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M /V/ Sten a H ollandica

internationale regels voor de navigatie-veilig-

Op 8 maart j.l. werd de tweede nieuwe RoPax ferry van Stena üne, die op de route Hoek

heid van zeeschepen gaan gelden. Begin

van Holland - Harwich zal worden ingezet, gedoopt door mevrouw T. Netelenbos, de Minis

december 2000 werd namelijk in de Inter

ter van Verkeer en Waterstaat, met de naam “Stena Hollandica”.

nationale Maritieme Organisatie (IMO) de
formele besluitvormingsprocedure rond de

25

herziening van hoofdstuk V (safety of navtgation) van het SOLASverdrag afgerond.
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Op 31 maart werd in Umuiden de KNRMfeddingboot “Johanna Margareta" gedoopt, het
door Damen Shipyards (Gorinchem) gebouwde prototype van een nieuwe klasse RIB.
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Op 31 maart werd in Umuiden de KNRMreddingboot "Johanna Margareta” g e

Reddingboot gaat niet m eer met paarden in /.ee
Nieuwe lanceertechnieken leveren belangrijke tijdwinst op.
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Radio M edische Dienst

doopt, het door Damen Shipyards (Go-

Bij ernstige ongelukken of bij ziekte aan boord van zeegaande schepen, kan de kapitein,

rinchem) gebouwde prototype van een

waar ook ter wereld, een arts van de Radio Medische Dienst om een medisch advies vra

nieuwe klasse RIB. Van dit nieuwe ont

gen.

werp “Harder 2000” zullen na een jaar
uitvoerig testen, ook op alle voor deze
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boot in aanmerking komende stations,
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C om elis Trijntje U K -135 en
Teunis van Atje U K -145
De multopurpose vissersschepen Comefis

de eigenaren, resp. de Fa. S. Pasterkamp

was Jahzeel Trading & Shipping B.V. van
hg. Jan Zeeman, te Urk, die de casco's in
Turkije liet bouwen bij de Ceüktrans Shipyard te Tuzla, b| Istanboel.
Op de voorpagina: De “Kapitein HazewinkeT urt Hoek van Holland mvole actie (Foto KNRM).

N

i eu ws

ISU pollution prevention survey: concern over bunkers
During 2000, member salvors of the In
ternational Salvage Union (ISU) respond
ed to over 300 marine casualties where

Lloyd’s F a m retained its preferred sta

ISU: RECOVERY OF POLLUTANTS
BY MARINE SALVORS - 2000

tus during 2000, when nearly one-third
of ail services covered by the survey

there was a possibility of a pollution

were rendered under this contract - the

event arising.

most regularly utilised salvage agree

Over the course of last year, ISU salvors

ment.

responded to 310 casualties with a po
tential for causing environmental dam
age, as against 232 in 1999 (an in
crease of one-third). The aggregate
figure of cargoes and bunkers salved
rose by just over 36 per cent, from

19 992 tonnM/2.0%)

434,100 tonnes to 591,202 tonnes.
The increase on 1999 is significant, but
the total of pollutants recovered is only

Jo Tankers and
Knutsen 0AS
extend
co-operation

E x xo n Valdez spill: 37,000 tonnes
Knutsen 0AS has acquired two new

half that of 1998, when a total recovery

22,000 DWT chemical parcel tankers

of 1.18 million tonnes was recorded.

Sea E m p ress spill: 70,000 tonnes

As in the case of last year, the recovery

and with these additions Knutsen OAS

is much lower than the levels in the

will own five modern chemical parcel

1994-98 period, primarily due to the ab

tankers with solid stainless steel cargo

sence of laden VLCC salvage opera

tanks. Jo Tankers will market and oper

tions. Other trends include a sharp drop

ate all five tankers under a long-term

in the amount of chemicals involved in

agreement and these two new ships will

salvage operations and a growing focus

310 salvage operations
Pollutants recovered: 591,202 tonnes

on the removal of marine fuels as the

enlarge the Jo Tankers fleet to 42 mod
ern chemical tankers. This will further en

first step in casualty salvage. This is re

able Jo Tankers to step up the quality,

flected in an increase of nearfy 28 per

flexibility and efficiency of its service to

cent in the volume of bunkers recovered
last year.
In 2000, ISU salvors responsible for the

i-J Annual Pollution Prevention Survey
m rm tm M THm M i

OM tHciiM M M

8,906,052 tonne* of oil, chamtcala and other pollutant*
recovered In the 1994-2000 period

its customers.
The Naval yard in Gijon, Spain delivered
the first vessel, MT Isabel Knutsen in

310 salvage assistances reported in the

January this year and the second vessel

survey recovered the following:

is expected to be ready in August 2001.
The new ships meet or exceed the latest

•

71% crude oil

•

2% chemicals

•

•

419,111 tonnes (295,116 tonnes in 1999)
9,992 tonnes (55,665 tonnes)

The amount of crude oil recovered was

quality and environmental

equivalent to around six spills of Sea Em

standards and with 24 fully segregated

protection

press size. While there was a major re

stainless steel cargo tanks, they are able

dirty ballast and non-hydrocarbons)

79,166 tonnes (18,435 tonnes)

duction in the tonnage of chemicals in

to carry over 800 different chemical car

14% bunkers

82,933 tonnes (64,885 tonnes)

volved in casualties, this was matched

goes.

13% other pollutants (e.g. slops,

by an equally steep increase in the ton

Jo Tankers and Knutsen OAS started

nage of other potential pollutants (such

their cooperation in the early 1990's

as slops and dirty ballast).

with the delivery of MT Ellen Knutsen
(17,071 DWT) and MT Synnove Knutsen

In the seven years to end 2000, ISU

(17,071 DWT). This successful coopera

salvors recovered 8,906,052 tonnes of

tion was extended in 1998 with the deliv

potential pollutants. This figure consists

ery of Kristin Knutsen (19,110 DWT).

of 7,671,149

tonnes of crude oil,

Knutsen OAS is a major privately ship

494,385 tonnes of chemicals, 436,787

ping company based in Haugesund

tonnes of bunkers and 303,731 tonnes

Norway. The company owns over 20

of other pollutants (recorded as a dis

vessels, mainly shuttle tankers and CPP

tinct category for the first time in 1997).

tankers however recently they ordered

During 2000, 15 salvage services con

two LNG carriers in Spain for Delivery in

cerned tankers (20 in 1999). The largest

20 02 and 2003.

tanker involved was laden with 140,000
tonnes of crude oil. There was a substan

For more information contact

The 35,000 dwt OBO Bovec went aground near Prince Rupert, British Colum

tial fall in the number of casualties requir

Jo Tankers BV

bia, in March 2000. The vessel was in ballast. ISU salvors removed fuel oil pri

ing shipto-ship transfer services - six, as

Mr. Rick van Westenbrugge.

or to a successful refloating.

against 20 dunng 1999.

Tel: 0181.691234.

C reatief M aritiem
Bedrijven innoveren met studenten

ten leren het maritieme bedrijfsleven be

Onderwerpen

Ook in 2001 organiseert de Technische

ter kennen en werken aan realistische

Eerdere onderwerpen waren:

Universiteit

onderwerpen. De bedrijven krijgen een

Delft,

afdeling

Maritieme

Techniek in samenwerking met de Hoge

aantal nieuwe ideeën aangeretkt

school Rotterdam en Omstreken (HRO),
afdeling Scheepsbouw weer een mnova-

Omvang van de projecten

Werfbednjf:

Bestaande werf verplaatsen naar een andere locatie

Ontwerpen:

Scheepsombouw van duikersvaartuig

Binnenvaart:

Alternatieve voortstuwingssystemen

tieweek op marrtiem gebied.

De projecten zijn afkomstig uit het mari

Hydromechanica:

Problemen worden door eerstejaars stu

tieme bedrijfsleven, De studenten heb

Werfbednjf:

denten geanalyseerd, er worden oploss

ben per groep in totaal ongeveer 240

ingen bedacht en op haalbaarheid beoor

uur beschikbaar.

deeld.

Zij maken gebruik van de faciliteiten van

Een

projectweek

waarin

studenten in teamverband aan de slag

Manoeuvreren bi) scheepssnetieid van 0 knopen
Ergonomische plaatsing keggen enz. bij dwarsscheepse
tewaterlating

Oflshore:

Methode om zware jacket/topsides te tossen.

de TU Delft of de HRO.

Wat was het resultaat?

U bent welkom bij de presentaties op de

Beoordeling en evaluatie

Voor de bedrijven werd een aantal nieu

vrijdagmiddag van de betreffende week

Wat is het doel van de projectweek?

De beoordeling vindt per groep plaats.

we ideeen geopperd waarvan er per on

zijn.

Het doel is de creativiteit van de studen

Elke groep wordt begeleid door een do

derwerp tenminste één of twee Voor ver

Voor meer informatie en aanmelding

ten te stimuleren en hen inzicht te laten

cent van MT die de hele week beschik

dere ontwikkeling bruikbaar leken. De

Bent u als bedrijf geïnteresseerd en heeft

krijgen in hoe kennis kan worden toege

baar is en bij voorkeur ook door een ver

studenten werden met beide benen op

u een onderwerp of probleem dat ge

past aan de hand van een probleem uit

tegenwoordiger van het deelnemende

de grond (of in het water) gezet en kre

schikt is voor één of beide projectweken

de praktijk.

bedrijf.

gen de confrontatie met "wat in het be

of wilt u meer informatie, wendt u dan tot

De evaluatie vindt plaats aan het eind van

drijfsleven leeft” . Het was hard werken

één van onderstaande contactpersonen.

Hoe wordt een projectweek uitge

de week wanneer de groepen hun oplos

geblazen. En het werd duidelijk waar de

U kunt zich aanmelden tot 1 mei 2001.

voerd?

singen presenteren. Dit wordt gedaan

studie toe dient.

Studenten werken in een team, maken

met een voordracht ten overstaan van al

Bedrijven en studenten waren enthou

Prof.ir. S. Hengst, tel: 015.2783882,

een werkverdeling met eigen individuele

le deelnemers en begeleiders, waarbij te

siast.

fax: 015.2788172

verantwoordelijkheden en pakken het

keningen, modellen etc. kunnen worden

probleem als een project aan.

getoond. Een jury bestaande uit de bege

De volgende projectweek

fa*: 015.2788172,

Zij doen verslag van de aanpak van het

leiders van de deelnemende bedniven en

Bij de TU Delft in week 25 van maandag

E-mail: C.Dirkse@wbmt.tudelft.nl

probleem en het verloop van de week en

van de TU Delft stelt de definitieve beoor

18 juni 2001 t/m vrijdag 22 juni 2001.

Faculteit Ontwerp, Constructie en Pro

presenteren de oplossingen.

deling vast.

Bij de HRO in week 29 van maandag 16

ductie,

juli 2001 t/m vri|dag 20 juli 2001.

Mekelweg 2 ,2 6 2 8 CD DeHt.

Het mes snijdt aan twee kanten: studen

Ir. C. Dirkse, tel: 015.2784057,

Wave Knight: tanker with worldwide mission

Afdeling

Maritieme

Techniek,

Symons said the two tankers would sig
nificantly enhance the Royal Navy’s ability
to carry out worldwide operations. She

One of the biggest advances in the new

ecologically

of a new generation of Royal Fleet

vessels is their electric propulsion sys

tankers are double hulled and nearly as

Auxiliary (RFA) tankers that is due to en

tem which is responsible for a significant

large as an Invincibleclass aircraft carri

ter service with the Royal Navy in

reduction in the number of RFA crew

er. They will each have crews of more

By Alan Symes, LPS Staff

February 2002.

needed on a vessel. Both ships succeed

than 80; 22 naval personnel will be re

Correspondent

The 31,OOOtonne Wave Knight (pictured

RFA Oclass tankers which were steam

sponsible for handling a helicopter.

at her recent launch) has electrk: propul

powered and are considered to be more

Defence Procurement Minister Baroness

sion and reflects more efficient, environ
mentally friendly technology than her
steam-powered predecessors.

friendly.

The

fast

fleet

congratulated the shipyard personnel on

Work is under way on fitting out the first

their achievements.

M ost powerful Su lzer
engines lor A .P. M öller
container ships

She was built at the BAE Systems ship

Four Sulzer 12RTA96C Icrw-speed diesel

yard

Cumbria,

engines have been ordered by Odense

north-west England, where her sister

Steel Shipyard A/S in Linda, Denmark,

ship, Wave Ruler, is also being construct

for

ed. Both ships will support the United

Panamax container ships building there

Kingdom's frontline fleet around the

for A.P. Meller

at

Barrownn-Furness,

world.

installation

in

four

large

post-

The four ships are of A.P. Meier's S-/C-

Each ship will be equipped with the latest

class, each having a container capacity

replenishment-at-sea gear and will carry

of 6600 TEU.

about 15,000 tonnes of fuel for warships

The 12-cylinder engines will each devel

and several thousand tonnes of aviation

op 65,880 kW (89,640 bhp) at 100

fuel. The ships will carry enough fuel to
keep one aircraft carrier and six frigates
at sea for about a montti.

rev/min. The engines will be built under li
cence from Wärtsila Corporation by HSD
Engine Co Ltd in Korea.

Ï

Whether you're in H O I l g K O f l g or H O U S t O n ,

Barcelona or Buenos Aires,
one thing remains the same.

The oil.

■
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Now that Exxon and Mobil have joined forces, not only do we have wider distribution,
we deliver the same superior quality lubricants consistently and on time virtually
anywhere you do business. Which makes it easier than ever to use our great
Mobilgard® products. So no matter where your fleet sails, you’ll see better performance
on the horizon. For more information, visit www.exxonmobil.com/lubes

E^onMobil
Marine Lubricants
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Touw fuseert met Binnendijk - Bree
De expertise- en consultancygroep Touw

Expertisebureau K. Zmkweg te Rotter

Onder Expertise Bureau Bmnen<i|k - Bree

Holding en de expertise- en consultancy

dam

ressorteren:

groep Binnendi|k - Bree, waarvan de

Expertisebureau Touw-Jansen te Antwer

hoofdkantoren resp. gevestigd zqn te

pen

Expertise Bureau Bmnendqk - Bree met

ors met vestigingen te New York en

Rotterdam en Amsterdam, hebben de in

Marinco Survey te Vlaardingen

vestigingen te Amsterdam (Schiphol) en

Long Beach (CA)

Rotterdam

Transatlantic Manne Claims Agency met

tentie te gaan fuseren. De streefdatum

International Recovery Services te Am
sterdam (Schiphol)
Associated independent Marine Survey

van de door beide vergaderingen var

vestigingen te New York en Long Beach.

aandeelhouders goedgekeurde fusie is 1
juli 2001.
“Door deze fusie zal een organisatie tot
stand komen die in staat is een uniek

14 cylinders for the Sulzer RTA96C

pakket aar maritiem/technische en goe
deren gerelateerde diensten aan te bifr

Wartsila Corporation has increased the

den. Door integratie van de bestaande

power outputs available from Sulzer

netwerken zal de complete dienstverle

RTA96C low-speed marine diesel en

ning op alle vestigingen van de gefuseer

gines by some four per cent, and also

de bednjven beschikbaar zijn. Dit gecom

added a 14-cytinder model to bnng the

Bore

mm

960

960

bineerde netwerk stelt ons in staat

maximum output available up to 80,080

Stroke

mm

2500

2500

gespecialiseerde diensten aan te bieden

kW (108,920 bhp). The higher powers

Power MCR(Rl)

op internationale schaal” , zegt Maup
Hoppzak, directeur van Touw Holding.

Principal particulars of the RTA96C
old rating

new rating

kW/cylmder

5490

5720

and the 14-cytinder engine are intended

bhp/cylmder

7470

7780

to meet the requirements of shipowners

rev/mmn

100

102

bar

18.2

18.6

Speed(Rl)

“De expertise- en consultancysector zijn

and shipbuilders for both today’s large,

8MEP

niet anders dan andere sectoren. Globali

fast post-Panamax container ships and

Mean piston speed

rV s

8.3

8.5

bar

142

145

6-12

6-12,14

kW

65,880

68,640

bhp

89,640

sering is een algemeen verschijnsel. Ook

the next generation of larger ships of up

Maximum pressure

wij zullen de krachten moeten bundelen

to 10,000 TEU.

Cylinders:

The RTA96C now gives 5720 kW (7780

Power, 12-cylinder engine

zodat we een brede en diepgaande ser
vice kunnen bieden die onze relaties in

bhp) per cylinder maximum continuous

de transportsector wensen. Deze fusie

output at 102 rev/min. Thus the power

stelt ons in staat te voldoen aan de eisen

output of the 12-cytmder RTA96C is in

die gesteld worden in het huidige com-

creased from 65,880 kW (89,640 bhp)

93,360
80,080

kW

Power, 14cylinder engine

108,920

bhp
gAWh

171-163

171-163

g/bhph

126-120

126-120

Fuel consumption, BSFC at full load

merciele klimaat", zegt Frans Vonk, di

maximum continuous output to 68,640

recteur van Binnendijk - Bree.

kW (93,360 bhp).

Onder Touw Holding vallen de volgende

The increased outputs of the RTA96C

bedrijven:

engines are made possible by the very

liner wear in the order ot only 0.03

bon (BSFC) and cylinder lubricating oil

satisfactory service experience with the

mm/KXX) hours.

feed rate. Their times between overhauls

large number of RTA96C engines cur

The new RTA96C engines have the

are expected to be three years for major

met vestigingen te Rotterdam, Gronin

rently in service since the first began op

same dimensions and masses as the ex

components. The NO, emissions of the

gen en M aasvlakte^

eration more than three years ago in

isting RTA96C engines built to the latest

RTA96C are within the limits set by the

Expertise- en Ingenieursbureau De Bei|er

October 1997. For example, engines in

design standard. They also have exactly

IMO regulation m Annex VI of the MAR

te Rotterdam

service are achieving diametral cylinder

the same brake specific fuel consump-

POL 73/78 Convention.

D. Touw Expertise- en Ingenieursbureau

Vacature-site voor technici

volledig overzicht te bieden van de
technische arbeidsmarkt voor werk
nemers en werkgevers. De komen

Op 30 maart j.l. is de eerste techni

technische vacature op het internet

wenst anoniem, plaatsen op de

de maanden zal intensief worden

sche carrière-site van Nederland,

bij de verschillende vacaturebanken

website om in contact te komen

gewerkt aan het benaderen en inte

www.fermat.nl, van start gegaan.

gaf bij de initiatiefnemers van Fer-

met werkgevers. Werkgevers kun

resseren van zowel werkgevers als

De website is vernoemd naar een

mat hetzelfde gevoel.

nen vacatures plaatsen op de web

werknemers.

Franse amateur-wiskundige uit de

Fermat is de enige carrière-site in

site om potentiële werknemers te in

Voor uitgebreide informatie of vra

17e eeuw, die met zijn laatste stel

Nederland speciaal voor technici en

teresseren. Verder is het mogelijk

gen kunt u contact opnemen met

ling de meest geniale wiskundigen

gratis toegankelijk voor werkgevers

om kosteloos kandidaten te zoeken

het Fermat team, info@fermat.nl.

360 jaar tot wanhoop heeft gedre

en werknemers. Werknemers kun

en benaderen.

ven. Het zoeken naar een passende

nen hun curriculum vitae, desge

De doelstelling van Fermat.nl is een

M aritiem e m arkt door

M enso de Jong

H ollands glorie is niet m eer
die de Londense arbitrage

N ieuw bergingscontract:
L O F 2000

toekent. Daarom huren re

Na langdurige onderhandelingen met assura

geringen

sleepboten

deuren en juristen zijn in 1999 verbeterde re

om in de Noordzee en Het

gels, de Scopic-clausule (Special Compensa-

Kanaal assistentie te verle

ton P&l Club), tot stand gekomen voor de

nen, opdat schepen niet

beloning van bergers voor hun extra inspan

op de kust verdagen. Wel

ningen om verontreiniging door olie te voorko

beschikken Smit en Wijs

men. Daarbij zijn vaste tarieven overeengeko

muller over veel kennis

men

over en materieel voor ber

bergingen. Reders en bergers kunnen over

gingen. Mensen en mate

eenkomen assistentie onder een LOF-con-

rieel kunnen bijna overal

tract te verlenen met of zonder Scopic.

schamele

vergoedingen

nu

voor

het

gebruikte

mateneel

bij

binnen 24 uur ingezet wor

Sinds september is er het nieuwe LOF 2000

den, waarbij vaak lokaal

dat in gunstige zin is gewijzigd voor de ber

gehuurde sleepboten wor

gers. Ook Scopic is daarbij herzien, o.a. door

den gebruikt. Tegenover

de berger een vergoeding te geven voor

de afname bij de LOF-con-

draagbaar materieel dat is ingezet, maar uit

tracten staat wel groei bij

eindelijk niet gebruikt. Verder is getracht het

venals de KLM, Philips en de ko

E

wrakopruimingen, waarin beide bedrijven een

aantal disputen onder LOF terug te brengen,

lenmijnen behoorden de bergers

groot aandeel hebben. Volgens de Internation

bijv. door een betere definiëring van het be

en slepers van Smit en Wijsmul

al Salvage Union (ISU), waarbij de meeste ber

grip 'safe condition' bij teruglevering van een

ler eens tot Hollands glorie. KLM

gers zijn aangesloten, waren er in 1999 54

schip aan de eigenaar en een betere regeling

en Philips waren pioniers op hun

wrakopruimingen door ISLHeden tegenover

voor het betalen van verschuldigde rente. Een

gebied, de kolenmijnen zorgden

49 in 1998 en 37 in 1997. IMO studeert bo

nieuwe clausule is het recht van bergers een

voor energie in benarde tijden en de vendien
slepers op een regeling die het kuststaten ge

operatie te beëindigen, hoewel sommigen

voerden spectaculaire acties uit op de wereld

makkelijker moet maken reders

zeeën toen nog niemand sprak over globalisa

en assuradeuren te verplichten tot

tie. Nu zijn de telematica- en internetbedrijven

wrakopruiming binnen de EEZ.

de pioniers, de olie- en gasbedrijven zorgen

Overheden werken helaas niet al

voor onze energie, terwijl milieuOedreigende

tijd mee om dreigende scheeps

rampen op zee meer aandacht krijgen dan

rampen te voorkomen. Het laatste

geslaagde bergingen.

voorbeeld is de lijdensweg van de,

Ook de beeldvorming rond de reddingmaat-

met benzine geladen tanker ‘Cas-

schappijen is veranderd: geen riskante reddin

tor1die op 30 december onder de

gen meer van, bij vliegende storm op onze

Algerijnse kust een scheur aan

kust gestrande schepen, maar zoekacties

dek kreeg. Geen enkel naburig

naar afgedreven surfers en assistentie aan

land wilde het schip beschutting

jachten in nood. Daardoor zijn veel redders

van de wal geven, zelfs niet op

aan de wal nauwer bij het reddingswerk be

een afstand van 4 of 5 mijl, zodat

trokken geraakt; velen recreëren immers op

Tsavliris ruim een maand met het

het water en hebben het wel eens in hun

schip door de Middellandse Zee

broek gedaan bij plotseling opkomend slecht

zwierf voordat de lading naar an

weer. Wel vraag je je af hoe thans hulp gebo

dere schepen kon worden overge

den kan worden als een schip met 2000 pas

pompt bij rustig weer. Daarvoor

sagiers op de Noordzee in moeilijkheden

ontstond nog bijna een ramp door

komt.

dat een schip over de sleeptros
voer. Gelukkig had men die tijdig

Tsavliris grootste berger

laten zakken. Regeringen vinden

In oktober had de Griekse berger Tsavliris

het blijkbaar minder erg dat de

met 37 contracten het grootste aandeel in de

zee door olie verontreinigd wordt,

88, tot dan in 2000 aangemelde contracten

al hebben zij conventies onderte

op basis van Lloyd's Open Form (LOF). Smit

kend om dat te voorkomen, z o

en Wijsmuller prefereren sleepwerk wegens

lang hun kusten maar verschoond

de afname van het aantal ongevallen en de

blijven.
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Aci

voorzien dat dit een nieuwe bron voor dispu

reeds dat de veel geroemde güjgoten, zoals

ten zal worden. De tekst van LOF 2000 is bo

toegepast in vliegtuigen, bij een slingerend

Het begint er immers steeds meer op te lijken

vendien sterk vereenvoudigd en ingekort, met

schip kunnen knikken en zelfs het reddingviot

dat de Europese Commissie scheepvaartvei-

name door een aantal clausules onder te

onder water kunnen duwen. Ook is onderzoek

ligheid niet meer de grootste pnonteit geeft;

brengen in een nieuw document: Lloyd's Stan

verricht naar zaken als noodverlichting en on

een belangrijker zaak kan zijn het naar zich

dard Salvage and Arbrtration (LSSA) Clauses.

ven? Maar zelfs dan is succes niet verzekerd.

duidelijkheden op vluchtwegen, maar een fun

toetrekken van de macht door de controle op

damenteel onderzoek moet er nog komen

en de regelgeving over de scheepvaart over

Het betekent niet dat bergers nu tevreden

naar betere methoden de mensen veilig in de

te nemen van de nationale autoriteiten. In de

zijn. Nieuwe problemen zijn opgedoemd. Zo

reddingboten te knjgen.

Verenigde Staten timmert de vereniging van

werd Milford Haven Port veroordeeld tot een
boete voor nalatigheid bij de stranding van de
tanker ‘Sea Empress’. Dit gebeurde op grond
van de Water Resources Act die eigenlijk al
leen bedoeld was voor verontreiniging op het
land. Hoewel de Britse regering twee jaar te
rug heeft toegezegd dit te zullen herstellen, is
daar nog niets van terecht gekomen. Bergers
vrezen dan ook in het VK veroordeeld te kun
nen worden, indien bij een berging het milieu
wordt verontreinigd ondanks hun inspannin
gen. Zij kunnen zich onder deze wet niet be
roepen op ‘responder immunity’. Deze be
scherming is wel opgenomen in de Civil
Liability Convention 1992 en de Hazardous
and Noxious Substances Convention 1996
(HNS). Daarentegen heeft IMO responder im
munity geschrapt in het ontwerp voor de Bun
ker Liability and Compensation Convention,
omdat enkele landen daar bezwaar tegen
hadden. Het hierover gehouden congres in
maart -na het schrijven vah dit artikel- kan
zulks weer rechtgezet hebben. Voor het daar
bij noodzakelijke lobbyen moet je natuurlijk
wel met een sterke delegatie op het congres
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komen. Of Nederland dat zal doen, is helaas
onzeker nu DGG maar een beperkt aantal ex

Voor betere reddingboten op passagiers

cruisereders wel aan de weg over veiligheid,

perts naar zo’n bijeenkomst mag sturen. De

schepen moeten we waarschijnlijk wachten

maar dit wordt nu overschaduwd door het

KVNR-leden willen wel experts beschikbaar

totdat er een ramp geschiedt. Dan vraagt het

probleem dat mensen met een handicap toch

stellen, maar ook die mogen lang niet altijd

publiek om actie tegen de ‘roekeloze rederij

een cruise moeten kunnen meemaken.

meer mee met de officiële delegatie. Overi

en die mensenlevens opofferen voor groter

gens is HNS 1996 nog niet van kracht. Geen

gewin'. Die beroepen zich er uiteraard op dat

Hoe moeilijk het is regels te veranderen toont

enkel ELHand heeft de conventie geratifi

hun reddingsystemen voldoen aan alle SO-

ook de jarenlange strijd van Ernst Vossnack

ceerd. Politici hebben het kennelijk te druk

LASeisen, maar is dat tegenwoordig nog vol

om de conventies over Gross Tonnage (GT)

met het formuleren van nieuwe, het publiek

doende? Georgette Lalis, de afgetreden Euro

en Load Lines aan te passen. Die resulteren in

aansprekende voorstellen ten aanzien van de

pese Commissaris voor zeetransport, zei

minder veilige schepen met een minimaal vrij-

veiligheid op zee om het minder spectaculaire

vorig jaar: The maritime industry is living de

boord en zo min mogelijk GT om zo haven-

werk van ratificatie van bestaande afspraken

cades in the past. They don't realise that pu

kosten te besparen. Het open containerschip

aan te pakken. Een gunstige uitzondering

blic opinion is focused on them".

met een hoog vrijboord, waarmede Nedlloyd

daarop is de EUoogmg een beter toezicht te

Cruiserederijen kunnen bijv. onderzoeken wel

pionierde, is volgens hem en zijn aanhangers

verkrijgen op een veilige belading en lossing

ke belemmeringen er zijn voor de toepassing

een aanmerkelijk veiliger schip. Engelse en

van bulkers door terminafoperators. Die trek

van de veiliger geachte vrijevakeddingboten

Duitse scheepvaartbladen geven thans veel

ken zich vaak niets aan van het stuwageplan

op een passagiersschip. Als betere redding

aandacht aan Vossnack's ideeën, maar re

voor een goede trim en ladingverdeling.

systemen niet zijn te gebruiken door belem

ders, IMO en regeringen zwijgen in alle talen.

meringen bij de regelgeving zouden de reders

Weliswaar hebben velen sympathie voor zijn

Reddingen o p zee

dat moeten rondbazuinen opdat regeringen

voorstellen, maar alleen min of meer heime

Met het groter worden van passagierssche

sneller tot actie komen. Zo'n luide alarmering

lijk. Geen van de direct erbij betrokkenen durft

pen, met navenant meer passagiers, groeit

is ongetwijfeld het moeilijkst te realiseren. Re

er openlijk voor uit te komen dat we niet kun

de belangstelling voor het probleem hoe snel

ders prefereren stille diplomatie om de goede

nen doorgaan steeds hogere stapels contai

en veilig een schip te verlaten onder ongunsti

samenwerking met de regelgevers niet in ge

ners op dek te stuwen. Vossnack stett zelfs

ge omstandigheden. TNO in Soesterberg

vaar te brengen en het publiek niet te veront

voor de GT-conventie maar geheel te herroe

heeft daartoe reeds onderzoek gedaan sa

rusten. Maar zouden regelgevers niet juist bit)

pen wanneer het niet mogelijk is het gebruik

men met andere, voornamelijk Scandinavi

zijn met een krachtiger stellingname van de

van GT voor de berekening van de havenkos-

sche instellingen en bedrijven. Daarbij bleek

rederswereld, indien regels herziening behoe

ten af te schaffen.
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IM O k iest voor technologische
vernieuw ing
Binnen anderhalf jaar van nu zullen nieuwe internationale regels voor de navigatie-veiligheid van zeeschepen gaan gelden.
Begin december 2000 werd namelijk in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de formele besluitvormingsprocedure
rond de herziening van hoofdstuk V (safety of navigation) van het SOLAS-verdrag afgerond.

et Maritime Safety Com m ittee

die in de loop der jaren in het kader van de

hoofdstuknndeling is als volgt:

(MSC) ging tijdens haar

73e

IMO tot stand zijn gekomen. In de Nederland

I.

General provisions

vergadering definitief akkoord

se wetgeving is dit Verdrag ter bescherming

II.

Construction - Subdivision and stability,

met het herziene hoofdstuk,

van mensenlevens op zee vooral geïmple

dat nu op 1 juli 2 0 0 2 internatio

menteerd en uitgewerkt in het kader van de

III.

Construction - Fire protection, fire detec

H

machinery and electrical installations

Schepenwet en uitvoeringsbesluiten daarvan.

tion and fire extinction

Het herziene hoofdstuk V om vat een aantal

Andere bekende IMO-verdragen zijn onder

IV. Radiocommunications

wezenlijke veranderingen en vernieuwingen

meer het zee-aanvaringsverdrag (COLREG),

V.

ten opzichte van het bestaande hoofdstuk,

het verdrag met betrekking tot opleiding en di-

VI. Carriage of cargoes

naal van kracht zal worden.

Safety of navigation

met name op het punt van navigatie-uitrus-

plomering van zeevarenden (STCW), het ver

VII. Carriage of dangerous goods

tingsverplichtingen van zeeschepen. Z o is in

drag met betrekking tot opsporing en redding

VIII. Nuclear ships

het nieuwe hoofdstuk onder m eer een fo rm e 

(SAR) en het verdrag ter voorkoming van mi

IX. Management for the safe operation of

le basis gelegd voor de Voyage Data Recor

lieuverontreiniging door zeeschepen (MAR

der (VDR), voor het Automatic Identification

POL).

X.

System (AIS) en voor het Electronic C h art Dis

Na eerdere versies van 1914, 1929, 1948

XI. Special measures to enhance maritime

play and Information System (ECDIS).

en 1960 kwam in 1974 een flink vernieuwd

In dit artikel wordt op hoofdlijnen op h e t nieu

SOLASverdrag tot stand, dat in feite de basis

we hoofdstuk V ingegaan.

heeft gevormd voor sindsdien verdere ver-

ships
Safety measures for high-speed craft
safety
XII. Additional safety measures for bulk car
riers

nieuwings- en herzieningsoperaties. Zo volg

De afzonderlijke hoofdstukken en voorschrif-

H et S O L A S 1974-verdrag

den een Protocol in 1978, en een groot aan

ten zijn in de loop der tijd nader uitgewerkt en

De International Convention f o r the S afe ty of

tal amendementen in de periode 1981-2000.

mgevuld met al dan met bindende onderlig-

Life at Sea (SOLAS) is één van de belangrijke -

Het Verdrag, of in feite de bijlage bij het eigen

gende instrumenten (codes, resoluties, circu

zo met het belangrijkste op bevordering van

lijke Verdrag, is ingedeeld in 12 hoofdstukken

laires e.d.).

de maritieme veiligheid gerichte verdragen

en kent daarnaast enige aanhangsels. De

Tijdens de 73e vergadering van het Maritime

Safety Committee lagen amendementen voor

ling van een zgn. Correspondence group on

le Maritieme Organisatie dat meer fundamen

op de hoofdstukken II, V, IX en X. In dit artikel

der leiding van Noorwegen. Met name de No

tele

wordt nader ingegaan op de herziening van

ren waren grote voorstanders van een funda

slechts om de vier jaar kunnen plaatsvinden,

hoofdstuk V.

mentele herziening en functionalisering van

kwam er fors wat druk op de ketel om een in

wijzigingen

van

het

SOLAS-verdrag

het hoofdstuk, daarin gesteund door vooral

1998 in werking te treden herziening tijdig af

Aanleiding tot en voorbereiding
van de herziening van
hoofdstuk V

Duitsland en Nederland. De drie genoemde

te ronden. Procedureel vormde de 42* zitting

landen waren er ook voorstander van om de

van het Subcommittee in juli 1 9 % de aller

“menselijke factor' nadrukkelijker in het her

laatste mogelijkheid om een afgerond voor

Aanleiding tot herziening

ziene hoofdstuk in te bedden, onder meer

stel aan MSC aan te bieden, zodat MSC daar

Het bestaande hoofdstuk V van het SOLAS-

door in het hoofdstuk een verbinding te leg

over

verdrag werd voorbereid in de jaren zeventig,

gen met het STCW-verdrag. In het licht van

besluiten en het nieuwe hoofdstuk V 18 maan

in

haar

najaarszitting

zou

kunnen

en werd in 1980 van kracht. In de loop van de

dat laatste werden door Duitsland en Neder

den later in werking zou kunnen treden. Tij

jaren tachtig werd snel duidelijk dat het hoofd

land voorstellen gedaan voor een Code of Sa

dens NAV 42 strandde het proces echter vol

stuk de tand des tijds niet lang zou kunnen

fe Navigation and Watchkeeping, die aan zo

ledig, omdat door tegenstand van enkele

doorstaan, gezien onder meer de snelle tech

wel het SOLAS- als het STCW-verdrag zou

grotere vlaggestaten (Liberia, Panama, Grie

nologische ontwikkelingen. Zo raakte de (in

moeten worden opgehangen, en die de meer

kenland, Japan e.a.) géén consensus kon

het huidige hoofdstuk V nog opgenomen) uit-

gedragsmatige, procedurele aspecten van de

worden bereikt over een aantal door andere

rustingseis met betrekking tot een radiorich-

navigatie-veiligheid zou moeten beschrijven

landen (waaronder Nederland) van fundamen

tingzoeker door de opkomst van elektroni

en bundelen. Na vele discussies over de op

teel belang geachte nieuwe uitrustingsver

sche radioplaatsbepalings-systemen al snel

zet en bedoeling van deze Code besloot eerst

plichtingen. Met name het nieuwe automatic

achterhaald. Deze eis werd weliswaar begin

NAV en vervolgens MSC om de voorstellen

Identification system (AIS) en de nieuwe voya-

jaren negentig aangevuld met de mogelijkheid

van Duitsland en Nederland niet te volgen,

ge data recorder (VDR) speelden in deze dis

om in plaats van een radiorichtingzoeker een

enerzijds omdat vele landen van mening wa

cussie een rol, maar de discussie werd mede

elektronische radionavigatieontvanger te voe

ren dat aan een dergelijke Code, mede in het

bepaald door de tegenstellingen rond het al

ren, maar duidelijk was dat het hierbij ging om

licht van de bestaande STCW-Code, geen be

dan niet aanvaarden van rasterkaart-syste-

een stoplap-benadering. Niet alleen de tech

hoefte was, anderzijds ook omdat landen zor

men (RCDS) als -al dan niet tijdelijk- alternatief

nologische ontwikkelingen waren daarbij een

gen uitspraken over de met de Code of Safe

voor het beoogde vectorkaart-systeem (EC

factor (naast de ontwikkeling van satelliet-navi-

Navigation

DIS). Tot teleurstelling van vele -met name Eu-

gatiesystemen was inmiddels ook de elektro

formele verbinding tussen SOLAS- en STCW-

ropese- landen werd daarmee de “ 1998-trein”

nische zeekaart in opkomst, en werd reeds

verdrag, dan wel over een té concrete vast

gemist.

voorzichtig gepraat over wat later AIS zou

legging van de verplichtingen en verantwoor

gaan heten), maar ook werden steeds vaker

delijkheden

tekortkomingen van het bestaande hoofdstuk

overheid, de reder en de gezagvoerder. Ook

Tijdens NAV 43 (juli 1997) maakte het Sub

V geconstateerd, als de opzet en structuur

de beoogde functionele benadering van het

committee een nieuwe start, nu gericht op

daarvan, de beperkingen van het hoofdstuk in

hoofdstuk leidde tot vaak felle discussies tus

aanvaarding van het nieuwe hoofdstuk V in

de relatie tot andere verdragen (o.a. het ver

sen voor- en tegenstanders, in welke discus

2000 en inwerkingtreding in 2002. Gaande

nieuwde STCW-verdrag") en andere SOLAS

sies doorgaans verschillende belangen (vlag-

weg bleek er ook meer bereidheid tot het slui

and Watchkeeping te

van

leggen

onderscheidenlijk

de

De “tweede ronde” (1997-2000)

hoofdstukken (o.a. het nieuwe hoofdstuk IV,

gestaten, kuststaten, industriële belangen)

ten van compromissen en -daardoor- het be

waarin het GMDSS"1) wordt geregeld), en het

door elkaar heen speelden. Uiteindelijk werd

reiken van consensus. Over de stelling dat er

vaak onduidelijke karakter van de concrete

op dit punt een compromis gevonden in een

iéts moest gebeuren met het verouderde

voorschriften hetgeen leidde tot verschillen in

combinatie van een descriptieve en een func

hoofdstuk V bestond ook in feite geen discus

interpretaties. Al deze tekortkomingen vroe

tionele beschrijving van uitrustingsverplichtin-

sie meer. Met betrekking tot VDR, AIS en EC

gen om een integrale vernieuwing van het

gen (zie hierover nader hieronder).

