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K valoyf)°rd
R eport o) engine-room fire, part 2
Submitted by the group of experts appointed by the Norwegian Maritime Directorate after
the engine-room fire in the passenger ferry Prinsesse Ragnhild on 8 July 1999.

M oni flor
Eind vorig jaar, op 21 december,
heeft IHC Holland de 2000 m3 meten

17

nummer 1228, opgeleverd aan de Com

Raad voor d e Scheepvaart
Met een deklading hout naar zee met te weinig stabiliteit.

de sleephopperzuiger Moniflor, bouw-
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M aand M aritiem

TAtlantique (CETRA) te Donges, Franknjk.
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Prins W illem -A lexander opent n ieu w e faciliteiten hij M arin

Raad v oor d e Scheepvaart
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P roductinform atie

pagnie Européenne de Transports de

Met een deklading hout naar zee met te
weinig stabiliteit. Voor vertrek naar zee

3-4

D C V "Balder" C onversion
Een uitdaging in termen van complexiteit en omvang is de verwerving van de order voor de
ombouw van de DCV “Balder", een ‘Deepwater Construction Vessel.’

dient er zorgvuldig een stabiliteitsberekening te worden gemaakt en dienen de
uitkomsten daarvan te worden getoetst
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P & I W etensw aardigheden
Uit Nieuwsbrief van Dutch P.& I. Services B.V. no. 32. april 2000

aan de geldende stabiliteitseisen.
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M aterialen op zee
Op woensdag 21 maart 2001 organiseerde de materiaalkundige studievereniging “Het Ge
zelschap Tubalkaïn" van de TU-Delft een middagsymposium met als onderwerp "Materialen
op Zee".
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Integrale in standhou ding/System Support M anagem ent
Symposium over ontwerp en implementatie van onderhoudsprogramma's op het Maritiem
Instituut “De Ruyter" te Vlissingen.
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O cean Currents
Ocean currents: not really like rivers in the sea,

Op 10 april opende Prins Willem Alexan
der de nieuwe beproevingsfaciliteiten bij
het MARIN in Wageningen. Het zeegangs- en manoeuvreerbassin en het
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offshore bassin zijn nu geheel operatio
neel en de renovatie van de vacuümtank
is bijkans klaar.
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TU Delft start nieuwe opleiding
aandacht besteed. Een gedeelte van het

In september 2001 start aan de TU Delft

gmg te zien van het aantal machines met

spraakinterpretatie,

de nieuwe opleiding Media & Kennistech

een zogenaamde intelligente ‘user inter

ment en informatieverwerking. Juist ex

studieprogramma zal bestaan uit pro

nologie. De studie gaat in op de commu

face'. Een dergelijke interface is te be

pertise op die gebieden is in combinatie

jectonderwijs. De thema's vormen ook

nicatie tussen mens en machine. Studen

schouwen als een dialoogvorm, waarbij

met kennis van de menskundige aspec

de afstudeerrichtingen van de opleiding.

ten leren hoe zij in het ontwerp van deze

de machine kennis verwerft en gebruikt

ten, momenteel schaars. De TU Delft

Studenten volgen eerst de brede bache-

dialoogmanage-

interactie gebruik kunnen maken van

om steeds beter aan de persoonlijke

gaat met de opleiding Media & Kennis

loropleiding van drie jaar. Daarna kunnen

tekst, spraak, video en andere media.

voorkeuren van de gebruiker tegemoet

technologie zulke experts opleiden.

zij doorstromen naar een (meer) gespe

De opleiding speelt daarmee in op ont

te komen. Het apparaat stelt zijn werking

De opleiding Media & Kennistechnologie

cialiseerde masteropleiding van twee

wikkelingen op het gebied van internet

in op het gedrag van de gebruiker. Wat is

heeft een multidisciplinair karakter. Het

laar, waarin zij zich specialiseren in de

en mobiele communicatie, en op de digi

nu mooier dan een videorecorder die ge

studieprogramma biedt de student een

eerder genoemde thema’s. In afwachting

talisering van de traditionele media als

woon begrijpt wat je nu eigenlijk wilt en

basis van wiskunde-, informatica- en elek-

van ministeriele erkenning van de oplei

krant en televisie. De nieuwe opleiding is

dat ook duidelijk laat zien via z'n eigen

trotechniekvakken met daarnaast speci

ding schrijven de studenten zich in bij de

uniek in Nederland en is volgens de

display?

fieke aandacht voor de thema's multime

opleiding Technische Informatica van de

Bachelor/Masterstructuur opgezet.

Deze intelligente interfaces zullen steeds

dia,

TU Delft.

Communicatie tussen mens en machine

vaker een combinatie zijn van beeld,

machinemteractie.

neemt in het dagelijks leven een steeds

tekst en spraak. Verschillende technie

wordt zowel aan de technische als aan

grotere plaats tn. Er is een enorme stij-

ken komen dan samen: multimedia,

de menselijke kant van user interfaces

kennistechnologie

en

mens-

Bij het onderwijs

Geest: A 4 tonne lim it is popular with custom ers
Geest North Sea Line is finding that more
and more of its customers are taking ad
vantage of the new 44-tonne gross vehi
cle weight (GVW) limit which came into
force in the UK on 1 February, 2001.
Whereas before, the payload of a Geest
4011 or 45ft container was limited to
around 24 tonnes, it is now possible to
maximise the payload to 27 tonnes when
trucking in the UK.
This means that shippers of heavier com
modities can load up to 12.5% more car
go in Geesfs boxes,
According to Geesfs Sales Director,
Gerard de Groot, around 40% to 50% of
Geesfs regular traffic can take advanta
ge of the increase in GVW:
"Products such as tinned preserves, soft
drinks, beer and wine, paper, soap pow
der and other chemicals have atoays
been restricted by weight, especially so
since we have been able to offer the ex
tra cube provided by our 45ft long palletwide containers. Consequently, we advi
sed our UK hauliers well in advance that

The new UK GVW lim it of 44 tonnes is enabling Geest North Sea Line to make better use o f its new 45ft container fleet.

we would be seeking to take advantage
of the new limit just as soon as it came

Although Geest had been shipping some

percentage of its UK moves require long

"Geest is very committed to reducing

into force.

containers previously at 44 tonnes GVW

distance haulage where rail really comes

road movements and we use barge and

As a result, all of our hauliers have equip

- this was possible when part of the UK

into its own.

rail services extensively on the Conti

ped themselves with appropriate vehi

journey involved a rail movement - the

From

an

environmental

standpoint,

nent. In the UK, we are seriously eval

cles and trailers. We expect to be able to

opportunities were limited, not least be

Geest sees the 44-tonne limit as bang

uating the possibility of a third UK port of

offer 44-tonne haulage to all of our custo

cause Geest serves two UK ports: Tilbu

environmentally friendly, says Mr de

call in order to reduce the distances we

mers who request if.

ry and Hull. Consequently, only a small

Groot:

need to move boxes on UK roads'

Globe Wireless receives aw ard
for innovation
Globe Wireless, a provider of maritime

port. Commercial Viability, and Technolo

maritime industry. The company offers

Communications

communications solutions, was awarded

gy. Nominations were submitted by the

complete communications solutions by

Email electronic messaging system for

the 2001 CUIS Award for Innovation In

users of the equipment and services,

combining service and technology to

sending and receiving all types of written

Ship's Communication. This award, host

rather than the service providers. Globe

simplify maritime communications. Ad

communications, GtobeTransfer for auto

ed by Lloyd’s Ship Manager, was an

Wireless was nominated by many of its

vanced satellite and digital radio technol

matically moving data flies to and from

customers for this award, and the final

ogy is used to transmit messages and

shore, special accounts for Crew mes

judging was done by a group of panel

data files to and from vessels anywhere

saging, GlobeNews and the GlobeOff-

lists with representatives from the Nau

m the world. Globe Wireless currently of

shore workboat management system.

fers worldwide sales, 24-hour customer

nounced at the prestigious Communica
tions & IT in Shipping Awards Dinner
during the weeklong conference in Lon
don.

tical

The criteria for choosing a winner for the

Ocean Voice and IMSA.

Institute,

Intertanko,

Inmarsat,

support, and global installation and re

award were Usability, Training and Sup

Globe Wireless is 100% dedicated to the

pair services. Products include the Globe

Center,

the

Globe

N a zes jaar L O G O S II terug in Nederland
De LOGOS II, een schip met zo'n 200

bied. Variërend van christelijke lectuur

christeoopvarenden uit circa 40 landen,

tot kookboeken, kinderboeken en educa

lag van 25 april tot en met 6 mei 2001

tief materiaal, voorradig in het Engels en

afgemeerd in de haven van Schevenirv

lokale talen. Verder verzorgen de opva

gen. Tijdens het bezoek stond het boe-

renden culturele optredens, praktische

kenschip stil bij het feit hoe 30 jaar gele

seminars en bijeenkomsten met een bij

den het eerste schip van de organisatie,

belse boodschap. Aan boord is ook een

de LOGOS, uit Nederland vertrok en de

koffieJounge, waar bezoekers kennis

missie begon.

kunnen maken met de jeugdige interna

De afgelopen jaren voer de LOGOS II

tionale bemanning.

rond ZuidAmerika, WestAfrika en de lan
den rond de Middellandse zee. Samen

Voor informatie:

met het zusterschip DOULOS, de groot

Ineke Kasius van het LOGOS IWtantoor.

ste varende boekenmarkt, zijn in de afge

Tel: 0527.630102 of 615607.

lopen jaren meer dan 25 miljoen mensen

LOGOS IH<antoor, Operatie Mobilisatie,

aan boord geweest. Voor de ontwikke

Assemblageweg 9,

ling van de doorgaans vele tweede- en

8304 BB Emmeloord.

derdewereldlanden die worden bezocht,

email: logos2@nl.om.org,

verkoopt het schip boeken op allerlei ge

website: www.nl.om.org.

Nieuwe laserdocking systemen bij
Maasvlakte Olie Terminal

U itg e v e r ‘S ch ip
en W e rf d e Z e e ’
v e rh u ist

Radio Holland Marine heeft recent een op

danig samengesteld dat ze in de nabije

weersomstandigheden. Nadat het schip is

dracht geboekt voor levenng van docking

toekomst zeer eenvoudig uit te breiden

vastgemaakt, blijft het systeem de dwars

systemen bij de MOT (Maasvlakte Olie Ter

zjn met een verschadenheid aan andere

scheepse bewegingen van het gemeerde

blad, verhuist. Vanaf 1 juli is de uitgeverij

minal). Deze opdracht loopt via hoofdaan

systemen en opties. Oplevering van de

schip monitoren om alarm te geven zodra

gevestigd aan de Metaalhof 27 in Rotter

nemer Imtech Marine & Industry. In sa

systemen vrdt nog dit jaar plaats.

bewegingen ten opzichte van de pier een

dam. Ook het postadres en het telefoon-

Het te leveren docking systeem meet met

vooraf ingestelde waarde overschrijden.

en faxnummer veranderen. Het nieuwe

lasers de naderingssnelheid en de afstand

Radio Holland Marine leverde in 1999 een

postadres wordt: Postbus 8632, 3009
AP Rotterdam. Het nieuwe telefoonnum

menwerking met Imtech levert Radio
Holland Marine twee Marimatech docking-

Wyt Uitgeefgroep, de uitgever van dit

systemen voor de MOT. De systemen zul

en berekent de nadenngshoek van het

uitgebreid Manmatech vessel docking

len door Imtech geïnstalleerd worden,

schip tot zijn aanmeerplaats. Er worden

systeem op aan de TEAM terminal in de

mer: tel. 010 - 289 40 75. Het nieuwe

waarna Radio Holland Marine samen met

binnen een afstand van 200 meter perma

Europoort. Op deze terminal is een aan-

faxnummer: fax. 010 - 289 40 76

Marimatech het systeem zal afregelen en

nent berekeningen gemaakt aan de hand

legsteiger gemoderniseerd en zowel de

Voor opgave of wijziging van abonne

in bedrijfstellen. Het betreft hier respectie

van vaste referentiepunten op de stei

ze steiger als een van de andere steigers

menten kunt u vanaf 1 juli dus op het

velijk het zevende en het achtste docking-

gers. De informatie wordt op grote dis

werd uitgerust met een aanmeersysteem.

bovenstaande adres terecht. Het adres

systeem dat RHM levert voor montage in

plays weergegeven, waardoor een veilige

Radio Holland is officieel distributeur van

van de redactie van ’Schip en Werf de

de Europoort regio. De aan de MOT te le

aankomst en vertrek van een schip zon

Marimatech laserdocking systemen m

Zee' blijft ongewijzigd, evenals het adres

veren systemen zijn elementair, maar zo

der schade mogelijk is onder vrijwel alle

Nederland.

van de advertentie-exploitatie.

First installation o f voyage data
recorder with memory capsule

s iw ly the ship and office admnstratior
systems with critical voyage data for au
tomated reports/togs, voyage perfor
mance, trends, analysis and more. This
optonal configuration may also nclude a

Litton Marine Systems recently complet

proval testing has been completed, and

easy recovery, ft meets the most s tm

sateftte interface for transfemng critical

ed Die first installation of a complete

full IMO type acceptance and EU

gent requrements for impact and fire re

VDR data from shp to shore.

Voyage Data Recorder (VDR) with IMO

Wheelmark are expected from DNV with

sistance, and it is designed to withstand

compliant protective memory capsule.

in the next three months.

deep-sea pressures at up to 6,000 me

For more information, visit Litton’s Web

The Litton VoyageMaster VDR system

The smal, lightweight protective memo

ters.

site at www.ttton.com.

was

Royal

ry capsule is designed with a unique s»>

Beyond the "black box" function, the

ship

gle+ianded quick release mechanism for

VoyageMaster VDR can be configured to

installed

Canbbean

on

the

International

new
cruise

Radiance of the Seas at the Meyer Werft
shipyard in Papenburg, Germany.
The VDR is designed to perform a similar
function to an aircraft’s "black box,”

Merger within Kongsberg

recording vital information from the
Kongsberg Maritime is pleased to an

Norcontrol) and Ship Simulation (former

BV to deliver a complete integrated ship

hardened data capsule for analysis by

nounce that it has merged its three oper

Kongsberg Norcontrol SimulatKXi) re

control and training system.

safety investigators following an incident

atmg

Kongsberg

main unchanged and the contacts for

Working closely with proven suppliers we

Norcontrol, Navia Maritime Autronica

Ship Control (former Autronica) will also

believe that this new corporate structure

Organization (IMO) regulations require

Division

Norcontrol

be Kongsberg Maritime Ship Systems

will enhance our competitive advantage

that all new ships over 3,000 grt, con

Simulation into one corporate structure,

By. All existing contractual obligations for

in the marketplace and thereby allow us

orders remain unchanged,

to better service existing customers and

ship's sensors and voice recorders in a

at

sea.

International

Maritime

Companies;

and

Kongsberg

structed after July 1, 2002, be fitted with

effective January 1,2001. The new com

an approved VDR.

pany name for the service and sales sta

expand our base of customers.
The merging of these three companies

The VoyageMaster VDR system has

tion in the Rotterdam area will be

been designed to meet or exceed all re

Kongsberg Maritime Ship Systems By.

mirrors the technological convergence

quirements of IMO A.861,20, IEC 61996

The contacts) within the business units;

of their respective product lines. This en

and EC Directive 1999/35/EC. Type ap

Ship Automation (former Kongsberg

ables Kongsberg Maritime Ship Systems

Liftende catamarans
Het m.s. “Happy Ranger" van BigLift
Shipping varende door het Kanaal met
aan dek de catamarans “México IV and
“México V" op weg van Copenhagen
naar New Orleans.
Terwi|l de “Happy Ranger" in Copenha
gen afgemeerd lag werden ter voorbe
reiding van het laden van de twee cata
marans de zadels waarop ze moesten
gaan rusten, aan boord geplaatst. De
twee schepen voeren op eigen kracht
door de haven naar het zwareladtngschip
en meerden langszij. Vervolgens ttden
de twee 400 tons zwarelading kranen
van de "Happy Ranger" de twee catama
rans van elk 105 ton uil het water en
plaatsten ze voorzichtig op de zadels
aan dek. Na het zeevasten van de lading
vertrok de "Happy Ranger” richting New
Orleans.
Voordat de "Happy Ranger’ m Copenha
gen aankwam had ze Rotterdam aange
lopen alwaar ze van het nieuwe bednjfs
logo was voorzien. Tegeli|kerti)d werden
in het ruim twee grote Huisman kranen
(max. lengte 54 meter) en een mutthpur
pose toren (470 ton zwaar) geladen voor
een offshore boorplatform met bestem
ming Brownsvile, U S A

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
M obilgard* products. So no matter where your fleet sails, you'll see better performance
on the horizon. For more information, visit www.exxonmobil.com/lubes
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M a r in e L u b rica n ts
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M a ritie m e m a rk t

M enso d e J o n g

N aar een glob aal im ago
nige tijd terug was ik te gast op

er nog steeds veel belangstelling bij beleg

offshore-bedrijven zijn huiverig in de publiciteit

een KNVTS-bijeenkomst.

Daar

gers voor interessante maritieme investerin

te komen, al hebben zij een goede reputatie

kwam het thema 'Het maritieme

gen. Wel was dat meer de verdienste van de

op het gebied van zowel veiligheid en milieu

imago' ter sprake. Terugblik

banken die deze beleggingsvorm onder de

als arbeidsvoorwaarden en winstgevendheid.

kend was duidelijk dat niet ieder

aandacht van hun klanten brachten, dan van

Indien het maritieme bedrijfsleven ernst is

een daarbij hetzelfde denkt, aan

de PR-afdelingen van de reders.

meer werk van een brede beeldvorming te

E

maken, zou te ovenwegen zijn eens te praten

gezien er verschillende aandachtsgebieden

zijn. Zo krijgt propaganda om jongeren aan te

O o k E uropees im ago belangrijk

met ‘Nederland's meest gelezen dagblad'

trekken voor een maritieme loopbaan reeds

Versterking van het maritieme inzicht bij politi

over de opname van een regelmatige maritie

veel aandacht. De scheepvaart kan weliswaar

ci en overheid krijgt even

me rubriek naast de financiële bijlage, woon-

eens een hoge prioriteit

en vaarkrant, enz. Men kan aanbieden daar

bij het bedrijfsleven,

voor een maritieme journalist op te leiden,

maar vooral door stil

bijv. met stages bij verschillende bedrijven.

le diplomatie via de

Maritieme journalisten zijn er immers nauwe

brancheorganisa

lijks nog. Men moet er evenwel niet tegenop

wat gemakkelijker buitenlanders aantrek
ken dan bijv. de scheepsbouw, maar
wil toch graag een kern van Neder
landse officieren behouden. In dit
verband

werd

ties en Brusselse

zien dat zo’n journalist bij tijd en wijle ook de

lobbies. Daarin is

vuile was uithangt. Die zal er altijd wel eens

wel enige veran

zijn, zoals onlangs bij de Europese Commis

dering gekomen

sie die hulpgoederen verscheepte met het

dankzij de activi

goedkoopste schip met een onderbetaalde

teiten

de

bemanning, terwijl zij zich juist beijvert afsche-

stichting Neder

pers ertoe te krijgen alleen kwaliteitsschepen

land

te gebruiken.

