock en Oranjewerf. Velen van hen 
grepen de kans aan om de werven te be
zoeken.



M g e n d a

Nationaal

Verzameibeurs Vervoer en Techniek, ge
organiseerd door de Stichting Verzame

lend Nederland op zaterdag 28 april 

2001, in de Grote Bovenzaal van Zalen
centrum “Maresca" van de Veemarkthal- 

len, gelegen aan de Sartreweg te 

Utrecht.
De beurs zal worden gehouden van 9.30 

-17 .00 uur.
De volgende onderwerpen komen aan 

de orde: literatuur, documentatie, afbeel
dingen, voorwerpen, modellen, miniatu

ren, etc., van treinen en trams, auto's en 

autobussen, lucht- en scheepvaart, mo
torfietsen, fietsen en speciaal transport, 

etc. Het Zalencentrum “Maresca", Vee-

marktcomplex ligt aan de A27. Er is een 

gratis parkeerplaats aanwezig voor on
geveer 4.000 auto’s.

Per openbaar vervoer te bereiken met 

bus 57, vanaf C.S., uitstappen bij Biltse 

Rading, tegenover zij-ingang Veemarkt- 
complex.
Entree bedraagt: f  4,-; pas 65+ f  3,50.

Inlichtingen: Frits Spee, 

tel: 030.2886891.

Internationaal

Mei 2001
(toevoeging sinds opgave maart)

14 mei
llth  Annual Surveying Forum

Conference
The Holiday Inn, Nelson Dock, London 

16 mei
Boxship 2001 Economical & Tech
nological Considerations for the 

Next Generation Containership

Conference 
Trinity House, London

22 - 23 mei 

Small Craft Safety
Conference

Info: Suzie Curran at

conference@rina.org.uk

ju n i 2 0 0 1

12 juni
4th LSM European Manning & Trai

ning Conference
The Olumpia Hotel, Tallinn, Estonia

19-21 juni

Seawork 2001 Commercial Marine 

Exhibition & Forum

Port of Southampton (Canary Islands 
Fruit Terminal)
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De afgelopen jaren werd 
onze kennis en ervaring 
toegepast voor de bouw van 
diverse schepen, zoals droge 
ladingschepen, container
schepen en geavanceerde chemicaliëntankers.
Schip, totale technische uitvoering evenals de laad/los 
pijpleidingsytemen worden door de eigen 
afdeling opgezet en zo mogelijk, in eigen huis 
gefabriceerd. De 
drang to t vernieuwing en 
een innovaartief en
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m a r i t i m e e a r c h

■  Afsluiters {kopie}
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 0162 -46 08 40
Fax0162-45 84 97
E-mail: info@bafbv.nt
www.bafbv.nl

■  Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-524 24 30 
Fax 010-524 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 trainmgs-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

Specïec
SpecTec BV 
Jan Valsterweg %
3315 LG Dordeclit 
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 60 64
E-mail: wkmarine@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

"Riofex BV /Chris Marine 
Goudsesmgel 65 
Rotterdam
Tel. 010-41202 90. toestel 13 
FaxOlO-41354 69

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

I Alewijnse Groep
Y o u r  e le c tric a I p a r tn e r

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

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Temse (B)
Tel. 00 32-3-710 58 10 
Fax 00 32-3-710 5811 
E-mail: info@mult.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisate Personeel) BV
Postbus 329
2700AHZoetermeer
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. 078-630 60 30 
Fax 078-630 60 31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V. 
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 01 01 
Fax 023-563 79 44 
E-mail: irfo@towl3od.com 
www.Lowiand.cam

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

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

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-59219 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-mail: l.lombert@advisafefotterdam.com

■  Maritieme Techniek

Nicoverken Holland b.v. 
Regoutstraat 1 
3125 BH Schiedam 
Tel. 010-43708 77 
Fax 010-415 71 50 
Email: sales@nicoverken.nl

PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KP Zaltbommel 
Tel. 0418-68 33 33 
Fax 0418-68 33 55 
E-mail: info@promac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laai MediScore 
Hantje de Jong straat 6,
3009 AC Rotterdam 
Të. 010-420 91 55 
Fax 010-456 02 42 
vanderlaanmedtscore@wxs.nl

■  Naval Architect« Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandësgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-413 08 52 
FaxOlO-413 08 51 
Efflaü: mfo@groensoet.nl