DIS (raster versus vector) werden compro

hoofdstuk, niet alleen om de toepassing van

Genoemde belangentegenstellingen kwamen

missen gezocht en gevonden, zij het voor AIS

nieuwe technologie mogelijk te maken, maar

echter het meest naar voren in de discussies

en VDR uiteindelijk pas definitief tijdens de fi

óók om het in “technische” zin zodanig op te

over de (nieuwe) uitrustingsverplichtingen.

nale (73e) zitting van MSC. Een forse hobbel

zetten dat de voorschriften meer ruimte zou

Met name grotere vlaggestaten toonden hun

die tijdens de 45e zitting van NAV (juli 1999)

den bieden voor toekomstige ontwikkelingen.

terughoudendheid ten opzichte van nieuwe

nog genomen moest worden vormde een Ja

Een meer functionele benadering van het

uitrustingsverplichtingen, en ten opzichte van

pans voorstel -opnieuw gesteund door de gro

hoofdstuk was daarbij het uitgangspunt, in te

uitbreidingen van bestaande verplichtingen.

tere vlaggestaten- om alsnog op basis van

genstelling tot de traditionele descriptieve be-

Aan de andere kant stonden belangrijke kust

een

nadenng: het zou er niet zozeer om moeten

staten die juist grote behoefte toonden aan

voorzien in een rechtvaardiging van de nieuwe

gaan wélk apparaat precies aan boord zou

dergelijke vernieuwingen en uitbreidingen;

uitrustingsverplichtingen. Gezien de stand in

moeten zijn, maar vooral wat een apparaat

rampen die voorvielen in de jaren negentig,

de herzieningsprocedure was dit een poten

zou moeten kunnen, welke functie het zou die

als die met de Braer, de Sea Empress en de

tiële bom onder de hele operatie. Na een prin

nen te vervullen.

Estonia, droegen alleen maar verder bij aan

cipiële discussie hierover in het Subcommit

de standpunten van die landen. Daar tussen

tee -mede gevoed door een door Nederland
voorbereide en gezamenlijk met een aantal

kosten/batenanalyse

methodisch

te

De ‘eerste ronde" (1992-1996)

door speelden nog de posities van landen

In 1992 gaf het Maritime Safety Committee

met industriële belangen, zoals bijvoorbeeld

andere Europese landen ingediende reactie

opdracht aan het Subcommittee on safety of

in de verdere ontwikkeling van de elektroni

op het Japanse voorstel- en het deels tege

navigation (NAV) om voorstellen te doen voor

sche zeekaart (ECDIS) en de transponder

moetkomen aan Japan op een aantal concre

de herziening van hoofdstuk V. NAV startte de

(AIS).

te wensen kon deze bom echter vrij snel on

eigenlijke herzieningsoperatie met de instel

In het licht van de regel binnen de Internationa

schadelijk worden gemaakt. Ook ontstonden

• vissersschepen
Daarnaast kunnen de lidstaten zekere vrijstel
lingen verlenen aan schepen zonder mechani
sche voortstuwing en -onder zekere voor
waarden- aan schepen die tijdens een reis
écht onder de kust blijven.
Verplichtingen van verdragsluitende parh/en
In een aantal voorschriften van het nieuwe
hoofdstuk V worden aan de verdragsluitende
partijen onder meer de navolgende verplich
tingen opgelegd:
• het in voorkomende gevallen uitgeven van
navtgabe-waar schuwingen;
• het voorzien in meteorologische berichtge
ving, -waarschuwingen en -dienstverlening;
het stimuleren dat schepen onder de eigen
vlag bijdragen aan het verzamelen van me
teorologische gegevens;
• het voorzien in opsporings- en reddings
er nog forse last minute discussies met en

voor verplichte rapportagesystemen en voor

binnen de International Hydrographic Organi-

vessel traffic services (VTS).

diensten (search and rescue, SAR) en in de
uitvoering en coördinatie van SAR-acties’1);
• het voorzien in de verzameling, verwerking

zation (IHO) over de definitie van het begrip
Onder grote druk wist NAV 45 haar werk

O pzet en structuur van het nieu
we hoofdstuk V

zaamheden echter zodanig af te ronden dat

Binnen het nieuwe hoofdstuk V kunnen 4 cate

er een min of meer voldragen voorstel aan

gorieën van voorschriften worden onderschei

het Maritime Safety Committee kon worden

den:

niet: verplichte) routenngsmaatregelen, in

gedaan. Alleen op de meer politieke "hang

• algemeen: toepassing, definities, uitzonde

beginsel na vaststelling daarvan door de

nautical chart.

punten” bleven zaken tussen vierkante haken

ringen;

en verspreiding van hydrografische gege
vens; het uitgeven van zeekaarten en nauti
sche publicaties;
• het waar nodig implementeren van (al dan

IMO;

staan, ter besluitvorming door MSC. Het be

• verplichtingen van verdragsluitende partij

• het waar nodig implementeren van (al dan

trof hier onder meer de toepasselijkheid van

en: diverse verplichtingen die de lidstaten

niet: verplichte) rapportagesystemen, in be

hoofdstuk V op oorlogs- en overheidssche-

van het Verdrag op zich dienen te nemen;

pen, en de uitrustingsverplichting v.w.b. AIS

• scheepsgebonden verplichtingen: met na

ginsel na vaststelling daarvan door de IMO;
• het waar nodig implementeren van ver-

en VDR voor bestaande schepen. Tijdens de

me uitrustingsverplichbngen van schepen

keersbegeleidende systemen (vessel traf

"eerste lezing” (MSC 72, mei 2000) werd een

en bijbehorende voorschriften;

fic services, VTS);

aantal van deze hangpunten opgelost; de ove

• operationele verplichtingen: verplichtingen

• het waar nodig toepassen en onderhouden

nge werden tijdens de “tweede lezing" (MSC

van kapiteins en bemanningen met betrek

van hulpmiddelen voor de navigatie (radio-

73, november/december 2000) geklaard.

king tot de veilige navigatie van schepen.

Over het uiteindelijk heetste hangijzer (de

Op eik van deze categorieën wordt in het on

VDR-verplichting voor bestaande vrachtsche

derstaande op hoofdlijnen ingegaan.

navigatie-systemen,

vaarwegmarkering

e.d.);
• het voorzien in een kwalitatief en kwantita
tief voldoende bemanning op schepen on

pen) kon ook tijdens MSC 73 echter geen
Algemeen

der de eigen vlag; het voorzien in regelin

deze verplichting niet in het nieuwe hoofdstuk

De hoofdregel van hoofdstuk V is dat het van

gen ter zake van de aan boord van de

V is opgenomen. Onder druk van de Verenig

toepassing is op alle schepen11) op alle soor

eigen schepen te gebruiken voertaal tus

de Staten werd tijdens MSC 73 wél een Reso

ten reizen. Direct daarop worden onder meer

sen de bemanning onderling; als hoofdre

lutie aanvaard waarmee besloten werd om

oorlogsschepen en overheidsvaartuigen in

gel dient het Engels te worden gebruikt in

alsnog de toegevoegde waarde en haalbaar

beginsel van de toepassing van het hoofdstuk

de communicatie tussen bemanning en

heid van een VDR-verplichting voor bestaande

uitgezonderd, maar wél “aangemoedigd” het

loods en bij de schip-schip en schipwal

vrachtschepen nader te onderzoeken. Het

hoofdstuk zo veel mogelijk na te leven. Boven

communicatie.

NAV-Subcommittee werd opgedragen dit on

dien wordt het aan de lidstaten overgelaten

Binnen deze categorie is in het nieuwe hoofd

derzoek uit te voeren en vóór 1 januari 2004

om te bepalen:

stuk V de bestaande regeling inzake de

af te ronden, opdat de resultaten van het on

• in welke mate schepen die alléén op bin

Noord-Atlantische Uspatrouilledienst gehand

derzoek nog kunnen worden meegenomen in

nenwateren varen aan de bepalingen van

haafd, zij het dat de uitwerking -met name de

de voor dat jaar voorziene besluitvorming

het hoofdstuk moeten voldoen;

financiermgsregeling- in het kader van de her

overeenstemming worden bereikt, waardoor

over SOLAS-amendementen.

• in welke mate de volgende categorieën

zieningsoperatie enigszins is aangepast. De

schepen kunnen worden vrijgesteld van de

regeling omvat enerzijds de toezegging van

procedure zo’n acht jaar in beslag genomen.

toepassing van een aantal voorschriften,

de Verenigde Staten om de exploitatie van de

In die periode zijn overigens -in 1992 en

waaronder de voorschriften met betrek

Uspatrouilledienst te continueren, anderzijds
de verplichting van lidstaten om aan de in

Al met al heeft de eigenlijke IMOherzienings-

1996- nog wél kleinere, maar op zich beteke

king tot de navigatienirtrusting:

nisvolle wijzigingen van het bestaande hoofd

- schepen kleiner dan 150 GT op alle reizen

standhouding van de dienst (financieel) bij te

stuk tot stand gekomen, zoals een verdrags

- schepen kleiner dan 500 GT op niet-inter-

dragen.

basis voor verplichte routeringsmaatregelen,

nationale reizen’

Van Dam Marine Contracting B.V. in Rozenburg (Z-H)
is een ingenieursbureau, voor de Offshore en Maritieme Industrie,
gespecialiseerd in nieuwbouw en verbouwingen van mobiele off
shore eenheden en schepen.
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Naval Architect/Project Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

■ Uitvoeren

- HTS/TU-Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek

van hydrostatische berekeningen

- Maken van "sta b ility booklets"

- M inim aal enkele jaren relevante werkervaring

- Voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van stabiliteits-

- Bekend met regelgeving van Classification Authorities
- Kennis van Hydrostatica Software (bij voorkeur GHS)

proeven
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept
engineering/detail engineering

Structural Design Engineer m/v
Profiel:

Werkzaamheden:
-

Ontwerpen en berekenen van staalconstructies

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept enginee

-

HTS-opleiding/Scheeps-/werktuigbouwkunde

- M inim aal enkele jaren relevante werkervaring
- Bekend m et regelgeving van Classification Authorities

ring/detail engineering

- Kennis van Finite Element Software
(bij voorkeur Ansys/Staad)
- Technisch inzicht en creatief in het vinden van oplos
singen

Piping Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Ontwerpen van piping systems, MK en booruitrustingen

- HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde

- Ontwerpen van PSID^

- M inim aal enkele jaren relevante werkervaring

- Opstellen van Plotplans
- Het maken van Isometrics en MTO's

Autocad Tekenaars Constructeur Offshore/Scheepsbouw m/v
Werkzaamheden:
-

Profiel:

Het maken van Detail Constructie & Werkplaats

- HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde

tekeningen en MTO's

- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

Vooralle genoemde functies g eld t

Indien u geïnteresseerd bent in een van bovengenoemde

- Goede beheersing van de Engelse taal in w oord en

functies, kunt U Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae

geschrift
- Gedegen kennis van Autocad
- Enthousiasme, gevoel voor verantwoordelijkheid
- Kennis van Tribon is een Pré

richten aan:

Van Dam M arine C o n tra ctin g B.V.
Postbus 1110
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager

Scheepsgebonden verplichtingen

terfianóe verplichtingen betreffende het opera

omvangrijk en tamelijk gecompliceerd geheel

Onder deze categorie voorschriften vallen

tionele gebruik van navigatieuitrusting en an

geworden, mede omdat in de herzieningsope

met name de voorschriften met betrekking

dere operationele zaken die van belang wor

ratie juist op het punt van (nieuwe) urtrustings-

tot concrete urtrustmgsverplichtingen en daar

den geacht voor de navigatteveilighed, zoals:

eisen compromissen moesten worden ge

aan verbonden voorwaarden, zoals:

• het gebruik van de (automatische) stuunn-

zocht en -daarmee- nuances moesten worden

• principes met betrekking tot brugontwerp,
met betrekking tot het ontwerp en de op
stelling van navigatieuitrusting en -syste
men, en met betrekking tot brugprocedures;

aangebracht. In het onderstaande wordt voor

nchting en het testen daarvan;
• het bijwerken van zeekaarten en nautische
• het bijhouden van wacht- en andere journa
• het gebruik van noodsignalen en van veilig
heids- en noodberichten;

• elektromagnetische compatibiliteit;
• prestatieeisen (performance standards),

• uitrustingseisen voor verschillende catego
rieën van schepen;
• voorschriften met betrekking tot het uit
zicht vanaf de brug;
• voorschriften met betrekking tot het em- en
debarkeren van loodsen.

schetsen van de verplichtingen waaraan sche
pen na 1 juli 2002 moeten voldoen.

• voorbereiding van de reis en reisplanning.
Grofweg kent voorschrift V/19 de volgende

inspecties en (type-) keuring van navigatieuitrusting en navigatiesystemen;

mentatie van het nieuwe hoofdstuk V in de Ne
derlandse wetgeving, een algemeen beeld te

len;

• onderhoud van apparatuur;

schrift V/19 daarom op hoofdlijnen toegelicht
teneinde, hangende de uitwerking en imple

publicaties;

Verplichtingen met betrekking
tot de navigatie-uitrusting

categonenndeling voor het stelten van ver

De kem van het nieuwe hoofdstuk V wordt ge

ting:

vormd door de voorschriften V/19 en V/20,

A. alle schepen, ongeacht hun grootte

die de eigenlijke verplichtingen (carriage re

B. alle schepen >150 GT, passagierssche

quirements) bevatten met betrekking tot door
schepen te voeren navigatie-apparatuur en -

plichtingen betreffende de navigatie-uitrus

pen ongeacht hun grootte
C. alle schepen >300 GT, passagierssche

De voorschriften met betrekking tot de navi-

systemen. Deze voorschriften komen na 1 juli

gatie-uitrusttng zijn binnen deze categorie de

2002 in de plaats van het bestaande voor

D. alle schepen >300 GT op internationale

pen ongeacht hun grootte

meest vernieuwende; op deze voorschriften

schrift V/12 (shipborne navigational equip

reizen, vrachtschepen 2500 GT op niet-in-

wordt in de volgende paragraaf nader inge

ment).

ternationale reizen,

gaan.

Voorschrift V/20 richt zich alléén op de zgn.

ongeacht hun grootte (NB: het betreft hier

passagiersschepen

voyage data recorder (VDR), alle overige uit

meer specifiek de categorie waarop de

Operationele verplichtingen

rustingseisen zijn neergelegd in voorschrift

verplichting om te zijn uitgerust met AIS

Onder deze categorie voorschriften vallen al-

V/19. Dit laatstgenoemde voorschrift is een

van toepassing is)

Onderstaand schema geeft de uitrustingseisen per categorie schepen op hoofdlijnen weer.

categorie

A

B

c

D

E

F

G

H

urtrustingseis™)
standaard magnetisch kompas*

X

X

X

X

X

X

X

pelorus/peilkompas*

X

X

X

X

X

X

X

voorzieningen voor kompas-compensatie

X

X

X

X

X

X

zeekaarten/nautische publikaties, of ECDIS

X

X

X

X

X

X

X

back-up voorziening voor ECDIS™)

X

X

X

X

X

X

X

radionavigatieontvanger *

X

X

X

X

X

X

X

radar-reflector*11)

X
X

geluidssignalenontvanger*1)

X

X

X

X

X

X

telefoon voor noodstuurpositie*

X

X

X

X

X

X

X

tweede magnetisch kompas'

X

X

X

X

X

X

dagseinlamp*

X

X

X

X

X

X

echolood'

X

X

X

X

X

9 GHz radar (3 cm )'

X

X

X

X

X

elektronische plot-apparatuur

X
X

X

X

X
X

log (vaart en verheid door het water)'

X

elektronische kompasweergave (THD)*S)

X

automatisch identificatie-systeem (AISP)

X

X

X

X

gyrokompas'

X

X

X

X

gyrodochterkompas'

X

X

X

X

gyropeilkompas

X

X

X

X

indicatoren voor o.a. roer- en schroefstand'

X

X

X

X

autoelektronische plotapparatuur (ATA)*

X

X

X

X

3 GHz (10 cm) of tweede 9 GHz radar*

X

X

X

tweede autoelektronische plotapparatuur*

X

automatische radar-plotapparatuur(ARPA)'

X

X

stuur- of wegautomaat*

X

X

boe Waanwijzer'

X

log (vaart en verheid over de grond)*

X

E. alle schepen >500 GT

Waar nodig kunnen deze Resoluties op een

ment. Daarbq wordt gewezen op aspecten ais

F. alle schepen >3000 GT

relatief simpele wijze worden gewijzigd.

de communicatie op de brug, besluitvorming,

G. alle schepen a l 0.000 GT

vermoeidheid (fatigue) en verminderde waak

H. alle schepen >50.000 GT

Naast de in Resoluties neergelegde perfor

zaamheid, en op -meer in het algemeen- het

De concrete uitrustingsverplichtingen zijn In

mance standards voor navigatie-apparatuur

voorkómen van menselijk falen. Aan dit voor

voorschrift V /19 naar deze categorieën inge

kent het nieuwe hoofdstuk V overigens nog

schrift is een tijdens MSC 73 goedgekeurde

deeld.

een flink aantal andere in Resoluties gevatte

Resolutie gekoppeld die richtlijnen geeft met

uitvoeringsregelingen, veelal met het karakter

betrekking tot ergonomische critena voor

Voorschrift V/19 geldt vanaf 1 juli 2002 on

van richtlijnen of aanbevelingen voor de toe

bruguitrusting en -layout. Daarnaast zijn in het

verkort voor op of na die datum gebouwde

passing van bepaalde voorschriften. Een aan

kader van dit voorschrift performance stan

schepen (new ships). Voor schepen gebouwd

tal voorbeelden:

dards ontwikkeld voor geïntegreerde brug-

vóór 1 juli 2002 (existing ships) geldt dat zij:

• Res. A.528(13) - Recommendation on

• moeten voldoen aan de uitrustingseisen
van het bestaande hoofdstuk V (bestaande
voorschriften V / l l , V/12 en V/20), tenzij
zij voldoen aan het nieuwe voorschrift
V/19;

Weather Routeing
• Res. A.529Ü3) - Recommendation on Ac
curacy Standards for Navigation
• Res. A.572(14) - General Provisions on
Ships' Routeing

• uiteriijk op de datum van de eerste jaarlijk
se inspectie na 1 juli 2002 uitgerust moe

systemen (IBS) en voor geïntegreerde naviga
tiesystemen (INS).

• Res. A,706(17) - World Wide Navigational
Warning Service

Automatic Identification system (AIS)
Een automatisch identificatie systeem (AIS)
dient volgens paragraaf 5 van het nieuwe
voorschrift V / l9-2.4 in staat te zijn om:
• automatisch informatie te verstrekken aan

ten zijn met de op grond van het nieuwe

• Res. A.85K20) - General Principles for Ship

daartoe urtgeruste kuststations, andere

voorschrift V/19 vereiste radionavigatie-

Reporting Systems and Ship Reporting Re

schepen en vliegtuigen, in ieder geval over

ontvanger;

quirements

de identiteit van het schip, scheepstype,

• uiterlijk op de voor de betreffende catego
rie schepen in voorschrift V /l 9-2.4 gestel
de datum moeten zijn uitgerust met een au
tomatisch identificatie-systeem (AIS).

• Res. A.857(20) - Guidelines on Vessel Traf
fic Services
• Res. A.889(21)- Recommendation on Pilot
Transfer Arrangements

In voorschrift V/19 is bij de meeste concrete
uitrustingsverplichtingen een evenwicht ge

• Res. A.893(21) - Guidelines for Voyage
Planning

positie, koers, vaart, navigatie-status en an
dere veiligheids-gerelateerde zaken;
• automatisch dergelijke informatie te ont
vangen van andere, met AIS uitgeruste
schepen;
• schepen in de omgeving te monitoren en

zocht tussen enerzijds de traditionele, de

Tijdens de komende vergadering van het Sub

scriptieve wijze van regelgeving, en ander

committee on safety of navigation in juli 2001

• informatie uit te wisselen met walstations.

zijds de meer functionele benadering. In de

(NAV 47) moeten nog worden afgerond, ter fi

Gezien deze functionele eisen vormt AIS in het

meeste gevallen is dit evenwicht gevonden

nale vaststelling door de 22e IMOAssembly in

kader van de internationale scheepvaart een

door voor te schrijven dat een schip moet zijn

het najaar van 2001:

geheel nieuw fenomeen. Het principe van de

uitgerust met een specifieke voorziening, met

• Guidelines on the Operation of AIS on Ships

AIS is op zich afgeleid van de in de luchtvaart

de toevoeging dat ook andere middelen

• Guidelines for Recording Events related to

al jaren bekende radar-transponder. AIS zal na

(other means) kunnen worden toegepast om

Navigation

in een vervolgens kort omschreven functiona

volgen;

invoering daarvan grote betekenis kunnen
hebben in de onderlinge berichtgeving tussen
communicatie. Zo zal met AIS een deel van de

“a properly adjusted Standard magnetic com-

N adere toelichting o p enige on
derdelen van het nieuwe hoofd
stuk V

pass, or other means, independent of any po

In het onderstaande wordt ter nadere toelich

rapportageverplichtingen

wer supply, to determine the ship’s heading

ting kort ingegaan op enige geheel nieuwe

weggenomen, en zal in het verband van VTS

and display the reading at the main steering

elementen van het herziene hoofdstuk V.

liteit te voorzien. Een voorbeeld; voorschrift
V /l 9-2.1 schrijft voor:

position"

schepen, maar vooral ook in de schip-wal
nu op de bemanning drukkende meldings- en
kunnen

worden

een direkte, interactieve datacommunicatie
tussen schip en wal v.v. kunnen plaatsvinden.

Met deze wijze van omschrijven van de uitrus

Beginselen van brugontwerp, systeemont

Daarnaast zal AIS vooral ook betekenis kun

tingsverplichtingen is een zekere opening ge

werp en brugprocedures

nen krijgen bij het handhaven van verkeers-en

boden voor innovaties, zónder dat het hoofd

Een bijzonder voorschrift is het nieuwe voor

milieuregels voor de scheepvaart.

stuk

schrift 15 (Principles relating to bridge de

De invoering van AIS, in de “volksmond" ten

aangepast.

sign, design and arrangement of navigational

onrechte ook wel transponder genoemd,

Voorschrift V / l 8 bevat algemene bepalingen

systems and equipment, and bndge procedu

vormde één van de belangrijke discussiepun

voor de (type-)keuring en performance stan-

res), al was het maar omdat het ais zodanig

ten in de herzieningsoperatie van hoofdstuk V.

dards van de in V /19 en V/20 (VDR) genoem

eigenlijk niet zozeer voorschrijft, maar veeleer

Dit kwam deels door steeds verschuivende

de uitrustingsverplichtingen. Zo stelt V /l 8 dat

een concept schetst rond de menselijke fac

opvattingen over de rol en functionaliteiten

de systemen en apparatuur die worden ver

tor binnen de omgeving van de scheepsbrug.

van AIS, deels ook omdat de feitelijke ontwik

eist, moeten zijn voorzien van een type-goed-

Voorschrift 15 is vooral door inspanningen

keling van AlS-apparatuur nog volop in bewe

keuring, en moeten voldoen aan de bijbeho

van Duitsland, Nederland en de VS tot stand

ging was. Bovendien leefden er bij verschilleo

rende

V

daarop

steeds

performance

moet

standards.

worden

Deze

gekomen.

de landen bezwaren uit een oogpunt van

performance standards zijn uitgewerkt in zo'n

Het voorschrift stelt onder meer dat het ont

vertrouwelijkheid van informatie; deze landen

dertig in de loop van het herzieningsproces

werp van brug en bruguitrusting zodanig

voelden er weinig voor dat “willekeurige der

ontwikkelde of vernieuwde afzonderlijke Reso

moet zijn dat het op verschillende manieren

den” continu informatie zouden kunnen verkrij

luties, waarin een nadere beschrijving wordt

rekening houdt met het gedrag van de brug-

gen over schepen en daarmee vervoerde la

gegeven van de eisen en voorwaarden waar

bezetting (inclusief de eventueel aanwezige

ding. Het was daarom van belang dat eerst

aan de betreffende apparatuur moet voldoen.

loods) en met het bridge resource manage

een performance Standard werd ontwikkeld,

Zoals hiei boven aangegeven is de VDR, en

zodat duidelijk was waar het btj AIS wél, maar

geldende invoeringsdatum definitief urt de

ook niét om ging. De door NAV ontwikkelde

vaart zulien worden genomen kunnen van de

met name de vraag of de uitrusbngsverplich-

en in 1998 vastgestelde performance Stan

AlS-verplichting worden vrijgesteld.

tmg ztch ook tot bestaande vrachtschepen

dard (Res. MSC.74(69)) spreekt van drie mo

Aan de nu formeel vastgelegde invoering van

zou moeten uitstrekken, tot het eind toe on

des of operation: voor schip-schip gebruik

AIS zijn ovengens nog de nodige haken en

derwerp van discussie

(b.v. in het kader van de zeeaanvaringsbepa-

ogen verbonden. In IMO zullen nog richtlijnen

speelden niet alleen de kosten van een VDR

geweest.

Daarbij

lingen), voor schipwal gebruik (b.v. in het ka

voor het gebruik van AIS moeten worden vast

een rol, maar met name ook de kosten van in

der van VTS), en voor polling, d.w.z. gerichte

gesteld. Daarnaast wordt onder meer in het

bouw op bestaande schepen.

ondervraging ter identificatie (b.v. in het kader

AlSCommittee van de International Associa-

Uiteindelijk is het navolgende gefaseerde m-

van de handhaving van milieuregels). AIS

tion of Manne Aids to Navigation and Ligtv

werkt in principe in de maritieme VHF-band.

thouse Authonties (IALA) nog het nodige voor

voeringsschema vastgesteld:
• nieuwe passagiersschepen

AIS zal gefaseerd worden ingevoerd. Voor

bereidende werk gedaan.
Voyage Data Recorder (VDR)

volgende schema:

De als nieuwe uftrustingseis in hoofdstuk V

• nieuwe schepen vanaf 1 juli 2002

(voorschrift V/20) opgenomen VDR werd al

• bestaande schepen op internationale rei

véle jaren in IMQverband besproken, met na

- passagiersschepen met later dan 1 juli
2003
- tankers niet later dan de eerste inspectie
na 1 juli 2003
- overige schepen >50.000 GT niet later

nieuwe

• bestaande roro passagiersschepen niet la

schrift V / l9-2.4 schetst voor alle schepen on
der de hierboven genoemde categorie D het

zen:

en

vrachtschepen >3000 GT vanaf 1 juli 2002
ter dan bij de eerste inspectie na 1 juli

2002
• ovenge bestaande passagiersschepen niet
later dan 1 |anuan 2004

me naar aanleiding van incidenten of rampen.

Voor wat betreft de urtrustingsverplichting

Dit gebeurde in het algemeen door verwijzing

voor bestaande vrachtschepen zal nog nader

naar de luchtvaart, waar de zgn. black box al

onderzoek met betrekking tot haalbaarheid

vele jaren gemeengoed is.

en toegevoegde waarde plaatsvinden (zie ook

Als zodanig valt VDR niet onder de categorie

hierboven).

navigafe-apparatuur van voorschrift V /l 9,

- overige schepen >10.000 GT niet later

tie te verstrekken na een incident of ongeval.

Electronic Chart D isplay and In
form ation System (E C D I S )

dan 1 juli 2005
- overige schepen >3.000GT niet later dan

De VDR dient gegevens te registreren over on

Over de elektronische zeekaart (zowel de EC-

dan 1 juli 2004

want is vooral bedoeld om relevante informa

der meer positie, koers en vaart, en command

DlS-apparatuur zelf als de beschikbaarheid

and control van het schip, De nodige discussie

van daann bruikbare elektronische kaarten) is

- overige schepen >300 GT niet later dan

is gevoerd over de vraag of de VDR na het zin

in de loop van de herzieningsoperatie het no

1 juli 2007
• bestaande schepen op met-internationale

ken van een schip aan het schip vast moet blij

dige te doen geweest. Het voert te ver om

ven zitten of dat zij juist zou moeten opdrijven.

daarop in het kader van dit artikel al te diep in

De performance standerds (Res. A.86K20))

te gaan“ 1). Wezenlijk in het kader van dit arti

voorzien nu in beide mogelijkheden.

kel is dat het nieuwe hoofdstuk V de mogelijk-

1 juli 2006

reizen niet later dan 1 juli 2008
Schepen die binnen twee jaar na de voor hen
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heid opent om in plaats van papieren zeekaar

• dat hij daarbij onder meer rekening moet

Noten:
■) De auteur is plv. directeur Transportveilig

ten, zoals het huidige hoofdstuk V die nog

houden met routeringssystemen, navigato

voorschnjft, gebruik te maken van een elek

nsche gevaren, weersomstandigheden en

heid bij het Directoraat-Generaal Goederen

tronische zeekaart die aan de performance

maatregelen ter bescherming van het ma

vervoer van het ministerie van V&W; sinds

standards van IMO voldoet. Deze standards

riene milieu;

1998 is hij tevens voorzitter van het IMO Sub-

• dat de reder of verlader de gezagvoerder

committee on safety of navigation (NAV) dat

zoals sindsdien gewijzigd” ’ ). Als zodanig is

op geen enkele wijze mag beperken of

de herziening van hoofdstuk V van SOLAS

het voeren van ECDIS ook na 1 juli 2002 geen

weerhouden om beslissingen te nemen die

heeft voorbereid

verplichting, maar wél een formeel geaccep

de gezagvoerder, op basis van zijn deskun

■) STCW-verdrag = International Convention

teerd alternatief voor de traditionele papieren

digheid, uit een oogpunt van de veilige navi

on Standards of Training, Certification and

kaart. Het nieuwe voorschrift V /l 9-2.1 zegt

gatie of bescherming van het manene mi

Watchkeeping for Seafarers

lieu noodzakelijk acht.

m) GMDSS = Global Mantime Distress and

zijn opgenomen in Res. A.817(19) van 1995,

met zo veel woorden dat ECDIS een volwaar
dig alternatief voor de papieren zeekaart

Voorschrift V/34 is nader uitgewerkt in Res.

Safety System, het in de periode 1992-1998

wordt geacht, ais een voorziening “to plan

A.893(21), Guidelines for Voyage Planning. In

wereldwijd ingevoerde systeem voor nood-,

and display the ships’ route for the intended

deze Resolutie wordt onder meer nog een

spoed- en veiligheidscommumcatie

voyage and to plot and monitor positions

groot aantal aandachtspunten en factoren ge

") Hoofdstuk V bevat de volgende definitie: All

throughout the voyage” . Wél vereist dit voor

noemd die bij de reisvoorbereiding in aanmer

ships means any ship, vesset or craft irre-

schrift dat er back-up voorzieningen zijn; deze

king moeten worden genomen. Ook worden

spective of type and purpose.

kunnen bestaan uit een relevante set papieren

factoren beschreven die in aanmerking moe

’J Niet-internationale reizen (domestic voya-

zeekaarten, maar ook andere voorzieningen

ten worden genomen tijdens de uitvoering van

ges) zijn reizen waarbij géén buitenlandse ha

kunnen als back-up worden geaccepteerd” ).

het voyage- of passage-plan.

vens worden aangedaan
") Bij dit voorschrift is een verwijzing gemaakt

Alom wordt de ontwikkeling van ECDIS gezien
als een belangrijke technologische vooruit

Conclusie

gang, die niet alleen tot een fors geïntegreer

Met de herziening van hoofdstuk V van het

Search and Rescue (SAR-Verdrag, 1979)

de presentatie van voor de navigatie relevante

SOLAS-verdrag is ook dit hoofdstuk aange

™) Bij de met * gemerkte apparatuur kunnen

gegevens kan zorgdragen, maar die tevens -

past aan de eisen van de tijd. Het biedt door

ook ‘other means' worden gebruikt

al dan niet door verdere systeemintegratie-

de wijze van omschrijving van de uitrustings

ra) Een dergelijke back-up voor ECDIS kan bij

potentieel voorziet in een aantal functionalitei

verplichtingen een zekere ruimte om flexibel

voorbeeld bestaan uit een toepasselijke set

ten die met bestaande middelen niet of niet

in te kunnen spelen op toekomstige innova

papieren zeekaarten, maar kan na 1 juli 2002

zonder meer beschikbaar zijn. Het gebruik

ties en technologische ontwikkelingen. Voorts

ook uit andersoortige voorzieningen bestaan

van ECDIS kan mede een belangrijke rol spe

ziet het nadrukkelijker dan voorheen op de rol

(zie ook noot “ 0

len bij vermindering van de werkbelasting van

van de menselijke factor bij de veilige naviga

“ ) Voor schepen < 150 GT

de wachtofficier en daarmee een bijdrage le

tie. Een verplichting voor ook bestaande

x) Het betreft hier een verplichting voor sche

veren aan het terugdringen van de rol van

vrachtschepen om uitgerust te zijn met een

pen waarvan de brug volledig is ingesloten

menselijk falen bij scheepsongevallen.

voyage data recorder zal wellicht nog in een

” ) THD = transmitting heading device

In dit verband kan nog worden gewezen op de

komende wijziging van hoofdstuk V worden

n ) Voor AIS geldt het gefaseerde invoerings-

meer operationele verplichting van voorschrift

meegenomen.

schema van V / l 9-2.4

27 van het nieuwe hoofdstuk V. Dit voorschrift

Het nieuwe hoofdstuk V wordt op 1 juli 2002

“ l Over ECDIS zijn de laatste jaren in de vakli

vereist dat zeekaarten en nautische publica

internationaal van kracht. Zowel voor de voya

teratuur vele artikelen geschreven. Zie recen

ties (zoals zeilaanwijzingen, lichtenlijsten, be

ge data recorder als voor het automatic iderv

telijk onder meer het artikel "De elektronische

richten aan zeevarenden, getijtafels e.d.)

tification system zal er vervolgens sprake zijn

kaart en andere ontwikkelingen binnen de

bruikbaar en actueel dienen te zijn. De nieuwe

van een gefaseerde invoering voor bestaande

dienst der Hydrografie", Schip en Werf de

ECDIS-technieken voorzien onder meer in au

schepen. Het voeren van ECDIS is na 1 juli

Zee, november 2000

tomatische updating van kaarten en andere

2002 geen verplichting, maar wordt dan ge

m) De meest relevante wijziging van Res.

relevante nautische gegevens, waarmee het

accepteerd als een alternatief voor de papie

A.817(19) betrof de acceptatie van de raster-

traditionele bijwerken aan boord van (papie

ren zeekaart.

kaart-versie (RCDS) als alternatief voor ECDIS

ren) kaarten zal kunnen verdwijnen.