Land,

van

Maritiem
maar

die

richten zich vooral

H et im ago van P & O N ed lloyd

op de nationale as

Nedlloyd voorziet zijn verladers en aandeel

pecten. Waar nog

houders goed van informatie. Ook van wat

veel aan schort, is

sommigen ervaren als droevig nieuws zoals

de algemene ma

het verdwijnen van Nedlloyd. Lord Sterling van

ritieme beeldvor

P&O heeft immers verklaard dat een ‘reverse

ming, niet al

takeover" van P&O Nedlloyd door het op de

leen

bij

beurs genoteerde Nedlloyd inderdaad een

een

aantrekkelijke propositie is. Nedlloyd wordt

breed Ne

dan P&O Nedlloyd (PON), hoewel een kortere

derlands,

en aantrekkelijker naam de voorkeur zou

maar vooral bij

moeten hebben. P&O zou in het beursgeno

het Europese publiek, inclusief

teerde bedrijf een aandeel van zo’n 30% willen

de reeds genoemde opa’s en oma’s.

behouden, terwijl financiële instellingen en par

dan niet alleen je wer

Mensen denken nog te veel in termen van een

ticulieren de rest zullen bezitten. Misschien

vingsacties op de jeugd moet richten, maar

noodlijdende scheepsbouw, gevaarlijke offs

houdt PON voorlopig wel een flinke pluk aan

ook op opa's en oma’s, want die beïnvloeden

hore en vervuilende scheepvaart met zinken

delen achter de hand om ermee t.z.t. een

toch vaak de jeugd bij hun beroepskeuze.

de wrakken en onderbetaalde bemanningen.

eventuele aankoop te kunnen betalen. Het

Beursgenoteerde bedrijven moeten verder

Politici geven bovendien grif toe dat zij zich

verdwijnen van de bijna lege huls Nedlloyd (be

denken aan hun imago bij de beleggers, zo

sterk door de publieke opinie laten beïnvloe

houdens een zak met geld en een grote

dat je niet toestanden krijgt als bij Internatio-

den, al weten zij soms beter.

kunstverzameling) is onontkoombaar, maar

Müller en Stork die volgens eigen zeggen hun

Het beste is natuurlijk dit valse beeld aan te

zal ongetwijfeld toch wat weemoed met zich

fusie zagen mislukken omdat zij prefereerden

pakken in Europees verband, maar een stich

brengen.

hun aandeelhouders dom te houden. Die

ting Europese Maritieme Landen zal nog wel

Het wordt dan wel belangnjk voor PON het

dachten, bij wijze van spreken, dat Intematio

lang een toekomstdroom blijven. Het lijkt dus

imago als gedeeltelijk Nederlands bedrijf in

nog een havenbedrijf is en Stork een bouwer

beter in Nederland te beginnen. De VNSI en

stand te houden om zo onze 'goodwill’ te be

van dieselmotoren, zodat zij weinig synergie

scheepsbouwers als Bodewes Volharding en

houden. Reeds nu zie je dat de pers weinig

zagen bij een fusie. Beleggersimago is natuur

IHC Holland doen er al het een en ander aan,

aandacht geeft aan zo'n ‘buitenlands' bedrijf

lijk ook van belang voor besloten vennoot

maar het wachten is bijv. op een actie van Da-

als PON dat toch regelmatig nieuws heeft,

schappen die t.z.t. een beursnotering willen

men om het beschadigde imago van Schelde

o.a. door flink te investeren dank zij het verbe

krijgen. Zoals de scheepvaart-CV bewees, is

weer wat op te vijzelen. Ook veel reders en

terde resultaat over 2000. Het bedrijf had

opgemerkt dat je

voor twee relatief nieuwe schepen. Al wil Vo

te gaan. Juridische en fiscale problemen

pak af van enkele scheepvaartbelangen, een

staan dat vaak in de weg. In plaats van een

controlerend

het

EU-tonnagebelasting die de Europese Com

Zweedse tankerbedrijf Broström wil men wel

missie meer macht zal geven, kan de Com

behouden. De Noorse tankerbevrachter Iver

missie beter denken aan regelgeving die het

Ships, waann Broström en Vroon elk een be

makkelijker maakt Europese scheepvaartbe

lang van 40% hebben, sloot een alliantie met

drijven op te richten. Verwatenng van de natio

minderheidsbelang

in

Mitsui OSK voor de vorming van een vrachten

nale identiteit door de globalisering betekent

pool waann elke partner zes productentanker

wel dat de redersweretd er verstandig aan

van circa 45.000 ton zal brengen. Er zijn

kan doen te werken aan een Europees

reeds verschillende, internationale pools voor

scheepvaartimago.

zowel producten- als ruweolietankers.
Seatrade, gevestigd in de Antillen, maar met

De scheepsbouw globaliseert eveneens. In

Seatrade Reefer Chartering in Antwerpen

Noorwegen bezitten Aker en Kvaerner buiten

en het technisch scheepsbeheer in

landse werven, in Nederland de Damen

Groningen, is een alliantie aange

Groep. Ferus Smit doet het wat bescheidener

gaan met het Japanse Nissui Stop

met een enkele werf in Leer. In Engeland

ping. Seatrade Chartenng be

werkt Cammel Laird internationaal, maar het

heert een commerciële pool van

bedrijf moest begin april uitstel van betaling

120 koelschepen, Nissui be

aanvragen. Voor buitenlandse werfvestigin-

schikt over 30 schepen. Daar

gen is het evenwel belangrijk en ook gemak

van worden er om te beginnen 15

kelijk de nationale identiteit te handhaven en

reeds 13 schepen

in een nieuwe pool, Tokyo Reefer Chartering,

te promoten. Het Zuidkoreaanse Daewoo had

met een capaciteit van meer

gebracht. Daarentegen trok Vroon zijn koel

eveneens buitenlandse ambities, maar door

dan 5000 teu en kreeg onlangs de eerste, de

schepen terug uit de Seatrade-pool en bracht

de financiële problemen sinds 1997 is het ge

'P&O Nedlloyd Stuyvesanf, van vier bij Hyun

ze onder in een nieuwe samenwerking, United

bleven bij Daewoo Mangalia, dat in 2000 voor

dai bestelde schepen van 6800 teu. Begin

Reefers, met de Sun Group. Vroon brengt 11

het eerst winst maakte. Mangalia bouwde

april volgde een tender voor vier schepen van

schepen in, Sun acht en drie andere reders

reeds vele rompen voor Bodewes Volharding

7700 teu. Hoewel de Aziatische werven al

elk een schip. Nomadic Shipping probeert

waarmee nu is afgesproken dat geleidelijk

proberen een reder te vinden die 9/10.000

een nieuwe pool, Green Reefers, van de

meer werk in Roemenië zal plaatsvinden, te

teu-schepen wil bestellen, vindt PON dat blijk

grond te krijgen. Vorig jaar was er al het sa

baar nog een stap te ver. Moet zo’n monster-

mengaan van Lauritzen en Cool Carriers.

schip dubbelschroefs worden en moet je de

Deze ontwikkelingen zijn een ge

containers nog hoger op dek stapelen? Je

volg van de voortdurende

moet er niet denken dat zo’n schip bij zware

slechte koelmarkt,

storm

voornamelijk

machinekamerproblemen

krijgt

en

dwarsscheeps valt. Daarom tendeert Rutger

door de

van Slobbe van PON weer naar het open con

grote

tainerschip, ondanks de hogere havenkosten
door de grotere Gross Tonnage; het open
schip garandeert immers een veiliger lading
vervoer, omdat het niet nodig is het dek te be
laden met torenhoge stapels containers. PON
maakt thans een studie over de ervaringen
met de bestaande open schepen, maar zal
daarover pas wat vertellen op een containercongres in mei, te laat voor dit artikel. Toch
worden de nieuwe schepen waarschijnlijk niet
van het open type. PON Rotterdam wil daar
niets over loslaten, maar het is bekend dat
PON Londen, althans tot voor kort, niet zo erg
veel geloof had in het open-schipconcept, ver
moedelijk mede door de weerstand van de
banken die een te lage excecutiewaarde van
open schepen vrezen.

concurrentie van

&E6EZ.6.Ê 0<AJ£> vooe Eueop EïE
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containerschepen. Nieu
we pools als United Reefers

Scheepvaart globaliseert

zijn opgericht om scheepseigenaren meer in

beginnen met de machinennbouw. Hoewel het

Niet alleen de lijnvaart globaliseert, maar de

vloed bij de bevrachting en een groter aan

Koreaanse Daewoo te koop was of wellicht

gehele scheepvaartwereld. Duitse en Engelse

deel in de opbrengst te geven.

nog is, hebben Europese werven er blijkbaar

reders vestigen scheepvaartbedrijven in Ne

Verladers vroegen zich op een recent con

geen belangstelling voor. Trouwens, zij tonen

derland. Vopak verkocht het aandeel in Dock-

gres van Containerisation International af

evenmin belangstelling voor het kopen van

wise aan de Heerema Groep die op zijn beurt

waarom scheepvaartbedrijven niet vaker fuse

staal en uitrusting in Korea waar dat alles zo

weer een belang aan Noren overdroeg in ruil

ren in plaats van alle mogelijke allianties aan

vreselijk goedkoop zou zijn.

M arin Crew 8.V. is een m oderne crewmanager, welke deel
uitmaakt van de Management Facilities Group. Binnen de Marine
Division van Management Facilities voert M arin Crew op verzoek
van de reder het volledige crewm anagem ent voor uiteenlopende
typen schepen to t 10.000 DWT.

Bem anningsleden treden in dienst bij M arin Crew, waarmee ook
loopbaanplanning, scholing, coaching en training tot het taken
pakket van de crew departm ent behoort. Daarnaast biedt Marin
Crew goede verlofregelingen van 12 weken op/ 6 weken af op de
drogeladingschepen en 8 weken op/ 8 weken af voor onze producttankers, alsmede een concurrerend salaris.

Voor onze opdrachtgevers zijn w ij voortdurend op zoek naar ge
m otiveerd en gekw alificeerd personeel.

Hogelandsterweg 14 • 9936 BH Farmsum
P.O. Box 121» 9930 AC Delfzijl • The Netherlands
Tel. +31 I0I596 63 39 22 • Fax +31 |0|596 63 39 29
Internet: w w w .m arincrew .nl

^

E-mail: crew departm ent@ m fm arinedivision.nl

Marin Crew
M em ber Managem ent Facilities Group

Vopak Shipping B.V. zoekt voor haar gerenom m eerde zeevaartrederij Vopak Theodora Tankers
zeevarenden in diverse rangen.

Stuurlieden en W erktuigkundigen (m/v)
De rederij neemt sinds vele
jaren een vooraanstaande
marktpositie in door de
succesvolle combinatie van
een vloot van gespecialiseer
de en geavanceerde schepen
én een bemanning van hoog
opgeleide, ervaren en
betrokken medewerkers.
Vopak Theodora Tankers heeft
een vloot van 7 tankers
waarmee high-heat producten
worden vervoerd. Het
vaargebied bevindt zich
voornamelijk in Europa, maar
ook regelmatig worden de
Aziatische en Caraïbische
wateren bevaren.
Wij werken er keihard aan om
de bemanning op onze
schepen als team te laten
opereren en w ij zouden je
graag in ons team willen
verwelkomen. W ij bieden een
eigen CAO, overeengekomen

met de FWZ, op basis van 1op/1-af met in principe een
vaarperiode van 8 weken, met
daarin een uitstekend pakket
aan arbeidsvoorwaarden. Zo
ontvang je een "all in " gage,
waarin opgenomen zijn:
gemiddeld overwerk,
voedinggeld, 13e maand,
verloftoeslag, etc. Verder
kennen we een spaarloon- en
premiespaarregeling, diverse
aanvullende verzekeringen op
het gebied van sociale
zekerheid, een prima
kinderopvangregeling en
extra vergoedingen voor reisen studiekosten. Tevens
kunnen w ij goede
promotiekansen bieden.
Zou je graag bij ons willen
werken, heeft de zee je passie
en ben je in het bezit van het
juiste vaarbevoegdheidsbewijs,
stuur dan je sollicitatiebrief
met je c.v. naar:

Vopak Shipping B.V.,
Postbus 150,
3300 AD Dordrecht,
t.a.v. de afdeling P&O. Of zend
je brief met c.v. naar ons e-mail
adres p&o.vs@vopak.com. Wij
nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op.
Mocht je nadere informatie
wensen dan kun je tijdens
kantooruren contact opnemen
met Arthur Groeneweg,
telefoon 078-6 528 497.

Vopak, th e link between
producer and end-user of
chemicals and oil products

Vopak

Het be le id van Vopak S h ippin g B. V. is erop ge rich t om am bitieuze zeevarenden aan te trekken.
D aarvoor hebben w ij re gelm atig plaatsingsm ogelijkheden vo o r M a ro fs en stagiaires.

O p le v e rin g e n

F. K ok

K valoyfjord
Scheepswerf Visser Den Helder heeft op 9 maart de arctische trawler Kvaloyfjord, bouwnummer 160, opgeleverd aan rederij
Vanna in Tromso, Noorwegen. Het is het grootste schip dat Visser tot dusver opleverde, maar tegen het einde van dit jaar zal
op de werf een nog weer groter schip gereed komen, een circa 50 m lange arctische trawler.

De Kvaloyfjord (toto: Flying Focus).

ONTW ERP

Voor de Ierse rederij zou het schip tiendaagse

Lengte o.a.

Het schip was oorspronkelijk door de Ierse re

reizen gaan maken en de vangst - voorname

Lengte 1.1.

41,40 m.
34,80 m.

derij Langbourne besteld, naar een ontwerp

lijk kabeljauw - zou aan boord worden ge

Breedte mal

ll, 0 0 m .

van het Noorse bureau Cramaco uit Tromsa.

stript en op scherfijs in het koelruim bij 0°C

Holte hoofddek

De bedoeling was een deel van het jaar bij

worden opgeslagen.

Holte trawldek

7,25 m.

Rockal, bewesten Ierland, te vissen en voor

De nieuwe Noorse eigenaar besloot echter

Holte bakdek

9,55 m.

de ovenge tijd benoorden de Poolcirkel. Een

het schip te gebruiken voor de garnalenvisse

Diepgang mal op W L

5,20 m.

onvoldoende rentabiliteit van de visserij in

rij - vooral rond Spitsbergen, gedurende tien

Ontwerp trim

1,20 m,

eerstgenoemd gebied en problemen met de

maanden per jaar - en de vangst, na reizen

Waterverplaatsing

1384 1.

Elkjuota in het noordelijke wsgebied nood

van drie tot zes weken, diepgevroren aan te

Gross tonnage

833.

zaakten de Ierse rederij het contract te annu

landen. De overige twee maanden wordt op

4,75 m.

leren. Dat gebeurde toen het casco al bij

kabeljauw gevist.

Het schip is geklasseerd door Det Norske

Damen Shipyards Galatz in Roemenie in aan

Gevolg was dat het vistuig, het lierenpakket,

Veritas met de notatie: * 1A1, Stem Trawler,

bouw was.
De Helderse werf slaagde erin een andere op

de verwerkingslijn, de koelinstallatie enz. ge

lc e lB -(E O ).

heel ‘over de kop’ gingen. Verdere wijzigingen

drachtgever te vinden en een meuw contract

waren nodig in de accommodatie en door de

Het is gebouwd met dwarsspanten, afstand

te sluiten met de al genoemde rederij Vanna.

verandering van vlaggenstaat.

600 mm, en is voorzien van een dooskiel van

Een en ander had grote consequenties voor

Niet of nauwelijks beïnvloed werden de oor

870 x 840 mm, die is gevuld met ballast: ijze

de uitrusting van het schip.

spronkelijke hoofdafmetmgen:

ren plaatjes en beton.

PROFILE

visruim, een van de trawilieren, flessen-

IN D E L IN G

totale hoeveelheid ballastwater door een olie-

Het schip heeft drie doorlopende dekken:

afscheider worden afgevoerd.

kast (acetyleen en zuurstof), C02-kamer

•

het hoofddek;

De machinekamer heeft een tussendek op

en werkplaats.

•

het trawldek;

2,25 m boven basis, waarop voorin aan SB

•

het bakdek, dat tot het achterschip door

de koelinstallatie is ondergebracht en aan BB

loopt en grotendeels is gesloten.

de controlekamer/schakelbordruimte; daar

Boven het trawldek is achterop een platform-

Daarboven bevindt zich een dekhuis van twee

achter zijn in de zijden diverse tanks voor

dek aangebracht.

lagen met accommodatie resp. stuurhuis.

smeerolie en lenswater geplaatst. Onder het

Aan de voorkant van het dekhuis ligt onder het

tussendek bevinden zich de drinkwatertanks

De tankinhouden zijn:

iets verhoogde voordek een extra ballasttank,

(SB en BB) en in de dubbele bodem een slud-

Brandstof

die als anti-slingertank fungeert.

getank, een vuile olie tank en een brandstofaf-

Brandstof/waterballast

52,9 m3

looptank.

Waterballast

24,0 m3

Drinkwater

24,6 m3

De langsscheepse indeling onder het hoofd

•

In de zijde aan BB: accommodatie, trawllier, berging trawlborden en casing.

163,9 m3

Smeerolie

7,1 m3

dek is:

Tussen trawldek en hoofddek is de indeling:

•

Voorpiek voor waterballast.

•

Voorpiek; ingericht als trossenbergpiaats.

•

Dwarsschroef- en sonarruimte, omgeven

•

Accommodatie.

door L-vormige brandstoftanks.

•

Vangstverwerkingsinstallatie.

De accommodatie in het dekhuis op het bak

A ceom m odatie

Daarachter op hart schip de stortbak

dek omvat: in het front de hutten van kapitein

brandstoftanks.

waarin de vangst wordt gelost (receiving

en HWTK, met daartussen een gemeenschap

•

Machinekamer.

bin) en vervolgens de stuurmachinekamer;

pelijke toiletruimte, en een eenpersoons hut

•

Achterpiek/hek, met onderin een lenswa-

aan SB het magazijn reservedelen en een

met toiletruimte; daarachter over het grootste

tertank, daarboven de brandstofsettling-

werkplaats en aan BB de casing en de

deel van de breedte: kombuis en proviand-

tank (SB) en de dagtank (BB) en daarach

hulpmotorkamer.

bergplaatsen

•

Visruim, met in de dubbele bodem 2 x 2

•

en

vervolgens

dagverblijf/

De indeling op het trawldek is:

mess, fig. 2. In de zijde aan BB bevindt zich

•

Voorop zes 'sweepline’ lieren en daarbo

nog een eenpersoons hut met toiletruimte.

visruim kunnen zonodig voor waterballast

ven onder het plafond twee fieetline win

Op het trawldek liggen aan BB drie stuks

worden gebruikt, b.v. als bij een geringe

ches voor het aan boord brengen van de

tweepersoonshutten met twee toiletunits en

vangst en door ijsvorming aan dek de stabili

netten, waarvoor verder het grootste deel

vervolgens een was- en kleedlokaal. Langs de

teit te gering dreigt te worden. Volgens de re

van het dek op hart schip beschikbaar is.

hutten loopt een gang van het was- en kleedlo

gels van DNV moet met een 'ice cover’ aan

Geheel achterop heeft het trawldek een

kaal naar de trap naar het hoofddek.

dek van 2 1 ,6 1 worden gerekend. De leiding

ramp, die met een hydraulisch hefbare

Op het hoofddek bevinden zich aan SB dne

deur wordt afgesloten (spant 34).

stuks tweepersoons hutten met twee toilet

ter twee brandstoftanks (SB en BB).
De achterste twee brandstoftanks onder het

systemen zijn uiteraard zodanig dat geen ver
menging van brandstof en ballastwater kan
optreden. Bij het legen van de tanks moet de

•

In de zijde aan SB: bergplaats, ventilatieka-

units. Verder aan B8 de wasserij en daarach

mer, hydraulische pompkamer, luik naar

ter het fabnekskantoor, tevens koffieruimte.