■  Schadebeperkingen 
Reconditio nering

Taieon Marine 
Bisschopsmolenstraat 175 
4876 AL EttervLeur 
Tel. 076-501 10 09 
Fax 076 -501 18 58 
E-mail: taieon^ marine@wxs.nl

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

aflsh ip
wurin* pio)*rI•

Allship Marine Projects 
Bobeldijk 35 
1647 CE Berkhout 
Tel. 0229-55 1 2 0 5 /5 5  1306 
Fax 0229-55 1292 
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: coopsflieborg@coops-nieborg.nl

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1 
3125 8H 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 3034 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Semhuiswacher 1, 3034 KN Rotterdam 
Tel. 010-411 46 14 
Fax010-414 1004 
E-mail: info@tbu.nl

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

■ Straalbuizen
Van de Glessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvekKjiessertdam
Tel. 0184-67 62 62
Fax0184-67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl
www.nozzles.nl

■ Turbochargers
AB6 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 
Fax 078-612 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

■  Vertaalbureaus
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078 -617 91 17 
Fax 078-618 68 02 
E-mail: srtdel@compuserve.com
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■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association 
De Ruijterkade 7, Amsterdam 
Tel. 020-627 37 06

Bibliotheek voor Varenden 
Houtlaan 1 ,3016DA Rotterdam 
Tel. 010 -411 2389 
Fax 010-404 73 17 
E-mail bw@bart.nl

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

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 070-351 61 71 
Fax 070-351 78 95

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

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

FWZ, Federatie van Werknemers 
in de Zeevaart 
Heemraadsingel 323 
3023 BH Rotterdam 
Tel. 010-477 11 88 
Fax 010-477 38 46 
Telegramadres; Zeecentra
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HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Hulskampgebouw, Maaskade 119 
Postbus 24074 
3007 DB Rotterdam

Tel. 010-444 43 33 
Fax 010-21307 00 
E-mail info@hme.nl 
www.hme.nl

IVR, Internationale Vereniging 
Rijnschepenregister 
Vasteland 12e, Rotterdam 
Tel. 010-41160 70

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddingsmaatschappij 
Haringkade 2, Umuiden 
Tel. 0255-52 05 01

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010-241 0094 
Fax 010-241 00 95

Kunstwachtcentrum Umuiden 
Postbus 303 
1970 AH Umuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-0111
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255-54 65 99

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, Rotterdam 
Tel. 010-414 60 01

Maritiem Research Instituut 
Postbus 28 
6700AAWageningen 
Tel. 0317 -49 39 11 
Fax 0317-49 32 45

NVKK, Nederlandse Vereniging van 
Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c 
3013 AB Rotterdam 
Tel. 010-24005 92 
Fax 010-240 0 5 %

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

Rotterdam Mumcipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-2521010

Rotterdam Port Promotion Courtcil 
Postbus 6788 
3002 AT Rotterdam 
Tel. 010-477 91 44

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

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-3531165 
E-mail: info@vnsi.nl 
www.vnsi.nl

Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070-6213480
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

■ Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfirancieringen 
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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D e  K o n in k lijk e  M a r in e  is  e e n  van  de g ro te re  w e rk g e v e rs  van  N e d e r la n d . Z o 'n  1 8 .0 0 0  b u rg e rm e d e w e r-  

k e rs  en  m ilit a ire n  v in d e n  h ie r  b o e ie n d  en  v e ra n tw o o rd e li jk  w e rk . D e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra f ie  m a a k t  

d e e l u it  va n  d e  M a r in e s ta f  v an  de K o n in k lijk e  M a r in e  in D en  H aag . D e  d ie n s t  p r o d u c e e r t  z e e k a a r t e n ,  

h y d ro g ra f is c h e  k a a rte n  en  a a n v u lle n d e  n a u t is c h e  p u b lic a t ie s  v o o r h e t N o o rd ze e g e b ie d  en  d e  w a te re n  

ro n d  de N e d e r la n d se  A n t ille n  en  A ru b a  in a n a lo g e  en d ig ita le  v o rm . D e z e  n a u tisc h e  p u b lic a t ie s  w o rd e n  

o ff ic ie e l u itg e g e v e n  te n  b e h o e v e  van  d e  s c h e e p v a a r t .  D a a rn a a s t  a d v is e e rt  en  o n d e rs te u n t  de d ie n st  de  

o v e rh e id  en  d e rd e n  op  n a u tisc h -k a rto g ra f is c h , h y d ro g ra fisch  en  m a r ie n -g e o d e t is c h  g e b ie d . D e  a fd e lin g  