De nationale implementatie van het nieuwe

indien en voorzover vectorkaarten van een be

hoofdstuk V is inmiddels gestart. Voorop

paald gebied (nog) niet beschikbaar zijn; deze

Reisvoorbereiding en -planning

staat de verwerking ervan in de Nederlandse

acceptatie staat bekend als de dual fuelbena-

Hoewel, zoals hierboven geschetst, de door

wetgeving, vooral in het kader van de Sche

dering.

Duitsland en Nederland voorgestelde Code of

penwet en het Schepenbesluit, maar voor een

" ) Op Nederlandse schepen wordt sinds eni

Safe Navigation and Watchkeeping het niet

deel ook in het kader van de Scheepvaartver-

ge tijd het gebruik van ECDIS/RCDS onder ze

heeft gehaald is er -mede op Nederlandse

keerswet. Daarnaast wordt onder meer be

kere

aandrang- toch een belangrijk nieuw “opera

zien welke walvoorzieningen noodzakelijk zijn

Scheepvaartinspectie

tioneel” voorschrift in het nieuwe hoofdstuk V

voor het schipwal gebruik van AIS, en op wel

dient hoe dan ook altijd een (beperkte) set pa

ingevoerd. Het betreft hier voorschrift V/34,

ke wijze nationaal uitvoering zal worden gege

pieren zeekaarten aan boord te zijn. Pas na 1

Safe navigation and avoidance of dangerous

ven aan voorschriften die aan de lidstaten

juli 2002 zullen andere back-up voorzieningen

naar de International Convention on Maritime

-stringente-

voorwaarden

door

toegestaan.

de

Daarbij

situations. Deze met name op het terugdrin

ruimte laten voor eigen beslissingen. Naar

door de Scheepvaartinspectie als volledig al

gen van menselijk falen gerichte bepaling

verwachting zullen op deze gebieden ook za

ternatief voor de papieren zeekaart kunnen

schrijft onder meer voor:

ken in Europees verband worden gereguleerd

worden toegestaan, één en ander conform

• dat de gezagvoerder vóór vertrek dient

en geharmoniseerd.

het nieuwe hoofdstuk V van SOLAS.

zorg te dragen voor een adequate planning
van de reis;

m

a a

ai d

M

aritiem

Opdrachten

Twee River H oppers besteld
River Hopper B.V., onderdeel van de
Mercurius Groep te Zwijndrecht, heeft bij
Damen Shipyards twee schepen besteld
van een nieuw type, dat speciaal is ont
wikkeld voor het vervoer van pallets.
Volgens de gegevens van River Hopper
gaan er jaarlijks in ons land 350 miljoen

I0

pallets over de weg. Een deel daarvan
zou zinvol over water kunnen worden
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vervoerd.
De afmetingen van de River Hopper wor

Sj- en bovenaanzicht van de River Hopper.

den: 63 x 7,2 x 3,05 m; het laadvermo
gen wordt 700 a 8 0 0 1. De schepen zijn
relatief klein en kunnen daardoor nage

teem voor laden, opslag en losser van

De schepen worden gebouwd bij de tot

De oplevering is gepland voor medio

noeg alle bestemmingen bereiken. Zij

de pallets. Tevens zijn zij geschikt voor

de Damen Shipyards Groep behorende

vierde kwartaal van dit jaar.

worden voorzien van een speciaal sys-

containervervoer.

Schiffswerft Schlomer in Leer.

Sch eepsw erf G rave boekt twee orders

M osselkotter voor Kooiman

Van een opdrachtgever in Noord+tolland

D it bo uw num m er

m o e t ko 

Scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht

heeft scheepswerf Grave twee opdrach

m end najaar w ord en opgeleverd.

heeft van Zoetewey Mosselkweek B.V. in

subishi motoren geplaatst.

ten ontvangen. Het betreft:

•

Yerseke opdracht gekregen voor een

In plaats van met visgieken wordt het

139

Een rondvaartboot van het Amster

Voor de voortstuwing worden twee Mit

• Een dagpassagiersschip voor rond

damse grachtentype. De boot krijgt als

mosselkotter, metvisserijmerkYE-161.

schip uitgerust met de door de werf ont

vaarten, feesten en exposities. Het schip

afmetingen: L o.a. x 8 o.a. = 23,5 x 4,3

De afmetingen zijn:

wikkelde visarmen.

biedt plaats aan maximaal 500 passa

m en kan 90 passagiers meenemen.

Lengte o.a.

40,25 m.

De oplevering van het schip, bouwnum

giers, waarvoor 350 zitplaatsen beschik

Door een geheel glazen overkapping

Breedte mal

10,00 m.

mer 162, moet voorjaar 2002 plaatsvin

baar zijn. Het salondek wordt van een

wordt een optimaal uitzicht geboden.

Holte

2,80 m.

Vide' voorzien, waardoor een ruimtelijk

Ook is er een keuken aan boord.

Diepgang leeg

0,86 m.

effect ontstaat. Er is een complete keu

Voor de voortstuwing zorgen twee

ken aan boord.

motoren van elk 65 kW.

De afmetingen worden:

De oplevering van dit schip, bouw

Lo.a. xBo. a. = 5 5 x 9 , 4 m.

nummer 13 8, is voor deze maand

Twee motoren van ieder 302 kW

gepland.

zorgen voor de voortstuwing.

den.

Van Ruijvendijk krijgt
twee opdrachten

Opleveringen

Scheepswerf Joh. Van Duijvendijk in
Krimpen a/d IJssel heeft van Nederland

^.^rr::r:7r;'TT

se opdrachtgevers opdrachten ontvan
gen voor een binnenvaart container

C abim as en Cacique

schip van 86 x 9,5 m en een beunschip
van 70 x 7,5 m. De schepen, bouwnummers 186 en 187, moeten in maart
2002 resp. in november van dit jaar
worden opgeleverd.

Zijaanzicht rondvaartboot.

De Cabimas /foto: Damen Ship

Tewaterlatingen

yards).

D O Dredge XVII

C ahallo del M ar

Vliediep

Damen Shipyards in Gorinchem heeft

IHC Holland te Kinderdijk heeft op 17

Op 26 maart ging bij De Hoop Lobith het

Bodewes Scheepswerven te Hoogezand

eind

maart de sleephopperzuiger DCI Dredge

offshore support vessel Cabalo del Mar,

heeft op 7 april het 7200 tdw multipurpo

Cabimas en Cacujue, bouwnummers

januari

de

personnel launches

XVII, bouwnummer 1224, te water gela

bouwnummer 385, te water. Het schip

se vrachtschip Vliediep, bouwnummer

532003/4, opgeleverd aan een Venezo

ten. Het schip is bestemd voor de Dred

wordt gebouwd voor de Amerikaanse

604, te water gelaten. Het schip is be

laanse opdrachtgever, die de vaartuigen

ging Corporation of India en is een zus

opdrachtgever Otto Candies. Voor enke

stemd voor Feederlines in Groningen en

inzet voor een project van Shell. Zij zijn

terschip van de onlangs opgeleverde DCI

le gegevens en een zijaanzicht, zie SWZ

is een zusterschip van de vorig jaar de

van het type Damen Launch TP 47 en

Dredge XVI (zie SWZ 4 0 1 , blz. 32 en

9 0 0 . blz. 10.

cember opgeleverde Vechtdiep; voor en

zijn nagenoeg geiijk aan de Caroni, die in

kele gegevens zie SWZ 00-12, blz. 8.

SWZ 7/SOO, blz. 9 kort is beschreven.

SWZ 11-00, blz. 10).

C abin da Tide, Alalembo Tide en Futila Tide
Medio februari leverde Damen Shipyards

Het verschit tussen de patrouïeboot en

Gorinchem het patrouillevaartuig Cabin-

de personnel launches is voorai n de on-

da Tide, bouwnummer 532005, en de

derdekse indeling gelegen. Die op de pa

personnel launches Malembo Tide en Fu

trouilleboot is eenvoudiger en heeft zes

tila Tide, bouwnummers 532006/7, op

zitplaatsen, de launches hebben daar 16

aan Tidewater. De vaartuigen opereren

stoelen. In het stuurhuis hebben a#e drie

offshore Angola.

vaartuigen twee stoeten voor de beman

Zij zijn van het type AluCat 1405, met als

ning en vier voor passagiers.

afmetingen: L o.a. x B o.a. x H = 15,85 x
5,15 x 1,80 m; de diepgang is 0,75 m.
De rompen zijn van aluminium geconstru
eerd en worden beschermd door een
schuim fender met een diameter van
420 mm; de bovenbouw is van met glas
vezel versterkte kunststof.
Twee Caterpillar motoren, type 3406 E,
van ieder 410 kW en twee KaMeWa waterjets, type FF 375S, leveren een snel

Algemeen plan

heid van 30 kn. De machinekamer heeft
een FM200 blussysteem.

Malembo Tide en Futila Tide.

A sgard

River E x p lo rer

De afmetingen zijn:

Bodewes Scheepswerf Volharding Fox-

Het schip was op 27 januan te water ge

Op 16 maart heeft De Hoop Lobith het

Lengte o.a.

125,50 m.

hol heeft op 2 maart het 4850 tdw me

laten, zie SWZ 3 0 1 , btz. 25, en is als

passagiersschip voor de binnenvaart

Lengte IJ.

121,00 m.

tende vrachtschip Asgard, bouwnummer

River AJn in charter gegaan bij de Britse

River Explorer, bouwnummer 382, over

Breedte o.a.

ll,4 0 m .

429, opgeleverd aan de Duitse rederij

rederij Stephenson & Clark.

gedragen aan de Amerikaanse tourope

Breedte mal

11,00 m.

rator Vantage, die het schip onder Zwit

Holte

2,75 m.

serse vlag in de vaart heeft gebracht.

Diepgang

1,50 m.

Het casco was door De Hoop Heusden

Met deze afmetingen is de River Explorer

Kpt. Manfred Draxl GmbH te Haren-Ems.

A quatique

gebouwd en werd in Lobith afgebouwd.

het langste passagiersschip op de Rijn.

De Volharding Groep heeft op 5 maart

que (Briese Shipping [NL] te Midwolda).

Het schip is een met 15 m verlengde ver

Het biedt plaats aan 170 passagiers.

het 3200 tdw vrachtschip Aquatique,

Het is het negende schip van het type

sie van de vorig jaar aan dezetfde op

Twee Caterpittar motoren van ieder 750

bouwnummer 420, opgeleverd aan de

Saimax, dat werd beschreven in SWZ

drachtgever opgeleverde River Naviga

kW drijven Veth roerpropellers met con-

C.V. Scheepvaartonderneming Aquati-

7 /8 -0 0 , blz. 35 e.v.

tor.

traroterende schroeven aan.

E s p r it

Fïinterspirit

Tille Scheepsbouw heeft op 17 maart

Op 21 maart heeft Ferus Smit het multipur-

het vrachtschip Esprit, bouwnummer

pose vrachtschip Fïinterspirit, bouwnum

333, opgeleverd. Het is het eerste van

mer 327, overgedragen aan Flinter Gronin

drie schepen van het type Tille Trader

gen. Evenals enkele eerder door Ferus

3300 voor JR Shipping in Harlingen.

Smit gebouwde Flinter-schepen is het een

De eerste Tille Trader 3300, de Linge-

met circa 0,5 m verbrede versie van de

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

Fünterzee en Flinterhaven, die in SWZ 10-

e.v.

97, blz. 46 e.v. werden beschreven.

P olar S k y

S a g it t a

Scheepswerf Peters in Kampen heeft op

Barkmeijer Shipyards te Stroobos droeg

De River Explorer.

23 maart het vrachtschip Polar Sky,

op 30 maart, slechts drie weken na de

bouwnummer 463, opgeleverd aan de

tewaterlating op 9 maart, het 3155 tdw

C.V. Scheepvaart Onderneming Polar

vrachtschip Sagitta, bouwnummer 295,

Scheepswerf Bi)lsma Lemmer heeft op

Sky, managers Royal Amasus Hansen in

over aan C.V. Scheepvaartonderneming

22 maart het multipurpose vrachtschip

gever. Het eerste schip, de Missouriborg,

Delfzijl.

van Eerden te Delfzijl. Het schip wordt

Maineborg, bouwnummer 692, overge

werd vorig naiaar opgeleverd. Beide

M aineborg

Het is het tweede schip van het type
Bi|lsma Trader 9000 voor deze opdracht

De Polar Snow is het tiende schip van het

door Wagenborg Shipping gemanaged.

dragen aan de Northcoast Shipping te

schepen zijn gelijk aan de M-borgen van

type Peters Polar Combi Porter 200. Het

Het is het 16e schip uit de serie 3200

Willemstad op de Nederlandse Antillen.

Wagenborg (zie de Markborg in SWZ 3-

eerste schip van dit type, de Lumare, is

tonners die door Barkmeijer op de markt

Het schip had op 1 februari het bouwdok

97, blz. 40), maar de Maineborg heeft

beschreven in SWZ 7/8-98, blz. 6.

is gebracht.

verlaten.

een nog zwaardere ijsklasse: IA super.

D utch Pioneer

H an sa Lyon

Werf De Plaete te Oottgensplaat heeft op

Op 31 maart heeft Scheepswerf Peters

30 maart de sleepboot Dutch Pioneer,

n Kampen het vrachtsctm Hansa L)«n,

bouwnummer 2001, opgeleverd aan de

bouwnummer

heer M. Hubregtse te Scharendijke. De

Royal Amasus Hansen.

479.

opgeleverd

aan

boot wordt ingezet voor assistentie bq

Het is het tweede schp van het type

een groot oliewinning sproiect n de Kas

Im b o Combi Porter 90. ook wel als

pische Zee. Daar is het klemere zusje

Carebox-Camer aangedmd

Dutch Peart, eveneens door De Plaete

Het eerste schp van dit type. de Hansa

gebouwd, al geruime bjd werkzaam. In

Pari|S, staat beschreven in SWZ 02-01,

verband met de daar heersende extre

blz. 23 e.v.

me weersomstandigheden is de boot
met i|sversterkmg gebouwd.
Het schip is ontworpen door Technisch

D am io

Bureau Gommers m Axel en heelt als af

De Volharding Groep droeg op 5 apnl het

metingen: L x B x H - 25,8 x 7,6 x 3,1

De Dutch Pioneer (foto: Ftymg Focus).

1800 tcNv vrachtschip Dam», bouwnum

m; de diepgang is 2,5 m.

mer 440, over aan de Duitse reder Frank

Twee Deutz-MWM dieselmotoren, type

ren, type BF 6M 1013M, die tevens de

ders en een 5 t kraan. Uit de brandstof

Dahl. Het schip is het derde van het type

TBD 616 V I2, van ieder 662 kW zorgen

60 kW hydropompen voor de boeg

tanks, 75,5 m3, kunnen op volle zee an

River Carrier 1800, waarvan het eerste

voor de voortstuwing en leveren een

schroef aandrijven.

dere schepen worden bevoorraad.

schip, de Remora, is beschreven in SWZ

paaltrek van 23 t. De Dutch Pearl is van

Verder is er een havenset van 24 kW,

De accommodatie voor vijf personen is

1000, blz. 16 e.v.

dezelfde motoren voorzien, wat logistie

met een Deutz motor, type F 4M 1011F,

voorzien van vloerverwarming en aircon

ke voordelen oplevert ten aanzien van de

die tevens de noodbrandbluspomp aan

ditioning. Het stuurhuis heeft dubbele be

reservedelen.

drijft.

glazing en vier verwarmde ruiten.

Elektriciteit wordt geleverd door twee

De uitrusting omvat o.a. een sleeplier,

hulpsets van 122 kW, met Deutz moto

een

ankerbehandelmgslier,

kaapstan-

Gerlien

C M 3M M AH
Damen Shipyards Gorinchem leverde in

De

twee

Caterpillar

hulpsets,

type

maart de ASD Tug 2509 CM3MMAH

3304B T, leveren ieder 106 kVA.

(= Siziman), bouwnummer 510801, op

Een vijfde Caterpillar motor dnjft een Sihi

aan JSC Vanino Commercial Sea Port in

brandbluspomp aan, 150 m3/h bi| 10

Vanmo, Rusland.

bar, die een A|ax de Boer monitor voedt.

De boot wijkt in verscheidene opzichten

De schmmtank heeft een nhoud van 6,6

af van de eerdere boten van dit type.

m3.

De afmetingen zi)n: L o.a. x B o.a. x H ■

Het sleepgeret omvat een Kraai|eveld ge-

25,86 x 8,94 x 4,30 m; de diepgang

comtxneerde

achter is 4,10 m, de waterverplaatsing

voorschip, trekkracht 1 0 1 bq 10 m/mm,

anker/sleepher

op

het

4 0 0 1.

houdkracht 80 t, en een sleephaak van

De machineHnstallatie bestaat uit twee

45 t SWL aan de betmg op het achter

Caterpillar 3512B TA/B motoren van ie 

dek. Verder is de boot voorzien van een

der 1007 kW bij 1600 tpm en Aquamas

Effer dekkraan van 0 ,8 t op 7,85 m en

ter US 1701 roerpropeders met een dia

van een kaapstander van 3 t h| 15

Neo Logistic Services heeft op 7 apri het

opzichten af van dat van de Neokemps,

rnArwi.

containerschip voor de binnenvaart Ger

zoals al n SWZ 12-00, blz. 21 e.v. is be

de proeftocht een snelheid van 12,7 kn

Lloyd's Register klasseerde de boot, met

lien in dienst gesteld. Het is het eerste

schreven.

vooruit bereikt en 12,0 kn achteruit; de

de notatie * 1 0 0 A l Tug Russian Coastal

schip van het type NeoK, dat door de he

De casco's voor de NeoK's worden ge

paaltrek was 30,7 t vooruit en 28,2 t

Service, Ice IA , LMC. Hul strenghtened

ren T. van Meegen en D van der Hom

bouwd door de Scheepswerf Otterntia m

achteruit.

forlce 1AS.

van den Bos n

meter van 1800

mm. Hiermee werd op

OeNeo-K Gerlien

samenwerking met

Roemenie. De afbouw wordt verzorgd

Scheepsreparabebednif De Gerlien - Van

door De Gertien - Van Tiem.

Tiem in Druten werd ontwikkeld. Dit ge

De capaciteit van de schepen is 32 TEU

beurde nadat in de relatie van de twee m-

m twee lagen of. indien de kruiplijnhoogte

tiabefnemers met scheepswerf Raven

dat toestaat, 48 TEU n drie lagen. De

stein, die de eerste sene Neokemps

kruipSjn van het schip, met twee lagen le

leverde, problemen waren ontstaan. Ra

ge containers en voledig gebalast met

ven sten had het ontwerp en de naam van

2 5 0 1water, bedraagt 4,16 m.

de Neokemps gepatenteerd. Daardoor

Er zijn nog zeven NeoK's in bestelng bi|

werd voor de tweede generatie schepen

De Geiten - Van Tiem en de organisatie

een andere naam gekozen: N eoK

heeft afrondende gesprekken voor de

Het ontwerp van de NeoK w*kt m vete

volgende twaalf.

Rederijnieuws
P& O N edlloyd Stuyvesant

Spuigracht

Op 30 maart is m Rotterdam het contai-

Reden Spkethoff t i Amsterdam heelt op

nersch® P&O Nedtoyd Stuyvesant ge

30 maart het vrachtsclm Spuigracht

doopt. Het is het eerste van vier grote

overgenomen van Stoczma Szczecinska

containerschepen die P&O Nedtoyd n

n Stettn. Polen. Het is het laatste van

Korea bestelde bq Hyundai Heavy Indus

tien 20.000 tdw schepen <te de redenj

tries Co. in Ulsan. De schepen hebben

bt| werven v Japan en Poten bestelde en

een lengte van 299,99 m en een contai-

het vierde van de m Poten bestelde sche

nercapaciteit van 6802 TEU en behoren

pen.

daarmee tot de grootste containersche

Een beschnjvng van de Sgrachten is

pen m de wereld. Zij hebben een dienst

verschenen in SWZ 11-00, blz. 20 e.v.

snelheid van 24,5 kn.
De P&O Nedlloyd Stuyvesant voert de

Bedrijfsnieuws

Nederlandse vlag en vaart in de dienst
Europa - Verre Oosten van de Grand Al-

W erf in G root-A m m ers
overgenomen

liance. De overige drie schepen worden
in de periode april/augustus van dit (aar

De P&O Nedlloyd Stuyvesant (foto: P&O Nedlloyd).

opgeleverd.

De vroeger tot de WC-combinatie beho
rende werf m Groot-Ammers, waar voor
al voor- en achterschepen werden ver

Vopak Barging E u rope vergroot voorsprong in kwaliteit

vaardigd voor de op de YVC Yssetwerf te
bouwen schepen, is onlangs over geno

Als eerste binnentankvaarttiednjf in Euro

Om die positie extra kracht txj te zetten,

aanstaand wetenschapper dragen, voor

men door SK Beheer, onderdeel van

pa is Vopak Barging Europe B.V. gecerti

worden de schepen van Vopak Bargmg

af gegaan door Vopak' en een punt

ASEP in Groot-Ammers.

ficeerd volgens de veiligheidsnormen

de komende tijd van een nieuwe kleur

(‘dot). Van de bestaande vloot is ais eer

Het bedri|l zal zich toeleggen op de

NEN£N ISO 9000:2000 en NEIGEN

stelling en een nieuwe naam voorzien.

ste de Dordrecht 42 van haar nieuwe

bouw van aluminium casco’s voor (ach

12798:1999. Met deze certificering orv

De kleuren worden groen en rood.

naam voorzien: Vopak.Galrteo.

ten met een lengte van 30 tot 60 m.

derstreept Vopak haar leidende rol in de

De

branche, vooral op het gebied van kwali

Vopak.Emstein en Vopak.Newton het ge

schreven in SWZ 7-92, blz. 319 e.v.

teit en veüighetd.

val is, voortaan de naam van een voor

Uiteraard zqn voor de alumiimimbouw

namen

zullen,

zoals

al

bij

de

De werf in Groot-Ammers is destijds be

aanpassingen in de outillage nodig.

Vlaardingen O ost koopt dok

Nieuw drijvend boothuis voor KN RM-stal ion I .auwersoog

Om service te kunnen blijven bieden aan

Hoogte kielblokken

de steeds groter wordende schepen die

Max. waterdiepte boven

de Rotterdamse haven aandoen, heeft

kielblokken

Vlaardmgen Oost Scheepsreparatie een

Hefvermogen

10.000 tons dri|vend dok overgenomen

Hijsvermogen kranen

van de in problemen verkerende Svend-

Vlaardingen Oost beschikte over drie

20 m en een breedte van ongeveer 6 m,

moest de Steur van een loods m Lau-

borg werf in Denemarken.

dokken, met hefvermogens van 3500,

is multifunctioneel ingericht. Het wordt m

wersoog naar een lanceerplaats worden

1,20

7,50

m.

m.

1 0 .0 0 0 1
elk 12 t.

Op 30 maart is het nieuwe drijvende

plaats en een droogruimte voor overle

boothuis voor het reddingstahon Lau-

vingspakket

wersoog van de KNRM geopend. Het

Doordat de reddingboot normaliter al te

heeft de naam Willemijnt|e gekregen.

water ligt, wordt tui een alarmering een

Het boothuis, met een lengte van ruim

belangrijke tijdwinst geboekt. Voorheen

De gegevens van het nieuwe dok luiden:

4200 en 5600 ton. Het klemste daarvan

eerste instantie gebruikt als ligplaats

gereden.

Lengte o.a.

wordt nu door het nieuwe dok vervan

voor de Steur, maar de afmetingen zi|n

De bouw van het boothuis werd mogelijk

gen, dat 2 maart bij de werf arriveerde.

zodanig dat ook een groter type redding

gemaakt door een grote schenking van

boot er m kan worden ondergebracht. Bi)

de farmiie J. van den Broek uit Munter

vorst, maar ook 's zomers om aangroei

berg.

160,80 m.

Breedte tussen zijkasten

31,20 m.

Breedte tussen fenders

30,00 m.

van de scheepshuid te voorkomen, kan
de boot door middel van een speciale
hijsinstallatie uit het water worden gehe

D ockw ise

sen. Verder beschikt het boothuis over

Het hoofdkantoor van Dockwise Stop

een bemanningsvert>li|f, een kleine werk

ping B.V. is per 1 april j.l. van Meer in Belgiè verplaatst naar Breda.
De raeirwe adresgegevens luiden:

Het nieuwe dok wordt de Vukaanhaven ingesleept (foto: Vlaardingen Oost).

S B B Zeeman

Dockwise Shipping B.V.,

Scheepsbouwkundig Bureau Zeeman op

Lage Mosten 21

Urk, dat onlangs werd verzelfstandigd,

4822 NJ Breda

zie SWZ 01-03, blz. 30, heeft een nieuw

Tel: 076.5484100

E-mailadres en een nieuwe website:

Fax: 076.5484299

E-mail: urk@sbbzeeman.com

E-mail: headoffice@dockwise.com

Website: www.sbbzeeman.ni

Website: www.dockwise.com

VU YK ENGINEERING GRONINGEN

Vuyk Engineering Groningen H. V. is
een scheepsbouwkundig ontwerp- en
engineering bureau da! zich bezig
houdt met allefacetten van
scheepsbouwkundig ontwerp; van
concept tot CAM-informatie.
Het bedrijf verleent diensten aan een
veelzijdige internationale
klantenkring, met als zwaartepunt de
Noord-Nederlandsc scheepsbouw
industrie, Het werkveld betreft o.a.
vrachtschepen, werkschepen en
mega-jachten.
Vuyk Engineering Groningen B. V.
kent drie vakgroepen waar totaal ca.
50 mensen werkzaam zijn.
• Scheepsbouw, het engineeren van
scheepsconstructies, indelingen
en ajbouwdelails, inclusiefhet
verzorgen van CAM gegevens.
• Werktuigbouw, het ontwerp en het
engineeren ivw machinekamerinstallaties en scheepspjpleidingsy.stemen.
• Ontwerp cê Kekenen, het uitvoeren
vii/i zowel algemeen als constructief
ontwerp, alsmede rekenkundig
ondersteunen van klanten.
Vuyk Engineering Groningen H. V.
behoort tol de ( 'entral Industry
Group. CIG is een groep bedrijven,
die internationaal industriële
goederen en diensten levert aan de
nautische sector, en zich wil
onderscheiden door hel aanbieden
van zelf ontwikkelde, hoogwaardige
en op de individuele klant
a/gestemde producten.

V U Y K EN GIN EERIN G GRO NINGEN B. V. is wegens uitbreiding op zoek naar
kandidaten voor de volgende functies:

E r v a r e n S c h e e p s b o u w k u n d i g e c o n s t r u c t e u r s m /v
De ervaren constructeur zal binnen een projectteam worden ingezet voor het zelfstandig doorrekenen
en opzettcn van scheepsconstructie’s. De engineering van scheepsconstructies vindt plaats met behulp
van ons NUPAS-CADM AT1C 3D CAD/CAM systeem. Daarnaast treedt hij/zij op als adviseur inzake
constructie- technische vraagstukken naar onze klanten.
Geschikte kandidaten kunnen doorgroeien naar de functie van projectleider / hoofdconstructeur.
Functie eisen :
• H TS (o f T U ) Scheepsbouw o f gelijkwaardig.
• Aantoonbare ervaring in het opzetten en doorrekenen van scheepsconstructies.
• Een innovatieve instelling en een gemotiveerde en collegiale werkhouding.
• Kennis van de Engelse en Duitse taal.

S c h e e p s b o u w k u n d ig e e n g in e e r s m /v
De scheepsbouwkundige engineer zal binnen een projectteam worden ingezet voor het opzettcn en
uitwerken van scheepsconstructie’s en het produceren van CAM informatie alsmede het uitwerken
van indelingstekeningcn, plannen en uitrustingstekeningen. De engineering vindt plaats met behulp
van ons N U PAS-CAD M A TIC 3D CAD/CAM systeem.
Geschikte kandidaten kunnen doorgroeien naar de functie van constructeur.
Functie e ise n :
• M TS o f H TS Scheepsbouw o f gelijkwaardig.
• Affiniteit met scheepsconstructie’s en de bereidheid zich daar verder in te
verdiepen.
• Gemotiveerde en collegiale werkhouding.
• Kennis van de Engelse en/of Duitse taal.

Voor deze functies gelden uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nadere informatie betreffende de functies is te verkrijgen bij de heer L. Kleijwegt, directeur,
bereikbaar onder telefoonnummer 0 5 0 -5 4 2 2 4 31 o f E-mail Ikleijwegt@vuykgron.nl
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten a a n :
Vuyk Engineering Groningen B.V.
t.a.v. de heerC.A. van der Kruijt, Postbus 204,9700 A E Groningen.

(herige vacatures binnen
Vuyk Engineering
Groningen B. V. kunt u
vinden op onze website:
www. vuykgron. nl

M a n a g e m e n t t r a in e e s m /v
Bent u geïnteresseerd in een traineeplaats bij CIG o f bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging,
dan nodigen wij u van harte uit voor onze

Open Dag - 1 juni 2001
Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich richten tot mevr. Ingrid Munneke.
tel. 050 - 5411 688, E-mail opendagfricignl.com.

O verd rach t

M /V/ Stena H ollandica
Op 8 maart j.l. werd de tweede nieuwe RoPax ferry van Stena Line, die op de route Hoek van Holland - Harwich zal worden in
gezet, gedoopt door mevrouw T. Netelenbos, de Minister van Verkeer en Waterstaat met de naam Stena Hollandica.
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e Stena Hollandica is begin fe

Harwich en de Stena Searider en Rosebay op

route Hoek van Holland - Harwich maar zi|n

bruari

de route Hoek van Holland - Killingholme.

met de introductie van de nieuwe Stena Line

scheepswerf AESA in Puerto

De Stena Hollandica zal de Stena Seatrader

RoPax ferry's op deze nieuwe route ingezet.

Real in Spanje. Op 9 maart

vervangen. Tegelijkertijd zal de Stena Seatra

D

opgeleverd door de

kwam het schip in de vaart en

der de Rosebay vervangen op de route Hoek

M arkt

completeerde de vloot van

van Holland - Killingholme. De Stena Britannt-

Verkeer op de Noordzee vertoont een sterke

haar zusterschip, de Stena Britannica en de

ca en de Stena Hollandica zijn beide zoge

groei. De snelheid van de nieuwe RoPax fer

hoge snelheidsferry HSS Stena Discovery.

noemde “Seapacer" klasse RoPax ferry’s. De

ry’s biedt Stena Line de mogeli|kheid om de

ze schepen kunnen een snelheid van 22

vaarschema’s beter aan te passen aan de

Twee routes

knopen halen, wat de oversteekti|d verkort

wensen van de vrachtmarkt. Met de nieuwe

Stena üne heeft sinds oktober 2000 twee

van acht naar zes uur.

RoPax ferry's naast de Stena Discovery kan

ninkrijk. Sinds 1989 vaart Stena Line op de

De HSS Stena Discovery heeft een kruissnel

trouwbaarheid bieden voor transport tussen

route Hoek van Holland - Harwich. Dit is de

heid van 40 knopen. Dit maakt het mogelijk

het continent en het Verenigd Koninkrijk.

snelste, meest directe ferry verbinding tussen

om in dne uur en veertig minuten tussen Ne

De nieuwe Killingholme route is van strate

Noord Europa en het Verenigd Koninkrijk voor

derland en Engeland te reizen. De Stena

gisch belang voor vracht tussen het Verenigd

vracht en passagiers die per bus, auto of trein

Searider en Stena Seatrader, welke op de

Koninkrijk en het continent, en is een uitste

reizen. De route Hoek van Holland - Killinghol-

route Hoek van Holland - Killingholme worden

kende aanvulling op de bestaande route Hoek

me is op 9 oktober 2000 van start gegaan.

ingezet, hebben een oversteektijd van twaalf

van Holland - Harwich.

Om de concurrentie met de Kanaaltunnel aan

uur. Deze schepen voeren voorheen op de

Stena Line de juiste kwaliteit, frequentie en be

routes tussen Nederland en het Verenigd Ko

te gaan heeft Stena Line het snelste schip ter
wereld, de HSS, Stena Discovery op de route
ingezet. Vanaf dat moment is de autocapaci-

G egevens van de Sten a H ollandica

teit tussen Hoek van Holland en Harwich met
30.500

20% gestegen.

Bruto tonnage

Gedurende de periode dat Stena Line tussen

Draagvermogen

7.000 ton

Hoek van Holland en Harwich is gaan varen, is

Lengte

188,3 m

de vrachtcapaciteit op de route uitgebreid. Dit

Breedte

28,7 m

heeft tot een aanzienlijke groei in vrachteenhe-

Diepgang

6,2 m (max) - 6.0 m (ontwerp)

den geleid, van 60.000 naar 130.000 in

Hoofdmotoren

4 x Sulzer type 8ZAL40S, elk 5760 kW

2000.

Sneiheid
Hutten

Seapacer-klasse

Passagiers capaciteit

Vanaf oktober 2000 had Stena Line 5 sche

Vrachtcapaciteit

pen in dienst tussen Nederland en Engeland.