FORECASTLE DECK

BELOW MAIN DECK

V A N G S T IN ST A L L A T IE S
Het schip is uitsluitend uitgerust voor de dub
bel trawlnet visserij (twin ngging). De lieren
voor de buitenste lijnen staan in de zijden op
het trawldek en de lier voor de lijn naar de
klomp is aan SB op het bakdek geplaatst,
De lieren hebben ieder een capaciteit voor
3000 m staaldraad van 28 mm en een trek
kracht van 3 1 1 op de eerste laag.
Omdat bij het vissen in wateren met ijsschot
sen de lijnen gaan 'bibberen', waardoor de
netten niet meer naar behoren functioneren,
zijn achterop het trawldek speciale ijsgalgen
aangebracht, fig. 3. Hiermee kunnen de lijnen
dichter naar het wateroppervlak worden ge
bracht, waardoor het ongunstige effect van
de ijsschotsen wordt gereduceerd. De galgen
worden door hydraulische cilinders met een
kracht van 8 0 1 op en neer bewogen.
Wanneer na een trek de netten naar het schip
toe zijn gehaald en de trawlborden aan boord

Fig. 3. De achterkant van het trawldek, met in de zijden de beide ijsgalgen (foto: Visser Den Helder).

zijn genomen, worden met de zes sweepline
lieren de lijnen tussen borden en netten bin

langsscheepse transportband aan SB, met

de vis dezelfde route als de garnalen: naar

nen gehaald. Vervolgens worden de netten

aan de voorkant een bijvangst separator. Via

wastank enz. tot in de vriezers.

aan boord getrokken (over een rol op de bo

verdere transportbanden komen zij in een lan

venkant van de afsluitdeur van de ramp). Dit

ge, smalle wastank (spant 24-33, vlak naast

gebeurt afwisselend met de 6 1 fleet line win

hart schip). Daarnaast staan aan SB drie ge

pakkingslijn in plastic zakken gedaan en ver

ches en met twee 2 0 1 Gilson winches, die op

koelde opslagtanks, waarin de garnalen wor

volgens in kartons, die met ‘strapband’ wor

het bakdek staan, op hart schip direct achter

den bewaard tot zij via diverse dwars- en

den gesloten, met de nodige gegevens

het dekhuis. Wanneer de netten aan dek lig

langsscheepse transportbanden naar een van

worden bedrukt en dan met een lift naar het

gen, met het einde (de ‘zak’) voor het luik naar

de vier platenvriezers, die aan BB staan opge

visruim worden vervoerd, waar zij worden op

de receiving bin, wordt de zak opgehesen

steld, kunnen worden gebracht.

geslagen.

De blokken uit de vriezers worden op de ver-

De gehele fabrieksinstallatie is geleverd door

met de cod end winch, die op het platformdek
staat, spant 2-3 aan BB, en wordt de vangst

Wanneer de vangst uit rondvis bestaat, gaat

in de receiving bin gestort.

de vis op de eerste transport band naar BB
en met een langsscheepse band naar de eer

het Noorse bedrijf MMC Fodema.

V IS R U IM

Voor het weer te water brengen van de netten

ste van twee dwarsscheepse banden. Hier

Het visruim heeft een inhoud van circa 400

is achterop het platformdek op hart schip een

wordt de vis gesorteerd en van de kop ontd

m3 en biedt plaats aan ongeveer 10.000 pak
ken garnalen of vis.

outhaul winch opgesteld, waarvan de draad

aan, daarna in een van de drie tussenopslag-

via een uithouder achter het schip onder het

bakken gedaan en vervolgens op de tweede

Het ruim wordt tot -35°C gekoeld door een

platformdek door naar voren wordt geleid.

dwarsscheepse band gestript. Daarna volgt

vriesinstallatie van MMC Fodema. Het koel-

Tenslotte zijn er onder het platformdek twee
backstrap winches gemonteerd voor diverse
hulpwerkzaamheden.
Alle lieren worden hydraulisch aangedreven
en zijn geleverd door het Noorse bednjf Rapp
Hydema.

FA B R IE K SIN S T A L L A T IE
De installatie heeft aparte verwerkingslijnen
voor garnalen en voor rondvis, die overigens
gedeeltelijk samenvallen, en een verpakkingslijn.
Uit de receiving bin wordt de vangst in gedeel
ten, via drie verticale schuifdeuren, op een
dwarsscheepse

transport

band

gedepo

neerd.
De garnalen worden niet aan boord gekookt
en gepeld; wel worden zij gewassen, gesor
teerd en vervolgens in platenvnezers tot blok
ken van 25 kg diepgevroren. Van de bovenge
noemde transportband komen zij op een

Fïg. 4. Vangstverwerkingsinstallabe (foto: Visser Den Helder).

middel is ammoniak, dat in koelers tegen het
plafond verdampt. De koude tucht zakt door
het verschil in soortelijk gewicht ten opzichte
van warmere lucht vanzelf naar beneden: zo
genaamde stille koeling, er zijn geen ventilato
ren nodig.
De vloer van het visruim is geïsoleerd met
blokken styrofoam, totale dikte 160 mm,
daaroverheen folie, vervolgens twee verlijmde
lagen multiplex (elk 18 mm) afgewerkt met
een robuuste glasvezel versterkte polyesterlaag en daarop bankirai roosters. Huid, schot
ten en plafond zijn geïsoleerd met in srtu ge
schuimd

polyurethaan

en

een

Warkaus

beschieting.
Voor het lossen van de vangst is op het bakdek, aan SB, direct achter de trawllier, een
Palfinger knikarmkraan geplaatst, SWL 4 1 op
13 m.

Fig. 5. Fabrieksruimte (foto: Visser Den Helder).

M A C H IN E -IN S T A L L A T IE

den, een diameter van 1000 mm en wordt aan

In het schip is een Thorne branddetectiesys-

Voor de voortstuwing is in de Kvaleyfjord een

gedreven door een elektromotor van 184 kW.

teem geïnstalleerd, met in de machinekamer
en m de accommodatie, alsmede in de overi

Wartsila Power Pack geïnstalleerd, bestaande
uit:

Het anker- en meergerei op het bakdek omvat

ge ruimten detectoren als door de klasse

•

een Wartsila 6L26 dieselmotor van 1950

twee ankerlieren met ieder een trommel voor

voorgeschreven.

kW bij 1000 tpm;

300 m ankerdraad van 30 mm. Met 5 m ket

Voor de machinekamer is een Ajax COj-sys-

•

een Vulkan flexibele koppeling;

ting voorlopen zijn daaraan de 850 kg zware

teem beschikbaar.

•

een Wartsila John Crane Lips tandwielkast,

ankers zijn bevestigd. Voor meren en verha

Verder zijn er een Reikon brandbluspomp in

type SCV 750 + P 480, reductie 6,45:1;

len zijn de lieren van een verhaalkop voorzien.

de machinekamer, 65 m3/h bij 6 bar, en een

een

verstelbare

Er is voor ankerdraden in plaats van voor ket

dieselgedreven Reikon noodbluspomp in de

schroef, met vier bladen en een diameter

tingen gekozen, omdat de kettingen in de ket-

hulpmotorkamer, 25 m3/h bij 3 bar.

•

Wartsila

Propulsion

van 3100 mm, in een straalbuis.

tingbakken kunnen vastvnezen. Bovendien

Met deze installatie wordt een dienstsnelheid

wordt ruimte bespaard doordat geen ketting-

De reddingmiddelen omvatten: een rescue

van 12 kn bereikt.

bakken nodig zijn.

boot {DSB met aluminium bodem) onder een

In de praktijk worden overigens de zware

Schat - Harding kraan, SWL 1 1 op 4,1 m, en

Via een PT0 op de tandwielkast wordt een

trawlborden, die bij elkaar 12,6 t wegen, als

twee Viking opblaasbare vlotten op het brug

Leroy Somer asgenerator aangedreven van

anker gebruikt!

dek, ieder voor 16 personen.

1150kVA, 440 V, 60 Hz.
Verder elektrisch vermogen wordt geleverd
door een hulpset met een Cummins dieselmo
tor, type KTA 3&G1 (M), 714 kW bij 1800
tpm, en een Leroy Somer generator van 893
kVA.
De havenset in de machinekamer bestaat uit
een Cummins dieselmotor, type 6CTA 8.3G,
160 kW bij 1800 tpm, en een Leroy Somer
generator van 200 kVA.
Voor verwarmingsdoeleinden is een oliegestookte CV-ketel geïnstalleerd met een capa
citeit van 10.000 k ca lA
Verder is o.a. een Reikon zoetwatermaker ge
plaatst met een capaciteit van 10 m3per 24 uur.

V E R D E R E U IT R U S T IN G
Het stuurgerei bestaat uit een Promac flaproer met hak, dat wordt bewogen door een
Rolls Royce Marine draaivleugelstuurmachine.
In het voorschip is een Brunvoll dwarsschroef

Fig. 6. Lessenaar aan de achterkant van het stuurhuis voor bediening van de lieren

geïnstalleerd. Deze heeft vier verstelbare bla

(foto: Visser Den Helder).

V eiligheid

m ilieu

R eport o f engine-room fire, part 2
Part 1 of this article was published in the April-issue of this journal

B.4. Smoke diving equipment

The number of fireman's outfits carried on

loudspeaker system for alerting the crew and

8.4.2. Background

board must be at least 2 -

a number

passengers throughout the accommodation,

Applicable general provisions for fireman's

depending of the length and number of main

in service spaces, control rooms, and on

outfits are contained in regulation 11-2/17 of

fire zones, cf. regulation 11-2/17.3 of the

open decks. The PA system must be capable

the SOLAS Convention. For more detailed

SOLAS Convention. There must be at least

of being operated from the bridge and be

requirements relating to each individual piece

two sets in each main fire zone.

clearly audible above the ambient noise in all
such

of equipment within the EBA, refer to the
directive on marine equipment (96/98/BC) of

The number of compressed-air cylinders

spaces.

For

passenger

ships

in

international trade constructed after 1 July

20 December 1996 with appendices included

must be 1 + 2 recharges for each set and all

1997, two loops

in the Commission directive (98/85/BC) of

bottles must be interchangeable. This is

amplifiers are required for the PA system and

and two

independent

11 November 1998. The above instruments

considered to be sufficient to last 1.5 hours

the system must be connected to the

contain references to EN standards for each

when fighting a fire using smoke diving

emergency source of power.

individual piece of

equipment.

protective

equipment,

clothing,

such

footwear,

as

Portable UHF equipment

gloves,

helmets, and breathing apparatus for smoke

However, the above requirements for modern

diving. The directive entered into force on 1

smoke diving equipment do not apply to

Neither the SOLAS Convention; nor national

January 1999.

existing ships. Many passenger ships flying

regulations contain any requirements in for

the Norwegian flag are old ships, up to 40

such equipment. The equipment carried by

Each individual piece of equipment is to be

years old, and are therefore likely to carry

the fire patrol, cf. regulation 11-2/40.6, may

CE-marked and approved by a Notified Body.

much old and outdated equipment on board.

be either VHF or UHF equipment.

In Norway, the only Notified Body designated
B.5.2. Recommendation s

6.4.2. Recommendations

is Det Norske Veritas.

Smoke divers must be

selected on a

The PA system and the internal UHF system

For ships outside the EEA, interpretations of

voluntary basis and not depend on the

should be duplicate and separate so as to

regulation

employees’ berth

ensure

MSC/Circ.
standards

11-2/17
847
for

with
each

are

available,

reference
individual

to
piece

cf.
ISO
of

equipment. It is not known whether there are

number.

Retraining of

full

capability
crew

communicating

information

and heavy smoke diving equipment which is

passengers during and after a fire or in the

still permitted

to

of

smoke divers is necessary. Older, outdated

members

and

should be replaced. The

event of flooding of any one space on board.

cylinder capacity must ensure 2 hours of

All systems should have uninterrupted power

standards.

continuous fire-fighting using all available

supply.

Linder the Regulations of 29 April 1998 No.

smoke divers on board. Smoke divers should

any

differences

between

EN

and

ISO

398 concerning qualification requirements,

have communication equipment of the hands

There should be planning and training for the

issue of certificates and certificate rights for

free type in their smoke masks, one set for

use of more than one channel for emergency

personnel on Norwegian ships, crews who are

each smoke diver, one for the on-scene

communication on board.

assigned emergency and safety functions on

commander.
Those who are to

board ship are required to provide evidence, by

work

in noise-filled

surroundings and those who must use their

an approved document, of having successfully

Shorebased fire personnel who are to assist

completed approved emergency training in

must

accordance with the STCW Convention.

equipment which will work on board, one set

A specification of the minimum standard of

for each on-scene commander. The location

competence in fire prevention and fire-fighting

of smoke diving equipment on board should

It should be considered whether it is possible

is included in the 1995 STCW Convention,

be considered to ensure accessibility in the

to design and arrange a PA system that

table A-VIA2. Instruction and practical dnlls in

event of afire.

works better in the ambient noise likely to

have

access

to

communication

occur in an evacuation situation.

the use of the fireman’s outfit and selfcontained breathing apparatus when fighting
a fire form part of this minimum standard.

B.5. Communication in a fire evacuation
situation

111/8

of the

four stages:

SOLAS

Convention, a fire drill is to be conducted

PA systems
l.C re w members are alerted (the alarm is

once a month. The content of such a drill is
described
18/3.10.

in

more

There

is

regulation

Requirements for PA systems are contained

sounded

requirement for

in regulations 11-2/40.5 and 111/6.5 of the

accommodation or a coded message is

SOLAS

communicated through the PA system).

detail
no

retraining of smoke divers.

It should be considered whether the alarm
procedure on board should be divided into

B.5.1. Background
Linder regulation

hands in their work must be provided with
hands-free communication equipment.

in

Convention

and

consist

of

a

throughout

the

crew

They meet at the places specified in the

Where escape from engine control rooms is

B.9.1. Background

muster list.

concerned, the 1992 amendment to the

The vessel was equipped with different types

SOLAS Convention contains a provision for

of

2. General alarm (seven short - one long).

two means of escape from such spaces, of

lowerable rafts, MES station with ramp, and

Passengers go to the nearest muster

which at least one is required to provide

two rescue boats with waterjet.

station.

continuous fire shelter to a position outside
the engineroom (regulation 11-2/28.3.3).

We-saving

appliance:

open

lifeboats,

B.9.2. Recommendations
It should be considered whether today’s

3. Evacuation
An order for the evacuation of passengers

S. 7.2. Recommendation

weather requirement for life-saving equipment

is

and

It is recommended that all engine control

on high-speed craft should also apply to

passengers through the PA system and

rooms immediately adjacent to the engine-

ordinary passenger ships, i.e. documentation

internal radio communication with the crew

room should be provided with an emergency

of the equipment being suitable for use under

members ensures that they continue their

exit which does not lead through the engine-

the prevailing weather conditions in the

efforts to control the incident.

room.

waters where the ship operates. Rescue
which makes it possible to release the

alerted through the PA system, by internal

B.8. Evacuation of passengers.
Gathering at muster stations

communication and/or an agreed alarm

B.8.1. Background

signal.

In the event of a fire, it is important that people

For each accident scenario included in the

should get quickly out of their cabins in order to

contingency plan there must be dedicated

communicated

to

the

crew

boats with waterjet should have a cutoff gear
4. Evacuation of the entire crew. To be

impeller.

B.6. Communication with rescue
co-ordination centre

reach the muster station from which the actual

crew members charged with controlling the

evacuation is to take place. The difficulty of

incidents.

B.6.1. Background

accomplishing this increases with vessel size

assigned any primary tasks related to the

In NOU19911 A, dealing with the Scandinavian

since the distance to the muster stations and

evacuation of passengers. It must be possible

Star disaster, paragraph 11.4.8 contained a

thus the possibility of disorientation is greater.

to fight a fire and at the same time

recommendation that Rescue Coordination

Today, passenger ships are constructed on

successfully

Centres

(RCCs)

which more than 5,000 people may be earned

passengers.

enabling

them

should
to

have

equipment

establish

direct

Such

persons

protect

and

must

not

evacuate

be

the

at the same time.
The rafts’ towing lines should be specially

communication with the on-scene commander.
B.8.2. Recommendations

marked and provided with a knot at the end

The crews who are to guide passengers out

making them easier to throw over to the

B.6.2. Recommendation

from their cabins and to the muster stations

rescue boats. The lifeboats' tracing gear

The recommendation after the Scandinavian

should be provided with a suitable breathing

must be developed further so that it can be

Star disaster concerning the provision of

apparatus.

operated

The RCCs do not yet possess such equipment.

by

the

ship’s

crews

in

the

prescribed maimer.

communication equipment to the RCCs should
be followed up, i.e. it is recommended that the

Crews who are assigned emergency duties

RCCs

maritime

must be specially marked, for instance by

radiocommunications so that they themselves

wearing a jacket/lifejacket of a special cotour

can be in direct communication with the

with the word "CREW” written in capitals on

B.10.1. Background

stricken ship as well as other maritime rescue

the front and on the back.

From 1993, Norway's municipal fire service

should

have access

to

has

units in the area where the incident has
occurred.

B.10. Shore-based assistance in the
event of fire

generally

been

required

to

offer

A special analysis should be conducted of the

assistance in the event of fires or other

PR evacuation for use in the calibration of the

incidents in sea areas within or beyond the

B.7. Escape from engine-room/control
room

theoretical models for analysis which are

Norwegian territorial limit.

being developed to meet the relevant new

It will of necessity take some time before

B.7.1. Background

IMO requirements.

shore-based personnel reach a stricken ship
and the assistance received might be limited.

Requirements for exits from the engineroonytontrol room are contained in regulation

The number of lifejackets for children on

In some cases, the ship might be in a position

112/28.3 of the SOLAS Convention. The

board passenger ships of the PR type must

beyond helicopter range. The ship must rely

engineroom exit is required to consist of

be increased beyond the number prescribed

on its own capacity for effective fire-fighting

either:

by today's regulations. In addition, lifejackets

and any shorebased assistance offered must

for babies must be provided. The Norwegian

be seen as an additional resource which may

- two sets of ladders as widely separated as

Maritime Directorate must develop proce

be used if necessary.

possible, leading to doors in the upper part

dures for the approval of lifejackets for

of the space, one of the ladders providing

babies, i.e. small children weighing less than

B. 10.2. Recommendations

continuous fire shelter, or

seven kilos.

In the event of fires on board ships en route,
the first line of defence is constituted by the

- one ladder leading to a door in the upper
part of the space and an exit in the lower

Lifejackets suitable for working crews are

ship’s own fire teams. However, the group of

part of the space through a door capable of

recommended for those crews that are

experts believes it is sensible to maintain an

being operated from each side and which

assigned physical tasks in an emergency.

emergency preparedness based on specially
trained firefighters from the municipal fire

provides access to a safe escape route
from the lower part of the space to the
embarkation deck.

B.9. Evacuation by means of lifeboats
and Irferafts, etc.

service to meet any needs for a second line
of defence.

In municipalities where passenger ships call
regularly,

the

local fire

service

should,

whether part of the special fire preparedness

8. practising searches for and rescue of

C.1.1.

passengers unable to escape from their

Classification

cabins;

whether they shoJd strengthen requirements

scheme for assistance to ships or not,

9. giving instruction in the use of radio

conduct drills in fire and accident scenarios in

equipment forming part of the life-saving

ships.

equipment.

societies

must

consider

in the following areas:
- High and low-pressure steel pipes.
- Flexible hoses, which are to be better

B .ll. Drills on board

Each fire drill is to consist of:

B .l 1.1. Background

1. meeting at the stations and preparing for

In passenger ships, an abandon ship drill and

documented.

the duties described in the muster list;

diesel engines and every five years during

fire drill is to be conducted each week. All

2. starting a fire pump where at least two of

crew members need not take part in each drill

the required water jets are in operation to

but the drill must be so arranged that each

make sure that the system is in good

crew member takes part in one drill each

working order and operational;

month.

- Thermal photography for type-approval of
operation.
- Better insulation of all hot surfaces on
engines and exhaust pipes.
- Separate fuel supply to each main engine
and group of auxiliary engines.