G e g e v e n s in w in n in g  & B e r ic h tg e v in g  v a n  d e  d ie n s t  d e r  H y d ro g ra fie  is  op z o e k  n a a r  e e n  e n th o u s ia s te  

h b o 'e r  (v/m ) v o o r  d e  fu n c t ie  van

Kartograaf Gegevensinwinning

Taken Als kartograaf Gegevensinwinning in itieer je de tnw inn ing van gegevens -  inclusief de nodige voorberei

ding -  en voer je vervolgens allerlei taken gericht op de gegevensinwinning uit. Daarnaast analyseer je de 

brongegevens en stel je de afhandeling daarvan vast. Verder ben je verantw oorde lijk  voor de inhoud 

van de bestanden. Je taak strekt zich ook u it to t advisering van het hoofd van de onderafdeling inzake 

de planning en optimalisatie van het inwinproces en de afhandeling en opslag van gegevens. Bij d it alles 

onderhoud je contacten m et gegevensverstrekkers en geef je nautisch en kartografisch advies.

V e re is t Je hebt kennis van nautische en topografische kartografie  en hydrografie  op hbo-niveau. Daarnaast ben 

je bekend met het administreren en archiveren van gegevens en ben je goed bekend m et W indows NT 

en UNIX. In de praktijk  heb je al eerder gew erkt met databases en grafische pakketten. Verder ben je 

accuraat, stressbestendig en ondernemend Je kunt uitstekend plannen en organiseren en je beschikt over 

goede contactuele eigenschappen. Bovendien kun je je zowel mondeling als schrifte lijk prima redden in 

het Nederlands en het Engels. Ook met de Duitse taal kun je aardig u it de voeten,

G e b o d e n Een verantwoordelijke en afwisselende functie binnen de veelzijdige marineorganisatie. Afhankelijk van je 

leeftijd  en ervaring bedraagt het bru to  maandsalaris maximaal circa f  5 .640,- (schaal 8 BBAD, exclusief 

8%  vakantietoeslag. Verder mag je rekenen op m inimaal 23 vakantiedagen plus 12 ADV-dagen per jaar. 

Bovendien kun je gebruikm aken van een uitgebreid pakket studiefacilite iten om je vakkennis up -to -da te  

te houden en u it te breiden.

R e a ct ie s M eer inform atie over deze functie kun je inwinnen bij het hoofd afdeling Productie, de heer E. Wormgoor, 

te le foon (070) 316 28 23. Bij personeelsconsulent m evrouw N.H. Remkes, te le foon, (070) 316 34 88, 

kun je  terecht met vragen over de sollicitatieprocedure. In het kader van het emancipatiebeleid streeft het 

m inisterie van Defensie naar het in dienst nemen van meer vrouwen. O ok geïnteresseerden die behoren 

to t een etnische m inderheid en gehandicapten worden nadrukkelijk u itgenodigd te solliciteren.

Je sollicitatiebrief met c v. kun je binnen 14 dagen sturen naar de Bevelhebber der Zeestrljdkrachten, staf

afdeling Burgerpersoneel Admiraliteit, t.a.v. mevrouw N.H. Remkes, postbus 20702, 2500 ES Den Haag.
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Powerful force
in marine technology

Imtech Marine & Industry is the turn-key 

supplier for electrical installations, 
automation, air-condition and ventilation 

systems, for leading naval and merchant 

shipbuilders since 1860.

i Bridge System s  

■ Propulsion Control System s  

i Pow er G eneration and D istribution  

i M achinery M onitoring and Control
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■ Electrical Installations

■ Electrical D rives

■ G alley  and Laundry

■ Marine A irconditioning

■ A fter Sales Services

Imtech Marine
innovation in System Integration
PO Box 5054 - 3008 AB Rotterdam - The Netherlands 

Te l.+31 (0)10 487 15 08 - Fax+31 (0)10 487 17 45 

E-mail: info.marine©renhs.nl 

Internet: www.imtech.nl & Industry
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