Baanbreedte

De Stena Discovery, Stena Britannica en Ste

Vrije hoogte vrachtdekken

na Seatrader op de route Hoek van Holland -

22 knopen
192 (met 452 bedden)
400
2500 lanemeters, 160 vrachteenheden
3.1 m
5 m

WARTSILÀ^

Wârtsilâ & Sulzer engines 520 - 65,880 kW • Gears • Wârtsilâ-Lips propulsion
power systems • Control systems • Generating sets • Ancillary systems
Design • Engineering • Procurement • Project management • Commissioning
O perational support • M aintenance • Spare parts • Financing

c

)

WÀRTSILÂ

For information please visit: www.wartsila.com

MAN Rollo
WIJ zoeken voor ome afdeling Service een fulltime

r o u o

Aankomend Superintendent Engineer (m/v)
Werkzaamheden
De Superintendent Engineer Is betrokken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van {vaak
complexe) reparaties aan zowel twee- als vierslag motoren. Daarnaast is hij/zij het "gezicht'’van
de Service afdeling en regelmatig aan boord van schepen te vinden.
De werkzaamheden aan boord bestaan voornamelijk uit "trouble shooting”, supervisie en het
uitvoeren van Inspecties, zowel zelfstandig als in teamverband

r

Wij Vragen
r * O pleiding: S cheepsw erktuigkundige B/C o f gelijkw aardig.
• Ruime ervaring in on derhoud en reparaties van scheepsdleselmotoren.
• Gewend zijn le idin g te geven en mensen te m otiveren.
• D uide lijk kunnen rapporteren.
• Stressbestendig en in itia tie frijk .
• Kennis van de Nederlandse, de Engelse en bij voorkeur de Duitse taal in w oord en geschrift.

MAN Rollo is een dynamische
handels- en service onderneming
met leveringsprogramma's voor
scheepsvoortstuwing,
energievoorziening en industrie.
De afdeling Service is "Authorised
Repair Shop” voor MAN 8&W,
MAN en GUASCOR en is met een
team van ongeveer 15 service
engineers voornamelijk in
Nederland actief met onderhoud
en reparaties aan
scheepsdleselmotoren en
stationaire diesel- en gasmotoren.

• le e ftijd s in d ic a tie ; van af ± 35 jaar.
• Bereidheid om bij gelegenheid bu iten de norm ale w e rktijd e n te w erken en incidenteel in het
buitenland.
• W oonachtig binnen een straal van 35 km van Zoetermeer.

Wij Bieden
^ • Een u itd a g e n d e , d y n a m is c h e e n z e lfs ta n d ig e fu n c tie in een g ro e ie n d b e d rijf.
• Goede p rim a ire en s e cu ndaire a rb e id s v o o rw a a rd e n (o n d e r andere: s tu d ie m o g e lijk h e d e n ,
d e e ln a m e aan fa b rie k s tra in in g e n , een b e d rijfs w a g e n , etc.)

MAN Rollo B.V.
Postbus 595
2700 AN ZOETERMEER
jeanette.dejong9manrollo.nl
Telefoon 079 368 36 59

• Een p re ttig e w e rk s fe e r b in n e n een in fo rm e le o rg a n isa tie .

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

Aarkani»«Repair**•»

Koninklijke Nederlandse
Redding M aatschappij (K NRM )
O rgan isatie, b eleid en aandachtspunten
1. Inleiding

bemanningsverblijf wordt voor instructie en

de benzine motoren en diesels gekomen met

De statutaire doelstelling van de KNRM is, vrij

voor oefeningen gebruikt en voor het nabe

waterjet voortstuwing.

vertaald, redden op zee en hulpverlenen langs

spreken van actes en oefeningen.
Door de jaren heen zijn 67 redders omgeko

de Nederlandse kust en alle wateren die daar
mee in verbinding staan. Daarnaast kan het

2. G eschiedenis

men bij acties en oefeningen. Een hoge tol

bestuur van de KNRM ook andere wateren

In 1824 strandde op 14 oktober het fregat

voor het vrijwillig redden of in veiligheid bren

voorzien van KNRM middelen. Binnen die sta

schip “De Vreede" bij Huisduinen. Na enige

gen varr 50.000 mensen. Het leed waard?

tutaire doelstelling valt ook de organisatie van

succesvolle tochten sloeg de te hulp gescho

Niet voor de nabestaanden maar wel voor

de Radio Medische Dienst (RMD). De KNRM is

ten roeivlet met zes redders om en behalve

heel veel mensen die hun leven hebben te

een zeereddingorganisatie met een snelle

Reindertszoon Kruk verdronken alle redders

danken aan de inzet van nu 700 vrijwilligers

vloot en een goed uitgeruste stranduitrusting

en geredden. Dit was aanleiding voor notabe

en 12 beroepszeelieden die het reddingwerk

waarbij mogelijkheden liggen voor aansluiting

len in Amsterdam en Rotterdam om in beide

uitvoeren.

bij andere hulpdiensten en bij rampenbestrij

plaatsen een reddingorganisatie in het leven

ding.

te roepen. Na heel veel individueel redden

3. O rganisatie

De KNRM heeft 38 stations verspreid over

werd, net als een half jaar daarvoor in Enge

De stations van de KNRM zijn het gezicht van

Nederland, met Uburg in het verschiet in

land, het reddingwerk in Nederland georgant-

de Maatschappij. Als zij hun werk goed doen

2002. Ook bestaan plannen met betrekking

seerd. Het heeft tot 1991 geduurd voordat

dan gaat het goed met de KNRM.

tot de randmeren. Samen met Reddingsbri

een fusie tot stand kwam tussen de twee red-

De schipper heeft tenminste twee plaatsver

gades en met de brandweer zal worden ge

dingmaatschappijen. De reden van het schei

vangers, zijn bemanning en een walploeg (in

poogd daar een netwerk van reddingboten te

den van de organisaties in 1824 lag in het feit

geval een op de wal in een boothuis gestatio

stationeren. De KNRM bezit 60 reddingboten

dat in beide besturen ook de voormannen za

neerde boot). Daarmee vaart hij voor acties

en 20 trucks. Deze trucks zijn bestemd voor

ten van de loodsdistricten en die scheiding

en oefentochten, en onderhoudt hij het schip.

het vervoer van materieel, het trekken van

stond model voor de reddingmaatschappijen

Voor dat laatste zijn aanwijzingen in de vorm

een trailer met boot. Zij kunnen optreden als

NZHRM en ZHMRS. In 1949 werd het predi

van een onderhoudscontrolelijst beschikbaar.

strandambulance en kunnen dienen als com-

kaat "Koninklijke" verkregen.

Ook is er toezicht en eventueel hulp mogelijk
vanuit Umuiden waar het hoofdkantoor met

mandowagen. Voor het naar zee brengen van
de grotere boten die in een boothuis op land

De maatschappijen hebben natuurlijk de

onder andere een Technische Dienst is geves

zijn gestationeerd zijn 10 tractoren beschik

scheepvaartontwikkelingen gevolgd. Via roei

tigd.

baar met speciaal ontwikkelde bootwagens

en en zeilen, stoomvoortstuwing en water-

en trailers.

straalaandrijving (in 1895 was reeds een van

De Vuurleider en de Raketrichter, samen met

Alle stations hebben een boothuis of een

de reddingboten van de Maatschappij uitge

een chauffeur en plaatsvervangers en een

bergplaats met een bemanningsverblijf. Een

rust met een waterstraalaandrijving) zijn we bij

aantal helpers vormen de Lijnwerp- en Wipperploeg. De taak voor deze ploeg is om een lijn
verbinding tot stand te brengen met een ge
strand vaartuig als andere pogingen hebben
gefaald. Dat komt niet vaak meer voor. Te
vens wordt de truck gebruikt als strandambu
lance, communicatievoertuig, trekkend voer
tuig voor een trailer met een kleine boot.
Deze ploeg rijdt, oefent en onderhoudt het
materieel op dezelfde wijze als de bootploeg
de boot onderhoudt.
Als wij spreken over schippers en vuurleiders
en hun bemanningen hebben wij het over de
uitvoerenden van het redding- en hulpverle
ningswee. De KNRM kent ook lokaal toezicht
op de uitvoering. Dat wordt gedaan door de
Plaatselijke Commissie. Meestal is de burge
meester van de gemeente waar een station is

Hoofdkantoor en reddingstation Umuiden (Fotoarchief KNRM)

gevestigd, voorzitter. Bij voorkeur bestaat de

Plaatselijke Commissie uit mensen met be

vestigd om zo de financiële voordelen van in

KNRM stelt zich ten doel, gezamenlijk met col-

stuurlijke ervaring en met een passende werk

koop in het groot te genieten. Op het terrein is

legaorganisaties een voorstel te doen voor

kring en/of voldoende tijd. Een (oud) zeeman

ook een werkplaats gevesbgd waar boten tot

opleidingseisen voor reddingbootbemannin-

strekt tot aanbeveling. Met de burgemeester

en met het type Johannes Fredenk kunnen

gen voor de toekomst.

als voorzitter kent de KNRM in het algemeen

worden onderhouden en gerepareerd. Nieuw

goede contacten met de gemeente.

bouw naast het hoofdkantoor is voorzien voor

Een station kent een grote mate van vrijheid.

2002 waar dan ook het type Arie Visser on

streefd naar een altijd aanwezige geredden-

Dat begint met een schipper van wie de

derdak kan worden gehaald voor reparatie en

capacitest van tenminste 400 mensen die bin

KNRM verwacht dat hij goede beslissingen

onderhoud. De capaciteit is niet groot genoeg

nen het uur op iedere plek binnen 10 zeemijl

neemt als het de veiligheid aangaat. De Plaat

om alle reparaties en onderhoud te doen. Uit*

langs de Nederlandse kust kunnen worden

selijke Commissie heeft de bevoegdheid om

besteden blijft noodzakelijk.

gered.

slaan en om locaal beleid te voeren ten aan

4 . Beleid

5. Aandachtspunten

zien van de grootte van de bemanningen en

De KNRM wil zich blijvend toeleggen op het

5.1.

daarmee samenhangend de wijze van hun irv

redding en hulpverleningswerk. Daan/oor is

bestaat een convenant tussen Smit Internatio

zet: ploegendienst of iedereen komt na alar

voortdurend vernieuwing noodzakelijk. De

nale en gelieerde bedrijven. In 2000 is daar

mering.

KNRM dient up to date te blijven en de ontwik

Wijsmuller bij gekomen. De KNRM verplicht

De KNRM kent een vlootplan waann wordt ge

mensen (vrijwilligers) aan te nemen en te ont
Verhouding bergers; sedert enige jaren

kelingen op het gebied van scheepsbouw en

zich vrijwillig om schepen langer dan 20 me

Het KNRM hoofdkantoor kent een operatione

reddingboten en uitrusting goed bij te houden.

ter over te laten aan bergingsbedrijven, mits

le dienst (OD) met twee inspecteurs die in de

De KNRM streeft naar de hoogste kwaliteit.

zij binnen een half uur ter plaatse zijn en er

Noord- en Zuid- regio wonen en de stations re
gelmatig bezoeken. Zij oefenen mee en zijn
vraagbaak voor het station. Hun aandacht
gaat vooral uit naar veiligheid, uitrusting, ge
oefendheid, ontwikkeling van reddingstechnieken en research op het brede terrein van
schepen en uitrusting. Opleidingen behoren
mede tot hun werkpakket. Daarvoor is in het
hoofdkantoor een bureau opleidingen geves
tigd met drie werknemers.
Daarnaast kent de KNRM een technische
c i ie i o iT T O j Cüe’otiicitti'io ii ie t 'n e t i n i o e r i i o u o e n

de reparatie van het materieel. Nieuwbouwbegeleidmg, bevoorrading en de ontwikkeling
van technische systemen behoort ook tot hun
aandachtsgebied. De TD kent een hoofd en

De KNRM verwacht dat de schipper goede beslissingen neemt als het de veiligheid aangaat.

drie technische inspecteurs die het land regio

(Foto. archief KNRM)

naal bedienen. Daarnaast een werkplaats met
De KNRM wil zelfstandig blijven. Onafhankelijk

geen noodsituatie is. De KNRM is bereid ener

van, maar samenwerkend met de overheid.

gie te steken in een goede verhouding en is

De interne dienst (ID) houdt zich bezig met

Daartoe zal een deugdelijk plan voor fondsen

ook bereid om concessies te doen. Een goe

personeel en organisatie maar kent ook spe

werving deel blijven uitmaken van het beleid

de bergingsindustrie met goed materieel en

cifieke taken die verband houden met de

van de KNRM.

goed personeel is een must in het waterrijke

een chef en vijf monteurs,

Nederland. Er zijn echter ook bedrijven die

KNRM als fondsenwervende organisatie. Een
afdeling publiciteit die de huisstijl bewaakt en

De KNRM zal blijven werken met vrijwilligers,

pretenderen professioneel te werken, maar zij

alle publicaties verzorgt, maar ook lezingen

weliswaar met een professionele ondersteu

bieden of geen continuïteit of zij werken met

geeft, scholen benadert, voorlichting geeft en

ning van beroepsmensen op de grootste

een slechte uitrusting. Het wordt dan voor de

de tentoonstellingen verzorgt.

schepen in de grootste havens. Vrijwilligers

KNRM wel lastig om hulpverleningswerk aan

Daarnaast een Financiële Afdeling (FM voor

zijn zeer gemotiveerd, steeds beter opgeleid

hen over te laten.

de contacten met de notarissen en execu

en met de nodige training en ervaring uitste

5.2. Internationaal bestaan uitstekende con

teurs testamentair (i.v.m. erfenissen) en het

kend inzetbaar als schipper of bemanningslid.

tacten. Eenmaal per twee jaar vergadert de

Met de vernieuwde KNRM-trucks heeft de

wereldwijde conferentie wordt afgewisseld

International Lifeboat Federation. De grote,

verzamelen van de financiële gegevens van
de stations. De donateurs (ruim 70,000) wor

Maatschappij een goed hulpmiddel in bedrijf

met een beperkte conferentie. In 2001 orga

waar ook de overheid in het kader van ram-

niseert de KNRM de zg. intermediate confe

Reddingwinkelverkoop gebeurt ook vanuit de

penbestrijding gebruik van kan maken.

rence in Umuiden waar operationele, techni

FA en behoort tot de fondsenwervende activi

Opleiden wordt steeds meer noodzakelijk om

sche, nautische en opleidingsonderwerpen

teiten. Het dient tevens het vergroten van de

dat de traditionele beroepsgroepen koopvaar

ter sprake komen.

den ook bediend vanuit de FA.

naamsbekendheid. Tenslotte behoren secre

dij en visserij als leverancier van bemanningen

tariaat en postverzorging ook tot de ID. Totaal

opdrogen. Het blijkt evenwel dat ook goede

gaat het bij de ID om 15 mensen,

schippers kunnen worden gerekruteerd die

In Umuiden is ook een centraal magazijn ge

geen achtergrond hebben als zeeman. De

De heer Wiebenga is directeur van de KNRM.

Techniek b ied t steeds m eer
veiligheid, maar redden op zee
blijft; m ensenw erk
N ieu w ste red d in g b o ten c o m b in e re n sn elh eid en zeew aardigheid
In deze tijd, waarin reddingbootbemanningen kunnen beschikken over hypermoderne reddingboten, een breed scala aan
hulpmiddelen, een professionele opleiding en veilige kleding, is menigeen geneigd te stellen dat het ‘echte redden' alleen nog
in geschiedenisboeken terug te vinden is. Men duidt dan op kustbewoners die met behulp van een roeiboot zee kozen, veelal
om opvarenden van gestrande zeeschepen te redden. Zonder dit laatste te bagatelliseren, moet echter worden gesteld dat
de realiteit anders is. Want ondanks de voortschrijdende technische ontwikkeling, blijft het reddingwerk langs de Nederland
se kust een bij vlagen hachelijke onderneming.

et Nederlandse reddirigwezen

lingen aan te wenden” (citaat urt de statuten,

schappij werd opgericht, werd met diverse

kar bogen op een 1 7 6 jaar larv

1824).

roeireddingboottypes

ge, roemruchte historie. Spec

Het daadwerkelijke reddingwerk diende dus

Daarbij moest altijd het evenwicht worden ge

taculaire, succesvolle reddin

door de kustbewoners te worden gedaan; het

zocht tussen zeewaardigheid en wendbaar

gen en tragische ongevallen

was en is de taak van de Redding Maatschap

heid, De roeireddingboten moesten stabiel en

wisselden elkaar daarbij af, zo

pij om die vrijwillige bemanningsleden van het

onzinkbaar zijn, maar tegelijkertijd mochten

dat de beide kanten van de medaille nooit uit

beste materieel te voorzien. Want - zo meent

ze niet te groot en te zwaar worden. De roei

het oog konden worden verloren. De Redding

de KNRM - alleen het beste is goed genoeg

ers moesten er vanaf het strand immers mee

Maatschappij heeft die strijd altijd in haar voor

voor mensen die onder zware omstandighe

door de branding.

deel willen beslissen, en heeft zich daarbij

den vrijwillig naar zee gaan om anderen te hel

De roeiredders beschikten naast hun roeirie

slechts één doe! gesteld: "om door het daar-

pen.

H

geëxperimenteerd.

men over een pikhaak, een hoosvat, een
werplijn met dreg en - in latere jaren - een

stellen van geschikte middelen, op de na te
melden stranden, de kustbewoners in staat te

H et roeitijdperk

kompas. De persoonlijke uitrusting bestond

stellen pogingen tot redding van schipbreuke

Nadat in 1824 de Nederlandse Redding Maat

uit een reddingvest van Overijsselse biezen.

Het roeitijdperk; de Koog, Texel, ca. j g i g

het ontwerp van de Insulinde bleef voor de
Redding Maatschappij decennialang het uit

■

gangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe

i3

schepen. De tweede generatie zelfrichtende
motorreddingboten, die in de jaren '60 en ‘70
van de werf kwam, vertoonde dezelfde uiterlij
*0 % l “ s £ *

ke kenmerken en dezelfde technische uit
gangspunten als haar voorgangers. Eén ver
schil sprong echter in het oog: de nieuwe
reddingboten werden uitgerust met een ge
sloten stuurhuis. Dit had tot gevolg dat het
zelfrichtend vermogen nog verder toenam.
Het gesloten stuurhuis zou na kapseizen im
mers als luchtbel fungeren, en de boot binnen
enkele seconden weer rechtop zetten.
Daarnaast zorgde het stuurhuis ervoor dat de
redders gedurende de vaak lange tochten
niet langer bloot werden gesteld aan de ele

Gestoten stuurhuis (Foto H.J. Winde, Breskens)

menten. En natuurlijk stond het stuurhuis ook
garant voor extra veiligheid, want bij storm

Sloom reddingboten

Jhr. Mr. J.W.H.

Ondanks het feit dat roeireddingboten tot veel

(11,50 x 2,80 x 0,75 m). Een 45 pk Brooke's

aan dek staan menig redder al noodlottig ge

meer in staat bleken te zijn dan vooraf voor

dieselmotor gaf de Rutgers van Rozenburg

worden.

mogelijk werd gehouden, gebeurde het toch

een maximum snelheid van 8 knopen.

regelmatig dat roeiredders er niet in slaagden

Drie jaar later werd begonnen met de bouw

All-weather reddingboten

in nood verkerende schepen te bereiken.

van de motorreddingboot Brandaris (17,70 x

De reddingboottypes Carlot en Koningin Julia-

Vandaar dat bestuurders constant bleven uit

4,50 x 1,35 m), op dat moment de grootste

na uit de jaren ‘60 bewezen gedurende ruim

kijken naar een oplossing voor het steeds te

en modernste motorreddingboot ter wereld.

veertig jaar actieve dienst, dat zij het predi

Rutgers van Rozenburg

weer en de dreiging van grondzeeën was het

rugkerende probleem van vermogen en ac

En uiteindelijk resulteerde het voortschrijdend

kaat 'aH-weather' meer dan waard waren. De

tieradius. Eind negentiende eeuw werd op het

technisch inzicht in de ontwikkeling van een

robuuste havenreddingboten voeren altijd uit,

reddingstation Hoek van Holland geëxperi

zelfrichtende motorreddingboot, de Insulinde

ook wanneer de wind met orkaankracht uit

menteerd met stoomreddingboten. De Presi

(18,80 x 4,05 x 1,45 m). De voor die tijd ultra

het noordwesten waaide. De all-weather red

dent van Heel (14,60 x 4,80 x 0,98 m) werd

moderne reddingboot kreeg een ketelvormi

dingboten werden gestationeerd in kustplaat

in 1895 in dienst gesteld. De Prins der Neder

ge, volledig waterdicht afgesloten romp, een

sen met een haven: Breskens, Noordland

landen volgde in 1909. Beide boten werden

boven- en benedendekse stuurinrichting en

(Burghsluis), Stellendam, Hoek van Holland,

uitgerust met een waterpijpketel en een

een kiptank, die de boot na onverhoopt kap

Scheveningen, Umuiden, Den Helder, Ter-

Compound stoommachine van 125 pk, die

seizen weer ‘als vanzelf rechtop moest zet

schelling-West en Lauwersoog. Op de overige

een pomp aandreef. Het door deze pomp op

ten. De Insulinde kwam in 1927 in de vaart.

reddingstations werden andere reddingboot
types gestationeerd, die niet onder alle om

gezogen water werd door waterstraalbuizen
naar buiten gespoten. De maximum snelheid

G esloten stuurhuis

de stoomreddingboten bedroeg 9 knopen.

De basisgedachte die ten grondslag lag aan

Beide

stoomreddingboten

verrichtten

ge

denkwaardige reddingen, maar werden ook
het slachtoffer van afschuwelijke rampen. Op
24 oktober 1921 sloeg de Van Heel' om. Zes
van de zeven bemanningsleden verdronken.
De Prins der Nederlanden kapseisde acht jaar
later, waarbij acht bemanningsleden de dood
vonden.
In 1930 kwam er voor de Redding Maat
schappij een einde aan het korte, maar veel
besproken stoomtijdperk.

Motorreddingboten
Vrijwel gelijk met de stoomreddingboten deed
in Nederland ook het fenomeen 'motorreddingboof zijn intrede. Anders dan in veel an
dere landen, waar bestaande roeireddingbo
ten met een hulpmotor werden uitgerust,
koos de Nederlandse Redding Maatschappij
voor het ontwikkelen van een specifieke motorreddingboot. Die vooruitstrevendheid resul
teerde in 1907 tot de indienststelling van de

De noodzaak van snelheid (Foto collectie KNRMJ

standigheden inzetbaar waren.

M otorstrandreddingboten en
reddingvletten

re tube. En ondanks het feit dat de bevindin

tioneerd. Soms als tweede reddingboot,

gen van RNLI het al bestaande beeld, dat

naast een groter typje, maar op verschillende

in verreweg de meeste kustplaatsen moest

RIB’s qua zeewaardigheid beperkt inzetbaar

reddingstations ook als vaste statonsboot.

de reddingboot vanaf het strand in zee wor

zouden zijn, bevestigde, slaagde de KNRM er

den gebracht. Van oudsher gebeurde dat met

in een all-weather-RIB te ontwikkelen: de Jo

D e Arie Visser-klasse

roeireddingboten, later stationeerde de Red

hannes Frederik-kiasse.

Ondanks het feit dat de Johannes Frederik-

ding Maatschappij zogenaamde motorstrand-

kiasse ook bij slechte weersomstandigheden

reddingboten langs de kust. Deze motor

D e al l-weather-RIB

strandreddingboten vertoonden qua vorm en

De Johannes Frederik kwam in 1988 van de

Maatschappij eind jaren ‘90 toch een grotere

afmeting (ruim tien meter) de grootste over

werf en werd gestationeerd op Ameland.

variant van de Johannes Frederik te laten bou

eenkomsten met de roeireddingboot. Het ver

Voor de zusterschepen - in tien jaar tijd wer

wen. Dit omdat in de ruim tien jaar dat de

schil zat 'm in de voortstuwing: de roeiriemen

den nog zeven soortgelijke schepen aan de

KNRM ervaring had opgedaan met de grotere

hadden plaatsgemaakt voor een 65 pk diesel

operationele vloot toegevoegd - werd steeds

RIB's, van tijd tot tijd was gebleken dat de ac

motor.

voortgeborduurd op dit prototype.

tieradius van de Johannes Frederik (zes uur,

Op het Usselmeer en de Waddenzee zette de

goed functioneerde, besloot de Redding

volle kracht) te beperkt was. Teneinde de

Redding Maatschappij vanaf de jaren '70 spe

Kleinere R I B ’s

ciaal voor het vaargebied ontwikkelde red

Daar waar vroeger de havenreddingboten

er een groter schip worden gebouwd. Dat

dingvletten in, De IJsselmeervletten werden

werden ondersteund door motorstrandred

werd de Arie Visser. De actieradius van de

uitgerust met een 254 pk, zes cilinder diesel

dingboten en reddingvletten, zijn nu voor de

Arie Visser is zestien uur, volle kracht.

motor, terwijl de kleinere Waddenvletten een

kustplaatsen die met over een haven beschik

brandstofvoorraad te doen toenemen moest

ken, en voor hulpverlening op het Usselmeer,

Conclusie

de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hol-

In februari 1993 sloeg een reddingboot van

D e noodzaak van snelheid

landse Stromen, kleinere RIB-klasses ontwik

de Johannes Frederik-kiasse om. Dit als ge

Het was onder meer de opkomst van de re-

keld: de Valentijn en de Harder.

volg van een grondzee van ongeveer 15 me

creatievaart die het bestuur van de Redding

In tegenstelling tot de Johannes Frederik-kias

ter hoog. De reddingboot kwam door het zelf-

Maatschappij ervan overtuigde dat het red-

se is de Valentijrvklasse niet gebouwd om met

richtend vermogen weer overeind en de

dingwezen op zoek moest naar snellere red

elk denkbaar weertype te kunnen uitvaren. Bij

bemanning overleefde het ongeluk. Vier jaar

dingboten. Daarbij werd consequent uitge

extreem slechte weersomstandigheden zal

later kreeg dezelfde reddingboot een zware

gaan van de gedachte dat de toekomstige

een Valentijn niet uitvaren en de redding over-

grondzee binnenboord, terwijl drie beman

vloot zou gaan bestaan uit enerzijds de all-

laten aan een nabijgelegen reddingstation dat

ningsleden en twee geredden aan dek ston

weather schepen, en anderzijds uit snelle,

is uitgerust met een alfweather schip. Deze

den. Ook toen vielen er geen slachtoffers. De

maar beperkt inzetbare reddingboten.

beperking geldt alleen op de Noordzee. Op

ze

Een ontwerp dat de beide, voor reddingboten

de Waddenzee en het Usselmeer zijn de Va-

technische ontwikkelingen weliswaar voor be

zo belangrijke eigenschappen zou verenigen,

lentijns altijd inzetbaar.

langrijke

95 pk dieselmotor kregen.

werd lange tijd voor onmogelijk gehouden.

voorvallen

bewijzen

verbeteringen

echter
hebben

dat

de

gezorgd,

maar dat de techniek geen veiligheid kan ga

Niettemin volgde de KNRM de verrichtingen

De Harder is met negen meter de kleinste

randeren. Anno 2001 is het reddingwerk

van de Engelse reddingmaatschappij RNLI,

RIB, en zal in de toekomst de kleine Avon-, Flo-

langs de Nederlandse kust dus nog altijd af

die proeven deed met zogenaamde Rigid In-

at- en Atlantic-rubberboten gaan vervangen.

hankelijk van mannen en vrouwen die bereid

flatable Boats (RIB’s): snelle reddingboten met

Deze rubberboten zijn in de jaren ‘70, ‘80 en

zijn risico's te nemen. Daar is in 176 jaar niets

een deepV-bodem en rondom een opblaasba

‘90 op diverse KNRM-reddingstations gesta

in veranderd.

de KN RM

De steeds verder toenemende drukte op het water heeft er onder andere voor
drukker krijgen. Daar waar vroeger de
i '
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een ander licht op de verschillen tussen vroe

die volgden slechts enkele malen om hulp

se Redding Maatschappij, maar

ger en nu. In dit artikel beperken wij ons tot de

werden gevraagd, geeft aan dat de hulp welis

zeker ook daarbuiten, wordt

cijfermatige verschillen, en de verklaringen

waar broodnodig was, maar dat het redding-

nog altijd met een naar mystiek

achter deze cijfers.

werk langs de Nederlandse kust bepaald
geen dagelijkse arbeid was. En dat is het nog

neigend ontzag gesproken over

O prichting

steeds niet, maar het aantal door de KNRM

is enerzijds terecht, gezien de fysieke inspan

De Redding Maatschappij werd opgericht in

uitgevoerde reddingsacties is in de loop der

ning die deze mannen moesten leveren en

1824. Directe aanleiding voor de oprichting

jaren wel spectaculair toegenomen.

hun durf om met primitieve middelen zee te

was een scheepsramp bij Huisduinen. Het

kiezen. Maar anderzijds moet worden gesteld

was de druppel die de emmer deed overlo

Ijkpunten

dat reddingboten toentertijd maar zelden in

pen, want ook vóór 1824 hadden dergelijke

Die groei kan worden geïllustreerd met een

actie kwamen, en dat reddingen bij uitzonder

rampen al eens geleid tot een roep om een

aantal opmerkelijke getallen. In 1825, het eer

lijk slecht weer niet voorkwamen. Uitvaren tij

georganiseerd reddingwezen langs de Neder

ste jaar dat de Redding Maatschappij actief

dens een orkaan was met een roeiredding-

landse kust. Dat dat in 1824 dan uiteindelijk

was, werd slechts een handvol acties verricht,

boot immers gewoonweg onmogelijk. Dat de

werd gerealiseerd, is een goede zaak. Dat de

een situatie waarin in de jaren die volgden wei

redders dat heden ten dage wel doen, werpt

gestationeerde roeireddingboten in de jaren

nig tot niets veranderde. Toch zette de groei

de roeiredders van weleer. Dat

De explosieve groei van het aantal hulpverleningen is o.a. veroorzaakt door de opkomst van de recreatievaart.
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zich langzaam maar zeker door, getuige het

En ten slotte kunnen we stellen dat het karak

69 t.b.v. sportvisboten

feit dat de Redding Maatschappij in 1950, nu

ter van het reddmgwerk is veranderd. Steeds

36 t.b.v. catamarans

een halve eeuw geleden, ai rond de honderd

vaker worden reddingboten preventief inge

99 t.b.v. surfplankerVkitesurfers

keer werd gealarmeerd.

zet. Gevolg hiervan is dat reddingbootbeman-

In 1975 was dat aantal verder gestegen tot

ningen soms voor mets uitvaren, maar deze

vierhonderd en sinds enkele jaren ligt het ge

manier van werken voorkomt (onnodig) erger

middeld aantal reddingsacties op vijftienhon

leed voor in problemen geraakte mensen.

derd per jaar. Er zijn KNRMreddingstations

8 t.b.v. kano's
39 t.b.v. diverse kleine bootjes

Diverse diensten
188 t.b.v. zoekacties

die jaarlijks ruim honderd keer per jaar in actie

Jaaro verzich t 2000

11 t.b.v, bergen van stoffelijke overschotten

komen. Dat is vele malen meer dan alle red-

In het jaar 2000 werden de reddingstations

40 t.b.v. diverse hulpverleningen

dingstations tezamen in 1825.

van de KNRM in totaal 1516 keer gealar
meerd. Daarbij werd 215 keer uitgevaren

35 t.b.v. drenkelingen
115 t.b.v. ziekerven gewondenvervoer

Verklaringen

voor de beroepsvaart, en 911 keer ten be

Er zijn meerdere verklaringen te geven voor

hoeve van watersporters. De resterende 390

De meeste reddingsacties (453) vonden

de explosieve groei in het aantal hulpverlenin

acties worden ondergebracht bij de zoge

plaats op de Waddenzee. Op de Noordzee,

gen. De meest in het oog springende is onge

naamde 'diverse diensten'.

de Zeeuwse en Zuid+Hollandse Wateren, en
het Usselmeer werden respectievelijk 403,

twijfeld de opkomst van de recreatievaart,
waarmee het aantal vaarbewegïngen op zee
sterk is toegenomen, maar wat er ook voor

Diensten aan de beroepsvaart
32 t.b.v. koopvaardij, sleepvaart en bagger

stond er bij de actie een harde wind (wind
kracht 7 of meer). Er werd vijf keer uitgevaren

schepen

heeft gezorgd dat het werkgebied van de

340 en 320 acties verncht. In 149 gevallen

KNRM steeds verder is uitgebreid (Zuider-

14 t.b.v. binnenvaartschepen

tijdens een zware storm (windkracht 10 en

zee/IJsselmeer, Markermeer, Zeeuwse en

89 t.b.v. vissersschepen

meer).

Zuid-Hollandse Wateren en in de toekomst

52 t.b.v. charterschepen

ook de Randmeren).

13t.b.v. diverse beroepsmatige scheep

Daarnaast moet worden geconstateerd dat

vaart

dankzij de technische ontwikkelingen op het

14 t.b.v.

Gelet de geplande uitbreiding van het aantal
niet-geregistreerde scheepvaart

reddingstations is het te verwachten dat het
aantal reddingsacties de komende jaren nog

(onbekend)

gebied van (scheeps)communicatie ongeluk

Toekomst

verder zal stijgen. Temeer daar de genoemde

ken ook vaker en beter worden gesignaleerd.
In de jaren na de oprichting zullen ongetwijfeld

Diensten aan de pleziervaart

oorzaken van de groei naar verwachting geen

de nodige scheepsrampen onopgemerkt zijn

535 t.b.v. zeiljachten

keer zullen nemen.

gebleven.

125 t.b.v. motorjachten
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Reddingweasen door Tom L an tau

Johan na M argareta, de nieuwe
9-m eter reddingboot
Op 31 maart werd in IJmuiden de KNRM-reddingboot 'Johanna Margareta" gedoopt, het door Damen Shipyards (Gorinchem) gebouwde prototype van een nieuwe klasse RIB. Van dit nieuwe ontwerp “Harder 2000” zullen na een jaar uitvoerig
testen, ook op alle voor deze boot in aanmerking komende stations, totaal 20 reddingboten worden gebouwd in de eerstvol
gende jaren.
Op een aantal stations kan de boot atleen wor

breukelmgen) gebouwde “Koningin Beatrix".

K.N.Z.H.R.M. de eerste boot van de 'Valen-

den ingezet door lancering vanaf een bootwa-

Het ontwerp van deze zeifrichtende redding

tijn"-klasse gebouwd, een kleinere boot ge

gen, die door een zwaar voertuig door soms

boot met waterstraalvoortstuwing was een lo

schikt om van een (speciale) bootwagen te

moeilijk begaanbaar terrein moet worden ge

gische voortzetting van het door de R.N.L.I.

lanceren. Elk vaargebied of type kust komt

trokken. Hiervoor worden komende tijd door

(Royal International Lifeboat Institution) in

weer met eigen wensen of eisen en dit heeft

de KNRM proeven genomen met twee truck-

Groot-Brittannië opgezette Medina-project (zie

onder meer weer tot de “Arie Visser"-klasse

typen: een Unimog 4 x 4 (Mercedes Benz) en

het artikel “Vlootontwikkeling vanaf 1980"). In

geleid (de vergrote “Johannes Frederik", zie

een 6 x 6 GINAF (Nederlands fabrikaat),

1988 werd door de K.N.Z.H.R.M. (Koninklijke

Schip en Werf de Zee, december 1999).