3. checking the fireman’s outfits and other

- Automatic stop of the fuel prepump in the

personal life-saving equipment;
The abandon ship drills are to be so arranged
that each lifeboat with crews is launched and
manoeuvred on the water at least every three

4. checking

relevant

event of an emergency stop of the engine.

communication

- Alarm indicating pressure decline in the fuel

equipment;
5. checking the operation of watertight doors,

supply system.

months.

fire doors, fire dampers and the main air

- Oil-transporting systems are to be located

intake and outlet of ventilation systems in

on the 'cold' side of the engine or shielded

New crew members are to be instructed in

the drill area;

the

use

of

life-saving

and

fire-fighting

equipment as soon as possible and not later

against hot surfaces.

6. checking the necessary arrangements for

- Double lube oil filters must be of the

subsequent evacuation of the ship.

interlock type so that the pressure side
cannot be opened by mistake.

than two weeks after commencing service on
board.

Equipment used during a drill is to be made

In ships with lowerable rafts, a raft drill is to be

each error or defect discovered during the

conducted at least every four months. When

drill is to be rectified as soon as possible.

- The outlet valve for start air must be fitted
in front of flexible hoses.

ready for use again immediately after use and

- The approval of the system for collecting
oil leaking from the engines must be part of
the approval of the engine/engine bed.

practicable, one of the liferafts is to be
B.11.2. Recommendations

inflated and lowered.

Accident scenarios must be worked out, in

It

When more than 25 % of the crew have not

cooperation with the employees and the

crankcase relief valve is to be fitted with flame

previously taken part in an abandon ship drill

Protection and Environment Committee, for

dampers. Better self-closing valves for oil-

and fire drill on board the ship, such drills are

incidents considered to be realistic and

level gauges must be considered.

to be conducted not later than 24 hours after

probable.

departure.

Management System, a joint effort must be

C.l.2.

made to establish contingency plans and,

The Norwegian Maritime Directorate must
considered whether stricter requirements

On the

considered

whether

trie

Safety

Prior to departure or immediately after

during

emergencies,

about matters; relating to safety on board.

simulated and crews must be trained in

This is to be made through the ship's PA

controlling them in accordance with the

system

contingency plan from the onset of the

- A60 insulation of enginefooms.

incident to the point where all have been

- For new passenger ships, halogen-free

evacuated. The use of markers during such

cables or cables of equivalent quality must

Each abandon ship drill is to consist of:

drills is encouraged. Employees must be

be required.

1. summoning passengers and crews to

encouraged to do necessary self-training to

muster stations by means of an alarm,

be able to tackle the tasks they are assigned

permitted in new passenger ships unless a

followed by the announcement of a drill

in each individual case. (The foregoing is an

fire risk analysis has been carried out.

through the PA system or another means

addition to the ordinary drills intended to

of communication;

develop skills, training for which is part of the

C .l.3.

lifeboat and fire drills.)

For existing passenger ships, each shipping

by

information

posted

in

passenger cabins and public spaces.

2. reporting to stations and preparing the

shipboard

of the

be

departure, passengers are to be informed

and

the

basis

should

such

training

incidents

must

for
be

have suitable clothing;
4. checking that the lifejackets have been
correctly donned;
5. lowering at least one lifeboat or preparing

The

crew

must

demonstrate to

the

at

regular
shipping

intervals
company/

management and the authorities at their
request (unscheduled) that they are fully
capable of handling possible emergencies.

for such an operation, as appropriate;
6. starting and operating the motor of the
survival craft;
7. operating davits used for the launching of
liferafts;

- Thermal

oil

systems

should

not

be

company must review the engine-room and

tasks descnbed in the muster list;
3. checking that all passengers and crews

should be proposed through the IMO in the
following areas:

C. Proposals of the group of experts
for follow-up of the recommendations
C.l. Follow-up: engine-room

improve it as far as practicable, having regard
to the recommendations contained in B. 1.1.

R aad v o o r d e S ch eep v aa rt door M r. A .B . v an d e n E n g el

M et een d ek lad in g h ou t
en te w ein ig sta b iliteit naar zee
Voor vertrek naar zee dient er zorgvuldig een stabiliteitsberekening te worden gemaakt en dienen de uitkomsten daarvan te
worden getoetst aan de geldende stabiliteitseisen.
met enkele gedeeltelijk lege ballasttanks de

n mei 2000 heeft de Raad een uitspraak

met 500 pakketten, totaal 2173 m3 en een

gedaan inzake het schuiven en gedeelte

gewicht van 1065 ton, werd er verder gela

stabiliteit nog ruim voldoende was. De MG

lijk overboord gaan van de deklading hout

den op de luiken en in de kuilen voor en ach

was volgens zijn berekening 32 cm. De kapi

van het Nederlandse vrachtschip “Erna”

ter, volgens het manifest totaal 322 pakket

tein had met een ander programma op zijn

varende in de Botnische Golf.

ten, 1264 m3 en een gewicht van 619 ton.

computer 34 cm berekend en beoordeelde

Het schip was uitgerust met speciale stutten

ook dat de stabiliteit ruim voldoende was. De

tussen de verschansing en de luikranden,

ballasttanks waren slack gehouden in ver

waardoor er op de luiken van potdeksel tot

band met eventuele bevriezing. Na vertrek,

I

Uitspraak 2000, nr. 20:

potdeksel kon worden geladen en er in het

zodra het schip uit het ijs was, zouden deze

H et schip

gangboord een loze ruimte over bleef. Aan

worden volgepompt.

Het Nederlandse vrachtschip “Erna'' is in

dek werden twee volle lagen geladen en een

Om 02.00 uur kwam de stuurman aflossen op

1979 gebouwd, is 69,13 meter lang, meet

derde laag vanaf ongeveer midscheeps naar

de brug. Het schip voer nog onder loodsaanwij-

1772 GT en wordt voortbewogen door een

achteren, bestaande uit 45 pakketten. De eer

zing en was nog circa een half uur van het

schroef, aangedreven door een motor met

ste twee lagen werden vierkant geladen en de

loodsstation verwijderd. Er werd altijd zonder

een vermogen van 1175 kW.

derde laag circa een halve pakketbreedte in

roerganger en uitkijk gevaren; de personeels

Ten tijde van het schuiven van de lading be

springend. Dit was de gebruikelijke lading. De

bezetting liet dit volgens de kapitein niet toe,

stond de bemanning, inclusief de kapitein, uit

stuurman had contact met de eigenaar en in

bovendien zouden de matrozen tegenwoordig

zes personen. De diepgang bedroeg voor

overleg met deze waren, vanwege het slechte

niet goed meer kunnen sturen. Er werd ge

4,70 meter en achter 5,40 meter.

weer, 14 pakketten die nog op de wal ston

stuurd op de automaat en alle apparatuur werk

De lading bestond uit gebundelde pakketten

den, niet geladen. Op 5 februari om circa

te naar behoren. Hierna ging de kapitein om

15.00

02.05 uur van de brug. De wind werd op dat

hout.

uur was het laden gereed en werd be

gonnen met het sjorren van de lading. De ka

moment geschat op NNO kracht 6 è 7 Bft. Be

Toedracht

pitein ging slapen.

halve in sneeuwbuien was het redelijk zicht en

De “Erna" voer in een regelmatige dienst tus

Nadat er presennings over de lading waren

er stond een aanschietende zee. De standaard

sen Lugnvik in Zweden, en Delfzijl en Rotter

getrokken en vastgezet, werd er vervolgens

brugorder was: porren bij bijzonderheden.

dam, met een lading gebundelde pakketten

stuwhout gelegd en de sjordraden met

Om circa 02.30 uur werd de loods ont

hout. In Tunadal (Zweden) was het ruim voor

kettingeinden en containerspanners strakge

scheept bij het loodsstation, waarna een

driekwart geladen met pakketten en op 4 fe

trokken. Dit was om circa 20.00 uur gereed,

koers werd gestuurd van 154° tot circa

bruari 1999 was het schip in Lugnvik aange

waarna de kapitein werd gepord.

04.00 uur en vervolgens 162°.

komen om vol te laden. Er werd geladen on

Op de televisie had men de weersvoorspelling

Tot 04.00 uur lag het schip redelijk rustig met

der leiding van de eerste stuurman; de

voor de Botnische Golf gezien en in de avond

de zee en wind bakboordachter inkomend.

kapitein kwam regelmatig kijken. De stuur

was het Navtex-weerbericht ontvangen. Te

De vaart was volle kracht, circa 10 mijl per

man voer al sinds 1995 op de “Erna” en was

vens was er die nacht per fax een weerkaart

uur. Nadat de koers was verlegd naar 162°,

evenals de matrozen bekend met het schip

voor 00.00 uur MTG van het kantoor ontvan

begon het schip meer te rollen op de achterin

en het laden van hout. De kapitein had eerder

gen. De verwachting was slecht, een noorde

komende zeeën, gierde behoorlijk en maakte

10 a 15 reizen met een deklast hout ge

lijke wind kracht 7 è 8 Bft. en sneeuwbuien. In

af en toe een flinke haal. Ook liepen er soms

maakt. Hij voer sinds 19 januari op de “Erna”

de loop van de volgende dag zou de wind

golven over het schip. De golfhoogte en de

en had daarvoor een term gemaakt op een

langzaam afnemen tot kracht 6 Bft. in de

wind waren toegenomen, in sneeuwbuien tot

zusterschip.

avond.

windstoten van 8 Bft. De stuurman zette af en

De pakketten waren verschillend van lengte en

In de fjord leek het rustig en mede omdat de

toe de dekverlichting aan om de deklast te

breedte, gebundeld met stalen strips op drie

inmiddels aan boord gekomen loods vertelde

controleren.

dwarsbalken en van boven omgeven door dik

dat er buiten bij het loodsstation een noordelij

Het schip begon steeds zwaarder te rollen en

plastic folie dat was vastgeniet op het hout. De

ke wind kracht 5 Bft. stond, werd besloten

om circa 05.05 uur, tijdens een sneeuwbui en

bundels waren volgens de stuurman in het

om circa 20.45 uur te vertrekken. Er werd af

flinke windstoten, bleef het schip plotseling op

ruim goed te stuwen en er bleef weinig ruimte

gesproken dat de kapitein tot 02.00 uur de

circa 10° slagzij over stuurboord hangen. De

over. De pakketten stonden op de wal op een

wacht zou lopen en vervolgens de stuurman

stuurman deed de dekverlichting aan om te

open kade en gedeeltelijk in een overdekte

tot 06.00 uur.

kijken, maar zag zo snel niets bijzonders. Hij

open loods. Tijdens het laden vroor het 15° a

Voor hij ging slapen had de stuurman in zijn

keek in de kaart wat de mogelijkheden waren

20° C en waren er sneeuwbuien. Het plastic

hut een stabiliteitsberekening gemaakt met

om voor de zee uit te lopen of om het schip

was soms erg glad door de sneeuw en ijsaf

behulp van een door hem zelf gemaakt com

tegen de zee in te leggen en porde de kapi

zetting op sommige pakketten.

puterprogramma. Hij concludeerde dat zelfs

tein. Op dat moment liep er een flinke golf

Nadat het ruim vol was, volgens het manifest

over het schip dat 20° naar bakboord gierde

nomen tot circa 5°. Ook in het ruim bleek

op zijn routine gebaseerd, want een stabdi-

en verder doorzakte over stuurboord. De

geen water te staan en het schip was weer

teitsberekenmg werd door hem pas daarna

stuurman gaf algemeen alarm, waarschuwde

onder controle.

gemaakt.

nogmaals de kapitein, nam het roer over op

Om circa 06.20 uur werd de “ Seinehaven” be

De Raad concludeert dat er routinematig

handsturen en draaide over bakboord naar

dankt voor haar assistentie en om circa 07.15

werd volgeladen. Het zou verstandig zijn ge

een noordnoordoosteljke koers, tegen de zee

uur ging ook de helikopter terug naar zijn basis.

weest om, nadat het ruim vol was, met de

in. Vervolgens nam hij de vaart terug naar

Om circa 11.00 uur werd afgemeerd over

dan beschikbare gegevens een stabiliteitsbe-

langzaam vooruit. De slagzij was inmiddels

stuurboord in Iggesund, zodanig dat de over

rekenmg te maken om te bepalen hoeveel er

40° over stuurboord.

hangende deklast boven de kade hing.

nog aan dek kon/mocht worden geladen.

De kapitein kwam op de brug en nam het

De autoriteiten en verzekeringsexperts kwa

schip en de besturing over van de stuurman.

men aan boord en nadat de deklading was ge

D e w eersverw achtin g

Vanwege de duisternis was het moeilijk om de

lost, kon het ruim worden geïnspecteerd. Er

Het schip beschikte over voldoende metecHrv

richting van waaruit de golven kwamen te be

was geen schade in het ruim. Aan dek was de

formatie. De kapitein verklaarde ter zitting dat

palen en door de grote slagzij stuurde het

verschansing over circa 10 meter naar buiten

windkracht 8 Bft voor hem geen beletsel zou

schip anders dan normaal, waardoor de kapi

gedrukt en er waren een aantal spanten afge

hebben gevormd om te vertrekken, zijn grens

tein grote moeite had om de kop op de wind

scheurd. Door de kapitein werd een scheeps-

lag desgevraagd bij windkracht 9 Bft. Wel zou

en de zee te houden. In het licht van de dek-

verklaring opgemaakt, Van het klassebureau

hij de volgende keer zand tussen de lagen van

verlichting zag hij dat de deklast over stuur

kreeg het schip toestemming om zonder dek

de deklast hebben gedaan. Door zijn hande

boord hing en verder verschoof. Het luikhoofd

lading naar Amsterdam te varen voor het los

len zijn schip en bemanning ernstig in gevaar

was ruim onder water en het water kwam tot

sen van de lading en reparaties, alwaar het

gebracht en zand tussen de lagen had dit

aan de tweede laag.

schip op 13 februari 1999 arriveerde.

naar het oordeel van de Raad uiteindelijk ook

De overige bemanningsleden waren ook op

niet voorkomen.

de brug gekomen, gekleed in overlevingspak

B eschouw ing

In het Cargo Securing Manual wordt gewaar

en, nadat de pakken van de kapitein en stuur

Het navrante bij deze scheepsramp is, dat de

schuwd voor het varen met achterin of schuin

man waren opgehaald, konden zij ook, met

huidige eigenaar van de “Erna”, in 1995 als ka

achterin komende zee bij marginale stabiliteit,

enige moeite, hun pakken aantrekken. De

pitein/eigenaar van het m.s. “Linda” onder vrij

vanwege de grote te verwachten slingerin
gen. Geadviseerd wordt hierbij om een ande

stuurman legde vuurpijlen gereed en deelde

wel gelijke omstandigheden met zijn beman

portofoons uit.

ning per helikopter zijn schip moest verlaten,

re koers te overwegen. Windkracht 8 Bft. ach

Het schip dreigde te gaan kapseizen. Door de

nadat het in slecht weer, geladen met pakket

terin is dan ook naar het oordeel van de Raad

grote slagzij en het weer was het kappen van

ten hout in het ruim en als deklast, was scheef-

voor een schip als de “Erna" met een grote

de deklast geen haalbare zaak en om circa

gevallen en de lading verschoof, waarna het

deklast hout, kritisch, hetgeen ook is geble

05.20 uur werd besloten om een noodbericht

schip op drift raakte en uiteindelijk verloren

ken. Omdat het schip om de zuid moest en

over VHF-kanaa! 16 te versturen.

ging na stranding op de Deense kust (Uit

een andere koers niet goed mogelijk was,

Op het noodbericht reageerde de Zweeds

spraak nr. 18/1986). De belangnjkste lessen

had de kapitein het vertrek van het schip naar

kustwacht en het m.s. “Seinehaven", dat zich

uit die scheepsramp, te weten het maken van

het oordeel van de Raad dan ook moeten uit

in de buurt bevond. De kapitein gaf door dat

een goede stabiliteitsberekening, het rekening

stellen tot de volgende middag en dan op

de lading was gaan schuiven, het schip onbe

houden met de weerberichten en het bij slecht

nieuw de situatie en weerberichten hebben
moeten bezien.

stuurbaar was geworden, dreigde te kapsei

weer overgaan op handsturen, zijn onverkort

zen en verzocht om een helikopter. De heli

van toepassing op de ramp met de “Erna”.

kopter zou om circa 06.00 uur arriveren. Na

Omdat het schip uiteindelijk behouden bleef,

overleg werd besloten om op de helikopter te

zonder schade van betekenis, is de scheeps

Met voldoening constateert de Raad dat er, in

wachten alvorens het schip te verlaten. De

ramp met de “Erna" door de Raad onderzocht

tegenstelling tot destijds aan boord van de

reddingsvlotten werden gereedgemaakt voor

om hieruit lessen te kunnen putten ter voorko

“Linda”, aan boord van de “Ema” een stabili

het geval het schip zou kapseizen voordat de

ming van scheepsrampen in de toekomst.

teitsberekening werd gemaakt. Zowel de kapi

D e stabiliteit

tein als de stuurman hadden ieder met een

helikopter er zou zijn.
Om circa 05.30 braken in het midden van de

H et laden

ander computeiprogramma een berekening

deklast een aantal sjornngen en schoof circa

Naar het oordeel van de Raad werd de stuur

uitgevoerd. Helaas waren de berekeningen

2 /3 deel van de deklast in zee; de slagzij ver

man onevenredig zwaar belast en had de ka

niet eenduidig en routinematig uitgevoerd en

minderde hierdoor tot 10° a 20°. Bi) de ver

pitein zich meer in de belading moeten verdie

waren zij gebaseerd op afwijkende gegevens.

minderde slagzij was het mogelijk om het

pen en er zich mee bezig moeten houden,

Zij kwamen tot een MG van respectievelijk 34

schip weer in te gaan en de accommodatie

zeker met het oog op het zware weer. Spre

en 32 cm en beoordeelden dat de stabiliteit

en de machinekamer te inspecteren. Hierbij

kend is ook in dit verband dat de stuurman en

voldoende was.

bleek dat er geen water was binnengekomen.

niet de kapitein overleg met de eigenaar voer

Het gebruik van de aanvangsmetacenter-

De nieuwe situatie werd doorgegeven aan de

de over de lading.

hoogte als enig criterium om de stabiliteit te

kustwacht en de “Seinehaven” . De best be

Het schip was beladen als gebruikelijk, met

beoordelen is echter onvoldoende en was

reikbare en meest nabije noodhaven was Hu-

een vol ruim en aan dek in de kuilen en op de

reeds in 1977 achterhaald. Tot die tijd gold,

diksvall, waarbij de fjord recht voor de zee uit

luiken van boord tot boord twee volle lagen en

ingevolge een schrijven van het Hoofd van de

varend kon worden aangelopen

een halve derde laag. De stuurman voelde

Scheepvaartinspectie uit 1970, dat een aan-

De helikopter amveerde om circa 06.05 uur,

kennelijk wel aan dat het schip kritiek werd be

vangsmetacenterhoogte voor schepen in de

waarna het schip op tegenkoers 212° werd

laden en gelet op het verwachte slechte weer

houtvaart van tenminste 30 cm voldoende

gebracht en de vaart werd aangezet tot volle

had hij na overleg met de eigenaar besloten

was, en dan nog alleen indien de gangboor

kracht. De hoofdwerktuigkundige had het

om de nog op de wal staande 14 pakketten

den geheel met hout zouden zijn gevuld.

schip rechter gepompt en de slagzij was afge

niet extra erbij te doen. Dit was waarschijnlijk

Met Bekendmaking aan de Scheepvaart

nr. 128/1977 werd het gestelde in genoemd

kapiteins werd geuit.