Noord en Zuid-Hollandsche Redding Maat

O ntw erphistorie van de N eder
landse R IB

schappij) de "Johannes Frederik” in dienst ge

AJ meer dan 20 jaar zijn de kleinere RIB's van

steld, een reddingboot van hetzelfde type

de “Atlantic-21” klasse (totaal 4 eenheden) in

Sinds de 80er jaren zijn beide in 1991 tot de

maar van een nieuw ontwerp (zie tabel). Hier

Nederland als reddingboot actief. Deze boten

huidige KNRM (Koninklijke Nederlandse Red

mee begon een ontwikkeling van het aanpas

(lengte 6.45 m) zijn voorzien van 2 buiten

ding Maatschappij) gefuseerde Reddingmaat-

sen van het ontwerp voor een volgende boot

boordmotoren met sneldraaiende schroeven.

schappijen bezig zogenaamde RIB’s (Rigid

of het weer opnieuw ontwerpen van een klei

Na 1985 zijn voor een aantal stations langs

Inflatable Boats) (Rubberboten met vaste bo

nere of grotere klasse van de RIB. Zo werd in

de Noordzeekust 15 boten van het type “Float

dem) met waterstraalvoortstuwing verder te

1990 voor de K.Z.H.M.R.S. de "Prinses Mar

500" (5.10 m) en langs de Waddenkust en

ontwikkelen. De eerste grote Nederlandse

griet” gebouwd van een ontwerp dat uiterlijk

aan het Usselmeer 8 van het type “Avon”

reddingboot van het RIB-type is de in 1984

ongeveer gelijk is aan dat van de "Johannes

(5.40 m) en slechts 2 van het type “Float 600”

voor de K.Z.H.M.R.S. (Koninklijke Zuid-Holland-

Frederik”, maar inwendig weer totaal ver

(6.45 m) in dienst gesteld. Al deze boten zijn

sche Maatschappij tot Redding van Schip-

schilt.

semi-automatisch zelfrichtend, dat wil zeggen

Ook

Maidentrip “Johanna Margareta" (Foto's: KNRM/Kees Brinkman)

in

1990

werd

voor

de

dat de bemanning een zogenaamde kantelzak moet opblazen door het openen van een
fles met samengeperste lucht.
Bij de afsluiting van de Oosterschelde in 1987
werd door Rijkswaterstaat aan de binnenzijde
van de Oosterschelde Dam de reddingboot
“Harder” gestationeerd te Burghsluis en aan
de K.Z.H.M.R.S. in beheer gegeven. Deze RIB
van 8.50 m was (na de “Koningin Beatrix”) de
tweede Nederlandse reddingboot met water
straal voortstuwing, die verder veel weg heeft
van een “Atlantic-2r van de RNU.

Reden voor het ontwerpen van de
H ard er 2000
Er is een ‘g af ontstaan tussen de Atlantics {en
aanverwante RIB's) en de Valentijn-klasse, dat
de KNRM wil opvullen met een passende RIB
Kantelproet

(zie tabel). Dit nieuwe ontwerp zou dan de bo
vengenoemde kleinere boten kunnen vervan

werp werd qua indeling gebaseerd op de

gen zodat er in de vloot minder verschillende

af een bootwagen gelanceerd kunnen worden

soorten voorkomen.

en op het strand drooggevaren kunnen wor

“Harder" uit Burghsluis. Om met betrekking

den. De bemanning moest uit 3 personen kun

tot de zeegangseigenschappen enig houvast

Op den duur verdwijnen dan de boten die

nen bestaan en er moest gedurende 5 uur op

te hebben werden met de "Harder" versnel-

schroefvoortstuwing hebben, waardoor de

vol vermogen kunnen worden gevaren.

lingsmetingen gedaan bij snelheden van 20
knoop en bij vol vermogen, zowel op zee als

schroefschade bij het op het strand lopen zal
komen te vervallen. Bovendien is de kans op

H et ontwerp

verwondingen bij in het water liggende perso

Uit het voorgaande blijkt dat het ontwerp van

2000” is geen aangepast ontwerp van de ou

nen bij het toepassen van waterstraalvoortstu-

een nieuwe klasse RIB uiterlijk waarschijnlijk

de “Harder" maar is geheel nieuw opgezet

wing (waterjets) veel kleiner.

sterk zal gaan lijken op de Atlantc-21. De in

met als belangrijkste kenmerken: eenvoud,

Het programma van eisen zag er als volgt uit.

bij het landen op het strand. De “Harder

deling van de boot ligt zo ongeveer vast door

zeker geen high tech en verder een 'schaap

de technische mogelijkheden en de ervaring

met 5 poten' zoals dit bij reddingboten meer

De nieuwe boot moest een RIB worden met

die over meer dan 25 jaar is opgedaan met

regel dan uitzondering is.

een lengte tussen 8 en 9 meter, voorzien van

de RIB's als reddingboot. De opdracht voor

Voor de rompvorm is in verband met het zee

2 waterjets. De snelheid bij rustig weer moest

de bouw van de boot werd gegeven aan Da-

gangsgedrag voor ‘deep V gekozen met in

33 knoop worden, maar bij slecht weer waren

men Shipyards te Gorinchem, die het maken

het voorschip een bolle vorm met een ‘lepel-

ook goede eigenschappen vereist. De boot

van het ontwerp uitbesteedde aan Ginton &

boeg'. Om de verticale versnellingen niet te

moest semi-automatisch zelfrichtend zijn, van

Weber Naval Architects te Haarlem. Het ont-

groot te laten worden, is een 'zachte scheeps-

O verzicht RIB-typen K N R M
Atlantic 21

oude Harder

Harder 2000

Vatentijn

Joh. Frederik

Arie Visser

1973

1987

2001

1990

1988

1999

Aantal boten (in aanbouw)

4(0)

1(0)

1(19)

11(6)

9(0)

3(3)

Lengte (o.a.) m

6,45

8,50

9,00

10,60

14,40

18,80

Lengte (romp) m

5,79

7,80

7,99

10,00

13,65

18,00

Breedte (o.a.) m

2,25

2,80

2,95

4,10

5,40

6,10

Breedte (romp) m

1,85

2,38

2,38

3,52

4,20

5,04

Hoogte (romp) m

0,34

0,64

0,67

1,00

1,21

1,57

0,45

0,55

0,75

0,80

1,03

24,00

21,00

23,00

19,00

22,00

23,00

hout

kunststof

kunststof

aluminium

aluminium

aluminium

550

650

800

1000
2x735

Klasse
Introductie

Diepgang m
Deadrise gr.
Bouwmateriaal
Tube diameter mm
Vermogen kW
Voortstuwing
Max. snelheid kn

0,42

508

530

2x50

2x150

2x170

2x262

2x500

schroeven

waterjets

waterjets

waterjets

waterjets

waterjets

30

29

32

33

33

35

4

4

5

6

6

16

218

240

500

910

1200

6100

Deplacement (leeg) t

1,6

2,6

2,8

7,3

13,5

24

Geredden capaciteit

12

20

20

50

90

120

Range (uur)
Brandstof capaciteit 1

Achteraanzicht
Profiel

Vooraanzicht
Bovenaanzicht

I

I

Damen
SAR 903
Langt» oa
Watarftjn lengt»
Oraectte
Diepgang (♦/-)
Bemanning

9.00
7.34
2.94
0.52

m
m
m
m

3 (*2 0 ) Personen
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vorm' toegepast waarbij er zich alleen een

indeling van de boot zijn gebaseerd op de

maar meer impact-bestendiger constructie

scherpe knik bevindt in de 'tube'-ondersteu-

operationele eisen en de vaareigenschappen

verkregen dan voor het dek. Zo bestaat de

ning die tevens ais sprayrail dient. Vanaf de

die door de KNRM zijn gesteld. Daar de trim-

huid van buiten naar binnen uit respectievelijk

voorsteven loopt hieronder nog een tweede

ligging bij RIB's essentieel is (bij de maximale

2.8 mm en 2 mm epoxy met glasvezel en een

(nog verwijderbare) spray rail tot ongeveer

snelheid heeft de “Harder 2000" rond 3 gra

kern van 20 mm PVC-schuim daartussen. De

midscheeps, die na de periode van testen op

den dynamische trim) ligt het gewichtszwaar-

verstijvers in de romp zijn uitgevoerd met

de stations definitief geplaatst zal worden. Op

tepunt in lengte nagenoeg vast, terwijl er

koolstofvezetver sterking.

het breedste gedeelte van de romp is een

maar met weinig onderdelen geschoven kan

Om schade aan de rompconstructie te voor

zachte (bolle) spantvorm enigszins in tegen

worden. Bovendien moeten alle gewichten n>

komen bij landingen op het strand bij volle

spraak met een deep V, die volgens het pro

nimaal gehouden worden om de snelheidseis

snelheid is een 125 mm brede schaats of ski

gramma van eisen een ‘deadrise’ van 24 é 25

te kunnen halen. Het prototype van de boot

aangebracht die vanaf de tube bij de voorste

graden zou moeten krijgen. Uiteindelijk is de

moet zo volledig mogelijk worden uitgerust,

ven onder het midden van de boot naar achte

deadrise 23 graden geworden mede door de

daarna wordt bekeken welke uitrusting per

ren door loopt. Deze beach bumper is van

125 mm brede Trekollan Beach Bumper (zie

station in de praktijk aan boord zal komen.

Trekollan vervaardigd, een slijtvast materiaal

constructie en bouwwijze) waardoor de dead

De belangrijkste gewichtsposten van de com

op polyurethaan basis. De schaats wordt

rise 62 mm buiten hart schip begint. De vlak

pleet uitgeruste boot (exclusief brandstof, be

door middel van een langsscheepse sponning

ke onderkant van de bumper levert een aan

manning en 110 kg KNRMsnventaris) zijn de

op zijn plaats gehouden. Omdat de rompcon

deel in de liftkracht. De onderkant van de tube

romp (inclusief bovenbouw en tube) en de

structie (en vooral de motordragers) bij

ligt ongeveer 100 mm boven de constructie-

voorstuwingsinstallatie

respectievelijk

beaching (op het strand tot stilstand komen)

waterlijn. Langsscheeps is de boot in 4 com

30% en 55% van het totaal uitmaken). De eni

zwaar belast wordt, is het algemeen con-

partimenten verdeeld waarbij de gecombi

ge gewichtsposten die min of meer onafhan

structieplan (door High Modulus in Engeland)

neerde brandstofruimte en de loze ruimte

kelijk van de scheepsindeling tijdens het ont

doorgerekend. Het kunststof casco werd

ervoor waterdicht is evenals de motorkamer

werp verschoven kunnen worden, zijn de

door Rhebergen Composites te Amsterdam

(zie algemeen plan). Beide waterjets zijn op

beide motoren en de brandstoftanks. De mo

vervaardigd waarna het bij Damen Shipyards

het vlak en in de spiegel aangebracht en

toren vormen samen iets meer dan een kwart

te Hardinxveld werd afgebouwd. De voor het

staan in lijn met de reductiekasten van de mo

van het lege scheepsgewicht zodat een kleine

bouwen van de romp benodigde positieve

toren die zich in het voorste gedeelte van de

verschuiving een bruikbaar effect kan heb

mal (de zogenaamde plug) werd door een

motorkamer bevinden. Vanwege de beperkte

ben,

driedimensionaal-freesmachine uit MDF blok

die

ken gemaakt met behulp van de data base

hoogte van de motorkamer is aan dek een
motorkast over de motoren aangebracht

Constructie en bouwwijze

waarin zich twee waterdichte luiken bevinden.

De belangrijkste eis met betrekking tot de

Hierbij werd de rompvorm zonder schaats en

De stuurstand direct achter de motorkast be

constructie is een grote impactsterkte en een

de schaats zelf twee maal gefreesd. De ene

staat uit een console met besturings-, naviga

lange levensduur. In verband met de rol die

schaatsmal werd gebruikt om de romp hierop

tie- en communicatieapparatuur waarachter

het gewicht van de lege boot speelt is de keu

precies pas te maken, de andere werd opge

drie stoelen voor de bemanning staan opge

ze van materiaal en constructie direct in het

stuurd naar Zweden om aan de hand daarvan

steld. Tijdens de testperiode wordt bekeken

ontwerp geïntegreerd. Om een sterke en lich

zeer nauwkeurig de Trekollan schaats te fabri

welk type stoel of zitplaats het meest ge

te kunststof constructie te verkrijgen is geko

ceren. In verband met de lengte werd deze in

van het lijnenplan.

schikt lijkt. Bi| aflevering is het prototype van

zen voor de toepassing van de zogenaamde

twee delen gemaakt. Door de 'messing en

de "Harder 2000" voorzien van een stoel met

vacuüm injectiemethode. Romp, motorkast

groef constructie sloot de schaats daarna

een smalle zitrand en een goed steunende

en stuurstand bestaan uit een sandwichcon-

precies op de romp aan. Bij beschadigingen

rugleuning. Verticale versnellingen worden

structie van met glasvezel versterkt epoxy

aan de schaats is het mogelijk later een nieuw

dan voor een groot deel door de (gebogen)

met een kern van lineair PVC-schuim voor de

deel (van willekeurige lengte) te bestellen ter

knieën opgevangen zodat de wervelkolom

huid en cross linked PVC-schuim voor het dek.

vervanging van het beschadigde deel. Om ten

geen grote schokken te verduren krijgt. Het is

Hiermee is voor de huid een minder stijve

gevolge van het schuren op het strand de slij

mogelijk dat na de proefperiode de stoelen
door ‘saddleseats’ worden vervangen zoals
deze op de "Arie Visser" zijn toegepast, of
door een bok zoals op de Atlantics.
Over de stuurstand is een kooiconstructie ge
bouwd ter bescherming van de bemanning en
waarop de antennes en de (opgevouwen) kantelzak (zie drijfvermogen en stabiliteit) zijn aan
gebracht. Voor de motorkast bevindt zich een
open dek tot aan de voorpiek, aan de zijden
beschermd door de tube. Hier kunnen gered
den ook een zitplaats vinden indien het maxi
mum aantal van 20 bereikt wordt. Achter de
stuurstand is een sleepbeting in de kooicon
structie opgenomen met daaronder een has
pel geschikt voor 70 m sleeptros (diam 28
mm). Tussen spiegel en beting zijn in het dek
inspectieiuiken boven de intakes van de wa
terjets aangebracht. Bovenvermelde vorm en

Teruggekantelde boot (zie opgeblazen kanteizak)

tage van de verflaag op de huid zoveel moge

De stabiliteit wordt m belangrijke mate door

een hellmgshoek van 70 graden worden afge

lijk te beperken is voor een keramisch verfsys-

de tube bepaald. Doordat deze zich bij de

sloten door middel van 'kwik'schakelaars die

teem gekozen (Ceramkote). De aangroeiende

boot in rechte stand 10 a 20 cm boven de

m verband met de veilige werking direct op de

eigenschappen zijn niet optimaal, maar om

lastlijn bevindt, zal de tube pas bij enige slagzij

dynamo's van de motoren zijn aangesloten.

dat de fkneterboten meestal op een trailer

een oprichtend moment gaan vormen. Dit

Als de motoren gestopt zijn, is het gevaar van

op station staan, vervalt dit nadeel. Een be

zorgt voor een redelijke GMwaarde en een

vacuümzuigen van de motorkamer niet meer

langrijke plaatselijke versterking bevindt zich

omvang die rond 90 graden ligt. De top van

aanwezig en zal de constructie van de romp

in de motordragers, waar de onderzijden van

de stabiliteitskromme ligt bij een hellingsboek

intact blijven. Een tweede gevaar is ook on

de bevestigingsflenzen voor de motoren zijn

van ongeveer 40 graden. Met 3 personen aan

dervangen: indien de boot weer recht komt

voorzien van roestvast stalen strippen.

boord en volle brandstoftanks is de maximale

met in werking zijnde voortstuwing heeft een

De tube (merk Float) bestaat uit een volgens

arm rond 45 cm bij een GM van 67 cm. met

in het water liggende bemanning geen kans

maat opgebouwde (oranje) buitenmantel die

nog 10% brandstof is GM gedaald tot 63 cm

meer aan boord te komen. Dat de terugge

met contactlijm aan de romp is bevestigd met

waarbij de maximale arm ongeveer gelijk is

kantelde boot een behoorlijke windvang heeft

daarin totaal 7 achter elkaar geplaatste bin-

gebleven. Met 20 geredden erbij is GM bij vol

maakt een en ander al moeilijk genoeg.

nentubes (waarin een overdruk van 0.15 bar

le brandstoftanks 60 cm en de bijbehorende

Voortstuwingsinstallatie

heerst) met elk een vul- en overdrukventiel. De

maximale arm is 36 cm geworden. In geval

constructie bestaat uit Fennell neopreen doek

van kapseizen zal de tube de boot in omge

De “Harder 2000" wordt voortgestuwd door

(1500 g/m 2) waarbij de buitenmantel is voor

keerde toestand een grote stabiliteit geven.

twee Hamilton waterjets type HJ 24 1 /2 die

zien van rubberen slijtstrips en twee langs-

Door het opblazen van de kartelzak die zich

via een reductiekast (1:1.25) worden aange

scheepse schorten waarmee de tube aan de

boven de stuurstand bevindt, ontstaat een op-

dreven door twee Volvo dieselmotoren type

romp is gelijmd. De (verhoogde) voorpiek is

drijvend volume van ruim 2 m 3 op een afstand

TAMD 42 WJ die elk 170 kw bij 3800 t.p.m.

ter plaatse van de tube van een halfronde uit

van ruim 3 m boven de kiel (in rechte stand).

leveren. De “Johanna Margareta" is voorzien

sparing voorzien waar de tube precies insluit,

Dit levert een kenterend moment op zodat de

van twee waterjets type HJ 241, volgende bo

bij de spiegel is de tube verankerd door sjor

boot weer in de normale stand terugkeert. Te

ten van deze klasse krijgen het type HJ 242.

ringen aan ogen in het dek.

rugdraaiend vanuit een slagzij van 180 gra

Het verschil tussen beide typen is de hoek

den zal de arm bij 130 graden ongeveer 1 m

tussen het aansluitvlak van de waterinlaat in

D rijfverm ogen en stabiliteit
De romp bestaat uit drie waterdicht afge
scheiden hoofdcompartimenten, aangevuld
met 7 compartimenten in de tube. De motorkamer heeft aan de voorzijde een waterdicht
dwarsschot dat met het daarvoor geplaatste
met-waterdichte dwarsschot het brandstofcompartiment vormt. Het voorpiekschot is on
derdeks waterdicht uitgevoerd en loopt door
tot de boven de tube uitstekende voorplecht.
De voorpiek dient als bergplaats (ankergerei)
en is vanaf het dek toegankelijk via een hori
zontaal scharnierend luik in het schot. Achter
de voorpiek bevindt zich een loze ruimte die
evenals het brandstofcompartiment is voor
zien van waterdichte langsschotten in de zij
den. Totaal bestaat de romp uit 7 waterdichte
afdelingen. Er is zoveel reserve drijfvermogen
aanwezig dat een volgelopen motorkamer
Valproef

kan worden opgevangen, zelfs als de tube er
af zou zijn. Bij een schade waarbij de gehele
romp lekraakt, houdt de tube de boot nog aan

zijn. De kartelzak moet door de bemanning

de bodem van het schip en het montagevlak

de oppervlakte.

geactiveerd worden (semt-automatisch zelf-

in de spiegel. Bij het (protottype 241 is deze

richtende boot) door het opentrekken van de

hoek groter dan 90 graden, bij type 242 is

Op alle ruimten binnen de romp kan worden

luchtfles, dat zowel in de stuurstand als ach

deze hoek haaks uitgevoerd. De constructie

gelensd door middel van daar aangebrachte

ter op de spiegel kan gebeuren. De bereke

van de “Harder 2000" is ontworpen op type

dompelpompjes die zijn aangesloten op een

ning van de stabiliteitskromme met geacti

242, bij de "Johanna Margareta" is de bodem

overboordleiding die door de spiegel naar bui

veerde kartelzak moet met enige reserve

aan de binnenzijde van een tapse verdikking

ten komt en is voorzien van een rubber flap

worden bekeken, want een dergelijke situatie

voorzien om type 241 te kunnen inbouwen.

die als terugslagklep werkt. Daarbij zijn alle

laat zich niet standaardiseren. De bemanning

pompen ook nog van een terugslagklep voor

kan zich nog in de boot bevinden, maar een of

Tussen de aan de flexibel opgestelde moto

zien. Een alarm in de stuurstand geeft aan of

meer personen zouden ook al overboord kun

ren aangebouwde tandwielkasten en de in lijn

er water in een ruimte staat, waarna de be

nen zijn gegaan. Belangrijk bij het terugdraai

staande waterjets moet een afstand van ruim

treffende pomp met de hand wordt bijgezet

en is dat de draaisnelheid niet te groot wordt

2 m worden overbrugd. Hiervoor zijn in ver

(indicatielampje in de stuurstand). Door mid

in verband met het mogelijk verwonden van

band met gewichtsbesparing twee holle met

del van een tijdschakelaar stopt de pomp au

opvarenden. Als de boot dreigt te kapseizen

koolstofvezel versterkte kunststof tussenas-

tomatisch.

zal de brandstoftoevoer van de motoren bij

sen toegepast met aan beide einden Centa-

flex-koppelingen, Tussenassen en koppelin

de rompconstructie. De tank zelf is van

een Manfoorvfmstermogelijkheid en waarbij de

gen wegen totaal 42 kilogram. Voor onder

brandsbofbestendig

schipper ook nog een spreekmogetijkheid

houd en reparatie zijn de motoren vanaf dek

waarbi) de bovenschaal is afgedekt met een

bereikbaar via waterdichte luiken in de motor-

top van hetzelfde materiaal als de omnngen-

kast.

de dekconstructie. Het geheel is met bouten

D ekuitrusting

■flush' in het dek gemonteerd zodat de tanks

Omdat de dekuitrusting en -inventaris bij een

De luchtinlaten van de motorkamer bevinden

altijd toegankelijk gemaakt kunnen worden

reddingboot zeer veel specifieke onderdelen

zich aan de achterzijde van de console in de

voor inspectie.

en voorwerpen bevat zullen alleen de belang

stuurstand, voorzien van een zoutrooster en

De ontluchtingsleidingen lopen door het niet-

rijkste hiervan worden genoemd.

een waterkering. De afvoergassenleidingen

waterdichte schot direct aan de voorzijde van

De boot moet op twee verschillende manieren

zijn voorzien van koelwaterinjectie en bestaan

de tanks naar de voorpiek, waarbij in het voor-

kunnen worden gelanceerd: vanaf een boot-

daarna uit een flexibele kunststofslang die via

piekschot wel de mogelijkheid was een water

wagen en (indien noodzakelijk bij bepaalde

het doorvoerstuk op de spiegel boven de last

dichte doorvoering te maken.

stations) vanuit een boothuis vanaf de kade.

lijn naar buiten komt. Buiten de spiegel zijn de

De brandstofretourleidingen lopen terug naar

Bij het lanceren vanaf een bootwagen, rijdt de

ze slangen voorzien van een rubber flap die bij

de tanks via de zeewater gekoelde warmte

ze wagen achteruit in zee totdat voldoende

achterin lopende zeeën de leiding afsluit,

wisselaars waarmee temperatuurstijging van

waterdiepte is bereikt. De boot kan dan (met

de brandstofvoorraad wordt voorkomen.

de voorsteven naar zee gericht) direct via het

epoxy

samengesteld,

De motoren worden gekoeld met zoetwater

heeft.

achtereinde van de wagen wegvaren. Terug

dat via een warmtewisselaar weer met zeewa

Het elektrisch systeem bestaat uit drie ge

ter wordt gekoeld. De zeewaterinlaten bevin

kerend aan het strand, moet de boot met de

scheiden circuits.

achterkant naar voren op de wagen worden

den zich aan de aanzuigzijde van de beide wa-

Het startcircuit van de voortstuwingsmotoren

geschoven. Aan de voorsteven bevindt zich

terjets en de circuits voeren daarna via een

bestaat uit een accubatterij van 12 V en 110

direct onder de tube een sleepoog waarmee

zandfilter, zeewaterpomp (door de motor aan

Ah. Het boordnet is eveneens aangesloten op

de boot verder het strand kan worden opge

gedreven), zoetwaterkoeler, smeeroliekoeler

de accubatterij van 12 V en 110 Ah, waarbij

trokken en eventueel in de goede richting kan

van de tandwielkast en de brandstofkoeler

de voeding voor de radarscanner zo gescha

worden gedraaid. De achterkant van de boot

naar het injectiesysteem van de afvoergas

keld is, dat deze een spanning van 24 V le

wagen wordt tot vlakbij de spiegel gemanoeu

senleidingen. De beide zandfilters zijn met

vert, waardoor de scanner een grotere draai

vreerd. In het dek zijn vlak voor de spiegel

een crossover-leiding met elkaar verbonden

snelheid krijgt. Het boordnet zorgt voor de

twee hijsogen aangebracht waarmee het ach

zodat het mogeiijk is steeds een filter door

voeding van de navigatie- en communicatieap

tereind van de boot door de bootwagen kan

middel van afsluiters te isoleren om deze

paratuur, de alarmeringen (bilge-alarm, druk-,

worden gelicht tot een hoogte waarbij het mo

schoon te kunnen maken waarbij de motoren

temperatuur- en mveau-alarm van de motor-

gelijk is de boot op de wagen te schuiven.

in werking blijven. Er is tevens in een zeewa-

systemen, brandalarm e.d.), lenspompen,

Daarna wordt deze verder naar voren op de

terintaat in het vlak voorzien, die bij normaal

luchthoorn, navigatie- en dekverlichting. Het

wagen getrokken. Op deze wijze is de boot

bedrijf voor de zandafvoer uit het filter dient.

derde circuit bestaat uit een 230 V wissel-

weer gereed voor lancering.

Als de zeewatertoevoer vanuit de waterjet

spanningsysteem voor het verwarmen van de

Voor het geval dat de boot vanaf een (hoge)

zou stagneren, gaat de toevoer via deze weg,

motoren. De voeding kan alleen via een wal

kade te water moet kunnen worden gebracht

De doorstroming in de filters kan door middel

aansluiting geschieden. Ook de accubatterij-

zijn er vier hijsogen aan dek waarmee door

van kijkglazen in het dek gecontroleerd wor

en hebben een walaansluiting (laadmrichting).

middel van een spruit de boot verticaal in of
uit het water bewogen kan worden.

den.
geen deel uit van de rompconstructie maar

Navigatie- en com m unicatieapparatruur

Voor de werkzaamheden op zee heeft men

zijn zo uitgevoerd dat de onderschalen met

De boot is op de voor een reddingboot nor

aan boord de beschikking over onder meer

een flens op een verzonken rand in het dek

male wijze voorzien van radar, plotter, echo

een sleeptros, een brandblusser, de mogelijk

rusten waarover de bovenschaal komt. De

lood en Marifoon. De bemanning vaart met

heid een draagbare brandbluspomp aan dek

tankbodem wordt flexibel ondersteund door

helmen op waarin intercom is ingebouwd met

mee te nemen, dekverlichting, een zoeklicht

De beide brandstoftanks è 250 liter maken

en verder een klimnet, messen, bijlen, een
brancard en een EHBO-koffer.
Voor de veiligheid van de boot is een anker
met een kettingvoorloop (5 m) en een ankerlijn (30 m., diameter 12 mm) aanwezig en in
verband met het terug kunnen keren door de
branding als niet van beide voortstuwers ge
bruik gemaakt kan worden, heeft men de be
schikking over een stopzak met 60 m lijn.
Voor de veiligheid aan dek is een lifeline’ ge
spannen op hart schip tussen de stuurstand
en de voorpiek waaraan men zich indien no
dig met een musketonhaak kan vastzetten.
Aan de binnenzijde van de tube loopt rondom
een grijplijn, terwijl stuurstand en kooi van
Botsproef

grijprelingen zijn voorzien.

R eddingboot gaat niet m eer m et
paarden in zee —
N ieu w e lan ceertech n iek en le v e r e n belangrijke tijd w inst op
Veel aspecten uit de historie van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij worden heden ten dage dusdanig gero
mantiseerd, dat maar al te gemakkelijk het gevaar bestaat dat technische vooruitgang binnen het reddingwezen niet op
waarde wordt geschat. Ontwikkelingen op het gebied van vervoer en lancering van strandreddingboten hebben door de jaren
heen tijdwinst opgeleverd. Belangrijke tijdwinst voor in nood verkerende mensen.
Paardenkracht. Het is een alom bekende

gereden, kwam er een einde aan een tijdperk,

manning, de walbaas, de voerlieden en de

term, en het is beslist niet toevallig dat ‘paar

dat al bij de oprichting van de Redding Maat

paarden. Tegenwoordig is de lancering van

den' en 'krachf met elkaar in verband worden

schappij in 1824 was ingezet. Want aange

een reddingboot in handen van de tractordrij-

gebracht. In vroeger tijden waren paarden in

zien langs de zanderige Nederlandse kust

ver, een handeling die nog slechts enkele se

Nederland immers hét vervoermiddel, maar

maar weinig plaatsen waren voorzien van een

conden in beslag neemt.

ook hét middel om rijdend materieel voort te

zeehaven, dienden de oprichters al direct een

bewegen. In de historie van de Redding Maat

oplossing te vinden voor het in zee brengen

schappij is dat niet anders. Decennialang was

van de langs de kust gestationeerde redding

Op Ameland is het indrukwekkende schouw
spel van de paardenreddingboot voor publiek

mankracht nodig om de reddingboot op zee

boten. Vissers losten dat op door hun sche

bewaard gebleven. De Stichting Paardenred

in beweging te krijgen en te houden, maar het

pen op het strand te slepen, en ze daar te la

dingboot Ameland houdt jaarlijks een aantal

waren de paarden die ervoor zorgden dat de

ten liggen, om ze vervolgens voor een

demonstraties, waar duizenden bezoekers op

(roei)reddingboten in zee kwamen.

volgende tocht weer in zee te duwen.

af komen. De stichting is gehuisvest in het ou

Langzaam maar zeker hebben de paarden in

De Redding Maatschappij wilde zuiniger met

de boothuis in Hollum. Het pand is nu inge

deze hoedanigheid plaats moeten maken

het materieel omspringen, en bouwde lood

richt als museum.

voor tractoren, en in een later stadium zelfs

sen in de nabijheid van het strand. Op een

voor een zogenaamde Seatrac: een futuris

speciale bootwagen werd de reddingboot,

I)e tractor

tisch ogende combinatie van tractor en boot-

met behulp van paarden, naar de vloedlijn ge

In 1920 werden in Engeland proeven geno

wagen.

reden, en daar 'gelanceerd'.

men met waterdichte tractoren. De uitkom

De paarden werden beschikbaar gesteld door

sten van die proeven waren zodanig positief

Einde van een tijdperk

lokale boeren en andere ondernemers. Het

dat ook de Nederlandse Redding Maatschap

Toen in 1988 de reddingboot van Ameland

lanceren was een langdurig, en uiterst nauw

pij overging tot de aanschaf van in dit geval

voor het laatst met paarden naar de zee werd

keurig samenspel tussen de reddingbootbe-

twee tractoren. Het waren Claytootractoren,

Paardenkracht

Maar niet alleen bij het transport w o rd t ten op
zichte van vroeger tijdwinst

geboekt. Ook het

lanceren gaat tegenwoordig vele malen snel
ler. Want daar waar vroeger de

paarden

moesten worden afgekoppeld, en moesten
worden omgezet, alvorens de reddingboot
door middel van een samenspef tussen diver
se partijen en een ingewikkelde touwencon
structie, moest worden gelanceerd, daar
neemt de lancenng nu nog maar enkele se
conden in beslag. En de ingewikkelde con
structies hebben plaatsgemaakt voo r één en
kele handeling van één enkele

man: de

tractordnjver.

D e lancering
Zodra de bootwagen in voldoende water
staat, laat de tractordrijver de hydraulische
stempels, waarop de boot ligt, zakken, waar
na de boot vrij ligt en direct kan wegvaren. De
motoren van de reddingboot draaien al op het

Menskracht

moment dat de boot in het water w o rd t gela
die voldoende vermogen hadden om een roei-

Caterpillar Challenger-tractoren die in de Ver

ten.

reddingboot naar zee te rijden. Na de Clay-

enigde Staten zijn aangekocht en in de Neder

Zodra de reddingboot na een actie of oefe

tons werden steeds grotere, sterkere en vol

land zijn aangepast aan hun nieuwe, specifie

ning weer op het strand geland is, rijdt de

ledig waterdichte tractoren in dienst gesteld,

ke taak.

bootwagen aan de achterzijde om de boot
heen, de vorkvormige wagen w ordt om de

totdat uiteindelijk de keuze 'definitief leek te
vallen op een Caterpillar-tractor (4,20 x 2,15

I3e Seatrac

boot heen gereden en de stempels tillen de

m). De Caterpillars hadden een 65 pk vier-ci-

Seatrac is de naam van een futuristisch ogen

boot van het strand. De boot is o p dat mo

linder dieselmotor.

de tractor-bootwagervcombinatie. De bootwa-

ment vaarklaar en direct weer inzetbaar. In

Vier zwanenhalzen zorgden voor een constan

gen heeft een lengte van 11 meter en een

dien nodig kunnen de reddingboten op het

te, onbelemmerde luchttoevoer. De tractor

breedte van 5,70 meter. Het trekkende ge

strand worden bijgetankt.

woog 6900 kilogram en had een topsnelheid

deelte vormt één geheel met de bootwagen.

van 10 kilometer/uur. De tractoren en de

De rupsbanden worden hydraulisch aangedre

K N RM -trucks

bootwagens hadden in die tijd stalen rupsban

ven, wat de kans op vastlopen in het zand ver

Voor de lancering van de kleinere Harder-klas-

den, wat bij transport door stad of dorp ge

kleint. De Seatrac wordt aangedreven door

se heeft de KNRM geen tractor, maar een

luidsoverlast en vernieling aan het straatwerk

een 223 pk Volvo Penta TD100G dieselmo

truck met bootwagen ontwikkeld.

tot gevolg had.

tor, die geheel waterdicht is ingebouwd in het

De bedoeling van deze truck, die momenteel

Met de ontwikkeling van de RIBreddingboten

stuurhuisgedeelte. De bootwagen kan tot een

in testfase is, is dat die niet alleen een trek

is ook naar een geheel nieuw bootwagenont-

diepte van 1,5 meter de branding in rijden,

kende functie krijgt, maar ook als strandam-

werp gekeken, hetgeen geresulteerd heeft in

wat meer dan genoeg is om de reddingboot,

bulance, als materiaalcarrier voor d e lijnwerp-

de zogenaamde Seatrac, Maar ook de tractor

met een diepgang van rond de 0,75 meter, te

en wipperploegen en als communicatievoer-

is nog altijd operationeel. Sommige redding-

kunnen lanceren.

tuig kan worden ingezet. Over dit multifunctio

stations hebben in plaats van een Seatrac de

De combinatie kan een snelheid bereiken van

nele voertuig leest u elders in deze special

beschikking gekregen over een nieuwe trac-

20 km/uur. Dat is twee keer zo snel als de

meer.

tor-bootwagervcombinatie. Het gaat hier om

oude Caterpillar-tractoren.

De Caterpillar Challenger

De Seatrack

■

l i l

de KN RM

ernstigs ongelukken of bij ziekte aan boord van zeegaande schepen, kan de kapitein, waar o<lic l#ifereld , een arts van de
RadioMedische Diénst om een medisch advies vragen. Vijf artsen van de Radio Medisch® l^ n ^ van dë KNRM zijn bij toerbeurt 24 uur per dag bereikbaar voor zeevarenden over de hele wereld. De moderne communicatiemiddelen maken het mo
gelijk om het advies per telefoon of e-mail te ontvangen.
Afhankelijk van de situatie kan de arts medicij
nen voorschrijven of adviseren het slachtoffer

D ienstverleningen R adio M edische D iem |j|^ g !i|S i

of de patiënt van boord te laten halen. Wan

Ï9S6

neer een schip zich binnen het bereik van red

1998

1999

2000

dingboten of helikopters bevindt, kan dat snel

Aantal consulten totaal

744

789

726

871

819

worden geregeld, maar soms moet worden

Aantal eerste consulten

507

513

530

640

576

geadviseerd de dichtstbijzijnde haven aan te

Aantal vervolgconsulten

237

276

196

231

243

378

403

426

478

339

Zeevisserij

65

79

91

127

83

Overig

54

31

13

35

153

. ....

BS'

lopen. In 2000 gaven artsen van de Radio Me
dische Dienst 819 adviezen en vervolgconsul-

Soort schip

ten.

Zeescheepvaart

Een deel van de kosten van de Radio Medi
sche Dienst is voor rekening van het Ministe
rie van Verkeer en Waterstaat. De communi

Aard medisch advies

catie tussen schepen, arts en kustwacht-

Alleen RMA

354

377

405

447

321

centrum wordt verzorgd en betaald door

Z.s.m. medische hulp aan wal

201

98

84

36

84

Station 12 van KPN.

Medische hulp in eerstvolgende haven

42

38

43

85

36

De artsen maken gebruik van een speciaal

Onbekend

90

2

72

135

computerprogramma om berichten te ontvan
gen, te beantwoorden en te archiveren. Het

Positie schip

systeem wordt bewaakt door het Kustwacht-

Binnenwateren

36

20

14

16

14

centrum, waar de verzoeken om medische

Nederlands continentaal plat

81

72

74

98

76

adviezen worden ontvangen en doorgezon

Europa

106

89

105

123

90

den. Op die manier wordt zeker gesteld dat

Rest van de wereld

235

325

318

356

239

ieder verzoek ook een antwoord krijgt.

Onbekend

49

7

19

47

157

In het verleden was de Radio Medische Dienst
ondergebracht bij het Rode Kruis en werden

van de Rode Kruistaken en de opheffing van

De KNRM zag in deze dienst een belangrijke

de contacten met de schepen verzorgd door

Scheveningen Radio werd voor de Radio Me

uitbreiding van haar dienstverlening aan, voor

Scheveningen Radio. Door herstructurering

dische Dienst een nieuwe gastheer gezocht.

namelijk, de beroepsvaart.

S L E E P D IE N S T B. IS K E S & Z N .
Minister van Houtenlaan 108
1981 EK Velsen-Zuid
Telefoon: 0255 510182
Fax: 0255 537021
Tel.: 06 2249 0355 (mobiel)
Tei.: 06 5390 1609 (aan boord)
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scene of an incident. Their lifeboats, although
well designed for their time, were open to the
elements, fitted with basic navigation and
communications equipment and very, very
slow by today’s standards.
It is not surprising that it was during the late
1950s and early 1960s that some of the RNU's most memorable rescues took place.
Richard Evans took part in two of these and
received RNLI Gold Medals - the lifeboatman’s
VC - for rescues in 1959 and 1966. Both
were carried out in terrible weather conditions
which threatened the lives of the people that
they had gone to rescue and his own crew.
In 1959 the Moelfre lifeboat, capable of 8
knots maximum speed, launched to assist the
SS Hindlea, which was 200 yards off the

far out of the water which presented a grave

which had already been out on another res

rocks. Coxswain Evans took the lifeboat

hazard, as did the hurricane force gusts of

cue for eight hours, went in and helped the

alongside 10 times until all the crew had

over 100 miles an hour. In 1966 the Greek

Holyhead lifeboat save 15 men.

jumped onboard. With the engines still run

ship Nafsiporos was adrift off Anglesey in

As the decade advanced, so new designs of

ning, the ship’s propeller continued to revolve

tremendous storms. The Moelfre lifeboat,

lifeboats were being devised. The first priority
was speed. The US Coastguard lent the RNLI
one of their rescue boats which was adapted
for RNLI use and at 15 knots became the first
‘fast1 lifeboat. However, the Waveney class,
as this became, was still an open boat, albeit
with a small open wheelhouse and protective
covering for the survivors. However, by the
early 1970s the RNLI had introduced the Arun
class. This 16m (52ft) lifeboat had a fully en
closed wheelhouse with seats for the crew,
up to date navigation and communications
equipment and a top speed of 18 knots.
This lifeboat was fully proved in another batch

■usisasi

of skilful rescues. In 1979 Brian Bevan,
coxswain of the Humber lifeboat, became the
»

first lifeboatman to be awarded the RNLI’s
Gold, Silver and Bronze Medals at the same

Miii

time. In 1978 he used his Arun class lifeboat
to rescue a twelve-year-old girl from a listing
Dutch freighter in storm force winds. Six

Watson-type lifeboat (ca. 1935)
42

weeks later in February 1979 ferocious
SCHIP
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~
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storms returned to the North Sea. The Pana
manian coaster Revi was listing dangerously
as her cargo of sand shifted in the huge seas.
The Humber lifeboat encountered seas of
11m (35ft) as she battled out to the stricken
ship. Brian pushed his lifeboat ahead at 14
knots and were it not for this speed they
would have reached the sinking coaster too
late. Taking off the crew was a desperately
difficult process. At one point the powerful
modern lifeboat engines saved the lifeboat
and the survivors as the ship rose and
crashed down only inches from the lifeboat as
the coxswain took her fast astern out of
harm's way.
24-hours later tfie Humber crew were called
out again, this time to a Romanian cargo ship.
Wells' Oakley class lifeboat - an open boat,
had been standing by for 12 hours in a Force

Ann-type lifeboat

12 hurricane, blizzards and 12m (40ft)
waves. The lifeboat crew were up to their

they paid the ultimate sacrifice. The Penlee

stead of steel, again light and tough, but the

waists in water. One of the Irfeboatmen said

lifeboat, an eight-knot Watson class went out

introduction of Kevlar ■ the stuff of armour

that the chilling cold was so painful that it

to help the disabled coaster Union Star in hur

plating and bullet-proof vests, gave the naval

would have been a release to have been

ricane force winds, driving rain and very poor

architects even more scope. In 1995 the first

swept overboard and drowned. When they re

visibility. The lifeboat crew took off four peo

25 *n ot lifeboat was introduced.

turned to Wells the men had to be lifted out of

ple but they all lost their lives as the mountain

The 17m Severn and the 14m Trent class

the lifeboat and two did not recover the feel

ous seas close to shore overwhelmed the

lifeboats, both of which lie afloat, are both ca

ing in their fingers for three weeks. Meanwhile

lifeboat.

pable of this top speed - almost four times
greater than Richard Evans' lifeboat of the

the Humber lifeboat with an enclosed cabin
had other problems. The spray was freezing

In the last twenty years there has been an ex

60s. The superior capabilities of the Severn

on the decks and four inches of ice had to be

plosion of technological advances. All the

class were proved in a desperate rescue off

chipped from the radar scanner. The lifeboat

‘open' lifeboats were replaced by the end of

the Shetland Isles in 1998 when Coxswain He

reached the freighter and escorted her to

the 80s. But the biggest breakthrough came

witt Clark took his lifeboat alongside the car

safety. The crew were out for 15 hours.

with the introduction of new construction ma

go ship Green Lilly, only 200 metres off shore

terials. The Arun had started the trend, being

and saved 5 men. Sadly the helicopter winch-

A Cornish lifeboat crew illustrated how quickly

composed of Fibre Re-inforced Plastic • light

man Bill Deacon who went in to pull out a fur

triumph can turn to tragedy in 1981 when

but very strong. The RNLI tried aluminum in

ther ten,

was

lost during

Coxswain

Hewitt

the

rescue.

Clark

was

awarded the Gold Medal - the
first time that this had been
awarded

since

the

Penlee

lifeboat disaster in 1981.
The RNLI is already looking
ahead through the next 40 years
and intending to introduce even
faster allweather lifeboats.
Nothing stands still in the busi
ness of saving lives when an ex
tra knot might make the differ
ence between life and death.
But nothing

can be

accom

plished without the volunteers
who make up the crews and
raise the funds. However much
technology advances the heart
of the RNLt will always be people
- Inland or beside the sea - every
one has a part to play in a great
tradition of courage and sacri
Trent-type lifeboat

fice.
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Background

missions are carried out on the basis of the

The institution had been founded as early as

national SAR operation plan of the Institution.

hour and two rescue cruisers with a length of

1865. The founders comprised of 120 dele

The communications system behind those

44 m with helicopter operation deck.

a fire fighting capacity of about 2200 tons per

gates of numerous smaller local rescue soci

missions is the most modern one can think of.

eties who met in the city of Kiel to form one

It consists of HF radio and VHF radio, both

O utlook

uniform rescue organization/service for the

with public and private frequencies, three dif

Based on available prognosis and own analy

German coasts in the North Sea and in the

ferent telephone systems, DATEX-P, telex ma

sis there are three main objectives the Ger

Baltic Sea.

chines and telefax. A direct INMARSAT alert

man Sea Rescue Service has to consider.

The scope of the German Sea Rescue Ser

line gives access to the German land earth

Human resources - as anywhere in Western

vice (GSRS), as laid down by the founders of it

station at Raisting, twenty four hours a day.

Europe the shortage of seagoing personnel in

and still valid today is to implement, to pro

Search and rescue missions are computer

Germany will have more and more effect on

mote and to maintain an efficient maritime

aided. All MRCC controllers hold the foreign

the manning of the institutions own fleet. In

search and rescue (SAR) service in the

going masters license, i.e. the highest grade

the future seamanship and familiarization with

coastal waters and on the high seas; to fur

of the German merchant navy. They all regu

the sea can not always be taken for granted.

ther the ideal of selfless commitment to

larly participate in not only special SAR train

The DGzRS improves continuously its efforts

saving human lives at sea and thereby pro

ing on rescue units of the Institution but also in

in training and drilling to keep the high stan

moting the international solidarity by human

SAR training courses of both the UK and US

dards of professionalism in self protection

action.

Coast Guard, and thus maintain a very high

and rescue techniques on board of a rescue

In March 1982 the Federal Minister of Trans

standard of special education. There is a fre

craft.

port officially entrusted the German Sea Res

quent exchange of controllers with MRCCs of

Socioeconomic changes - During the last

cue Service with the performance, on his be

the SAR services of neighbouring countries.

decade the political changes in the former

half, of maritime search and rescue in

Since 1996 the institution runs its own simula

communist or soviet states in the Baltic led to

accordance with regulation 15 of chapter V of

tor training centre in Bremen for tactical SAR

a rapid economic growing in that area. Ship

ttie 1974 International Convention for the

training and the training sub centre

in

ping within or to the Baltic nations is increas

Safety of Human Life at Sea and the 1979 In

Neustadt/Holstein to practice rescue boat

ing annually by number and by size. Open

ternational Convention on Maritime Search

handling and seamanship training including

boarders allow new routes for passenger

and Rescue, both parties being aware that the

medical basics.

ships and ro/ro ferries of bigger size and

GSRS would continue to act as a private, inde

In 1999 the GSRS took over responsibility for

higher speed. To be prepared for these po

pendent and voluntary institution (i.e. without

monitoring and operating VHF distress fre

tential risks the DGzRS will strengthen the res

any governmental support), but especially

quencies channel 16 and DSC channel 70

cue fleet in the Baltic Sea. The number and

with regard to the organisation, conduct and

along the German coastline by establishing

size of rescue ships permanent available in

planning of SAR service would be subjected

Bremen Rescue Radio,

that area is planned to grow by the year

to the appropriate regulations of the SAR Con

The fleet of the GSRS consists now of 21 res

2003.

vention. In the year 2000 the DGzRS received

cue vessels between 23 m and 44 m,

Climatic changes - scientists expect that the

donations and contributions in the sum of

manned by 184 specially trained full time pro

climate in the German area of responsibility

DEM 32 Million.

fessionals cooperating with 39 rescue boats

will change during the next decades. People

In October 1990, after reunification of Ger

partly on trailers with a staff of about 700 vol

have to be prepared that the environmental

many, the GSRS was recharged with its pre-

unteers.

conditions for search and rescue will worsen.

1939 responsibilities for maritime search and

To guaranty its crews a maximum of safety

More and longer periods of stormy winds to

rescue in the SAR region of the former Ger

and capability the institution constructs all

gether with higher sea states in conjunction

man Democratic Republic. Through tremen

ships and boats in aluminium as all time self

with rapid weather changes must be consid

dous efforts and considerable investments

Tightening semi-planers with closed super

ered when new rescue crafts are projected.

the Institution, after only an elapse of three

structure. This allows also the most comfort

As all ships of the fleet of the GSRS are de

years, has achieved, again without any go

able transport of ill or injured persons. The

signed for a life expectancy of 25 to 30 years

vernmental aid, the same extraordinary high

DGzRS is well known in promoting medical

we now have increased the demands on a

technical standard in that portion of the Ger

first aid at sea. Therefore all units are

new rescue cruiser under construction. The

man SAR region as had been common in the

equipped with a variety of medical devices.

ship is designed to operate in the open North

western portion of the region for decades.

The rescue vessels are highly specialized

Sea as a relief for the 44 m rescue cruiser

The Maritime Rescue Coordination Centre

ships with an automatic daughter boat sys

based on the island Heligoland. After her

(MRCC) in Bremen is one of the backbones of

tem which enables operating in shallow wa

maiden voyage and sea trails the ship will be

the Institution. It is from there that SAR mis

ters. The fleet consists in particular of four

operational in 2003. This replacement will al

sions are initiated, coordinated and finally al

ships with gas protection system allowing to

low to transfer in addition one 44m rescue

most always successfully terminated. SAR

enter dangerous atmospheres, six crafts with

cruiser into the Baltic Sea,

V lootontw ikkeling vanaf 1980
1. Inleiding

2. G eschiedenis

ontwikkelingsinvestering. De KNRM is doorge

De KNRM heeft in ongeveer 15 jaar tijd af

Admiral Hoare, directeur van het Atlantic Col

gaan en is nog steeds gelukkig met het pro

scheid genomen van de conventionele red

lege in Wales heeft in 1969 proeven gedaan

duct. Het getuigde in 1984 in ieder geval van

dingboten. Betrouwbaar, maar langzaam. De

om de bij hen gestationeerde reddingboot

een juiste visie om door te gaan met de ont

oude vloot is vervangen door snelle boten van

van het type rubberboot te voorzien van een

wikkeling.

het type Rigid Inflatable Boat(RIB). Deze sche

vaste bekleding. Van multiplex heeft hij de eer

RIB’s maken inmiddels al 30 jaar deel uit van

pen hebben zich inmiddels bewezen als veili

ste Rigid platen gemaakt om het zachte doek

de offshore vloot, waaronder die van de

ge, zeewaardige en daarmee ook betrouwba

te beschermen. Het bleek dat de boot onmid-

KNRM.

re

dellijk betere eigenschappen kreeg. Men kon

Vooral kleinere RIB’s zijn populair bij de offsho-

schepen

die

het

volste

vertrouwen

genieten van de schippers en de bemannin

langer een hoge snelheid handhaven en het

re-industrie, bergers, redders en de plezier

gen.

comfort voor de bemanning nam toe.

vaart. Aarzelend komt de grotere RIB in ge
bruik.

In het verleden is een lage snelheid niet als be
lemmerend ervaren omdat er geen snelle

Deze ontwikkeling is overgenomen door de

schepen waren. Sedert 1970 is geëxperimen

Engelse zusterorganisatie, de Royal National

teerd met snelle schepen door de overheid en

Lifeboat Institution (RNLI) en diverse Offshore-

3. O ntwerp- en 1k >uwontwikke
ling

door scheepswerven. De KNRM heeft de slag

rederijen. VeHigheidsboten op platforms en

Reeds in het stadium voor het ontwerpstadi

naar snelle boten gemaakt, omdat juist een

booreilanden waren al snel van het type RIB.

um werd door de KNRM aan David Stogdon,

reddingorganisatie snel moet kunnen reage

In 1981 heeft de KNRM financieel en perso

een voormalige inspecteur van de RNLI en

ren en in voorkomende gevallen snel moet

neel bijgedragen aan een project van de RNLI

trekker van het RIB-project, gevraagd om deel
uit te maken van het bouwteam. Deze man,

kunnen varen.

om te komen tot een verantwoord RIB ont

Zoals ieder schip kent ook de RIB grenzen.

werp met een lengte van ongeveer 10 meter

met een schat aan praktische kennis, is tot op

Het overschrijden van een maximumsnelheid

en een snelheid van ongeveer 27 mijl per uur.

de dag van vandaag een vraagbaak en een

behorend bij een bepaalde seastate leidt tot

Helaas is dat project door de Engelsen verla

groot voorstander van het RIB concept. Hij is

oncomfortabel varen, zeker tegen de zee in.

ten in verband met de naar hun idee te hoge

ook de man van de ervaringscijfers, hoogte

te maken en om weer van een zand
bank af te komen mocht dit onver
hoopt gebeuren.
In de proefnemmgsfase, waann ook
een rondje om Engeland werd geva
ren, bleek dat de motoren maar ook
de romp het goed uithielden. Al snel
leerde de bemanning de kwaliteiten
waarderen van de waterjets. De red
dingboot werd in 1988 gestationeerd
op Ameland. Toch bleek in de prak
tijk, dan vaart immers de boot ook in
windkracht 10 en slechter, dat de
luchtgekoelde motoren het zwaar te
verduren hadden. Het viel niet te voor
komen dat door de benodigde grote
hoeveelheid koellucht ook veel zout
mee naar binnen kwam en verwoes
tend werk deed binnen het elektrisch
systeem.
Tegelijkertijd bleek dat de nogal stijve
opbouw ging werken ten opzichte van
de in eerste aanleg flexibel gebouwde
van de tube boven water, diameter van de tu

kg/pk- verhouding van motoren zodanig ver

romp. Inzettingen in de romp ter hoogte van

be, bevestiging van de tube aan de romp en

beterd dat het werd aangedurfd om ook het

de schouder van het schip in de zogenaamde

hoever de tube buiten het schip moet uitste

snelheidsbereik naar boven bij te stellen. Was

'strike area’ werden geconstateerd. De con

ken.

dat voor de "Koningin Beatrix” nog 27 kno

clusie was dat het schip stijver moest worden

Vastgesteld werd dat de inhoud van de tube

pen, voor het nieuwe type “Johannes Frede-

gemaakt: meer en sterkere langsdragers en

een zodanige grootte moest hebben dat min

rik” werd dat 30 knopen.

spanten, en een dikkere huid.

stens het gewicht van het schip moest kun

De snelheid van de golven op de Noordzee is

Tevens werd besloten om de luchtgekoelde

nen worden gedragen in water. Een van de

maximaal 25 knopen. Een reddingboot in de

motoren te vervangen door MAN waterge-

bedreigingen van een snelvarend schip is na-

branding en in de brekers moet zo snel kun

koeld, hetgeen ook nog eens een sprong van

meli|k een juist boven water uitstekend object

nen varen dat zij voor een breker weg kan lo

400 pk in vermogen opleverde. Over de lucht

(dri|vende container bijv.). Bij lekkage in alle

pen. Vandaar de eis voor de maximum snel

gekoelde motor overigens niets dan goeds,

compartimenten zal de reddingboot blijven

heid van meer dan 30 mijl per uur. Andere

de narigheid zat hem in het zout en de ver

drijven op de tube. De tubennhoud in kubieke

uitgangspunten waren: zelfrichtend, twee mo

woestende werking daarvan. Waterkoeling le

meters lucht is ongeveer 130% van het schip

toren en twee waterjets, vier man bemanning,

verde een aantal problemen op die dienden te

in tonnen.

minimaal vier waterdichte compartimenten en

worden opgelost. Het varen in ijs met een RIB

In 1984 werd de eerste RIB opgeleverd, de

een actieradius van tenminste 6 uur volle

is eigenlijk niet te doen. Het is een lichtge

“Koningin Beatrix’’. Al snel bleek dat de keuze

kracht varen.

wicht schip dat zijn koelwater ontvangt via de
waterjet en op de nieuwste Arie Visser-klasse

van de motoren te kritisch is geweest. Als je
snel wilt varen, dien je het gewicht zo laag mo

In de periode van proefnemingen met de “Ko

via een zeennlaat. Us en met name papijs

gelijk te houden. De motoren, lichtgewicht en

ningin Beatrix” kon uitgebreid worden kennis

komt in leidingen en zal deze verstoppen. Op

kritisch afgesteld om de snelheid te halen, lie

gemaakt met de waterjets. De grote manoeu

alle schepen is een zogenoemde ijspijp be

pen zo veel schade op dat besloten werd om

vreerbaarheid die men bereikt met twee wa

schikbaar die onder de romp van het schip uit

naar zwaardere motoren over te gaan. Ook

terjets is een grote winst. Waterjet voortstu

steekt en daarmee ijsvrij water aan kan zui

heeft de constructie schade opgelopen. Door

wing is, vanwege de geringere efficiency bij

gen. Het systeem functioneert naar behoren

het grensverleggend varen, steeds sneller ten

lage snelheden, minder geschikt voor sleep-

maar kost tijd om op te tuigen. Snel varen is

opzichte van de seastate, zakte de opbouw

werk, maar dat is ook niet de hoogste priori

niet mogelijk in verband met de hoeveelheid

langzaam door het dek heen, met voortdu

teit voor de KNRM. Waterjets hebben boven

benodigd koelwater, maar in ijs is dat in het al

rend scheurvorming tussen dek en opbouw

dien het voordeel dat zich geen uitstekende

gemeen ook onmogelijk.

als gevolg. Een rigoureuze versterking van

delen bevinden onder de romp. Bij het oppik

De “Johannes Frederik" is vier maal versterkt

het schip en een hermotorisering hebben tot

ken van drenkelingen is dat handig, want de

in de eerste drie jaren. De daaropvolgende

gevolg gehad dat het schip daarna probleem

grootste angst van een schipper van een red

zusterschepen zijn direct goed gebouwd en

loos heeft gevaren en, heden op Urk gestatio

dingboot is natuurlijk dat zijn boot over een

varen tegenwoordig zonder problemen.

neerd, daar ook uitstekend voldoet.

drenkeling wordt gezet. Met schroeven zal

Het kleinere type, de Valentijn, is vanaf de ont-

dat zeker tot verwondingen leiden. Waterjets

werptafel sterker gebouwd en vaart pro

Inmiddels was een samenwerkingsverband

vergen wel meer onderhoud en toezicht.

bleemloos. Er zijn sinds 1990 elf schepen van
het type Valentijn gebouwd en nog zes in be

aangegaan met Bureau voor Scheepsbouw
W. de Vries Lentsch, een samenwerking die

De koeling van watergekoelde motoren werd

stelling. De Valentijn kan vanaf het strand wor

tot op de dag van vandaag voortduurt.

als een probleem gezien. Daarom werd de

den gelanceerd. Wel slijt de huid meer dan

Een groter type dan de “Koningin Beatrix”

“Johannes Frederik” voorzien van luchtgekoel-

oorspronkelijk gedacht door het slepen over

werd wenselijk geacht. Inmiddels was de

de motoren, om ook het varen in ijs mogelijk

het strand na terugkomst. Door nieuwe tech

nieken, die moeten voorkomen dat de boot bij

verkoop aan particulieren behoort ten slotte

is om alle bemanningsleden uit te rusten met

terugkeer naar het strand, te lang door de

tot de mogelijkheden.

zo een apparaat. Bij vermissing is het schip in

bootwagen over het strand moet worden ge

AJIe schepen worden gebouwd onder klasse,

staat om met behulp van een homer (peilap

trokken en door het toepassen van uitzonder

American Bureau of Shipping. Na de “Johan

paratuur) zijn eigen bemanningslid op te spo

lijk harde coating, wordt geprobeerd de scha

nes Fredenk" is daarmee begonnen en vervol

ren. Drt soort onderzoeken worden in eigen

de te beperken. Van twee schepen is

gens is ook de "Johannes Fredenk’1 onder

beheer gedaan omdat het om grote investe

inmiddels de huid voor een klein deel ver

keur gebracht. Met een jaarlijkse keunng door

ringen gaat en de KNRM niet geconfronteerd

nieuwd.

ABS wordt bereikt dat samen met een eigen

wil worden met een vorm van schijnveiligheid.

stnngent onderhoudsregime maximale zeker

Duur in aanschaf en het kost veel tijd en geld

Sinds 1999 voldoet het grootste type, de Arie

heid kan worden geboden aan de bemannin

aan onderhoud.

Visser klasse, uitstekend. De drie in de vaart

gen van stations van de KNRM.

zijnde boten varen nagenoeg probleemloos.

De KNRM heeft een proefneming achter de

Ervaring leert dat schepen van de KNRM pas

5. Toekomst

rug met een catamaran. Daaruit is gebleken

na vijfjaar in de vaart definitief kunnen worden

De KNRM en, belangrijker, de schippers en

dat met een catamaran uitstekend kan wor

beoordeeld. De Arie Visser reddingboten heb

bemanningen hebben het volste vertrouwen in

den gevaren. Een Cat van beperkte grootte, 6

ben een actieradius van 16 uur volle kracht

de RIB’s. Vandaar dat nu een evenwichtig

meter lengte, zal goed kunnen voldoen op de

varen. Zij kunnen het Noordelijk deel van het

bouwprogramma loopt waarbij in de nabije

Waddenzee en het Usselmeer. Echter, voor

Continentaal Plat bereiken en daar ook gedu

toekomst ieder jaar een type Valentijn (bij Hab-

het buitenwater zal het nagenoeg onmogetijk

rende drie uur zoeken. Zij heb
ben een grotere gereddencapa
citeit en zijn door hun grootte
comfortabeler in ruwe zee.
In de loop van de jaren zijn enke
le

opzienbarende

technische

veranderingen aan de orde ge
weest, naast de reeds genoem
de gunstiger kg/pk- verhouding.
De toepassing van kunststof
aandrijfassen leverde ook een
enorme gewichtsbesparing op.
Waterjets werden lichter in ge
wicht en in de eerste types ont
braken tandwielkasten en kop
pelingen. In de Arie Visser-klasse
zijn weer tandwielkasten inge
bouwd vanwege een betere effi
ciency van de waterjet. Het bij
komende voordeel is ook nog
een lager geluidsniveau en min
der trillingen.

4. Actuele situatie

beké Shipyard in Volendam) en een type Arie

zijn om een zelfrichtende catamaran te ont

De vervulling van de wens van een gestan

Visser of Johannes Frederik (bij Aluboot in Hin-

werpen. De ontwikkelingen op het gebied van

daardiseerde vloot komt steeds dichterbij. De

deloopen) wordt opgeleverd voor uitbreiding

Caf s, maar ook die op het gebied van Hover

KNRM wil uiteindelijk varen met 4 types sche

of vervanging. Uiteraard worden alle schepen

crafts, SES (Surface Effect Ship), SWATH

pen. De Arie Visser klasse, Johannes Frederik

steeds weer voorzien van de modernste ap

(Small Waterplane Area Twin Huil) schepen en

klasse, Valentijn klasse en Harder klasse. Het

paratuur.

helikopters worden voortdurend gevolgd.

kan zijn dat blijkt dat een kleiner type noodza

Het Harder 2000 bouwprogramma (bij Da-

kelijk is op de Waddenzee. De Float 500 van

men Shipyards) voorziet de komende jaren in

5 meter lengte kun je ‘ongestraff met uitzon

de oplevering van vier schepen per jaar nadat

Hovercrafts en de Engelsen en Zweden zijn

dering van wellicht het staartstuk en de

het jaar 2001 is gebruikt voor een uitgebreide

voorzichtig begonnen met proefnemingen.

schroef van de buitenboordmotor met hoge

proefneming op alle stations die in aanmer

Als het Usselmeer of de Waddenzee dicht ligt

snelheid op een bank zetten. Men stapt uit,

king komen voor plaatsing van een type Har

met ijs zou een Hovercraft een aanvulling kun

keert de boot, sleept de boot naar dieper wa

der.

nen zijn.

ter en vaart verder. Dat kan niet meer met

In 2001 worden proefnemingen gedaan in

Met de TU Delft loopt een project waarin ge

een Harder klasse.

samenwerking met de Koninklijke Marine en

zamenlijk wordt gekeken naar het schip van

De oude vtoot (nu nog zes schepen) dient nog

verschillende leveranciers van InfraRood ap

2010. Willen we dan nog RIB’s of zijn de twin-

tot 2003 als reserve vloot. Daarna worden

paraten. De reeds aanwezige helderheidver-

hulls doorontwikkeld tot bruikbare reddingbo

ook deze boten aangeboden aan de Neder

sterkers behoeven in slecht zicht en het pikke

ten? Zijn de motoren dan wellicht te vervangen

landse Antillen, Aruba of aan buitenlandse red-

donker toch aanvulling van IR kijkers. Ook

door de veel lichtere, maar meer brandstof

dingorganisaties. Het Nationaal Reddingmu-

loopt een proefneming met Personal Locator

vragende gasturbines?

seum Dorus Rijkers kan gegadigde zijn en

Beacons (PLB) om te bezien of het werkbaar

De Canadian Coast Guard vaart al jaren met

ft>
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senio riteit...
betro u w b a a r h e i d . ..
profe ssionaliteit...
Z o’n 7.000 financiële instellingen,
verspreid over 190 landen, zouden
zich geen raad w eten zonder
SWIFT. Onze dienstverlening

Binnen ons Nederlandse O perating Center (Zoeterw oude-R ijndijk) is behoefte aan
professionele versterking in de positie van

Senior Facilities Technician

concentreert zich immers op het
interbancaire betalingsverkeer,
waarm ee we genoemde

De handen u it de m ouwen steken is u n ie t vreemd. U voert zelf een aantal
onderhoudstaken uit. Belangrijk is verder uw vakkundige inbreng bij het beheren

instellingen heel w a t w erk u it

van beveiligings-, klim aatregelings- en elektrische systemen. Verder bent u nauw

handen nemen. In concreto:

betrokken bij de installatie van technische systemen en verleent u assistentie aan

z o 'n 5 m iljoen berichten p e r dag,
en d a t a l ruim 25 ja a rl
Bovendien bieden w ij extra

de contractors te n aanzien van onderhoud en /of reparatie. Al m et al een
verantw oordelijke positie, w aarin ook veet gevraagd w o rd t van uw fle x ib ilite it en
oplossingsgerichte handelwijze.

diensten aan, zoals foreign
exchange settlem ent, high-value
paym ent en security. De m anier

Reliable?
Om deze vraag met 'ja' te kunnen beantw oorden, hebt u een opleiding

waarop we ons van deze taken

Scheepswerktuigkunde B o f M TS-W erktuigbouwkunde op zak. Uw basis is extra

kw ijten, kan m e t recht

solide dankzij enkele jaren rou tine in technisch onderhoud. Als u ervaring heeft

'sw ift & re lia b le ' w orden
genoemd.
Ons h o o fd ka n to o r staat in België.
Verder beschikken w ij over een

m et leidinggeven is dat een pre. Over geautom atiseerde technische systemen,
zoals FMS, HVAC en STEK-gebonden koelinstallaties, hoeven we u niets meer te
vertellen; ook op het gebied van kw aliteitsbew aking (NEN 3140) staat u te boek
als deskundige. U bent to t slot sterk in organiseren, coördineren en communiceren.

tw e e ta l glob al O perating Centers,
een in de Verenigde Staten en
een in Nederland.
Beide Centers voorzien in beheer,
on tw ik k e lin g en m o n ito rin g van
h e t netwerk, de com puter
systemen, applicaties en

Waarom?
Een in te rna tiona le om geving. Dynamiek. Ruimte voor eigen inbreng.
Gem otiveerde en deskundige collega's. State-of-the-art systemen. Groeikansen.
Training-on-the-job. Een aantrekkelijk pakket prim aire en secundaire voorzieningen.
M oeten w e nog doorgaan? N atuurlijk hebben vrouw en en mannen bij SWIFT
gelijke kansen.

in te rna tiona le access points
(in 60 landen).

Vragen?
Neem dan contact op m et Cees Honig, Facility Manager, te le fo o n 071-5812745,
e-m ail: cees.honig@swift.com.
Overtuigd?
Stuur dan uw reactie m et c.v. aan SWIFT, afdeling Human Resources,
Postbus 69, 2380 AB Zoeterwoude-R ijndijk, te r a tte n tie van Ruben
van Andel, Human Resources Manager. E-mail: jobs.nl@ swift.com .

g r o w i n g o u r p e o p l e in i n t e r n a t i o n a l f i n a n c e a n d t e c h n o l o g y

O p le v e r in g e n

F. K ok

C om elis Trijntje U K -135 en
Teunis van Atje U K -145
De multipurpose vissersschepen Comelis Trijntje UK-135 en Teunis van Atje UK-145 werden op 12 januari overgedragen aan
de eigenaren, resp. de Fa. S. Pasterkamp & Zn. en de V.o.F. Gebr. Pasterkamp, beide op UrV. Hoofdaannemer voor de bouw
was Jahzeel Trading & Shipping B.V. van Ing. Jan Zeeman, te Urk, die de casco's in Turkije liet bouwen bij de Celiktrans Ship
yard te Tuzla, bij Istanboel. Het transport naar Nederland gebeurde per schip. De albouw vond plaats bij Machinefabriek Luyt
in Den Oever.

Hg. 1. De UK-135 en UK-145 (foto: Ftying Focus).

O NTW ERP

aangetast: bij de trawtwsserij doordat het net

deks en dus geheel beschut is opgesteld. Dit

De schepen zijn, naar een geheel nieuw

boven de zee bodem wordt voortgesleept, bij

komt de kwaliteit van de vis en uiteraard ook

ontwerp van Scheepsbouwkundig Bureau

flyshooting doordat de zeebodem alleen

de arbeidsomstandigheden ten goede.

Zeeman op Urk, gebouwd voor de volgende

wordt beroerd door de sleeplijnen van het net

visserijmethoden:

(anders dan b.v. bij de boomkorvisserij), met

• Vissen met dubbel trawlnet.

als effect dat de vis even wordt opgewekt en

andere visservaartuigen door de zeer lage

• Spanvisserij met trawlnet.

naar het net wordt geleid.

geluidniveaus aan boord. Drt is o.a. het gevolg

Verder onderscheiden de schepen zich van

van de opstelling ver naar achter van het hek-

• Flyshooting (srwrrevaed), eventueel ook in
Omdat veel in span gevist zal worden, zijn de

portaal met de mtlaatgassenteidingen en de

• Canadian pair seining; dit is een variant op

beide schepen als eikaars spiegelbeeld uitge

nettenrollen. Het geluidniveau in de accom

flyshooting, waarbtj met een afwijkend net

voerd. De hierna volgende beschrijving en het

modatie blijft overal ver onder de 65 dB(A); in

wordt gevist.

Algemeen Plan hebben betrekking op de UK-

het stuurhuis is tijdens de proeftocht zelfs een

De visserijmethoden zijn milieuvriendelijk, o.a.

135. Bij het in span vissen is dit het SB schip.

niveau van 56 dB(A) gemeten, volgens

doordat met geringe vermogens kan worden

Een andere bijzonderheid van het ontwerp is

Bureau Zeeman het laagste aan boord van

gewerkt en doordat de zeebodem niet wordt

dat de vangstverwerkmgsinstallatie onder-

enig Nederlands vissersschip.

span.

hus dne trawfheren, e#< met circa 250 m
staaldraad en met een trekkracht van on
geveer 5 t Z| worden gebruikt voor twin
riggng en voor Canadian par sertrg.
• Op het hoofddek achter de accommodatie
is een speciaal ontworpen her geplaatst
met een capaciteit van 3000 m nylon
draad met stalen kern en voorzien van een
automatische opspoelmrichting, die door
een Marelec installatie wordt bestuurd. De
ze her wordt gebruikt voor ftyshootmg en
voor het trawlen in span.
• Tussen urthouders aan het hekportaal zijn
twee nettenrollen bevestigd, zo hoog dat
er onder op het hoofddek veilig kan worden
gewerkt.
Alle lieren zijn vervaardigd en geïnstalleerd
door Machinefabriek Luyt en worden aange
dreven door Hagglunds hydromotoren.
Fig. 2. De drie trawtlieren op hef shelterdek en de flyshootinglier op het hoofddek (foto: SBB Zeeman).
Een Marelec monitoringssysteem bewaakt de
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.

27,10 m.

Lengte 1.1.

23,99 m.

Breedte mal

7,00 m.

Op het hoofddek is de indeling:

lengte van de vislijnen, de spanning in de lijnen

• Voorpiek, met de onderdeks opgestelde

en de gemiddelde trekkracht en brengt op

ankerlier en verder ingericht als boots-

een kleurenscherm deze gegevens in beeld.

mansbergplaats.

Hotte

3,85 m.

• Vangstverwerkingsruimte.

Diepgang mal op grootspant

3,30 m.

• Accommodatie.

sen de beide schepen constant te houden

Diepgang max. achter

3,80 m.

• Openwerkdek.

wordt een staaldraad tussen beide schepen

Waterverplaatsing

325 1.