teria waaraan moet worden voldaan. De pro

schrijven achterhaald en moest als vervallen

Het varen met een kleme bemanning impli

cedure als vermeld in Bekendmaking aan de

worden beschouwd. Met andere woorden,

ceert dat bepaalde onderhoudswerkzaamhe

Scheepvaart nr. 279/1992, te weten het

het was niet meer toegestaan om te volstaan

den niet meer zelf kunnen worden gedaan en

toetsen van de KG'-waarde aan de maximum

met een aanvangsmetacenterhoogte van ten

zullen moeten worden uitbesteed.. Dit ge

KG'-curve uit het aan boord aanwezige en

minste 30 cm als enig criterium.

beurt niet en de matrozen worden hiervoor

goedgekeurde stabiliteitsboek, werd niet ge

In het door het Hoofd van de Scheepvaartin

volledig ingezet, waardoor ze niet meer toe

volgd. De zowel door de stuurman als door

spectie goed te keuren stabiliteitsboek werd

komen aan het wachtlopen op de brug en het

de kapitein berekende KG'-waarde was groter

voor schepen gebouwd na 1 april 1977 een

sturen en dus hierin geen ervaring meer op

dan maximaal toegestaan. Het schip vertrok

kromme toegevoegd van maximum toelaatba

doen. De hand wordt zodoende gelicht met

ondanks het nog tot de volgende dag door

re KGwaarden als hulpmiddel om te bepalen of

de veiligheid, terwijl het bovendien verplicht is

staande en van achteren inkomende zware

om in ieder geval van zonsondergang tot

weer, hetgeen voor schepen met een deklast

desbetreffende stabiliteitsboek van de “Ema”,

zonsopkomst met een uitkijk/roerganger als

hout, als in dit geval de ‘ Erna’ had, gevaarlijk

met daarin de genoemde maximum K&krorrv

tweede man op de brug te varen. Indien hier

kan zijn. Vervolgens werden geen maatrege

me, was door de Scheepvaartinspectie in juni

niet meer aan kan worden voldaan vanwege

len genomen om al te zwaar rollen en gieren,

1979 goedgekeurd. Bekendmaking aan de

de beperkte bemanning, dient deze naar het

met mogelijk te hoge versnellingen, zo goed

Scheepvaart nr. 128/1977 is inmiddels ver

oordeel van de Raad te worden uitgebreid. De

mogelijk op te kunnen vangen, door met de

vangen door bekendmaking aan de Scheep

“Ema” voer ten tijde van de ramp met een on

hand te gaan sturen en de vaart terug te ne

vaart nr. 279/1992, met dezelfde strekking.

voldoende bezetting.

men. Door slecht zeemanschap werden schip

De stuurman noch de kapitein heeft getoetst

Ongeacht de wettelijke voorschriften, had de

en bemanning ernstig in gevaar gebracht.

of het schip aan de maximum toelaatbare KG'-

kapitein het feit dat hij niet over goede roer

waarde voldeed. Hun uitspraak, dat de “Ema”

gangers beschikte, als goed zeeman mee

Lering

na belading voldoende stabiliteit bezat, was

moeten laten wegen in zijn beslissing om te

1. Voor vertrek naar zee dient er zorgvuldig

dus niet gebaseerd op de geldende voor

vertrekken.

een stabiliteitsberekening te worden ge

H et varen m et een deklast

getoetst aan de geldende stabiliteitseisen.

het schip aan de stabiliteitseisen voldeed. Het

maakt en dienen de uitkomsten te worden

schriften conform de maximum KG’-curve
voor de “Erna”. De Raad concludeert, na be
studering van de beide berekeningen, dat de

Het sjorren van een deklast heeft zijn grenzen

kapitein en de stuurman te routinematig en

en bij te hoge versnellingen zal de deklast on

2. De verdeling tussen ruimlading en deklast

onzorgvuldig

stabiliteitsberekeningen

vermijdelijk gaan schuiven dan wel zullen de

dient goed in de gaten te worden gehou

hebben gedaan, de uitkomsten niet kritisch

sjorringen breken. Gelet op de uitstaande

den met het oog op de stabiliteit.

hebben bekeken en niet hebben getoetst aan

stormwaarschuwing en de verwachting dat

de voorgeschreven grenzen. Volgens hun be

het zware weer pas in de loop van de volgen

3. Het goed lezen en juist interpreteren van

rekeningen voldeed het schip niet aan alle ge

de dag zou gaan afnemen, had het dan ook in

weerberichten en weerkaarten, voorzover

stelde stabiliteitsnormen en had het niet naar

de rede gelegen en was het goed zeeman

beschikbaar, is een goede zeemanschap-

zee mogen vertrekken.

schap geweest, als de kapitein het vertrek tot

peljke gewoonte. Het geeft de kapitein de

de volgende dag had uitgesteld.

mogelijkheid om vooruit te zien in welke si

hun

tuatie zijn schip mogelijk gaat belanden en

H et sturen
De “Erna” voer met de zee schuin achterin,

H et overleven

geeft hem de gelegenheid daar waar mo

gierde en maakte af en toe flinke halen. Er

De bemanning trok onmiddellijk overlevings-

gelijk is hierop te anticiperen, door hier met

werd gestuurd op de autopilot. Gieren van het

pakken aan toen het schip dreigde te kapsei

de belading rekening mee te houden en/of

schip wordt vaak al ingezet terwijl de heading

zen. Een goede actie. Zonder pak zou men

eventueel het vertrek uit te stellen.

van het schip soms nog aan de andere kant

het in het ijskoude water slechts enkele minu

van de koers ligt en de autopilot nog terug

ten volhouden. Bedacht dient te worden dat

4. Om in slecht weer sterk gieren en grote

aan het sturen is naar die koers, terwijl er ei

ook met een pak aan en in het reddingvlot op

versnellingen zo veel mogelijk te beperken,

genlijk al hard roer naar de andere kant moet

een gegeven moment onderkoeling op gaat

hetgeen in de houtvaart van groot belang

worden gegeven om de beginnende gier op

treden, vooral ook gelet op de lage buiten

is, is het goed zeemanschap om op hand-

te vangen. Een autopilot ijlt in die gevallen al

temperatuur van -20°C en de zware “icing

sturen over te gaan en eventueel de vaart

tijd na, ongeacht de aangebrachte voorzienin

conditions" die nacht in de Botnische Golf.

te verminderen.

gen. De Raad is dan ook van oordeel dat in

Ook de verdere actie van de kapitein en de

dergelijke situaties, voor de zee varend bij

stuurman verdienen alle lof.

A anbeveling
1. Reders in de houtvaart dienen de kapiteins

slecht weer, een roerganger dient te sturen.
Vooral bij houtladingen, waarbij extreem rollen

C onclusie

van hun schepen te voorzien van duidelijke

en gieren tot te hoge versnellingen kan leiden,

Het schip is behouden gebleven en de beman

richtlijnen waaraan de stabiliteit van hun

is dit van groot belang. Aan boord van de “Er

ning heeft het overleefd. De marges waren

schepen dient te voldoen en getoetst dient

na” was het dan ook verstandig geweest om

echter klein. De marginale stabiliteit heeft na

te worden,

een roerganger te laten sturen. De kapitein

tuurlijk een rol gespeeld bij deze ramp, een

beargumenteerde dat dit misschien gold voor

stabiliteit waaraan door de kapitein noch de

2. Overleg tussen de Scheepvaartinspectie

een stuurman of kapitein, die goed kon stu

stuurman voldoende aandacht is geschon

en reders over het toenemend aantal ge

ren, doch dat een matroos dit vandaag de

ken. Zij maakten ieder hun eigen stabiliteitsbe-

vallen waarbij schepen, in het bijzonder tus

dag niet meer kan en dat daarom de autopilot

rekening, met afwijkende ingangswaarden en

sen zonsondergang en zonsopkomst, met

zijn voorkeur had. Met de kleine bemanningen

oordeelden op grond van hun berekende aan

een onderbemande brugbezetting varen,

kwam de matroos eigenlijk nooit meer achter

vangsmetacenterhoogte dat de stabiliteit vol

omdat er klaarblijkelijk onvoldoende be

het roer. Een probleem dat door meerdere

doende was. Er gelden echter meerdere cri

manning aan boord is.

maand

M

a r it ie m

Opdrachten

D rie opdrachten voor D am en H ardinxveld

V olharding hoekt River
Carrier

Van de Provincie Noord Holland kreeg

het voorschip en een knkarmkraan op

Verder gaf Herman Sr. B.V, r

Voor een Duitse opdrachtgever gaat de

Damen Shipyards Hardmxveld opdracht

het achterschip.

drecht de werf opdracht voor een Shoal-

Volharding Groep een vrachtschip van

voor twee patrouillevaartuigen, bouw-

De oplevering moet m het eerste kwar

buster 2208, bouwnummer 1542. op te

het type River Carrier 2700 bouwen. Het

nummers 1543 en 1544.

taal van het volgende jaar plaatsvinden.

leveren voooaar 2002.

schip kri)gt boiAvnummer 425 en moet

De afmetingen worden: L o.a. x B mal x

in het tweede kwartaal van volgend |aar

H = 12,41 x 4,10 x 1,75 m, de diep-

worden opgeleverd.

gang 1,00 m en de kruipliinhoogte bo

De eerste River Carriers 2700, de Cres-

ven de waterlip 2,40 m.

cent Rhine en Crescent Seine, zi|n kort

Oe vaartuigen worden uitgerust met een

beschreven in SWZ 2-01, blz. 19.

88 kW dieselmotor, een dwarsschroef in

Zwj>

Zijaanzicht van de patrouillevaartui
gen voor Noord-Holland.

D e lta Ship yard houw t personeelsboot voor Tanzania
sonen. Voor hen zqn m het dekhuis 66 zit

IHC Delta Shipyard heelt van de Tanzania
Harbour Authority opdracht gekregen

plaatsen beschikbaar en onderdeks 84.

voor een personeelsvaartuig van het ty

De afmetingen worden: L o.a. x B o.a. x

pe Delta Utility Launch 2000, met ople

H = 20,20 x 5,64 x 2,70 m; de maxi

vering in het eerste kwartaal 2002. Vorig

mum diepgang is 1,70 m. Het schip

jaar leverde de werf aan dezelfde op

wordt geheel van aluminium vervaardigd.

drachtgever het ongeveer even grote

Twee Caterpillar motoren, type 3412C-

patrouillevaartuig Armma

TA, ieder 456 kW t»| 1800 tpm, geven het

Macha

op

beladen vaartuig een snelheid van 12 kn.

(SWZ 7/800, blz. 14).
Het nieuwe schip, bouwnummer 992, is

Lloyd's Register zal het xh ip klasseren

bestemd voor het vervoer van 150 per-

voor Coastal Service.

Tewaterlatingen
Tromp

T im oneer

Op 7 april is bij Schelde Scheepsmeuw-

commandofregatten die De Schelde in

bouw het fregat Tromp gedoopt, waarna

opdracht van de Koninklijke Marine

het schip uit het bouwdok werd gesleept.

bouwt.

De doopplechtigheid werd verricht door

Bij de oplevenng van het eerste schip,

mevrouw mr. D.G.M, de Grave-Verkerk,

De Zeven Provinciën, hopen wq een uit

echtgenote van de rmmster van Defensie.

voerige beschrijving van de schepen te

De Tromp, bouwnummer 381, is het

publiceren. Voor enkele voorlopige gege

tweede van vier luchtverdedigings- en

vens, zie SWZ 7/8-95, blz. 5.

De Timoneer verlaat de werf In Zwartsluis (foto: G. Fopma).

Het door Vitters Shipyard m Zwartsluis ge

dam te varen. Het |acht is met twee pon

bouwde zeiljacht Timoneer is op 10

tons naar de hoofdstad vervoerd: een

maart te water gelaten. Dat gebeurde in

met de aluminium romp, de andere met

een van de dokken van Slupdock Am

de beide masten, die resp. 48 en 32 m

sterdam, op dezelfde manier als bi| de

langzfi.

Batavia (SWZ 5-95, blz. 7) en de klippers

Het kitsgetugde jacht heeft een lengte

Stad Amsterdam en Cisne Branco. Dit

van 45 m en een breedte van 10 m.

omdat de diepgang van het lacht, 3,8 m,

De verdere afbouw vindt m Amsterdam

te groot is om op eigen kiel naar Amster-

plaats.

V iking Spirit
Scheepswerd De Merwede heeft op 17

vaart Vikng Spurt, bouwnummer 689, te

voor Viking River Cnises en is een zus-

Europe, waarvan de oplevenng herorv

april het passagiersschip voor de binnen-

water gelaten. Het schip is bestemd

terschip van de Vtong Pnde en Viking

der wordt gemeld.

E stim e

R iver Aria

T ie Shipyards heeft op 20 apnl het mutb-

B| De Hoop Heusden s op 20 apnl het

purpose vrachtschp Estime, bouwnum-

passagierssch® voor de bmnenvaart

mef 336, te water gelaten. Het is het

Rwer Ana, bouwnummer 388, te water

vierde schip van het type Tie Trader

gegaan. Het schip wordt gebouwd voor

3300 en het tweede van een drietal dat

de Amerikaanse touroperator Grand Cr-

J.R. Shippng n Harlingen bij de werl

cle Rwer Cruises, is 125 m lang en biedt

heeft besteld.

accommodatie aan 164 passagiers.

Opleveringen
Randhi 29 en Randhi 50

r .

De eerste TiHe Trader 3300, de Lingechjk, is beschreven in SWZ 11-00, blz. 67
e.v.

B ro G lob e
Ferus Smit heeft op 21 apnl te Foxhol
het tankschip Bro Globe, bouwnummer

4

E xpansa

333, te water gelaten, bestemd voor

Bij S|lsma Scheepswerf Lemmer heeft

United Tankers, managers Mann Ship

op 21 april het containerfeederschip

Management m Detfzip. Het schip is een

Expansa, bouwnummer 703, het bouw-

met 11,20 m verlengde versie van de

dok verlaten. Het schip is het eerste van

United Grace, beschreven in SWZ 1-00,

Op de Malediven heett Scheepswerf Vis

en kan 1 6 1 zeewater

twee Conofeeders 340, die JR Shipping

blz. 24 e.v., en haar zusterschip, de Uni

ser Den Helder op 5 apnl de “fish colec-

van32°CtotO°C.

uit Harlingen bij de werf bestelde.

ted Glory. Door de verlenging gaat de la-

tor vessels’ Randhi 29 en Randhi 30,

De machineHnstalatie. met een Cummins

De eerste Conofeeder 340, de Friese-

dingtankinhoud omhoog naar circa 8000

bouwnummers 158 en 159, overgedra

hoofdmotor van 235 KW en twee hutps-

dijk, werd door Tille voor Navigia ge

m3, Het aantal tanks blijft echter gelijk, zij

gen aan de Matedives Industnal Fishmg

ets met Cummrs motoren en Stamford

bouwd en is kort beschreven in SWZ 12-

worden allemaal iets langer.

Corporation of Male (Mifco).

generatoren van 120 kVA (was 100 kVA),

De schepen zijn een verdere ontwikke

is vrijwel onveranderd gebleven.

99, blz. 15.

De Randhi 29 en 30 (foto: Flying Focus).

a

6,5 uur afkoelen

ling van de ver 1ish collectors' <*e Visser

Op basis van gesprekken met de beman

in 1995 voor dezelfde opdrachtgever

ning van de eerste vier schepen zqn de

K attou f

bouwde (zie SWZ 11-94, blz. 603 e.v. en

layout van de accommodatie en het

Op de werf van IHC Holland te Sliedrecht

SWZ 7/8-95, blz. 6). De voornaamste

stuurhuis verbeterd.

water gelaten van de 1150 m3 sleephop

vond op 25 april de tewaterlating plaats

verschillen tussen de nieuwe schepen en

De casco’s van de schepen werden in

perzuiger St. Germain, die door een

van de 10.500 kW snijkopzuiger Kattouf,

de voorgaande zijn dat de lengte met cir

Constantza, Roemenie, gebouwd en

Franse opdrachtgever bij Damen Ship

bouwnummer 2354. Het schip is be

ca 1,5 m is vergroot tot L o.a. = 22,77

door Visser afgebouwd. De beide sche

yards Gorinchem is besteld, zie SWZ 00-

stemd voor de National Marine Dredging

m en dat de RSW4anks nu op hart schip

pen hadden al in februari hun proefvaar

12, blz. 7.

Company in Abu Dhabi (Verenigde Arabi

zijn geplaatst in plaats van m de zt|den.

ten n Nederland voltooid. Zi| z(n daarna

St. G erm ain
Op 24 april is in Amsterdam het casco te

De bouw van het casco was uitbesteed

sche Emiraten), waarvoor IHC al ver

Door de verlenging en het gewi|Zigde ar

op eigen kracht naar Rotterdam gevaren

aan Nista in de hoofdstad.

scheidene schepen bouwde. Het zuster

rangement is de inhoud van de RSW-

en zijn vandaar met het zwareladingschip

De tewaterlating vond plaats in een van

schip Al Mirfa werd begin dit jaar

tanks tot 90 mJ vergroot (was 57 m3) en

Farfoad van Jumbo Shipping naar de Ma

de dokken van Shipdock Amsterdam, op

opgeleverd; de gegevens daarvan staan

is het aantal containers waarm de vis

ledtven vervoerd.

dezelfde manier als bij de Timoneer (zie

vermeld in SWZ 7/800, blz. 9.

wordt vervoerd, van 18 tot 26 verhoogd,

Met de nieuwe schepen kan Mitco nu

Bovendien is aan dek meer ruimte voor

ook vis ophaten van de verste atollen van

hierboven).
De St. Germain zal in Gorinchem worden

De Kattouf gaat te water

het behandelen van de vis beschikbaar.

de Malediven, wat voor de visserslm daar

afgebouwd.

(foto. Van der Kloet. Sliedrecht).

De RSW installatie is nu geleverd door

een aanzienlijke verruiming van hun

Promac, met Desnn ctrculabepompen,

markt betekent.

Lida
Damen Shipyards Hardmxvekf heeft op 6

SWZ 11-00, blz. 26 e.v.). Anders dan

april de catamaran üda, bouwnummer

laatstgenoemd schip dat voornamelijk

1537, overgedragen aan Rederij Water

voor passagiersvervoer is bestemd,

weg te Workum. Het vaartuig is een kier

wordt de Lida vooral gebruikt voor sur-

nere versie van de vorig jaar door de re

veywerkzaamheden. Dit komt met name

derij in dienst gestelde Coastal Lmer (zie

tot uiting in de inrichting van hef dekhuis.

W a te rw a y
Scheepswerf De Merwede heeft op 6 fe-

het schip zal verschijnen in het septenv

bruan de sleephopperzuiger Waterway,

bemummer, dat speciaal aan ‘Baggeren'

bouwnummer 686, opgeleverd aan Bos--

is gewijd. Voor enkele voorlopige gege

kalis. Een uitgebreide beschrijving van

vens zie SWZ 7/8-99. blz. 14.

De Lida Ifoto: Van der Kloet, Sliedrecht).

De constructie is geheel n a lu m w n ut-

mechansch geregelde motoren: onder

De hulpset n de machtiekamer bestaat

lood, autopiot, DGPS en navigateptot-

gevoerd.

dezelfde omstanckgheden een verschil

urt een SisoValmet ieselmotor, type

ter.

In eke romp is een Caterpdar hoofdmo

van 10è 15%.

420 DG, van 66 kW t * 1500 tpm en

Evenals bi| de Coastal Lmer is het ont

tor, type 3406E Ö-TA, geplaatst met

De motor komt rt aanmerking voor twee

een generator van Gruppo Ansaldo

werp van Allship Marine Presets,

een vermogen var 448 kW bq 2100

vormen van subsicke: de Energie Investe-

Marei, van 53 kVA, 220/380 V, 50 Hz.