Gross tonnage

200

Het schip is ontworpen en gebouwd in over
eenstemming met de eisen van de Scheep
vaart Inspectie voor vaargebied II.

gespannen (het zogenaamde koptouw) en
De accommodatie omvat:

sturen de schepen ten opzichte van elkaar

• Gecombineerde messroomAombuis aan

een licht divergerende koers. Voor het behan

SB.
• Daarnaast een werpersoons bemannmgshut en de eenpersoons kapiteinshui
• Tegen het achterschot o.a. toilet en dou

INDELING

Om tijdens het in span vissen de afstand tus

delen van de draad is op het voorschip een
Brevini lier geplaatst, aan BB even naast hart
schip. De lier wordt hydraulisch aangedreven
en heeft een trekkracht van circa 5 1.

che.

Het schip heeft één doortapend dek, het
hoofddek, daarboven een lange bak/shelter-

• Aan BB een passage tussen voor- en ach
terschip.

dek en daarop het stuurhuis.

Wanneer na een trek het net naar het schip is
getrokken, wordt aan het ondereinde (de zak)
een draad bevestigd, waarmee de zak naar

Onder het hoofddek is de langsscheepse in

V IS S E R IJ- IN S T A L L A T IE S

deling:

Voor de verschillende vtsserijmethoden zijn de

sen. Dit gebeurt via een diaboloblok dat aan

• Voorpiek; onderin voor waterballast, boven

volgende lieren (fig. 2) geïnstalleerd:

een arm aan SB is opgehangen en met be

• Op het shelterdek staan achter het stuur-

hulp van een aparte Brevini hydraulisch aange-

met kettingbak.
• Werktuigenruimte, met ondenn twee dubbelebodemtanks (SB en BB) voor grijs en
zwart water.
• Visruim.
• Schakelbordruimte, sonarkamer en berg
plaats, met in de dubbele bodem twee
brandstoftanks (SB en BB) en op de tanktop in de zijden brandstoftanks en dagtanks en tegen het achterschot halfhoge
tanks voor vuile olie (SB) en vuil water (BB).
• Machinekamer, met in de zijden zee-mlaatkastervbeunkoelers

en

halfhoge

tanks

voor hydraulische olie (SB) resp. smeerolie
(BB).
• Achter piek/hek, met op hart schip een
bergplaats en hydrauliekrwmte en vervol
gens de stuurmachinekamer; in de zijden
SB en BB dnnkwatertanks en daarachter
droge tanks, ingericht als opslag voor net
werk en lijnen.

het voorschip wordt getrokken en opgehe

dreven lier, met een trekkracht van circa 5 1.

M A C H IN E -

Onder het diabotobk* bevindt zich een hy

ENSTALLATIE

draulisch bediend luik, waardoor de vangst m

De hoofdmotor is een Ca

een stortbak in de onderdeks gelegen vangst-

terpillar diesel, type 3508B

verwerklngsrumte wordt gelost door de zak

DI-TA Electronic, met een

te openen.

vermogen van 367 kW txj
1600 tpm (fig. 5).

De verwerkingsinstallatie is geleverd door de
T.C.D-groep op Urk en is geheel in roestvrij

Via een Centa flexibele kop

staal uitgevoerd. Hij bestaat uit een dwars

peling en een Scana Volda

scheepse transportband en een langsscheep-

tandwielkast,

se sorteer- en stripband (fig. 3), met twee

420, reductie 7:1, drijft de

stortkokers naar het visruim en een afvalstort-

motor een vierbladige ver

koker naar buitenboord.

type

ACG

stelbare schroef aan, met
een diameter van 2300

Het visruim heeft een netto inhoud van 120

mm. Evenals de tandwiet

m3. Het is geïsoleerd met polyurethaan

kast zijn de schroef en de

schuim; wanden en plafond zijn afgewerkt

asleidmg

met polyester kunststof platen. De vloer is

Scana Volda.

een betonnen systeemvloer, waarin verzon

De

ken een roestvrijstalen lensput en slijmgoten

zijn van IHC Lagersmit.

zijn aangebracht.

De gehele voortstuwingsirv

geleverd

door

schroefasafdichtingen

De koelinstallatie is door Promac geleverd,

stallatie wordt aangeduid

evenals de scherfijsinstallatie, die een capaci

als het Provoc-systeem en

teit van 2000 kg per 24 uur heeft (fig. 4).

geeft het schip een snel
heid van meer dan 10 kn.

Beide zijn opgesteld in de werktuigenruimte

Het is de eerste volledige

vóór het visruim; verder bevinden zich daar:

installatie van dit type die

• Kuyl & Rottinghuis spoelpomp, 85 m3/h bij

aan een Nederlandse op

1,5 bar, voor het schoonspoelen van de vis

drachtgever

tijdens het verwerken;

verd.

werd

gele

• Kuyl & Rottinghuis lenspomp, 40 m3/h bij 3

Fig. 5. De Caterpillar hoofdmotor (foto: SBB Zeeman).

bar, voor het lenzen van de verwerkings

Voor koeling van de hoofd

ruimte en het visruim;

motor is een zoetwatersysteem met HT en LT

Elektrische energie wordt geleverd door een

• een hoge druk cleaninginstallatie met

circuits en met Weka beunkoelers geïnstal

100 kVA asgenerator, aangedreven via een

schuimvat en een leidingsysteem waarmee

leerd. Het CV-systeem voor de accommoda

PT0 op de tandwielkast van de hoofdmotor

elke plaats aan boord kan worden bereikt.

tie is aan het koelwatersysteem gekoppeld.

en verder door een hulpset met een Perkins

Voor het tossen van de vangst is op het voor

Bediening van de installatie gebeurt van het

generator van 100 kVA bij 1500 tpm,

schip, op hart schip, een Effer dekkraan, type

stuurhuis uit (diverse posities) of in de machn

360/220 V, 50 Hz, en een nood set met een

120002S, geplaatst met een SWL van 1250

nekamer, door middel van een elektronisch

Perkms motor, type 3504 DINA, en een Leroy

kg en een bereik van 8,6 m.

Scana Mar-EI systeem, met een hydraulisch

Somer generator van 50 kVA. Schakelen tus

motor, type 3506 DIT, en een Leroy Somer

systeem als back-up voor noodgevallen.

sen de verschillende stroombronnen kan zo
wel op de brug als in de machinekamer ge
beuren.
De machinennstallatie omvat verder o.a.:
• Van der Jagt brandstoffilter;
• Econosto elektronisch brandstofbewakingssysteem;
• Atlas Copco werkluchtcompressor,
10 mVh bij 8 bar, met luchtdroger;
• Kuyl & Rottinghuis algemene dienst/dekwas/brandbluspomp, 40 mVh bij 3 bar;
• Kuyl & Rottinghuis lenspomp,
2 0 m 3/h b ij 1,5 bar;
• Facet lenswaterreiniger;
• hydrofoorinstallatie.

V E R D E R E U IT R U S T IN G
Het schip wordt gestuurd met een rechthoe
Fig. 4. De Promac koel- en scherf/smstaftsties (foto. SBB Zeeman).

kig balansroer met hak. Het wordt bewogen

door een Promac tweerams stuurmachine.
In het voorschip is een Promac dwarsschroef
geïnstalleerd, met vier vaste bladen en een
diameter van 600 mm. De schroef maakt cir
ca 200 tpm en wordt aangedreven door een
hydromotor van 75 kW.
Aan BB is een enkei HHP Pool anker van 315
kg, met 275 m ketting van 17,5 mm aange
bracht. Het wordt behandeld door een onder
deks geplaatste Luyt ankerlier, die elektrisch
wordt aangedreven.
Voor brandbeveiliging is een detectiesysteem
aangebracht, met hitte- en rookdetectoren in
de machinekamer en rookdetectoren in de
accommodatie.
Voor de machinekamer ts een Van Erp C02systeem geplaatst. De C02- kamer bevindt
zich op het hoofddek, aan SB naast het hek-

Fig. 6. De bedieningslessenaar aan de achterzijde van het stuurhuis (foto: SBB Zeeman).

portaal.
De brandbluspomp is bij de machinennstallatie

bracht. Tegen de achterwand is een tweede

• gyro kompas;

al genoemd.

manoeuvreerstand aangebracht (fig. 6) om tij

• elektronische kaart;

De lenspomp in de werktuigenruimte is te

dens het vissen een goed uitzicht naar achter

• twee plotters,

vens noodbluspomp.

te hebben.

en verder uitgebreide communicatie-apparatuur, waaronder Satcom C.

De reddingmiddelen bestaan uit twee RDF op

De apparatuur is geleverd door Radio Holland

blaasbare vlotten, elk voor 6 personen. Zij zijn

Marine en omvat o.a.:

Het schip is verder uitgerust met een Marble

op het topdek van het stuurhuis geplaatst.

• twee radarsystemen;

Management System met aanrakingsgevoeli-

• tweeGPS;

ge beeldschermen (touch screen displays) in

Het stuurhuis is geheel uit aluminium vervaar

• tweeDGPS;

het stuurhuis en in de vangstverwerkingsruir»

digd. Voor een beter uitzicht is het circa 1 m

• twee echoloden;

te. Het systeem wordt gebruikt voor het be

verhoogd opgesteld.

• een sonarsysteem;

dienen en bewaken van pompen en van de na

De apparatuur is in consoles rondom de

• automatische piloot;

vigatie- en dekverlichting.

stuurstoel, alsmede tegen het plafond aange

• magnetisch kompas;

S tudiebureau
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De scheepvaartsite van Nederland
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Online verkoop van:
N ie u w e on g c b fin l.k

W ij b esc h ik k en o v e r v o lg e n d e c o m p u te rsy ste m e n :

Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
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Tel: +32/3/710.58.19 -Fax: +32/3/710.58.11
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rod ucti
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Volautomatische condensaataftap zonder
persluchtverlies m ogelijk

temperaturen van 2°C tot 50°C. H) kan
voor

een

compressorcapaciteit

van

maximaal 85 m V rrw worden ngezet.
De unit is ondergebracht n een d e g e n e

Condensaat verwilderen uit persluchtsys

glasvezeh/ersterkte PA behuizing, d e

temen, zonder dat perslucht verloren

voorzien is van een deksel <n alummum

gaat. Dat wordt mogelijk gemaakt met

spmtgietwerk; de uitvoering beantwoordt

de Smart Guard Pro, dte door PneuAec

aan beschermmgsklasse (P65/NEMA 4.

B.V. op de markt wordt gebracht, De

De Smart Guard Pro wordt simpelweg

nieuwe 'Zero Air Loss' condensaataftap

op het 230 V lichtnet aangestoten. Een

valt allereerst vooral op door zijn robuus

LED-aandmding geeft de werking aan.

te vormgeving. Minstens zo opmerkelijk ■

Door het mdrukken van een drukknop

en in de praktijk natuurlijk veel belangrij-

aan de bovenzijde wordt de umt automa

ker - is zijn enorme afscheidingscapaa

tisch gekalibreerd en in werking gesteld.

tett. Dat maakt hem voor alle voorko

Desgewenst kan de automatische corv

mende toepassingen geschikt, zodat in

densaataftap

elke situatie met hetzelfde type kan wor

alarmcontact geleverd worden. Zowel

den volstaan.

met

een

potentiaalvTij

aan de boven- als aan de onderzijde zijn

Bi| de Smart Guard Pro maakt men ge

Bij de Smart Guard Pro wordt gebruik gemaakt van een microprocessor-ge-

inlaataarsluitingen aanwezig; de conderv

bruik van een microprocessor-gestuurde

stuurde transducer, die de perslucht continu op de aanwezigheid van con

saat-uitlaat bevindt zich aan de zijkant.

transducer, die de perslucht continu op

densaat controleert.

de aanwezigheid van condensaat contro

Voor informatie:

leert. Opgemerkt wordt hierbij dat de

veelheid vocht wordt vastgesteld, opent

matisch. PneiVtec tekent daarbij aan dat

meetsensor niet met het agressieve con

de direct gestuurde roestvaststalen af-

door de grote doorlaat van de afvoerklep

2130 AK Hoofddorp.

densaat in aanraking komt, wat de kans

voerklep. Aldus is men ervan verzekerd

verstopping uitgestoten is.

Tel: 023.5699090, fax: 023.5632465,

op storingen vermindert. Alleen als er

dat uitsluitend condensaat en geen lucht

De professionele condensaataftap werkt

e-mail: verkoop@pneutec.nl,

daadwerkeli|k een vooraf bepaalde hoe

wordt afgevoerd, permanent en volauto

bij een persluchtdruk van 0-16 bar en

internet: www.pneutec.nl

Pneu/tec B.V., postbus 416,

Fail safe controller met verhoogde beschikbaarheid
De Simatic controller S7-400FAH van

troHer en een besturing met verhoogde

m TotaHy Integrated Automation en in

Siemens is de eerste PLC-besturing, die

beschikbaarheid. De controllers worden

Safety Integrated, het geïntegreerde Sie-

software, zoals Step 7 en S7-Graph. Met

zowel lail-sate is, als beschikt over Ver

afhankelijk van de applicatie uitgevoerd

mens-leveringsprogramma voor veilig-

de engineeringssoftware CFC worden

hoogde beschikbaarheid'. Deze eigen

als enkele of als redundant opgebouwde

heidstechnische

industriele toepassin

fail-safe functiebouwstenen opgeroepen

schappen dragen ertoe bij dat in kritieke

besturing. De Simatic S7400F/TH is

gen. De besturing voldoet aan de hoge

vanuit een bibliotheek met functiebouw

situaties de veilige toestand van installa

daarmee geschikt voor toepassingen m

veiligheidseisen

EC

stenen, waarna de opgeroepen modules

ties in stand wordt gehouden ol de instal

de procesindustrie, de energieopwek

61508. De ingangen voldoen bij enkelka-

op een eenvoudige manier met elkaar

S1L3

volgens

programmeerd met Simatic standaard

latie naar een veilige stand gaat. De Sr-

king, in productiestraten, persen en

nalige aansluiting aan S IL 2 en bij dubbel-

worden verknoopt. Hierdoor is het pro

matic 57-400F wordt toegepast als

transportinstallaties en verder als bestu-

kanalige aansluiting aan S1L3.

grammeren en het mbednjfsteilen van de

zuivere fail-safe besturing. De S7-400FH

nng voor personenliften.

De

is een combinatie van een failsafe con-

De Simatic S7-400F/f H is geïntegreerd

400F/FH is gebaseerd op de krachtige

Als periferie die voldoet aan de veilig

CPLTs 414H en 417H, aangevuld

heidseisen wordt het decentrale perrfe-

met een bibliotheek van functie-

riesysteem ET 200M toegepast. De l/D-

nieuwe

controller

bouwstenen.

Simatic

Deze

S7-

bibliotheek

omvat functiebouwstenen als ba-

installatie aanzienlijk vereenvoudigd.

stations

worden

aangesloten

via

Profisafe, het Profibus-profiel voor veikg-

sismodules en parametreefsoft-

heidsgeonenteerde decentrale toepass

ware voor fail-safe perifenemodu-

ingen. Op dit moment zijn leverbaar als

les. De veüigheidsfuncties die

failsafe l/O de penfenemodules met 24

Nermee

bied vanaf 100 milliseconden. Dit

8 digitale ingan
10
digitale uitgangen 24 V / 2 A en 6 analo

is voldoende voor applicaties in

ge ingangen voor 14 b it

worden

gerealiseerd,

bereiken reactietijden in een ge

digitale ingangen 24 V,

gen volgens de Namur-specrficatie,

de procesindustrie en voor veel
toepassingen in p ro d u c tie fs te

Nadere «lichtingen:

laties. Voorbeelden van cke laat

Divisie Industrie, Herm Brunott.

ste zijn de zogeheten “veilige UIT-

Tel: 070.3333905,

schakelingen’ .

email: hermbrunott@sieniens.nl.

De nieuwe controller wordt ge

Nieuw hijssysteem

componenten z j i voorzien van een du-

men. Dit is mogelijk dankzq een volledig

dek)ke markemg d e waarschuwt voor

nieuwe constructie en een neuw type

gevaarijke hoeken van de ketting. De

staal van speciale legering. De compo

10

Een aanzienlijk hogere veiligheid en snel

ketting wordt automatisch gestuurd door

nenten bere*en trekvastheicklasse

lere handeling: drt z j i twee voordelen de

de wqze waarop de componenten zqn

volgens de Amerikaanse normen, het

ABB Service heeft gekregen met GrabiQ,

vormgegeven. Herdoor worden krrtken

geen overeenkomt met klasse

het nteuwe hijssysteem dat is ontwikkeld

»1 de ketting voorkomen.

ropa Het systeem bestaat u t ten com

door Girmebo Industner. Met een hijsver-

GrabiQ heeft ook geen bewegende delen

ponenten, inbegrepen de ketting d e aan

mogen van 400 ton heeft de veiligheid

die n de topse halm nstften. Herdoor

aie hiisbehoeften voldoet.

rechtstreeks invloed op de productie.

worden bramen m de ketting voorkomen

GrabiQ is een Zweedse uitvinding die

d e zouden kunnen leiden tot scheurvor

Voor verdere informatie:

naar verwachting zeer winstgevend zal

ming en kettmgbreuk.

Gerard Di|kers, Elcee Holland B.V.

zijn voor de bouwnijverheid, de industrie

Het hijsvemnogen van het nieuwe filesys

Postbus 606, Dordrecht.

en de transportsector.

teem var Gunnebo is 25 procent hoger

Tel: 078.6544777, fax: 078.6544733,

Bij het GrabiQ-systeem is het aantal com

dan dat van andere vergeli|kbare syste-

email: gdijkers@elcee.nl.

8+ n Eu

ponenten drastisch gereduceerd dankzij
de multifunctionele oplossingen die de

Een kortere koppeüngstqd, een ho

traditionele hijssystemen vervangen. Het

gere veiligheid en een hogere trek

Nieuwe generatie DIN cartridge kleppen

hoofdelement van GrabiQ is de top-

vastheid zijn de belangrijkste voor

Denison Hydraulics heeft haar sere 2 /2

karaktensbek. Door middel van verschil

schalm met zijn ingebouwde inkortfunc-

delen van het GrabiQ-systeem.

weg zittmgkleppen (C1 D) en bijbehoren

lende veren kan uit meerdere operungs-

de deksels (CIC) met het oog op duur

drukken gekozen worden.

tie. De constructie is lichter en veiliger in
gebruik dan de traditionele hijssystemen.

verbindmgsschalmen. Alle veiligheidsele-

zaamheid en verdere kostenefficente

N et alleen zi|n alle bestaande deksels en

De producten hebben een gewicht van

menten zijn ingebouwd en het systeem is

volledig herzen en opneuw ontworpen.

functies opneuw geconstrueerd, er zijn

25 kg tot 400 ton, hetgeen betekent dat

vri|wel foolproof.

Met deze nieuwe serie, de inbouwafme-

ook nieuwe functies en deksels toege

nagenoeg elke handeling een lossys

Voor het hijsen van een gewone contai

tingen zijn conform de internationaal er

voegd en de sene is uitgebreid met de

teem vereist Geen ander systeem kan

ner waren er vroeger dertien componen

kende D1N24342 norm, versterkt De

nieuwe NW80 en NW100 kleppen.

zich meten met GrabiQ. In dit systeem

ten nodig, nu kunnen we het aan met

nison haar positie op de markt van

Nominale doofstroomhoeveelheden (Ap

zijn alleen voordelen te zien. Het meest

slechts drie GrabiQ componenten.

“btokinbouw"- kleppen verder.

- 3 bar) liggen herbi| tussen de 160

indrukwekkende is de veiligheid: dat het

Een andere niet te onderschatten eigen

De kleppen (NGI6 t/m NG100) zijn ver

(/min. (NW16) en 6600 l/rmn. (NW100),

systeem ook nog tijdbesparend is, is een

schap is dat de ketting met uit zichzelf

krijgbaar met verschillende oppervtakte-

bi| een werkdruk van maximaal 350 bar.

toegift. In tegenstelling tot de traditionele

kan loshaken wanneer de last op een on

verhoudingen (1:1 /1 :1 ,0 4 /1 :1 ,0 7 / 1 :

Voor complete technische informatie is

oplossingen werkt GrabiQ zonder extra

effen ondergrond wordt neergezet. De

1 ,5 /1 :1 ,6 7 ) , met of zonder dempings-

bulletin 7-EN 5050A beschikbaar.

stallatie Techniek, Product Ontwikkeling,

4823 X Breda

Distributie Netwerken en bi| Systeem In

Tel: 076.5442544, fax: 076.5442545,

tegrators.

email: info@dewetron.nl,

Voor informate:

website: www.dewetron.nl of

Dewetron Benelux, t Blok 3,

www.dewetron.com.

D raagbaar 64 kanaals meet
systeem sensoren/signalen
Dewetron, een fabrikant van Data Acqui

stroom, temperatuur (Tc en PtlOO), tril

sitie and Data Logger instrumenten heeft

ling (Charge en ICP(®)), rekstrookjes,

een nieuw instrument ontwikkeld op ba

brug, weerstand, LVDT, frequentie etc. ..

sis van het bekende portable Dewetron

Het systeem is voorzien van een ndustne

meetsysteem.

Ie slot-CPU met krachtige 700Mhz Intel

De DEWE-301064 is een ultra compact,

Pentium processor, 256MB RAM, 30GB

In s u la t io n C o v e r s
Graag brengen wij u op de hoogte van

draagbaar meetsysteem voor het meten

lowmass hardctsk, floppy disk drive, groot

de neuwste ontwikkeling van de Insulcon

van vele kanalen. Het concept bestaat uit

12" TFT kleuren display en diverse mter

Group,

Wearflex®

Insulation

Covers

•

zijn eenvoudig te monteren en te
demonteren;

•

zijn hittebestendig tot een tempera
tuur van 9 0 0 T ;

met

faces (RS232, USB, Paralel, Ethernet

(WIC’s), toepasbaar bij compressoren en

daann opgenomen een National Instru

Muis, Keyboard). Umek is de standaard

luchtaggregaten die door verbrandings

•

zin duurzaam uitgevoerd;

motoren worden aangedreven.

•

zin vul- en waterafstotend;

Deze Wearflex® Insulation Covers kun

•

de

DEWE-3010

meetcomputer

ments® PCt-6071 meetkaart, welke het
mogeli|k maakt om 64 ingangen met een

CORW 'brander' zodat meetdata gemakkehjk op CD gearchiveerd kunnen worden.

hoge snelheid van 1.25MS te meten.

OS: Windows 98/N T/2000. Compacte

8 ingangen zijn verbonden met het inter

afmeting:

8 meet

Voeding:

waarde omvormers c.q. isolatie verster

9-30VDC

ne rack, welke plaats biedt aan

37 x 26 x 17 cm - 6 kg.
85-265VAC

(44440Hz)

of

reduceren de onderhouds- en servi
cekosten;

nen worden toegepast op plaatsen waar
de turbo- en uitlaatspruitstukken een te

•

zijn onderhoudsvrij;

hoge temperatuur uitstralen naar hun

•

worden op maat voor uw toepas

omgeving. Door de grote temperatuuraf-

sing ontworpen en vervaardigd;
De Wearflex® divisie van Insulcon B.V.

kers van Dewetron. De ovenge 54

Door de Windows omgeving en de stan

bouw voorkomen de WIC’s dat, door een

ingangen zijn verdeeld over een aantal

daard

te hoge warmteafgifte, omliggende on

staat al ruim 15 jaar klanten terzijde met

A/D kaart is het systeem geschikt

subd connectoren waarop de signalen

voor alle meetsoftware zoals; DASY-

derdelen beschadigen of zelfs verbran

ontwerpen, adviezen en warmtebereke-

eenvoudig aangesloten kunnen worden.

Lab®, LabView®, Agilent VEE®, Test-

den. Wearflex® Insulation Covers zijn in

ningen. Tevens beschikken zij over eigen

Indien hier signaal conditionering en iso-

Powt®,

middels met veel succes toegepast bi)

producberuimte m Steenbergen (NB).

labe een vereiste is, zijn externe racks

C ++ etc.

diverse bedrijven.

Voor meer informatie: Insulcon B.V.

beschikbaar. Een groot aantal meet

Toepassingen zijn te vinden m: Industrie,

De Wearflex Insulation Covers:

Postbus 134,4650 AC Steenbergen.

waarde omvormers maakt het systeem

Energieproducbebedrijven,

•

voorkomen een te hoge warmteaf

Tel: 0167.565750, fax: 0167.566263,

gifte naar de omgeving;

email: info@msulcon.com.

compleet: Spanning (0.5mV tot IkV),

DEWESoft®,

LabWmdows®,

Transport

Stations, Spoorwegen, Consument, In

Veilig hijsen met

Elcee Holland

M e t e n is W e te n
-2 ,0 8

D e a fg e lo p e n 2 0 ja a r is E lcee H o lla n d u it g e 
g r o e id t o t e e n v a n d e to o n a a n g e v e n d e b e d r i j 

3 .4 8

v e n o p h e t g e b ie d v a n H ijs te c h n ie k . A ls im p o r 
te u r /g ro o th a n d e l

hebben

w ij

een

d e a le r n e t

o m o n s h e e n v e r z a m e ld w a t in d r u k w e k k e n d
te n o e m e n is. S a m e n m e t o n z e d e a le r s z o r g e n
de hoek

lig g e n

k u n t b e s c h ik k e n .

- Data Loggers (ook USB)

O
AQPDM
M

\ O.. «IBOOVl

b ij u

-

DASYLab Meet Software

z o d a t u h ie r a lt ij d

over

-

Draagbare Systemen

Een o n v e ilig e

w e r k s it u a t ie

b e h o o r t h ie r m e e t o t h e t v e r le d e n . W ij h o p e n
d a t d i t u w in te re s s e z a l o p w e k k e n e n z u lle n u
g ra a g , o p v e rz o e k , u it g e b r e id e d o c u m e n t a tie
to e z e n d e n

Data Acquisitie Kaarten

h ijs m a te r ia le n

w ij e r v o o r d a t d e ju is t e
om

-

e n / o f u d o o r v e r w ijz e n

naar

een

m .# #iaam
ik X0# # 'B

- Front-end conditioning

®

- Industriële Computers
- Meetwaarde Omvormers
- Papierloze Schrijvers
j Transiënt Recorders
- Netkwaliteit & Power Analyzers

van o n ze w e d e rv e rk o p e rs .

Elcee Holland BV
Kamerlingh Onnesweg 28
3316 GL Dordrecht
Postbus 606
3300 AP Dordrecht
Tel.+31(0)178-6544777
www.elcee.nl
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ELEKTROTECHNIEK

Dewetron Benelux
Tel: 0 7 6 - 5 4 4 2 5 4 4
e-mail: info@dewetron.nl

Fax: 5 4 4 2 5 4 5
www.dewetron.nl

Werktuigkundige problemen?

VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE

25 jaar ervaring
duizenden problemen opgelost

• werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud
• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen,
vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis
• conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV
• torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
• metaalkundig onderzoek

l/jlewijnse Groep
VOGELENZANG DE JONG
ELECTROTECHNI EK BV
v.d Giess«nweg
LP Knmpon aan de Ussel
Tel.
Fax

51,2921
0180-514244 0180-511871

NIEUWBOUW - REPARATIE•PANEELBOUW-ONDERHOUD -INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Techno Fysica bv
Postbus 351
2990 AJ Barendrecht
tel
0180-620211
fax
0180-620705
internet www.technofysica.nl

door D r. ir. U . N ie n h u is M B A

Vernieuwen en Innoveren in de
Scheepsbouw
P ub licaties over O n d erzoek & O n tw ik k elin g on d er redactie van P rof.ir.S. H en gst.
Zoals u in de eerste aflevering van deze serie in SWZ van februari kon lezen, is dit project waarin 12 werven en 6 toeleveran
ciers participeren, van start gegaan. Het doel van het project is het “Verbeteren van de Concurrentiepositie van de Neder
landse Scheepsbouw en de toeleverende industrie'. Het resultaat zal een ‘Actieplan' zijn dat aangeeft welke activiteiten op het
gebied van Ontwikkeling & Onderzoek daaraan bijdragen.

E

en onderdeel van het project is

geven, en werd iedere deelnemer gelijkelijk

een toekomstverkenning om na

gehoord.

sen. Het Centraal Plan Bureau heeft enige jaren terug een uitgebreide analyse uitgevoerd

te gaan welke factoren van be

van de wereldeconomie.

lang zijn voor de vernieuwing van

De bijeenkomst, voorgezeten door Prof. Ir, S.

de

de

Hengst en gefaciliteerd door de TU-faculteit

reldeconomie te kunnen nagaan zijn vier mon

Scheepsbouw. In dit project zijn

TBM, begon met een suggestie van mogelijke

diale scenario's geformuleerd:

bedrijfsprocessen

in

dit de sleutelfactoren genoemd die persleutelfactoren.
bedrijf
De deelnemers konden deze

Om de invloed van veranderingen in de we

- Global Shift, waarin de wereld verder globa-

kunnen verschillen. Er is echter ook sprake

factoren aanpassen, veranderen of aanvullen.

van een gemeenschappelijk belang. De resul

Ook was het mogelijk te reageren op door an

krijgt, de economische aspecten sterk de

taten van Onderzoek, Ontwikkeling en Innova

deren ingebrachte stellingen. En met name

ecologische en sociale overheersen, en de

ties zijn immers niet per definitie bedrijfsge

kon men ingaan op de vraag “waardoor wordt

technologie zich stormachtig verder ont

bonden.

een sleutelfactor bepaald?1. Op die manier ont

liseert, de vrije markt sterker de overhand

wikkelt;

stond een goed overzicht van wat in onze

- Global Crisis, waarin een diepe recessie

D e sleutelfactoren

scheepsbouw belangrijk gevonden wordt.

doorgemaakt wordt, die gepaard gaat aan

Een actieplan is pas een goed actieplan als

Vervolgens konden de deelnemers de diverse

protectionisme, uit de hand lopende milieu

het:

sleutelfactoren in volgorde van belangrijkheid

problematiek, grootschalige voedseltekor

- ingaat op de behoeften van de industrie.

zetten.

ten in minder ontwikkelde landen, etc;

Om dat te waarborgen is de betrokkenheid

Ook konden de deelnemers per sleutelfactor

van de industrie een voorwaarde en zijn

aangeven:

wikkeling doorgemaakt wordt met veel

diepgaande interviews met de participeren

- de mate waarin deze factor belangrijk is

aandacht voor duurzaamheid en internatio

de bedrijven voorzien;
- enig inzicht biedt in de onzekerheden van

- Balanced Growth, waarin een stabiele ont

voor het financieel rendement van de on

nale coöperatie terwijl de kracht van markt

derneming,

werking ten volle benut wordt;

de toekomst. De tot nu toe meest succes-

- de twee belangrijkste maatregelen om een

votle methode is de confrontatie met ‘toe

sleutelfactor te beïnvloeden, op korte en op

Europa het relatief zeer goed doet als ge

komstscenario's'. Bedrijven gaan na hoe

langere termijn,

volg van het sterker benutten van de aan

op een (nog niet bekende situatie) kan wor
den ingespeeld;
- past bij de aard en markt van de individuele
bedrijven. Daartoe is een (beperkte) inven-

- de mate waarin men zelf (als bedrijf) in
vloed heeft op de sleutelfactor,

wezige potentie door sterker te leunen op
vrije-marktmechanisrrien en parvEuropese

- de mate waarin men in de genoemde maat

coöperatie.

regelen zou investeren.

tarisatieslag onder de participanten in het
project opgenomen;

- European Renaissance, waarin met name

Zoals het CPB zelf ook nadrukkelijk stelt, zijn
Deze aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt

deze scenario's geen voorspellingen van de

van

netwerk,

toekomst. De mogelijke 'beschrijvingen' van

tinuerend succes in de scheepsbouw-

staat toe dat direct de analyses gemaakt kun

de toekomst zijn scenario’s die per definitie al

markt. Om dit te waarborgen zijn deze ‘key

nen worden. Omdat alle deelnemers anoniem

lemaal even waarschijnlijk zijn. Ze moeten na

issues’ inmiddels in een bijeenkomst met

bijdroegen, is de analyse voor de gehele sec

tuurlijk wel plausibel en consistent zijn. Shell

- aansluit bij de sleutelfactoren voor een con

de bedrijven geïnventariseerd.

een

computerondersteund

tor uitgevoerd. Uiteraard werden de tussen

was een van de eersten die deze manier van

tijdse resultaten aan de deelnemers gepre

'naar de toekomst kijken’ toepaste. Een van

Op 22 februari 2001 zijn de participanten bij

senteerd en was er tijd gereserveerd voor

de grondleggers formuleerde het nut van sce

eengekomen om te bepalen wat die sleutel

discussie. Het rapport wordt aan de deelne

nario's zo: 'het hoofddoel van scenario plan

factoren precies zijn. Dit vond plaats op de TU

mers van de voor 8 en 10 mei geplande sce-

ning is het ontwikkelen van besluiten en pro

Delft waar aile deelnemers via een computer

nariobijeenkomsten ter beschikking gesteld.

jecten die meer robuust zijn voor een variëteit

en netwerk met hun collega’s konden commu
niceren. Ze konden zo reageren op vooraf

van

Scen ario’s

alternatieve

toekomsten’,

(van

der

Heijden).

voorbereide of tijdens de bijeenkomst opge

Scenario's zijn beschrijvingen aan de hand

komen vragen en stellingen. Aldus kon iedere

waarvan mensen en organisaties hun toe-

De CPB-scenario's gaan in op de macrotoe-

deelnemer op anonieme wijze zijn meningen

komststrategieën kunnen uitzetten en toet

stand van de wereld; voor de scheepvaart en

de scheepsbouw zijn ze tot nu toe (in Neder

dustrie eruit zal kunnen zien, maar bevat ook

Doel: Innovaties voor verbetenng

land) niet nader uitgewerkt. Maar ze bieden

concrete illustraties van de bijbehorende

tie positie Nederlandse Scheepsbouw

een goede basis voor scheepsbouwscena-

markt-, produkt- en procesveranderingen. Met

Uitvoering:

rio’s, net zoals ook het Gemeentelijk Havenbe

de werven en toeleveranciers wordt aan de

werven, 6 toeleveranciers.

drijf Rotterdam op basis van de CPB-studie

hand van deze scenario's vastgesteld welke

Methode:

haar scenario's voor de ontwikkeling van de

richting voor ontwikkeling ingeslagen zou kun

nereren. Vaststellen van criteria en prioritei

haven heeft ontwikkeld.

nen worden.

ten.

In ons project over de bedrijfsprocessen in de

In een volgend SWZ-arbkel zullen we een van

no-analyse, Interviews.

scheepsbouw, doen we hetzelfde. Drie scena

die scenario’s aan u voorstellen.

Beoogd re su lta a t Kansnjke initiatieven, ge

concurren

NIM. TU Delft, VNS, HME, 12

Literatuur onderzoek. Ideeën ge

Middelen: Publicaties, Brainstorming, Scena-

rangschikt naar prioriteit.

rio's worden ontwikkeld die een directe rele
scheepsbouw, leder scenario bevat niet al

Het onderzoek Vernieuwing Bedrijfspro
cessen

leen algemene uitspraken over hoe de toe

Aanvang: maart 2000.

komstige omgeving van de scheepsbouwin-

Gereed: oktober 2001

vantie

hebben

voor

de

(Nederlandse)

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING
Kantooradres:
Govert van Wijnkade 37
3144 E G Maassluis
Tel : 0 1 0 -5 9 2 1 9 66
Fax: 010 - 5927772

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99
3011 X E Rotterdam
Tel.: 010 - 454 94 52
454 94 60
Fax: 010 - 454 94 92
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Hijs-, tra nsp o rt- en installatiew erk m et behulp van drijvende
bokken en kraanschepen.
Bergingen op de binnenw ateren.
V issen van verloren ankers en kettingen.
O pruim en van bruggen, steigers, m eerstoelen, palen, enz.
V erhuur van duikers en duikvaartuigen.
Verhuur van pom pen, slangen, lieren, takelblokken,
com pressoren, generatoren, w erkvletten, enz.