De apparatuur daar omvat: radar, echo

tpm. Via een f f reductiekeerkoppeüng,

nngs Aftrek en de VAML.

De hulpset heeft aan de voorkant een hy

type RM350PL2, reductie 2,077:1, dnjft

De motor is opgesteld op tnftngdem-

dropomp voor aandnjwg van de visier,

Lengte o.a.

17.200 m.

iedere motor een vi|fbtedige Promarm

pers Hij drjft een star opgestelde Tw*v

zodat deze ook n de haven kan worden

Lengte IJ.

16,025 m.

schroei aan.

disc keerkoppelmg aan, reductie 4,81:1,

gebrukt.
Het schip heeft kmkoekng, uitgevoerd n

De voornaamste gegevens zijn:

Breedte mal

6.200 m.

In de SB romp is een Hatz hulpset van

en een vaste Van Voorden vierblad

Breedte rompen

2,150 m

30 kVA, 220/380 V, ondergebracht.

schroef met een diameter van 1200 mm

rvs 316, voor de hoofdmotor, hulpmo-

Holte

2,750 m.

Voor de machinekamers liggen brand

n een straalbuis.

tor, luchtkoeler, hydraulische obe en

Diepgang

1,250 m.

stoftanks, elk 2000 Ster, en daarvoor in

Met deze installatie wordt een vrijvaren-

koelinstallatie.

Waterverpiaatsing

4 1 ,1 0 1.

elke romp een verblijf met twee slaap

de snelheid van 10,7 kn bereikt; bij het

Verder zijn ook de zoutwater!e*Sngen

plaatsen.

vissen is de trekkracht circa 5 1.

van het lenssysteem en de urdaatgassen-

circa 20 kn.

Snelheid

Gerritje W R 181
Machinefabriek Luyt te Den Oever heeft

Het schip is uitgerust met een portaal-

op 14 april de garnalenkotler Gerrrtie WR

mast met lummels en vaste visdraad-

181, bouwnummer 9902, opgeleverd

blokken (alles uitgevoerd op kogella

aan Visserijbedrijf WR 181 te Den Oever.

gers), twee aluminium hangerblokken en

Het

twee gieken met het Luyt patent in de

ontwerp

werd

gemaakt

door

Scheeps- en tachtortwerp Gaastmeer te

toppen, zodat er vaste voortuien en vas

Gaastmeer.

te achtertuien zijn.

Het casco werd via Scheepsbouwkundig

Er is een zestrommelige Luyt vislier ge

Bureau Herman Jansen op Urk uitbe

plaatst, zonder verhaalkoppen, die hy

steed aan VHB Marine in Antwerpen,

draulisch wordt aangedreven door een

waar het 29 augustus vorig iaar te water

twee-traps 60 kW hydromotor en is voor

werd gelaten. Daarna werd het schip

zien van Sempress pneumatische bedie

naar Den Oever gesleept en door Machi

ning. Op de hoofdtrommels kan 2 x 430

nefabriek Luyt atgebouwd.

m draad van 20 mm worden geborgen;

De motor is uitgevoerd met een PTO

leidingen in rvs 316 uitgevoerd.

voor de hydropomp die de vislier aan

Voor de centrale verwarming is een elek

drijft.

trische ketel geplaatst.

de trekkracht is 2 x 30 kN.

De atmetinger zijn:
Lengte o.a,

23,50 m.

Verder is er een gekoelde garnalen ut-

Lengte 1.1.

20,00 m.

zoektafel, die volledig automatisch is ge

Breedte mal

5,80 m.

koppeld aan de Promac koelinstallatie in

Holte

2,30 m.

het visium. In verband met een opbmale

Diepgang achter

1,70 m.

Gross tonnage

75

In verband met het gewtcht zijn het com

De Gem tje WR 181 (foto: R. Leenhouwers).

hygiene zjn de leidingen uitgevoerd in rvs.
De gamalenvangstverwerkingsinstallatie

River C loud II

met automatische kookketel is geleverd

In 1996 bouwde Scheepswerf Grave het

schip heeft 44 tweepersoons hutten op

plete stuurhuis, de schoorsteen, het her

door Loodsma.

nostalgische

River

twee dekken, met daarboven een zonne

huis, de stortbakken op dek en het hek

Voor aandrijving van de garnalenopvoer-

Cloud, bestemd voor de vaal op de Rijn

dek waarop ook het stuurhuis is gelegen.

werk in aluminium uitgevoerd.

band en van de tosker is in het netten

(SWZ 7/8-%, blz. 10/11). Een kiener

Op het bovenste accommodatiedek lig

De langsscheepse indeling is:

ruim een hydrauüek set geplaatst, aange

zusje, de River Cloud H, werd op 17 april

gen ook een salon en de eetzaal.

• Voorpiek.

dreven door een 7,5 kW elektromotor.

j.1. opgeleverd aan dezelfde opdrachtge

Voor de voortstuwing zijn twee MAN d e

• Nettenrum.

De loslier heeft een trekkracht van 1 1.

ver, Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs

selmotoren, type D-2842-LE, van elk

• Brandstofbunkers, SB en BB, totaal

Voor de voortstuwing is de VW181 voor

AG & Co in Hamburg. De doop vond op

500 kW geïnstalleerd, die Aquamaster

zien van een 'groene' Caterpillar motor,

17 mei m Venetie plaats, want het nieu

roerpropellers

• Visrum.

type 3406E van 221 kW bij 1600 tpm.

we schip is speciaal bedoeld voor crui

schroeven aandrijven. Zij geven het schip

• Brandstofbunkers, S8 en BB, totaal

De motor is geheel elektronisch, wat de

ses op de Po, Italie's grootste rivier.

een sneiieid van 18 km/h. Verder is een

mogelijkheid geeft om vermogen, tem

De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. = 103

Schottel boegschroef geplaatst.

• Machinekamer.

peratuur, verbruik enz. voortdurend te

x 9,8 m; de diepgang is 1,50 m. Het

• Achterpiek, met onderm een ballast-

bewaken. Door de elektronische rege

8000 liter.

9000 üter.

tank en daarboven het logies.

passagiersschip

ling is het verbruik rum lager dan bij

De River Cloud I (toto: J. Smeets).

met

contraroterende

V iking P ride en
V iking Europe

H eglieg
In Port Sudan heeft HC Delta Shpyard

Met een verschi van nog geen drie we

end apnl de sleepboot Heglieg opgele

ken, op 17 april resp. op 7 me, heeft De

verd aan de Soedanese Sea Ports Cor

Merwede de zusterschepen Vtong Pnde,

poration. De boot, bouwnummer 982, is

bouwnummer 687, en Viking Europe,

van het standaard type Delta Tug 2400

bouwnummer

en heeft als afmetingen:

688,

opgeleverd aan

Vfcng River Cruses. BexJe schepen z fi

Lengte o.a.

gelqk aan de Vikmg Star, doe kort staat

Breedte mal

7,20 m.

beschreven m SWZ 600, blz. 11 (met

Holte

3,85 m.

rectificatie n SWZ 7/800 blz, 16).

Diepgang

24,25 m.

circa 3,00 m.

De uitrusting omvat een Mampaey sleephaak, SWL 250 kN, een Heila krakamv

M erw edelta en M erw ezoon

kraan van 950 kg op 7,45 m, resp.

Damen Shipyards Hoogezand heeft kort

1700 kg op 4,28m, en een dteselgedre-

na elkaar twee schepen opgeleverd aan

ven brandtduspomp van 380 m3/h bi|

Rederij Kornet in Werkendam: op 7 april

130 mwk. De motor is een MAN diesel,

de Combi Freighter 4900 Merwedelta,

type 2866TE, van 225 kW bij 2200 tpm.

bouwnummer 756, en op 27 apnl de

De schuimtank heeft een nhoud van 5,0

Combi

Freighter

5000

Merwezoon,

m3.

De Heglieg
(foto: Van der Kloet, Sftedrechtj.

bouwnummer 755. Het zijn zustersche

Voor de voortstuwing zijn twee Bazarv

Met deze installatie bedraagt de vnjva

pen van de Marte-Jeanne (SWZ 6-99, blz.

MAN dieselmotoren

type

rende snetieid 11 kn en de paaltrek 2 1 1

7/8), maar door het aanbrengen van ver

6L 20/27, ieder 560 kW t* 1000 tpm.

Elektncitert wordt geleverd door twee

sterkingen voor ijsklasse IA is het draag

Via Reintjes tandwielkasten, type WAF

hulpsets (waarvan een standby), be

soons hutten (voor kapitein en WTK) en

vermogen van de Merwedelta iets kletner

642, reductie 3,040:1, drijven zq vierbla-

staande uit Perkms deselmotoren, type

twee vierpersoons hutten voor de overi

geworden, zoals ook in de type-aandi»-

dige vaste Ups schroeven aan. Deze

6TG2AM, elk 92,5 kW, en Newage

ge bemanning.

dffg tot uitdrukking komt. De Merwe

hebben een diameter van 1600 mm en

Stamford generatoren van 104 kVA,

Lloyd's Register klasseerde de boot voor

zoon heeft ijsklasse IC.

draaien in straalbuizen type 37.

230/400 V, 50 Hz.

■Coastal Waters'.

geplaatst,

De accommodatie omvat twee eenper

Verbouwingen
M irage
Bffnenlloyd te Maastricht heeft op 29

625 kW geeft het schip een snelheid van

1251. Met een ‘schorf rondom de tanks

eens met perslucht (compressor op de

maart de poedertanker Mirage in dienst

22knVh.

zijn zi| op de bmnenbodem van de Mirage

vrachtwagen) via een laadleidmg die over

gesteld. Het schip is bestemd voor het

De verbouwing omvatte om te beginnen

gelast.

de lengte van het tankgedeelte is aange

vervoer van vliegas van de met kolen ge

het plaatsen van acht cindrische, stalen

Het beladen van de tanks gebeurt door

bracht en die op vier plaatsen van aan-

stookte Nederlandse en Duitse elektrici

(H2) tanks, met gebogen bodem en top.

gaans door een wahnstallabe, de wordt

slwtpunten is voorzien. De vervuilde lucht

teitscentrales naar de diverse cementfa

Deze zijn afkomstig van een soortgelijk

aangesloten op mangaten boven op de

wordt ff dit geval afgevoerd naar een
van de twee dustcodectors, die op het

brieken, die de vliegas als vulmiddel en

Engels schip, de Blue Circle Enterprise,

tanks. De installatie werkt met perslucht

versteviger aan de cement toevoegen.

dat jarenlang op de Thames had geva

en is voorzien van een retoursysteem

scNp achter de achterste ladingtank

Ook wordt kalk mt België en Duitsland

ren. De tanks hebben een dameter van

voor de met stofdeeltjes vervuilde lucht.

staan opgesteld en die van stoffüters zqn

naar de centrales gebracht voor het ont

5,80 m, zijn 4,50 m hoog en de mhoud

Ook is het mogeli|k de tanks met vracht

voorzien (Merrem en La Porte, Zaltbom-

zwavelen van de rookgassen.

is 96 m3 per stuk, overeenkomend met

wagens te beladen. Dat gebeurt even

mei). Deze installaties zqn beurtelings m

Bmnenlloyd beschikt voor dit vervoer

gebruik: terwql de ene vufe lucht reinigt,

over acht schepen die van de schip

wordt de volle stofbunker van de andere

pers/eigenaren

ffstallatie leeggeblazen naar de achter

worden

geleasd

en

waann Binnenlloyd de benodigde tanks

ste ladingtank.

en verdere installaties heeft laten aan

Het laden (en ook het lossen) van het

brengen. Daarnaast zijn er zo'n ben sche

schip gebeurt dus geheel stofvrij.

pen in charter die al van tanks en installa

Het lossen van de lading gebeurt even

ties zqn voorzien.

eens pneumatisch. Hiertoe is vóór het

De Mirage is eigendom van V.o.F. Kleine-

laadruim

de Groot te Temeuzen.

bouwd. Deze bestaat uit een MAN diesel

een

compressorset

inge

Het schip is de voormalige Trident en

van 200 kW bq 1800 tpm (Vnk Diesel,

werd in 1981 gebouwd door Scheeps

Siedrecht) en een GH okegeinjecteerde

werf Den Breejen in HardinxvekJ.

schroefcompressor (Airconet, Waddmx-

De afmetingen zijn:

veen), met een capaciteit van 34

L o.a. x B mal x H = 80,00 x 8,16 x 2,85

mVtnin. bij 2,5 bar.

m. Het laadvermogen bedraagt na de

De ladffgtanks hebben een zogenaamde

verbouwing 10431op een diepgang van

beluchöngbodem: schotten op de bo

2,83 m.

De Mirage vóór het aanbrengen van het bovendek tussen de dennebomen

dem verdelen het oppervlak in drie sec

Een Wakusha dieselmotor van ongeveer

(foto: Binnenlloyd/M van Kleef).

ties en daaroverheen zijn speciale rnat-
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ten gelegd die o.a. voor een gelijkmatige

diend en kim en zoncxSg zeNs van het

verdeling van de onder de matten toege

hootdkantoor n Maastricht u t via een sa-

voerde lucht zorgen.

tefcetverbndng op afstand worden ge

Door de lucht wordt de lading geftuidt-

stuurd.

seerd en kan door de tosleiding (die on

De elektrische rstalatie is verzorgd

derin de tank begint) naar de wal worden

door Mous ScheepseteMronta u t Dor

geblazen. De rest van de lading zakt dan

*echt.

naar beneden enz. zodat het losproces

Verder is het scrtp voorzien van een zo

continu kan verlopen.

genaamde Sygo meter, waarmee men

De losleidingen van de tanks zijn aange

de tonnage kan aflezen en kan bereke

sloten op een langsscheepse losleiding,

nen wat de loscapaciteit van de installa

met midscheeps een crossover met

tie is (Sygo, Gormchem).

walaansluitingen.

Ontwerp en engineering van de mstalatie

De loscapaciteit is o.a. afhankelijk van de

zijn urtgevoerd door IPEC (International

afstand tot de silo's en van de diameter

Pneumatic Equipment Consultants), een

van de losleiding en bedraagt tussen de

dochteronderneming van Bmnenlloyd.

100 en 220 t A

De verbouwing werd uitgevoerd door
Scheepswerf Kampers in Puttershoek.

Alle kleppen (Wouter Witzel, Losser) die
voor het laden en lossen van de tanks no

De Mirage na het aanbrengen van het bovendek tussen de dennebomen

Een fotoreportage van de verbouwing is

dig zijn, worden van het stuurhuis uit be-

(foto: Binnenlloyd/M. van Kleef).

te zien op: www.binnenlloyd.nl/ombouw.

Rederijnieuws
M erw edijk

J u m h o Vision

block stowage van 40 voets containers

C.V. Scheepvaartondernemmg m.s. Mer

mogelijk is, maar ook kunnen alle afwij

wedijk, onderdeel van de Navigia Groep

kende maten containers worden ver

in Groningen, heeft op 11 april het con-

voerd.

tainerfeederschip Merwedi|k overgeno

Het voorschip is van een overkapping

men van de bouwwerf, DetJef Hegemann

voorzien die het anker- en meergerei, als

Rolandwerft, te Berne bij Bremen, Duits

mede de voorste containers op de luiken

land.

beschermt tegen overkomende golven.

De afmetingen zijn:

Een MaK dieselmotor, type 8M43, van

Lengte o.a.

132,30 m.

7200 kW bij 500 tpm, geeft het schip

Lengte IJ

125,50 m.

een dienstsnelheid van 17,5 kn.

Breedte mal

19,40 m.

Elektrisch vermogen wordt geleverd

9,45 m.

door een asgenerator van 800 kW en

7,34 m.

twee hulpsets van ieder 460 kW.

Holte
Diepgang max.

De Jumbo Vision (foto. Jumbo Shipping, 'Flying Focus).

Draagvermogen

8500 t.

In het voorschip is een dwarsschroef van

Grosstonnage

6368.

500 kW geinstalleeid.

Het schip heeft dre ruimen, met een to

De accommodatie is mgericht voor 12

tale mhoud van 370.000 cu.ft. = 10.477

personen.

m3, en afgedekt met hydraulisch bedien

De Merwedijk is gebouwd onder klasse

de vouwluiken.

van Germamscher Uoyd, met o.a. nota

De containercapaciteit is 705 TEU, waar

ties voor de Fms/Zweedse ijsklasse IA

van 204 TEU in de ruimen. Voor 14 t

en voor het vervoer van gevaarlijke stof

Jumbo Shipping, vertegenwoordigd door

Het scNp heeft een enkel ru n van

containers is de capaciteit 426 TEU. Er

fen.

Kahn Scheepvaart m Rotterdam, heelt

72,80

zyn 150 reeferaansluitingen, waarvan 40

Een zusterschip, de Veersedijk, wordt

op 21 februari het zwareladmgschip

door een zevental hoofddekluikdeksels

n de ruimen. De «deling is zodanig dat

binnenkort opgeleverd.

Jumbo Vision m dienst gesteld. Het schip

van verschillende afmetingen. De rutmin-

* 15,18 m, dat wordt afgedekt

werd m Turkije gebouwd door de Madeiv

houd is circa 11.700 m3. In het ruim kan

ci Gemi Sanayn Shipyard. Na de opleve-

op 22 hoogtes een negental tussendeks-

nng werd het door Huisman Itrec voor

luiken, onafhankelijk van elkaar, worden

zien van twee 400 t mastkranen; m

aangebracht.

tandem kunnen de kranen 8 0 0 1hijsen.

Een MAN/B&W dieselmotor, type 7S35

De afmetingen van het schip zijn:

MC, van 4900 kW bi| 170 tpm, geeft het

Lengte o.a.

110,00 m.

schip een dienstsnelheid van 16 kn.

Lengte IJ.

102,50 m.

Breedte mal

20,50 m.

Holte

13.50 m.

Diepgang

7,40 m.

Draagvermogen

7000 1.

Gross tonnage

7966.

De Merwedijk (foto: Navigia).

A m eland
Redenj Ameland Shipping C.V. (Swytink

breedte van 12,68 m en een vnje hoogte

selmotor. type 6M32, m.c.r. 2880 kW.

In het voorschip is een elektnsch aange

in Harlingen) heeft op 26 april het multi

van 9,15 m. De ruiminhouden zijn 3600

Deze geeft het schip via een Vdkan flexi

dreven dwarsschroef van 350 kW, met

purpose vrachtschip Ameland in dienst

resp. 4400 m3. £en verplaatsbaar

bele koppeling, een Renk tandwielkast

een verstelbare schroef, diameter 1100

gesteld. Het schip werd gebouwd door

graanschot kan op vijf verschéende posi

en een Berg verstelbare schroef, diame

mm, geïnstalleerd

IHDA Shipbuilding Services te Krimpen

ties worden geplaatst.

ter 3500 mm. en bij 100% m.c.r. een

Het schip is door Germantscher Lloyd

a/ti Lek die het casco op de Zaliv werf in

De containercapacitert is 159 TEU in de

snelheid van 13,0 kn.

geklasseerd, met o.a. notatie voor ijs-

Kerch in de Oekraïne liet bouwen, waar-

ruimen en 166 TEU op de luiken. Voor

Elektriciteit wordt geleverd door een

klasse E3, voor zware lading t l 5 t/m-’)

na het schip door All Ships Outfitting and

14 t containers is de capaciteit 242

600 kVA asgenerator, twee 192 kVA

en voor het vervoer van gevaarlijke stof

Repairs in Krimpen a/d Lek (onderdeel

TEU.

hulpsets en een 60 kVA haveiVnoodge-

fen.

van de IDHA Groep) werd afgebouwd.

Voor de voortstuwing zorgt een MaK die

nerator.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a.

107,13 m.

Lengte 1.1.

100,90 m.

Breedte mal

15,00 m.

Holte

8,30 m.

Diepgang

6,23 m.

Draagvermogen

58301

Gross tonnage

4112.

Het schip heeft twee ruimen, met leng
ten van 32,10 resp. 38,80 m, een

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring
duizenden problemen opgelost

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

BAF BV,
Uw partner
in proces
en water
beheersing.

werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veet 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
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M on iflor
Eind vorig jaar, op 21 december, heeft IHC Holland de 2000 m3 metende sleephopperzuiger Moniflor, bouwnummer 1228,
opgeleverd aan de Compagnie Européeme de Transports de PAtlantique (CETRA) te Donges, Frankrijk. Het schip is onder
bouwnummer 981 gebouwd bij Van der Giessen-de Noord/Ysselwerf in Capelle a /d Ussel en werd na de tewaterlating bij Van
der Giessen-de Noord in Krimpen a/d Ussel afgebouwd.

Het schip is bestemd voor het winnen van

De voorpiek wordt als tnmtank gebruikt. Vullen

Accom m odat ie

zand en gnnd langs de Franse Westkust tus

en ledigen gebeurt met de lens/ballastpomp.

De accommodatie voor acht personen is on

sen Le Havre en La Rochelle, ten behoeve van

De pompkamer wordt nader beschreven tn

dergebracht in het dekhuis van drie lagen.

de bouwnijverheid.

het hoofdstuk Baggeruitrusting.

In het front van de onderste laag liggen van
SB naar BB de proviandbergplaats, de mess-

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a.
Lengte U.
Breedte
Holte
Diepgang

room, een doucheruimte en een bemannmgs-

78,80 m.

De laadruimte heeft zijkasten, die grotendeels

75,00 m.

droog zijn, maar waann wel de brandstof

hut. Daarachter liggen aan SB de kombuis en

tanks (62 m3) en de drinkwatertank (5 m3) zijn

een bemanningshut en aan BB twee bemarv

14,80 m.
7,30 m.

ondergebracht.

ningshutten. Aan de achterkant bevinden zich
op hart schip een bergplaats, twee WC’s en

5,73 m.
In de machinekamer is aan de achterzijde een

een doucheruimte.

Het schip is door Bureau Veritas geklasseerd

tussendek aangebracht. Daarop bevinden

In het losstaande dekhuis rondom de schacht

met de notatie: t 3 /3 E * Hopper Dredger

zich aan BB de controlekamer en de schakel

zijn ondergebracht: een was- en kleedlokaal

(Deep sea) AUT-MS.

borden en verder, geheel achterin, de machi-

aan SB, de noodgeneratorkamer aan BB en

nekamerbergplaats (SB) en -werkplaats (BB).

de C02-kamer aan de achterzijde.

Draagvermogen

4 0 6 4 1.

IN D E L IN G

De achterpiek onder het tussendek is droog.

Op het stoependek bevinden zich in het front,

De langsscheepse indeling onder het hoofd-

De tanks in de dubbele bodem onder de ma

van SB naar BB, de suites van de kapitein en

dek is:

chinekamer zijn o.a. bestemd voor smeerolie

de HWTK, alsmede een sanitaire ruimte. Daar

• Voorpiek, voor waterballast.

(voorraad) en vuile olie.

achter liggen aan SB een bemanningshut en
aan BB een hut voor de eigenaar.

• Pompkamer.
• Laadruimte.

In het hekcompartiment is een platformdek

Het stuurhuis vormt de derde laag.

• Machinekamer.

aangebracht, met daarop de stuurmachineka-

In de bak is de bootsmansbergplaats onder

• Hekcompartiment.

mer en eronder een droge tank.

gebracht.

r\

^ "1
°1

l-olü
*I r

v

TjS lli

\

X

■..

3S> * « * § f & : -: -

I

H , ,..'—'v : '

L Li
lp

t i

+ cxj

T "t'

V "'

^

P ff“

jï>

B A G G E R U IT R U S T IN G
De Monrflor is uitgerust met een enkele zutgbuis aan BB; deze heeft een diameter van
650 mm en is geschikt voor een baggerdiepte tot 30 m.
De IHC enkelwandige baggerpomp in de
pompkamer in het voorschip wordt via een reductietandwielkast aangedreven door een
Caterpillar dieselmotor, type 3512 Dt-TA, van
2400 kW b ijl 200 tpm.
Tussen de motor en de pomp zt|n geïnstal
leerd: een Lohmann & Stolterfoht flexibele
klauwkoppeling, type Pneumaflex KAP, met
elektronische slipinrichting, vervolgens een
Eissenbeiss reductietandwielkast met twee
snelheden, type QG 400, en tenslotte een
Flender tandkoppeling, type ZWN.
De tandwielkast geeft bij het baggeren een
vermogen van 555 kW af bij 1200 tpm en bij
het persen naar de wal een vermogen van
970 kW bij 1200 tpm.
De persleiding loopt van de pomp naar het bo
vendek, waar via een zijtak arm mengsel over

Fig. 2. Voorschip, waar de persleiding naar de hopper boven dek kom t en van een AMOB-aanslui-

boord kan worden geloosd; de hoofdleiding

dng is voorzien (foto: IHC Holland).

gaat over het bovendek naar achter tot onge
veer halverwege de hopper en buigt dan naar
binnen. Boven de hopper splitst de leiding
zich weer in twee takken, waarvan de voorste
de specie via een stort- en verdeelbak in de
hopper brengt.
De achterste tak dient voor het persen naar
de wal. Hij eindigt in een speciale van der
Graaf walkoppelmg (fig. 3) waarop met een
walkraan een flexibele verbinding naar de
persleiding op de wal wordt aangesloten.
De hopper is voorzien van vier overvtoeien,
die als rechthoekige kokers over het boven
dek naar de zijden lopen: spant 3 8 4 0 en 7274, SB en BB. Afhankelijk van het soortelijk
gewicht van de specie kan de overvloeihoogte met kleppen worden ingesteld op hoogtes
die corresponderen met een hopperinhoud
van 1700 resp. 2000 m3.
Voor het lossen is de hopper met een V-vormige bodem uitgevoerd, met daaronder op hart
schip een aanzuigkanaal naar de bagger
pomp. In de bodem zijn zes IHC schuifafslutters aangebracht, waarmee de toestroming
naar de pomp kan worden geregeld.
Voor het fluidiseren van de lading zijn in de
hopper nozzles aangebracht. Deze worden
gevoed door een Nijhuis jetpomp, capaciteit
1500 m3/h bij 4 bar. De pomp wordt aange
dreven door een elektromotor van 250 kW en
is in de machinekamer ondergebracht.
Verder is aan de achterzijde van het aanzuigkanaal een verbinding met een zeennlaatkast
aanwezig om bij het begin van het leegzuigen
het proces op gang te brengen.
In de pompkamer is ook de door Hytop gele
verde hydraulische installatie ondergebracht.

Fig. 3. Gezicht op de hopper (foto: HC Holland).

M A C H IN E -IN S T A L L A T IE
De hoofdmotor van de Moniflor is een Wartsila diesel, type 8L26, van 2400 kW bij 1000
tpm. Via een Vulkan Rato-s flexibele koppeling
en een Flender tandwielkast type GRS, dnjft
de motor een Berg verstelbare schroef aan.
Berg leverde ook de schroefasinstallatie met
toebehoren, inclusief de elektronische bedieningsstations op de brug en in de machinecontrolekamer. De schroefasafdichtingen zijn
van 1HC Lagersmit, type Supreme.
Elektrisch vermogen wordt geleverd door een
asgenerator, een hulpset en de noodset.
De asgenerator wordt door de hoofdmotor
aangedreven via een PTO aan de voorzijde
van de motor en een Lohmann & Stolterfoht
flexibele koppeling, type KSM. Het vermogen
van de asgenerator is 1000 kVA bij 1000

Fig. 4. Achterschip m et verstelbare schroef (foto: IHC Holland).

tpm, 3 x 400 V, 50 Hz.
De hulpset bestaat uit een Caterpillar 3306

bnkaat in de pompkamer voonn, 27 m3/h bij

Alphatron Manne leverde en installeerde de

DI-TA motor en een Siemens generator,

4,5 bar.

navigatie- en communicatie-apparatuur. Deze

model 1F22844SB42, vermogen 182 kVA.

De reddingmiddelen omvatten een Zodiac

omvat o.a. JRC zee- en rivierradars, GPS en

De Caterpillar noodset bestaat uit een 3304

rescue boot met een De Wolf kraan en vier

communicatieapparatuur voor GMDSS-ge-

DUA motor en een SR4 frame 368 SE gene

Zodiac opblaasbare vlotten, elk voor 8 perso

bied A2.

rator, vermogen 100 kVA.

nen.

Hoofd- en hulpmotoren zijn op tnllingdempers
gemonteerd om geluidoverbrenging naar de
accommodatie te voorkomen.
De gehele elektrische installatie werd ontwor
pen, geleverd en geïnstalleerd door GT1, inclu
sief de schakelborden, de navigatieconsoles,
het branddeteciesysteem, het alarmsysteem
en de motoren voor jetpomp en dwarsschroef.

V E R D E R E U IT R U S T IN G
Het schip is uitgerust met een vrijhangend
balansroer, dat wordt bewogen door een
Promac tweerams stuurmachine.
In de pompkamer in het voorschip is een Berg
dwarsschroef geïnstalleerd. Deze heeft vier
verstelbare bladen, een diameter van 1250
mm, maakt 420 tpm en wordt aangedreven

Fig. 5. Stuurmachinekamer (foto: IHC Holland).

door een Siemens elektromotor van 320 kW
bij 1488 tpm.
Het anker- en meergerei, geleverd door
Kraaijeveld, bestaat uit een ankerlier op de
bak en een kaapstander op het achterschip.
Op het bovendek staat aan BB, net voor het
dekhuis, een Doublé D dekkraan voor werk
zaamheden aan de sleepkop en voor het be
dienen van het machinekamerluik; het hefver
mogen is 8 ,2 1 bij een bereik van 2,9 m.
Voor brandbestnjding is een GTI detectiesys
teem geïnstalleerd.
De machinekamer heeft een Hi-safe C02installatie.
Als brandbluspompen zijn geplaatst: een
Johnson pomp van 35 mVh bij 4,5 bar in de
machinekamer en een pomp van hetzetfde fa-

Fig. 6. Ankerlier (foto: IHC Hofland).

M e t een tra d itie van ruim 115 ja a r in

De afdeling Service verleent aftersales-service en voert daartoe werkzaamheden uit aan

de s c h e e p s b o u w is Royal Huism an

afgeleverde schepen Deze afdeling bestaat uit een Hoofd Service en zes medewerkers

Shipyard sinds 1964 g e s p e c ia lis e e rd
in de b o u w van a lu m in iu m z e il- en

Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden op locatie
Voor onze klanten is de afdeling Service het eerste aanspreekpunt op de werf
Momenteel is er een vacature voor een

m o torjach ten . Door een enthousiast
team van ruim 315 m e d e w e rk e rs in
vaste dien st w o rd e n e r than s grote,

Service-medewerker

h ig h te c h , custom

Join
a winning
team

b u ilt z e ilja c h te n
g eb o u w d
voor voor
n a m e lijk
b u ite n 

Functie-informatie: A ls service-medewerker ben je (mede) verantwoordelijk

voor het onderhouden van contacten met de bemanningen van schepen. In overleg met
deze bemanningen zorg je voor het bestellen van reserve onderdelen en
andere zaken. Je bereidt op de werf de werkzaamheden op locatie voor.
Je neemt deel aan proefvaarten met nieuwe schepen.
Daarnaast voer je wereldwijd reparatie- en garantiewerkzaamheden uit

land se p a rtic u lie re

en geef je terugkoppeling naar de productie-afdelingen en tekenkamers

o p d rach tg evers. De

van Royal Huisman Shipyard over het functioneren van de diverse

p rim a ire d o e ls te llin g

systemen aan boord van de schepen.

is h et streven n aa r to p k w a lite it; de
b o u w van ie d e r ja c h t is voor e lk e
v a k d is c ip lin e een u itd ag in g en v ra a g t

Functie-eisen: Voor deze representatieve en uitdagende functie zoeken wij een
goed gemotiveerde technicus op minimaal MBO-niveau. Je hebt een technische opleiding
(scheepswerktuigbouwkunde: MTS-WTB of vergelijkbaar). Kennis van elektra en elektronica

een hoge m ate van b etro k k e n h eid .

is gewenst. Daarnaast beschik je over enkele jaren werkervaring, bij voorkeur in een

N ie t ze ld e n o v e rtre ft een d e rg e lijk

soortgelijke functie. Je hebt een dienstverlenende instelling en bent bereid om regelmatig

p roduct een le n g te van 40 m eter en

in het buitenland te werken. Je werkt zelfstandig, maar komt eveneens goed tot je recht

een w a a rd e van v e le tie n ta lle n m il
joen en guldens; het g aa t dan ook
d oorgaans o ver s le c h ts e n k e le o p le 
v erin gen per jaar. De o n tw erp e n van

in een team. Je communiceert gemakkelijk en beheerst de Engelse en Duitse taal.
Je treedt doortastend op en bent probleemoplossend ingesteld.

Geboden wordt: Wij

bieden een interessante functie bij een bedrijf waar team

geest zeer belangrijk is en dat zich kenmerkt door een prima werksfeer. Natuurlijk horen

de te b ou w en schep en zijn van e x te r

daar uitstekende arbeidsvoorwaarden bij, zoals ruime studiemogelijkheden en goede

ne a rc h ite c te n afko m stig en w o rd e n

arbeidsomstandigheden.

intern ond ersteu nd door een e ig e n
tea m van te k e n a a rs /c o n s tru c te u rs .

De productie vindt in eigen bedrijven
plaats, met als specialismen o.m. alu
minium cascobouw, systemen/monta

Hoe je kunt reageren?
Denk jij dat je voldoende uitdaging vindt in deze functie?
Stuur dan je CV vóór 22 juni a s. naar Royal Huisman Shipyard BV, t.a.v. de afdeling PZ,
Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove.
Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen met Cees de

ge, hout/ interieur, lieren en masten-

Graaf, Hoofd Service. Tijdens kantooruren: 0527 - 2431 31. Na 18.00 uur: 0527 - 69 73 18.

bouw, elektra en elektronica, een

Voor meer informatie over ons bedrijf kun je onze website www.royalhuisman.com

machinefabriek, een composieten-

bezoeken..

afdeling en een coatingafdeliog.

(Acfliiisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs pestgjd)

Royal Huisman Shipyard B.V., Flevoweg 1, Postbus 23, 8325 ZG Vollenhove, tel.: (0527) 24 31 31, fax. (0527) 24 38 00. E-mail: vacatures@rovalhuisman

O n d e rz o e k

P rins W illem -A lexan d er op en t
n ieu w e fa ciliteiten bij M A R IN
Op 10 april opende Prins Willem Alexander de nieuwe beproevingsfaciliteiten bij het MARIN in Wageningen. Het zeegangs- en
manoeuvreerbassin en het offshore bassin zijn nu geheel operationeel en de renovatie van de vacuümtank is bijkans klaar.
Het modemisatieprogramma werd daarom geacht te zijn voltooid.

et deze nieuwe faciliteiten

te is 10,5 m en over deze gehele diepte zijn

namens de Koninklijke Marine, S.M. Payne

voldoet het MARIM aan alle

verschillende stroomsnelheidsprofielen in te

B.Sc. Eng. Camival Cruise Lines en als laatste

eisen die de huidige maritie

stellen. Bovendien is een extra diepe put van

ir. H.M. van Wieringen van De Voogd Ship De

me- en offshore wereld op

20 m aanwezig waar diepten tot 3000 m ge

sign B.V.

het gebied van technologi

simuleerd kunnen worden.

De heer Payne vertelde iets over de plannen

M

van de Cunard Lme voor een nieuwe, snelle

sche innovatie, vervolma

king van de veiligheid en verbetering van de

De vernieuwde vacuümtank is 240 m lang, 18

'ocean liner’, de “Queen Mary 2" waarvan mo-

operationele doelmatigheid stelt.

m breed en 8 m diep en is een algemene

delproeven zijn uitgevoerd bij het MARIN. Het

Het modernisatieprogramma is mogelijk ge

sleeptank voor hydrodynamisch onderzoek

schip krijgt een innovatieve voortstuwing en

maakt door een financiële bijdrage van de Ne

met betrekking tot weerstand en voortstu

stuurmstallatie. Het schip wordt 345 m lang,

derlandse overheid. Na een periode van 68

wing. Cavitatie proeven en huiddrukfluctuaties

41 m breed en een geschat tonnage van

jaar van het beproeven van scheepsmodellen

worden uitgevoerd onder vacuümcondities.

150.000 GRT.

op het gebied van scheepsvoortstuwing,

De nieuwe sleepwagen heeft een maximum

manoeuvreren, zeegang en offshore ontwik

snelheid van 8 m per seconde en is derhalve

O fficiële opening-door de Prins

kelingen blijft het MARIN hierdoor vooraan

geschikt voor moderne, hoge snelheidssche

Prins Willem Alexander werd verwelkomd

staand op zijn gebied.

pen.

door de heer M.A. Busker, de voorzitter van
de Raad van Toezicht van het MARIN.
De opening werd verricht door een gongslag
van de Prins, waarna een fraai spektakel zich
ontwikkelde op de sleepwagen.
Na de opening voerde Mevrouw Jorritsma, de
Minister van Economische zaken het woord.
Na de middagsessie van de Conferentie werd
de dag besloten met een receptie.

Uitleg vanaf de wagen.

N ieu w e b assin s

C onferentie

Het nieuwe zeegangs- en manoeuvreer bas

Voor en na de officiële opening was een con

sin is geopend in juni 1999 en meet 170 x 40

ferentie georganiseerd. Hier werd het woord

m en is 5 m diep. Het is voornamelijk bedoeld

gevoerd door de directeur van het MARIN, ir.

voor modelbeproevingen bij zeegang en

G.F.M. Remery, ing. J. van Sliedrecht van IHC

manoeuvreren. Het heeft een zeer modern

Holland N.V., prof.dr. N. de Voogd, de Rector

systeem om golven op te wekken.

Magnificus van de TU Delft, en A.B. Duarte
Silva, voorzitter van de CESA.

Het nieuwe offshore bassin is geopend in juni

In het middaggedeelte waren er voordrachten

2000 en is voorzien van systemen om wind,

van R.B. Inglis van Shell International Explora-

Prins Willem-Alexander opent de nieuwe

golven en stromingen op te wekken. De diep-

tion and Production B.V., ir. P.J. Keuning

faciliteiten van het MARIN (foto MARIN)

ro d udift/o

Tribon M I Developer’s Toolkit
The Tribon M l Developer's Toolkit ena

type (Enterprise Resource Planning) sys

lead times and improved efficiency.

trieving production or purchasng status

bles the user to write Ins own programs

tems that can support the adaptation to

The integration aid sharng of data can

for use withm the Trfcon M l Shipbuilding

to control design development accor

an existing fT system architecture of a

for example take place in the hud steel

system.

ding to his own rules with direct access

shipyard.

and outfitting material definition, early

Experts from Tnbon Solutions can assist

to the Tribon Product Information Model

By using the Tribon Product Information

equipment

prefabricated/

m analyzng what benefits the facities

and all the functionality of the Tribon Ml

Model database, the same data can be

parts manufacture, assembly parts Nsts

offered by the Tnbon M l Developer’s

applications. The Developer’s Toolkit can

used and reused between what tradition

and mstalatioa/commissioning. By using

Toolkit can mean for your company. La

be applied from the smallest design stan

ally has been separate systems. Mate

Tribon M l Vitesse and Oracle technolo

ter Tnbon personnel can also assist m

dard to complete sections of ships thus

rials administration, procurement, overall

gy, these interfaces can be configured

the practical implementation of selected
developments.

definition,

reducing design manhours and impro

planning, workshop/detail planning, fi

and adapted to specific requirements.

ving quality.

nancial and human resource systems

This could for example be applied m re

The Tribon M l Developer's Toolkit incor

are some of the systems that now can

porates features for integration with ERP-

be connected to Tribon to create shorter

Hamworthy KSE
V-line air compressors
Hamworthy KSE has celebrated the sixth

at strategic locations worldwide. V-Lines

birthday of its revolutionary V-Line com

are also among the products featured in

pressor range at the same time as its

an orHine database on the company's

1000th sale. The milestone was achiev

web site, which provides up to date, lo

ed with an order from Hyundai Heavy In

cal stock information and an on-line en

dustries for 15 V-Line starting air com

quiry service, in addition, Hamworthy

pressors destined for five 4300 TEU

KSE is currently in discussions with a

container ships under construction for

number of manne eportals to further ex

AP Mailer.

tend accessibility to its V-Line products.