V e r z e k e r in g e n

is een o n d e rlin g e v e rz e k e ra a r d ie zich h o o fd 

z a k e lijk ric h t o p h e t ve rze ke re n van schepen van de p a rtic u lie re o n d e rn e m e r
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A jax P ire P rotection Systems BV

L e is tr itz N ederland

Tehado Engineering BV

A le w ijn s e H o ld in g BV
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VerenigingsN ieuw s

V o o r de boeg ...
• Introductiecursus elke maand
Vanaf septem ber 2001 zal de 'Algemene
in tro d u ctiecu rsu s voor de m aritiem e
cluster' elke eerste donderdag en vrijdag
v an de m aan d w orden gegeven.
Inm iddels h ebben reeds drie cursussen
p laatsg ev o n d en in R otterdam , w elke
enthousiast w erden ontvangen. De rond
vaart door de haven en het bezoek aan
een bulkcarrier w erden als zeer w aarde
vol ervaren door de cursisten, w elke alle
nieuw zijn in de m aritiem e w ereld.

• M issie Roemenië
De Roem eense scheepsbouw biedt veel
belo v en d e p erspectieven v o o r toelev e
ranciers. Om hier op in te spelen, organi
seren H olland M arine E qu ip m en t en
A hoy' Rotterdam in sam enw erking met
de Kamers van K oophandel C onstanta en
C alati en de S ch eep v aart U niversiteit
Galati van 13 t/m 20 mei een reis naar en
expositie in Roemenië.
HME-leden ontvangen bij deelnam e een
korting van 10%. De reis staat open voor
zowel leden van HME als niet-leden.

• ETISMAR
De vereniging is in sam enw erking m et
Senter/EG-Liaison en CCG gestart m et de
u itvoering van het E uropese project
ETISMAR. Een (Europese) database van
m aritiem e midden- en kleinbedrijven zal
w orden opgezet en de specifieke R&Dbehoefte bij deze bedrijven zal in kaart
w orden gebracht. Uiteindelijke doel van
het project is te kom en tot het opstellen
en indienen van Europese R&D-projecten
(zogenaam de CRAFT-projecten). Binnen
kort hoort u m eer van dit project.

• Vaardag HME
Op zaterdag 30 juni vindt het jaarlijkse
vaarspektakel voor leden plaats: hét netw erkevenem ent voor u en uw partner.
Dit jaar hebben wij drie grote zeilsche
pen g ehuurd die 's o ch ten d s vroeg het
zeegat u itg aan van H arlingen. Er zal
plaats zijn voor maxim aal 155 personen.
Na een dag zeilen en ouderw ets am use
m ent zullen we sam en de dag eindigen
met het traditionele diner. Deze keer h eb
ben we goed weer.

• Nog geen lid?
• Norshipping
Van 29 mei t/m 1 juni presenteren m aar
liefst 37 N ederlandse bedrijven zich op
N orshipping onder de vlag van 'E urope’s
M aritime Valley’. Deze voor N ederlandse
b eg rip p en grote p resen tatie w ordt
g esp o n so rd do o r N ed erlan d M aritiem
Land en geheel verzorgd d o o r H olland
M arine Equipm ent.

O pleidingen, techniek, subsidies, export,
kortingen, netw erken. HME b esp aart u
tijd en geld en levert u invloed op.
Bel voor m eer inform atie over de voorde
len van hel (geassocieerd) lidm aatschap
010 - 44 44 333 en v raag n a a r M artin
Bloem.

• Beursprogramma najaar 2001
Asia Pacific Singapore

5-7 september

INMEX Mumbay

HolUndcollectlef HME/EVD
10-13 oktober

Europort

HollandcollKlief II ME
13-17 november
Equipment Lounge,

In het kielzog ...

alleen leden
Marintec Sjanghai

4-7 december
Hollandcollectief HME/EVD

• HME-voorwaarden
O nder leiding van B estuurslid mr. H.
D oze heeft de W erkgroep H M E-voor
w aard en op 19 april verd ere stap p en
gezet bij het kom en tot standaard leve
ringsvoorw aarden. Het o n d erzo ek n aar
nu in gebruik zijnde voorw aarden, knel
p u n ten en nieuw e m ogelijkheden heeft
grote resp o n s v an u it de leden opg ele
verd. Binnen de w erkgroep zijn subgroe
p en geform eerd die zich ied er op een
a p a rt on d erw erp van de v o o rw aard en
z u llen co n cen treren . De n ieu w e v o o r
w aarden zullen gaan leiden tot een ster
k ere positie van de to elev eran cier
rich tin g (in ter)n atio n ale clientèle. De
w erkgroep bestaat uit juridische experts
en verk o o p d esk u n d ig en uit d e v e re n i
ging. R esultaten w orden voor het eind
van het jaar verw acht.

sch ap p ijen aan de m aritiem e toeleverin g sin d u strie. N aar aan leid in g van dit
rap p o rt v o n d op 3 mei jl. een Ronde
T afelconferentie plaats w aar op één na
alle c lassificatiem aatsch ap p ijen v e rte 
genw oordigd w aren. O nder v o o rzitte r
schap van prof. S. Hengst w erden de in
het rap p o rt genoem de k n elp u n ten te r
sprake gebracht om tot voor alle partijen
aanvaardbare oplossingen te komen.

• Cruise & Ferry London
Van 8 t/ m 10 m ei v erzo rg d e HME de
g ezam en lijk e d eeln am e v an elf N ed er
landse bedrijven aan de beurs Cruise &
Ferry London. Hier werd de nieuw e door
h et NML Exportforum mogelijk gem aak
te b eu rslo ok voor h et eerst g eto o n d .
N aast sponsoring vanuit NML, heeft ook
de EVD m eegewerkt aan de realisatie van
de H olland Lounge.

• Ronde Tafelconferentie
Het H M E-rapport ‘C lassificatiem aatschappijen: een klasse a p a rt', bevat de
re su lta te n van h et o n d erz o ek n a a r de
d ien stv erlen in g van classificatiem aat-

• Jury Innovation Award
De jury van de bij het afscheid van de
h eer Speld in het leven geroepen Holland
M arine E quipm ent In n o v atio n Award

bestaat uit de volgende personen:
- Prof. Ir. J. Klein Woud (Hoogleraar

Maritieme Techniek TU Delft)
- Dr. G. Nieuwpoort (Hoofd Afdeling
Zeescheepvaart Ministerie van V&W)
- Dhr. G.C.W. Speld (Oud-directeur Pattjc
Shipyards)
- Capt. H.J.G. W alenkamp (oud directeur
Salvage & Towage Smit Internationale)
- Prof. Dr. Ir. N. W ijnolst (voorzitter
Nederland Maritiem Land)
- Ir. F. Weenig (Hoofd Shipping Desk
ABN AMRO)
- Drs. M.W. Bloem (Holland Marine
Equipment, secretaris van de jury)
Tijdens de eerste vergadering van deze
jury zijn de criteria voor uitreiking vast
gesteld. De in sch rijv in g voor d eze bij
zo n d ere Award zal b in nenkort openge
steld w orden.

MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES
IETS VAN DE LAATSTE TIJD?
Niet voor Maprom
Engineering!
D E L I V E R Y

P R O G R A M
Bij ons is h e t m ilie u geen

B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH

S im p le x - C o m p a c t - S e a ls
S im p le x - C o m p a c t - F in s t a b iliz e r s
S im p le x -C o m p a c t -S t e e r in g g e a rs
S im p le x - C o m p a c t - B e a r in g s
S im p la n - M e c h a n ic a l S e a ls
C e n t r a x - B u lk h e a d S e a ls
S te rn tu b e a n d ste m tu b e b u sh e s
T u r b u lo -S e p a r a t o r s

m o deverschijnsel.
W a te rg e s m e e rd e sc h ro e f
asinstallaties van M a p ro m
E ngineering zijn al m e e r dan

MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH

30 jaar een d o o r en d o o r

D e c k m a c h in e r y
S h ip lif t s a n d s lip w a y w in c h e s

b e tro u w b a a r co n ce p t.

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH

S h ip c r a n e s
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH
D red g in g g e a rb o x e s
P ro p u lsio n g e a rb o x e s

M aprom Engineering b.v.

M
APRM
VI
I V
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Telefoon: (0 7 8 )6 1 8 08 77
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A c c o m m o d a t io n s y s t e m a n d w e t u n it s
KUPKE + WOLF GmbH

B o o s te r m o d u le s
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DECKMA HAMBURG GmbH
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EUCARO BUNTMETALL GmbH
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MOHR HEBETECHNIK GmbH
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WINEL
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T a n k v e n t c h e c k v a lv e s
V e n t ila t io n c o w ls , p r e s s u r e v a c u u m v a lv e s
W a t e r t ig h t d o o r s
H y d r a u lic w a t e r t ig h t s lid in g d o o r s
S h e ll d o o r s
S c u p p e r s , fla m e a r r e s t e r s a n d d e c k c a p s
E m is s io n c o n tro l
R e m o t e v a lv e c o n t r o l
H e r m e t i c U ll a g e , T e m p e r a t u r e a n d
in t e r f a c e d e t e c t o r s
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VACUUM
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S e w a g e tr e a t m e n t p la n t s
MEGATOR Ltd.
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P u m p s an d H yd ro p h o re sy ste m s

De afgelopen jaren werd
onze kennis en ervaring
toegepast voor de bouw van
diverse schepen, zoals droge
ladingschepen, container
schepen en geavanceerde chemicaliëntankers.
pijpleidingsytemen worden door de eigen ontwerp

Breko is een
veelzijdig bedrijf

afdeling opgezet en zo mogelijk, in eigen huis

dat gespecialiseerd is

gefabriceerd. De hooggekwalificeerde medewerkers met

in het bouwen van

Schip, totale technische uitvoering evenals de laad/los en

drang tot vernieuwing en fuctionaliteit maken van Breko
een innovaartief en volwaardig bedrijf.

pen voor
innenvaart en
a a rt Gunstig

WEARDALE STEEL (Wolsingham) Ltd.

p le g e n aan de druk

S te e l c a s t in g s a n d s te e l f a b r ic a t io n s

bevaren Merwede
tussen de
wereldhaven
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de. Bram bleef tot het laatste bereid om

hetgeen hij nog net kon verdubbelen

Afdeling Amsterdam

Emmaplein 5,

zijn hulp aan de vereniging aan te bieden.

voordat hij naar het ziekenhuis moest

Nog in november 2000 verleende hij als

worden gebracht. Veel van zijn KNVTS

Voorgesteld en gepasseerd

Voorgesteld door P.Mast
Afdeling Rotterdam

Op

8 maart 2001

overleed

8408 CJ LIPPENHUIZEN.
Voorgesteld door R.de Best
Afdeling Noord

3112 DC SCHIEDAM.

standbemanning assistentie tijdens Rot

societeit vrienden namen op 9 februari

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

terdam Maritime, hoewel dat voor hem

2001 afscheid van hem. Cor was ruim

KJ.OAster

niet gemakkelijk was, omdat hij toen

45 jaar lid van de KNVTS

Directeur C.P.S.-CPSA.ST-CHC Curaçao

Voorgesteld en gepasseerd voor

Jan Sefat 159, Curaçao (Neth.Antilles)

het BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP

reeds ziek was.
De “Dinsdag-avond Sociëteit" kende hem

W. van den Bom

Voorgesteld door J.M.Kooijman

F.F.Kunst

als een zeer trouw lid dat met veel ple

Op 22 februari is overleden de heer W.

Afdeling Curaçao

Advocaat-Promes Trenity van Doorne

zier deelnam aan het Sociëteits-gebeu-

van den Bom, Operations Manager Jo

ren. Veel van zijn sociëteitsvrienden na

Tankers B.V. De heer Van den Born was

R.D.Comenentia

Montezumaweg 47-H, Curaçao

bijna 5 0 jaar en ruim 15 jaar lid van onze

Coördinator Havenverkeer-Curagao

(Neth.Antilles)

Vereniging.

Port Autfiorrty-Curacao

Voorgesteld door J.M.Kooijman

Kaya Akoerio 13, Curaçao (Neth.Antilles)

Afdeling Curaçao

men op

12 maart afscheid van hem.

Bram was Oud-eigenaar van Technisch
Bureau

voor

de

Scheepvaart

B.H.Schoonhoven van Beurden en Oud-

Personalia

Curaçao

Voorgesteld door J.M.Kooijman
Afdeling Curaçao

Voorgesteld en gepasseerd als

J.G. Schoo & Co. Consulting Engi-

DONATEUR

neer. Hij was ruim 53 jaar lid van de

neers & Marine Surveyors te Rotter

R.van Dijk

Ashland Nederland

KNVTS

dam kondigen aan dat de heer J.J.G.

Expert Arntz/van Helden

Drew Marine Division

(Jan) Bonte, na meer dan 25 jaar werk

Heemraadsingel 22,

Tav Dhr. J.Harms,

zaam te zijn geweest als partner/expert,

3641 JH MIJDRECHT.

Malledijk 20,

Dhr.

zijn functie heeft neergelegd. Hij is opge

Voorgesteld door N.van Dincklage

3208 LA SPIJKENISSE.

J.C.H.Brandt temidden van veel familiele

volgd door de heer PJ. (Peter) Hooger-

Afdeling Amsterdam

den en medeKNVTS vrienden zijn 9 3 '

vorst, welke als voormalig scheepswerk-

verjaardag in Lommerrijk te Rotterdam.

tuigkundige inmiddels 18 jaar ervaring

A.Hofstede

Tav de heer Ir.P.’t Hart

Met de organisatie van zijn verjaardags

heeft opgedaan als schade expert in de

Crewmanager-Bore Shipowners-

Postbus 138,

feest was hij reeds weken druk in de

maritieme techniek en transport sector.

Rotterdam

2700 AC ZOETERMEER.

weer geweest.

De heer Bonte blijft als adviseur aan de

Luntershoek 125,

Twee dagen later ontving de KNVTS het

firma verbonden en zal ook voor arbitra

3085 EK ROTTERDAM.

trieste bericht dat Cor, zoals de KNVTS-

ge zaken beschikbaar zijn.

Voorgesteld door M.J.E.Oppentocht

superintendent bij Badger BV. De KNVTS
kende hem als Marine Consulting Engi-

J.C.H.Brandt
Op

3

februari

2001

vierde

Ver.Ned.Scheepsbouw Industrie VNSI

V N S I Verenigingsnieuws

De werven zullen op korte termijn geïn

realiseert, wordt de urtstoot van kool

Sinds kort is er voor bedri|ven de moge

formeerd worden over de eigen indeling.

dioxide op parbasis met 52,5 m^ard ki

lijkheid om via E-mai de SeaQuipment

logram gereduceerd.

deelnemers te benaderen met vragen,

Standaard bouwcontract kleine werven

Toch kan het lucht smering sconcept niet

zogenaamde "Requests for Data', hier

Het standaard bouwcontract voor de

zonder meer toegepast worden op sche

door kunnen deelnemende bedrijven

kleinere werven is inmiddels rond. Bin

pen. De complexiteit, variatie in omge

zeer effectief eer grote groep gebrui

nenkort zal dit contract voorzien van een

vingscondities en de onvoorspelbare in

kers benaderen.

Algemeen

toelichting aan de leden worden toege

vloed

Ook bieden wi| toeleveranciers de moge

zonden. De tekst is bi| het VNSI- bureau

snelheid, veiligheid, bestuurbaarheid en

lijkheid om aan hun componenten en sys

AWES/CESA

op aanvraag verkrijgbaar.

golfvormmg maken een gedegen ver

temen extra (tekening)mformatie te kop

volgonderzoek

pelen.

Onderzoek & ontwikkeling

werd in december

2000 een subsidie

componenten en deelsystemen te diep-

Ifc lW S i
Inmiddels heeft de definitieve besluitvor
ming plaatsgevonden over de structuur

op

drijfver mogen,

stabiliteit,

noodzakelijk.

Hiervoor

Dit kan door

desbetreffende

en organisatie van AWES en CESA.

Lucbtsmering voor schepen biedt grote

aanvraag ingediend. Het Project Energie

linken. Werven en reders kunnen op de

AWES en CESA zi|n nu twee geldwaardi

mogelijkheden

Nederlandse

besparende Luchtgesmeerde Schepen

ze wijze componenten, deelsystemen en

ge organisaties die met elkaar verbon

scheepsbouwindustrie. Dat blijkt uit een

(PELS) houdt zich bezig met dit vervolg

maatschetsen sneller vinden. Tevens

den zijn via gekoppelde lidmaatschap

haalbaarheidsonderzoek van VNSI en

onderzoek, onder verantwoording van

worden de mogelijkheden onderzocht

voor

de

pen, een kantoor in Brussel en één

MARIN. Niet alleen voor de binnenvaart,

MARIN. PELS wordt ondersteund door

om ook tekeninginformatie in de vorm

bureau-leiding. Reinhard Lüken is per 1

maar ook voor de zeevaart zijn dankzij

vier Nederlandse werven met expertise

van AutoCad (DXF) files aan componen

maart tot directeur van AWES en secre-

dit concept brandstofbesparingen tot

in zeevaart, binnenvaart, nieuwbouw en

ten en deelsystemen te linken.

taris-generaal van CESA benoemd, (tel:

twintig procent mogelijk. Naast de nieuw

reparatie. De projectcoördinatie is in han

Kansen op bezoek blijken te stijgen als

+32.22302791, Rue Marie de Bourgog

bouw biedt luchtsmering mogelijkheden

den van Sbchïng BOS. Meer informatie

toeleveranciers hun informatie overzich-

ne 52-54, Brussel).

voor de scheepsreparatie. Voor de gehe

over PELS kunt u aanvragen bij VNSI.

telijke, accuraat en volledig weten te pre

in een jaarlijkse kostenbesparing van

SeaQuipment

gebruikt maakt van de nieuwe doorlink

le Nederlandse binnenvaart resulteert dit

Ledenstructuur
Tijdens de

Hoofdbestuursvergadering

senteren. DBR, een bedrijf dat optimaal

200 miljoen gulden. Een individuele

Vorig jaar is de maribeme internet catalo

mogelijkheden, is hier een goed voor

van 15 februari is de ledenstructuur van

schipper

gus www.SeaQuipment.com van start

beeld van.

VNSI definitief bepaald. Met de nieuwe in

40.000

bespaart

jaarlijks

al

snel

gulden.

gegaan.

deling hopen we informatie naar de ach

De brandstofbesparing leidt niet alleen

Dat dit initiatief succesvol is, blijkt uit het

terban en beïnvloeding van het beleid

tot kostenbesparing, maar vermindert

feit dat zo’n 400 bedrijven zich al aange

snel naar www.SeaQuipment.com en

verder te kunnen verbeteren. Er zijn nu

ook de uitstoot van schadelijke stoffen.

meld hebben.

meld u gratis aan.

vier categorieën:

Als de hele Nederlandse binnenvaart een

Ruim driekwart van de bedrijven is uit Ne

Categorie I : Zeescheepsnieuwbouw

brandstofbesparing van tien procent kan

derland afkomstig. De website kende in

Categorie II : Zeescheepsreparatie

reakseren, wordt de uitstoot van kool

2000 ruim 15.000 bezoekers uit meer

Categorie III: Binnenvaart en werk

dioxide op jaarbasis met 357 miljoen ki

dan dertig verschillende landen. Momen

logram gereduceerd. Als de hele wereld-

teel is SeaQuipment de grootste maritie

vloot

me internet catalogus n Europa.

schepen
Categorie IV: (mega) Jachten

G o ni W
S o e tq K e e r

eenzelfde

brandstofbespanng

Bent u nog geen deelnemer surf dan

" feasebility studies - bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

scheepsbouwiebelig bureau -----

- ...

-

—

Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel : 010-4130852 Fax :010-4130851

A ls u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u h e m m o rg e n in h u is : o n z e u it 
g e b re id e c a ta lo g u s . Een o v e rz ic h te lijk
b o e k w e rk v a n 3 6 p a g in a 's w a a rin u

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

GIZOM

A a n d e le id in g in a lu m in iu m .

Tel. (0 5 9 8 ) 61 5 7 38. Fax (05 98 ) 61 23 52.

A

gend

N a tio n a a l
24-27 mei

Leo Diepenhorst 1941 - 2001

1 5 ' Almere Stoom festival
Naast stoommachines worden stoom
sleepboten, stationaire motoren, oude

O p 10 april is on s redactielid L eo D iep en h orst
gen eel on verw ach t overleden.

brandweertoestellen op stoom, stoom
auto’s, stoomheHnstallaties en vrachtau

Leo stelde zich beschikbaar voor de redactie als opvolger van Wim de Jong die

to’s tentoongesteld. Dit jaar ook een re-

te kennen had gegeven er mee te willen ophouden.

cordpoging 10 km modelspoor. Vrijwel

Hij komt voor het eerst voor in het vergaderverslag van 1 februari 1999 en hij

alles werkt.
Info:

VW ,

tel:

036.5334600

of

heeft dus ruim twee jaar met ons samengewerkt. Hij was precies de man die pas

0 3 6 .5 3 4 8 0 8 8 , internet:

te op de opengevallen plek. Iemand met nautische achtergrond en afkomstig uit

www.almerestoomfestival.nl

het maritiem onderwijs.

1 4 - 1 5 juni

Al snel bleek zijn interesse voor het redactiewerk in het algemeen, zoals een fijne neus voor nieuwe onderwerpen,

Towards a Quality Charter for Mari

artikelen en nieuwsberichten die ons blad lezenswaardiger maken. Hij kwam dan ook bij elke vergadering met iets

ne Surveyors & Consultants.

interessants op de proppen en ook tussendoor is er heel wat kopij van hem via email op de redactie terecht ge

Conference. World Trade Center,

komen.

Rotterdam.

Wij geven elk jaar 4 a 5 zogenaamde ‘specials’ uit en Leo was druk bezig een special over het baggerbedrijf voor

Info: Mare Forum B.V., World Trade Cen

te bereiden voor de uitgave van september aanstaande.

ter,
Postbus 3 0 0 2 7 ,3 0 0 1 DA Rotterdam.

Het heeft ons allen diep getroffen dat wij werden geconfronteerd met zijn plotseling overlijden.

Tel: 0 1 0 .2 0 5 7 4 5 5 , fax:010.2055655,
e-mail: info@mareforum.com

Wij zullen hem erg missen en zo goed mogelijk proberen het gevallen gat op te vullen.

In te rn atio n aal

De redactie en het Bestuur van de Stichting "Schip en Werf de Zee" brengen de diepgevoelde dank over voor de

30-31 May

inspanningen die hij heeft geleverd voor de nog steeds groeiende belangstelling voor ons blad.

Nor Shipping Conference
De hoofdredacteur, J.M. Veltman

Sjelyst Exhibition Centre, Oslo
Info: www.seatrade-global.com

Koninklijke Marine I Dienst der Hydrografie
N a u tis c h e k a a rte n en b o e k w e rk e n v o o r b e ro e p s v a a rt en w a te r s p o r t

HLS M a rin e & O ffs h o re z o e k t engineers.
Ben je op zoe k naar

techniek en dynamiek?

S u rf dan naar w w w .scheepsbouw er.nl

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

RIJDAM BV

Energieweg 6 - 2404 HE Alphen aan den Rijn.
Telefoon 0172 - 43.16.21, fax: 0172 - 44.29.54.

R E IN T J E S . . .
Scheepsaandrijfsystemen o p alle
waterwegen in de wereld.

De positieve ontwikkeling van de orderportefeuille in ons team verlangt
dringend versterking voor ons internationale servicenet.
Daarom zoeken v/ij zo spoedig mogelijk voor onze vertegenwoordiging
R E IN T J E S Middle East L.L.C." in Dubai (V.A.E.) een

S e rv ic e m a n a g e r
Als producent van scheepsaandrijf
systemen met vermogen van 2 5 0 2 0 .0 0 0

kw telt R E IN T J E S tof een

van de meest vooraanstaande

U bent een commercieelgerichte technicus en in het bezit van een afgesloten
opleiding op het gebied van scheepswerktuigbouw, scheepsautomatiseringstechniek of iets gelijkswaardigs. N a uw Beroeps-/Hoge Schooleindexamen
heeft U reeds beroepservaring als Verkoop-, Service- of Scheepswerktuigbouwkundig ingenieur verzameld.

ondernem ingen op de wereldm arkt.

Uw opgave, die U vanuit Dubai waarneemt, omvat de bedrijfstelling alsmede
de After-Sales-Service van scheepsautomatiserings- en scheepsaandrijfsyste
men.
U neemt de verantwoording over de acquisitie van reserve-onderdelen en onderhoudspakketten en ondersteunt de Sales bij de planning. Een onderhandelingsvaste beheersing van de Engelse taal is vereist.
Uw uitgebreide sollicitatiebescheiden kunt U sturen aan onze afdeling
Personeel en Recht t.a.v. Dhr. Evers.

R E IN T JE S
R E IN T JE S G M B H

Eugen-Reintjes Strasse 7
D -31785 Hameln
Tel. +49 51 51 / 1 04-0
www.reintjes-gears.de

-^ r

MULTI NV

Scheepsbouwkundig Studiebureau
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen
W ij beschikken o ver v o lg e n d e com putersystem en:

Autocud, Microstation, Nupas.

Multi NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B
Tel: +32/3/710.58.10 - F c lx : +32/3/710.58.11
E-mail: info@nmlti.be
Web: http://www.multi.be
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■ Afsluiters (kopie)

■ Compressoren

BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tei. 0 1 6 2 -4 6 0 8 4 0
Fax 0 1 6 2 -4 5 84 97
E-mail: info@bafbv.nl
www.bafbv.nl

Deno Compressors
Industrieterrein “De Zaag"
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek
Tel. 0 1 80442288
Fax 0180-522222
E-mail: denocomp@wxs.nl

■ Airconditioning

■ Constructiepakketten

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

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -4 2 3 95 83
Fax 0 3 8 -4 2 3 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms

■ Automatisering

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 0 7 8 -6 3 0 60 30
Fax 0 7 8 -6 3 0 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.net

■ Automatisering
(Navision ERP-software)
Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0 1 8 2 -3 9 98 44
Fax 0 1 8 2 -3 9 9 8 45
E-mail info@logicvision.nl
www.logicvision.nl

■ Automatisering
(Voortstuwing)
ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 0 7 8 8 8 8
Fax 0 1 0 -4 0 7 84 44
E-mail: info@nl.abb.com

■ Beunkoelers

■ Lastoevoegmatenalen

■ Medische Scheepsuitrustingen

Elga Benelux
Edisonstraat 10
3261 LD Oudfleijerfand
Te). 0 1 8 6 -6 4 14 44
Fax 0 1 8 6 -6 4 08 80
E-mal: mfo@elga.nl
www.etga.nl

Van der Laan MeetScore
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 2 0 91 55
Fax 0 1 0 -4 5 6 02 42
vanderlaanmediscore@wxs.nl

■ Management Solutions

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 0 7 8 -6 3 0 6 0 30
Fax 0 7 8 -6 3 0 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.ret

■ Maritiem Projectbureau

IHCMube + Staal
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 0 7 8691 452 0
E-mail: algemeen@nube.ihcholland.com

■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV/C hris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 4 1 2 0 2 9 0 ,toestel 13
F a xO lO -41 3 54 69

■ Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur

wijnse Groep
Y o u r e le c tr ic a l p a r tn e r
Alewtjnse Niimegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 02 4 -3 7 1 6 3 1 1
Fax 024 -371 6 3 1 0
E-mail: ans@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl

Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 0 2 3 -5 5 7 01 01
Fax 0 2 3 -5 6 3 79 44
E-mail: info@lowland.com
www.Lowtand.com

Gr oenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel, 0 1 0 -4 1 3 0 8 5 2
Fax 0 1 0 -4 1 3 0 8 51
E-mail: mlo@groensoet.nl

■ Schadebeperkingen
Reconditionering
Taleon Marine
8isschopsmolenstraat 175
4876 AL EttenLeur
Tel. 0 7 6 -5 0 1 1 0 0 9
Fax 0 7 6 -5 0 1 1 8 5 8
E-mail: taleon manne@wxs.nl

■ Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

■ Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0181 -3 6 23 94
Fax 0 1 8 1 -3 6 29 81
Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Der Helder
Tel. 0 2 2 3 -6 1 8 8 0 0
Fax 0 2 2 3 -6 1 83 17
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 0 1 0 -5 9 2 1 9 6 6
Fax 0 1 0 -5 9 2 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

allship
Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE 8erkhout
Tel. 0 2 2 9 - 5 5 1 2 0 5 /5 5 1 3 0 6
Fax 0 2 2 9 -5 5 1 2 9 2
E-mail: allship@multiweb.nl

■ Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9 55 00
Fax 0 5 9 8 -3 9 24 27
E-mail: coopsflieborg@coops-nieborg.nl

■ Scheepsreparatie

■ Maritiem Risico

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONALNAVALENGW
EERINGCONSULTANTSBV
Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 7 3 0,31 70 AA Portugaal
Tel. 0 1 0 -5 0 1 2 2 1 5
Fax 0 1 0 -5 0 1 25 01
E-mail: inec@worldonlme.nl
Website: www.inec.nl

Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 3 6 2 0 30
Fax 0 1 0 -4 3 6 04 45
E-mail: l.lombert@aclvisaferotterdam.com

■ Maritieme Techniek

6b

Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a /d Lek
Tel. 0180 -51 6 5 8 8
Fax 0 1 8 0 -5 1 60 64
E-mail: wkmarine@compuserve.com

Muiti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140Temse(B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 10
Fax00 32 -3 7105811
E-mail: info@mult.be

PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14
5301 KP Zaltbommel
Tel. 0 4 1 8 -6 8 33 33
Fax 0 4 1 8 -6 8 33 55
F.-mail: mfo@promac.nl
www.promac.nl

■ Bouwpakketten

■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals

■ Maritieme Toeleveranciers

Centraalstaal B.V.
Postbus 204
9700 AE Groningen
Tel. 0 5 0 -5 4 2 21 22
Fax 0 5 0 -5 4 2 14 26
E-mail: sales@centraalstaal.nl
www.centraalstaal.nl

■ Naval Architects Consulting
Engineers

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 4 2 74 33
Fax 079 -3 4 2 45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.topadvies.nl

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 1 0 -4 3 7 08 77
Fax 010 -4 1 5 71 50
Email: sales@nicoverken.nl

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

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Seinhuiswacher 1 ,3 034 KN Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 4 6 14
Fax 0 1 0 -4 1 4 10 04
E-mail: info@tbu.nl

■ Schroefpompen

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 1 0 -4 3 7 0 8 77
Fax 0 1 0 -4 1 5 71 50
Email: sales@nicoverken.nl

Leistritz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 033 -2 4 6 08 75
Fax 0 3 3 -2 4 5 70 25
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0 1 8 4 -6 7 62 62
Fax 0 1 8 4 -6 7 6 2 6 7
E-mail: info@nozrles.nl
www.nozzles.nl

■ Turbochargers
ABB Marine Turbochargers
Marlen Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 0 7 8888
Fax 0 1 0 -4 0 7 8 4 44
E-mail mfo@nl.abb.com

Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 39 41, Rotterdam
Tel. 010 -4 7 6 5 2 44

Japanese Marine Equpment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotter dan
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 4 1 1

D.G.G.
Nieuwe Uitleg L
3514 BP Den Haag
Tel. 0 7 0 -3 5 1 61 71
Fax 0 7 0 -3 5 1 78 95

KNRM, K o n in k je Nederlandse
Reddtngsmaatschappij
Haringkade 2, Umuiden
Tel. 0 2 5 5 -5 2 0 5 01

EV0, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 4 1 4 6 4 1
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 0 2 03 98

TurboNed b.v.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 0 7 8 -6 2 0 52 52
Fax 0 7 8 -6 1 2 3 2 3 0
E-mail: turboned@wxs.nl

FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 7 7 11 88
Fax 010 - 477 38 46
Telegramadres: Zeecentra

■ V erfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 0 2 3 -5 3 1 9 5 4 4
Fax 0 2 3 -5 2 7 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl
■ V erta albureau s

jm

Scheeps- en Regeiïechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 0 7 8 -6 1 7 91 17
Fax 0 7 8 -6 1 8 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com
■ W aardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 0 2 0 -6 2 7 37 06

flanneis i" 0
HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 4 4 43 33
Fax 0 1 0 -2 1 3 07 00
E-mail info@hme.nl
www.hme.nl
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 60 70

Bibliotheek voor Varenden
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 2 3 8 9
Fax 0 1 0 -4 0 4 73 17
E-mail bw@bart.nl
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Kunstwachtcentrum Umuiden
Postbus 303
1970 AH Umuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0 9 0 0 -0 1 11
Faxnummer Operationele Centrum:
0 2 5 5 -5 4 6 5 99
KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam
Postbus 2442, 3000 CK Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 0 0 1
Fax 0 1 0 -2 3 3 00 81
E-mail: kvnr@kvnr.nl
www.kvnr.nl / www.kvnr.org
Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AA Wageningen
Tel. 0 3 1 7 -4 9 39 11
Fax 0317 -4 9 32 45

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 5 3 1 1 6 5
E-mail: info@wisi.nl
www.vnsi.nl
Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 0 7 0 -6 2 1 34 80
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl
■ W aardevolle adressen
S cheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 0 7 0 -3 9 2 52 50
Fax 070 -392 37 35

P robleem analyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0 1 8 0 -6 2 02 11
Fax 0 1 8 0 -6 2 0 7 05
E-mal: info@technofysica.nl

Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 0 2 0 -5 2 3 8 6 0 0

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. JJ. Blok. Ing. P. 't Hart.
M. de Jong. Ir. E.W.H. Keizer. Ir. G.H.G. Lagers.
J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman. E, Sarton,
R.W.P. Seignette MSc„ K.V.M. Wauters. J.K. van der Wiele.
Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 -241 00 94.
fax 010 - 241 00 95, eiriail swz.rotterdam@wxs.nl
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Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 4 61 91

■ W erktuigkundige

NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 4 0 05 92
Fax 0 1 0 -2 4 0 05 96
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Rotterdam Port Promotion Council
Postbus 6788
3002 AT Rotterdam
Tei. 0 1 0 -4 7 7 91 44

KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel, 0 1 0 -2 4 1 00 94
Fax 0 1 0 -2 4 1 00 95

‘Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip en
Weit de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
Maritiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwindustne VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maiitieme Techniek van het
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

Eindredactie: W.C.N. van Horssen

Rotterdam Municipal Port Management
Gahranistraat 15, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 5 2 10 10
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ontvangen.
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Power to control your service
P ow er, control e n serv ice zijn d e d rie k e rn w o o rd e n

v o o r alles w at uw schip n o d ig heeft, d a g in d ag uit.

v o o r ABB M arine & T u rb o ch arg ers. Zij g ev en exact

W ant d a a r w as het to ch o m te d o e n , ü w d ien stv e rle 

w e e r w at wij w illen lev eren v o o r u w schip: d e ultiem e

n in g aan uw klanten? D aarin ligt d e to e g e v o e g d e

krach tb ro n , verfijnde c o n tro le e n v erg a a n d e service.

w a ard e van ABB M arine & T u rb o ch arg ers. P o w e r to

Sam en m aken zij o n s tot w at w e n u zijn. H et ad res

co n tro l y o u r service.

JL lil»

ABB Marine & Turbochargers
N ederland:

M a r t e n M e e s w e g 5, 3 0 6 8 AV

België: N o o rde rlaa n 81, 2 0 3 0

R o t t e r d a m . Tel.: +31

A n t w e r p e n . Tel.: + 3 2 3 5 4 4 3 2 3 3 .

IP

10 4 0 7 8 8 8 8 . Fax:
Fax: + 3 2 3 5 4 4

+31

3239.

10 4 0 7 8 4 4 4

J P&O N edlloyd
• -W«c ''k.--.

aan m onsteren
vo or
een u itd a g e n d e
carriere
Bel voor m eer inform atie over

P&O

een toekom st als MAROF:
Wim Grootenboer, tel.: 010 4006022.
E-mail: w.grootenboer@ponl.com
P&O Nedlloyd. afd. LFP, Boompjes 40, 3011 XB Rotterdam

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