HHI is one of many yards - in Korea, Chi

Advantages of the V-line design include

na and Taiwan, as well as in Europe -

valve inspection intervals increased ten

where V-Lmes are a popular choice not

fold m companson with conventional ver-

only for newbuilds but also to replace

ticakype compressors, or typically to

machines which are proving costly in

2000 operating hours or two years. Ge

terms of downtime, maintenance and

neral overhaul is similarly extended to

spares.

Drew Marine Data
Sheets CD-ROM
Ashland Specialty Chemical Company’s

contains MSDS in English (U.S.) and Eng

Drew Marine Division is now offering its

lish (Great Bntan), Danish, Dutch, French,

Material Safety Data Sheets (MSDS) and

Fnmsh, German, Italian, Norwegian, and

Product Data Sheets (PDS) on COROM.

Swedish. This allows mulWanguage crews

MSDS are avaiable for Drew Marine s che

easy access to safety information. The

»1 English

micals, welding and refrigeration products,

PDS are currently only available

coating products, and sealing products.

(US) but m the near future will be available

PDS are available for Drew Manne's chemi

in other languages. Both MSDS and PDS

cals; welding and refrigeration products;

are in Adobe Acrobat format (PDF).

engneered systems and products; fire,

Drew Mame is dstnbutng copies to its cu

safety & rescue products; coatngs pro

stomers worldwide free of charge. Custo

ducts; and seafcng products. The CDROM

mers requmg additional copies can con

is unique to the mame rxjustry because it

tact ther local Drew Manne Division office.

efficiency concentric valves, V-Lmes

For further information contact Graham

offer unbeatable performance, while

Lockyer, Hamworthy KSE Group, Fleets

their high reliability and durability cut

Corner, Poole, Dorset BH17 0JT, UK.

througWife costs by up to 60 percent.

Te): +44.1202.662604,

There are air- and water-cooled versions

fax: +44.1202.662636,

with capacities up to 375 m3/h.

www.hamworthykse. com

5000 operating hours or five-year inter
vals.

Now with a substantial population of V-Li-

With high efficiency interstage and after-

nes in the field, Hamworthy KSE has es

stage coolers, integral first- and second-

Hamworthy KSE has celebrated the sixth birthday of its revolutionary V-Une

tablished stocks of machines and spares

stage condensate separators and high-

compressor range a t the same tune as its 1000th sale

Thales launches enhanced vessel
tracking system
formation to multiple destinations and for

Thales Tracs (formerly Racal Tracs) has

meters are breached, such as the vessel

software allows the shor^based control

launched an enhanced version of its

entemg a nogo zone. Ths is of conside

centre to define and amend restrictive

the transfer of e-mad messages. The PC

Tracs-SAT/C Marine tracking system at

rable benefit to authorities who are mot*

boundaries as requred. Updated «for

version can also support electronic char

this year’s Fishing exhibition.

tonng fishing waters with restricted or

mation is then sent to the onboard

ting and the production of current and

The Tracs-SAT/C Marine system uses In

closed areas withm ther EEZ.

Tracs-SATA^ Marine remotely and the

historical tnp reports for efficiency analy

marsats satellite communications to re

New features of the Tracs-SAT/C Marine

unit is automatical»! reconfigured.

sis through the use of the Thales Locator

lay p o s ta l and status information be

nclude a secure hous*ig with tamper de

In addition to the momtomg funcbonakty

software.

tween the vessel and control centre

tection and an integrated battery back-up

of the Tracs-SAT/C Marine, the system

For further «formation:

worldwide. Messages are sent at prede

in case of power loss. An automated in

supports enhanced electronic communi

www.thalestracs.com or contact

fined intervals giving the vessel’s GPS

telligent power management system

cations from shipto-shore through op

Stephanie Cotgrove

position, route and speed. Ovboard intel

keeps power usage to a minimum whilst

tional components. A wireless handheld

Tel: +44.20.83916520,

ligence advises the controller if normal

the unit is 'sleeping' during report inter

device or if preferred, PC connection,

fax: +44.20.83911672 or

operation is interrupted or if certain para

vals. The inclusion of zone management

can be used to send catch reporting m

e-mail: cotgroves®thales-survey.com

Vela elektromotoren

Serie geclassificeerde
scheepsgeneratorsets

Euronorm Aandrijftechniek heeft haar

De gesloten driefase asynchroonmoto-

programma uitgebreid met een comple

ren zijn vervaardigd in overeenstemming

te lijn Vela elektromotoren. De nieuwe 3-

met de meest recente Europese nor
men. Vela motoren voldoen aan bescher-

Brinkmann & Niemeijer Motoren S.V. wil

DEMP heeft wereldwil inmiddels meer

fase Vela motoren worden geleverd in

zich dit jaar sterk gaan maken voor een

dan 3500 (compleet geclassificeerde)

een groot aantal 2-, 4- of &potge uitvoe

mmgsklasse IP 55. Alle uitvoeringen zijn

complete

generatorsets geleverd aan werven en

ringen.

m standaardversie ontworpen in over

serie

geclassificeerde

scheepsgeneratorsets.

eenstemming met klasse F wikkebngs-

rederijen, DEMP wordt vertegenwoor

isolatie.

digd in meer dan 28 landen en

De 2-polige motoren worden geleverd

klanten zijn te vinden in meer

met vermogens van 0,18 tot 500 kW.

dan 50 verschillende landen.

Voor de 4-en 6-polige uitvoeringen varie-

Euronorm Aandrijftechniek,

ren de vermogens van 0,12 tot 500 kW

Postbus 178, 7200ADZutphen.

De generatorsets zijn stan

respectievelijk 0,18 tot 500 kW.

Tel: 0575.599700,

daard

MAN

De nieuwe motoren van Euronorm Aan-

fax: 0575.599701,

scheepsdieselmotoren en een

dri|ftechrnek lenen zich voor voet- en

email: sales®euronorm.nl,

generator naar wens (meestal

flensmontage. De behuizing is, afhanke

website: www.euronorm.nl.

een Newage/Stamford). Enkele

lijk van de uitvoering, vervaardigd van

voordelen van de MAN diesel

aluminiumlegering of gietijzer,

voorzien

van

motoren zijn: het lage smeero
lie- en brandstofverbruik, de la
ge

onderhoudskosten,

het

hoge aantal draaiuren voordat
een eerste overhaul nodig is
Montage van B&N/DEMP

{tenminste 20.000 draaiuren), onderde-

generatorset

lenlevering en de zeer gunstige emis
sies.

Bnnkmann & Niemeijer Motoren B.V. zal
daarom, samen met de Deense aggre

De generatorsets kunnen worden ge

gatenbouwer DEMP, een complete serie

bouwd overeenkomstig de eisen van de

geclassificeerde generatorsets voor met

meest

name de zeevaart op de Nederlandse

reaus (zoals Lloyd’s Register of Stup-

voorkomende

classificatiebu

markt brengen.

ping, Germanischer Lloyd, Bureau Ven-

Het leveringsprogramma is hierdoor uit

tas en vele andere).

gebreid met:

Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. is

•

scheeps hulpdiesel generatorsets

inmiddels een grootschalig marketmg-

met vermogens van 105 tot 590

en verkoopplan gestart gericht op Ne

kWe;

derlandse redenien, scheepseigenaren

nood diesel generatorsets met ver

en werven. Offerteaanvragen worden

•
•

mogens van 40 tot 596 kWe;

zeer snel en geheel op klantenspecifica

haven diesel generatorsets met ver

tie beantwoord.

mogens van 40 tot 596 kWe.

Euronorm Aandrijftechniek brengt compleet programma 3-fase Vela
elektromotoren

O ffs h o re

D C V “B ald er” C on version
De laatste tijd heeft Verolme Botlek nauwelijks nadeel ondervonden van de lage olieprijzen. Gedurende het hele jaar was de
hele capaciteit van de werf bezet. Hierbij waren een aantal opmerkelijke projecten, waaronder de conversie van het grootste
‘semi-submersible’ kraanschip Saipem 7000 tot een ‘deepwater J-lay pipelayer’ (SWZ maart 2000, blz. 36).
Een uitdaging in termen van complexiteit en omvang is de verwerving van de order voor de ombouw van de DCV “Balder”,
een 'Deepwater Construction Vessel.'

De “Balder' in het grote dok (Foto Voets & Van Leeuwen)

Plaatsen dieselgeneratoren (Foto Voets & Van Leeuwen)

E

op de zeebodem. Om aan deze taken m de toe

haald worden naar dep water voor de installatie

om complete systemen te ontwerpen en te ver

komst te kunnen voldoen, wordt de energie

van de thrusters, gevolgd door verdere mbednjf-

vaardigen naar de specifieke esen van de klant.

voorziening geheel vernieuwd. Geïnstalleerd

steUng en beproeving.

Alle pijpenlegsystemen zijn ontworpen volgens

worden zes nieuwe machinekamers, ieder met

De oplevering moet plaatsvinden op 11 januan

het modulair pnncipe. Aparte subsystemen kun

een 4320 kW MAK dieselmotor. Tevens zeven

2002. Dan is een totaal aantal manuren van

nen als onderdeel van een compleet systeem of

nieuwe DP-thruster ruimten, ieder voorzien van

1 mfioen overschreden.

als ‘stand-alone unrt' worden gebruikt. Ze kun

nieuw Kongsberg DP- en scheepsmanagement-

H eerem a

dere worden overgezet.

en belangrijk onderdeel van deze

Tot op heden zijn alle ‘mllestones, gehaald, te

H uism an-Itrec

verbouwing is een levensverlen

weten het plaatsen van alle zes dieselgenerato

De firma Husmanftrec levert de ‘üay’ pijpenleg-

gend ondertioud. Daarnaast wordt

ren en fundaties.

instaUate. Dit is een systeem waarmee stalen

een dynamtc positoonrig systeem

De planning is dat de unrt ontdokt m augustus en

pupen met een maximum van 32” op de zeebo

ingebouwd (DP-system) en de

dat dan de eerste dieselgenerator set gestart

dem kunnen worden gelegd tot een diepte van

voorbereiding van de plaatsing van

kan worden.

3000 m.

een iJay toren voor het leggen van piipleidngen
Op 1 november 2001 moet de “Balder" ver

een 3500 kW Lips thruster. Verder wordt een

Het tum tey’ pnncipe stelt Hmsmanltrec m staat

nen op zee van de ene pqpenlegger naar de ar>

systeem ingebouwd. Het geheel vereist het aan

Het hele werk wordt uitgevoerd in opdracht van

brengen van 20 km pijpleiding en het trekken

Heerema Manne Contractors (HMC).

van 200 km elektnsche kabel.

Heerema heeft een vloot met unieke vaartuigen.
Naast de 'BaJdeT behoren ook de ‘Semi Sub-

Om dit project tot een goed etnde te brengen

mersible Crane Vessels’ “H em xxf en 'Thiair

zj|n de volgende ondernemingen gecontrac

tot HMC.

teerd:
* Van Dam Manne Contracting B.V. voor de
engineering;
* GTt Industrie en Croon; voor de elektnsche instaüatie;
* Fabncon - Sicon en GT1 Mechamcal voor het
pqpwerfc;
* Heinen & Hopman voor het ventilatiesys
teem.

De kernactiviteiten van de Heerema Groep,
waartoe HMC behoort, zijn:
*

Offshore installatie (HMC);

*

Offshore constructie (Heerema Fabncation);

*

Zwaar transport (Dockwise);

*

Onshore

Infrastructure (Heerema

Infra-

structure).
'J-lay' pijpenleginstaHabe voor de “Balder"

p &

wetenswaardigheden

U it N ie u w sb r ie f van
D u tch P.& I. Services B.V.
no. 32 (april 2 0 0 0 )

niet de vtag voeren van een bij het ver

of namens de kapitein wordt getekend.

de rechter: ‘ a shipowner issues txlls of

drag aangesloten land bepalen de wet

Ondanks de moge#)ke snelle commu>

lading to serve as the key to the goods

ten van het land waar het beslag moet

catie, koeriersdiensten e.d. komt het

and ought usualty to be well-placed to re-

worden gelegd of dit toegestaan is.

nog steeds vaak voor dat er in de lost»

cogruse its own bills”. Dat mag dan mis

Arrest in Zuid Afrika

In maart vong jaar werd gedurende een

ven geen origineel connossement gepre

schien het geval zijn bij een lijnredenj

Recentelijk kwamen wij een uitspraak te

conferentie,

senteerd kan worden.

waar de lijn eigen connossementen ge

gen van de hoogste rechtbank in Zuid-

VN/IMO een akkoord bereikt over een

De wet is simpel: de kaprtem moet uitle

bruikt maar in de trampvaart lijkt de

Afrika omtrent een arrest van een schip.

herziening, The International Convention

veren tegen presentatie van het originele

rechtpraktiik en de scheepspraktijk ver

Op zich is een arrest niet zo vreemd,

on Arrest of Ships 1999’ . Dit verdrag

connossement en mag uitlevenng weige

uit elkaar te drijven.

echter in dit geval werd een schip besla

wordt van kracht zes maanden nadat

ren als het originele connossement reet

gen voor een vordering op een ander

tien landen het verdrag ondertekend heb

kan worden gepresenteerd. De praktik

In het april 1999 nummer van de Nieuws

schip. Zoals bekend in de scheepvaart-

ben. Voor een gedeelte moderniseert

is wat minder simpel.

brief schreven wij reeds over de zaak

wereld brengen rederijen hun schepen

het nieuwe verdrag de tekst van 1952

vaak onder in zogenaamde ‘single ship

en brengt daar wat meer logica en sa

In de Sormovskiy 3068 zaak was het ori

demurrage kon vorderen voor de tijd dat

companies'. Een reden daarvoor is dat

menhang in,

ginele connossement verloren of gesto

het schip weigerde te lossen omdat de

len. De rechter in zijn oneindige wijsheid

originele connossementen niet konden
worden gepresenteerd. Arbiters vonden

gesponsord

door

de

schuldeisers geen schepen kunnen ar

waar arbiters vonden dat de rederij geen

resteren die geen directe betrokkenheid

De modernisering blijkt vooral uit de toe

vond dat “the Master must deliver cargo

hebben bij de vordering.

voegingen aan de lijst voor (dreigende)

without production of an original bill of la

dat, hoewel de stuwadoor door de char-

Echter, in Zuid-Afrika heeft men nu beslo

schade aan het milieu. De lijst waan/oor

ding in circumstances where it is proved

terers was benoemd, de kapitein een af

ten dat indien er sprake is van een groot

schepen kunnen worden beslagen bevat,

to his reasonable satisfaction both that

spraak met de stuwadoor had kunnen

aandeelhouder in maatschappij A en de

naast de lijst van het verdrag van 1952,

the person seeking delivery to the goods

maken om niet uit te leveren, Lijkt rede

zelfde grootaandeelhouder heeft ook

speciale compensatie aan bergers bij

is entitled to possession and what has

lijk, maar is het natuurlijk niet. Ondanks

een meerderheidsbelang in maatschap

dreiging voor schade aan het milieu,

become of the bills of lading” .

de afspraak levert de stuwadoor toch uit,

pij B, schuldeisers beide schepen mogen

schade aan het milieu, wrakopruiming,

De beslissing wordt dus weer bij de kapi

natuurlijk aan de verkeerde. Dan is de ie

arresteren om zekerheid te krijgen voor

claims van passagiers, claims voor ver

tein, lees rederij, gelegd en de rechter

der uiteraard aansprakelijk en mag hij, in

hun vordering. Aldus is er volgens de uit

leende operationele diensten aan het

beslist dan achteraf of de 'reasonable sa

een ver Wild West land gaan proberen

spraak van de ZuidAfrikaanse rechtbank

schip of onderhoud, havenkosten, repat-

tisfaction' wel zo redelijk was. Als de

om zijn geld terug te krijgen.

sprake van zusterschepen terwijl zij niet

rièringskosten van de bemanning en so

rechter dat niet vindt dan mag de rederij

onder dezelfde maatschappij varen.

ciale verzekeringspremies, verzekerings

afrekenen.

premies, commissies van brokers en
In Nederland wordt dit wel het doorbre

fees van agenten en disputen voortko

In de zaak Motis Exports tegen Damps-

ken van een vennootschapsstructuur ge

mend uit een verkoopcontract van een

kibsselskabet ging het om vervalste con-

noemd. In Engeland noemt men deze

schip. Hoewel de lijst aanmerkelijk is uit

nossementen. Hier kwam de rechter tot

handeling 'piercing of the corporate veil’.

gebreid is zij nog steeds limitatief, wat

de conclusie dat ook zonder schuld, de

!n genoemde landen is een uitspraak zo

betekent dat een schip alleen kan wor

rederij een absolute aansprakelijkheid

als gedaan in Zuid-Afrika niet snel te ver

den beslagen voor een in het verdrag ge

heeft voor uitlevering aan een partij die

wachten. In Nederland geldt als het stan

noemde vordering.

niet de rechtmatige houder is van het

daard arrest H.R. 4.10.1991 S&S 1992,

Evenals in het verdrag van 1952 is 'pier

connossement, De motivering van de

62 “Queen EVI”.

cing the corporate veil' niet toegestaan.

rechter luidde “if one of two innocent

Daarin bevestigde de Hoge Raad de me

Een Engels voorstel om ook het beslag

people must suffer for the fraud of the

ning van het Hof Den Haag:

van een ‘associated ship' mogelijk te ma

third, it is better that the loss falls on the

“Naar Nederlands recht staat de zelf

ken werd niet aangenomen, de beslis

ship owner, whose responsibility t is both

standigheid van de rechtspersoon voor

sing hierover wordt overgelaten aan de

to look to the integrity of his bills and to

op", aldus het Hof. “Slechts onder bijzon

nationale wetgeving van het land waar

care for the cargo in his possession and

dere omstandigheden kan er aanleiding

het beslag plaatsvindt. Elders in dit num

to deliver it aright, rather than on the true

toe bestaan om met die rechtspersoon

mer van de Nieuwsbrief van Dutch P&l

goods owner who holds a valid bill and

verbonden andere (rechts)personen aan

Services staat een artikel dat de Neder

expects to receive his goods in return for

sprakelijk te houden voor schulden van

landse rechtspraak ‘piercing the corpo

it”.

eerstbedoelde”.

rate veil' niet toestaat. ZuidAfrikaanse

Het klinkt zo redelijk maar toe moet de

toestanden, waar de definitie van maritie

kapitein controleren of het connosse

Nieuw verdrag voor arrest schepen

me vordering wel erg veel verder gaat

ment niet frauduleus is als hij in de laad

Het beslag van schepen wordt, althans

dan onder het verdrag van 1952 en van

haven de charterers agent heeft ge

voor de bij het verdrag aangesloten sta

1999, zijn in Nederland in ieder geval op

machtigd

ten, geregeld in het verdrag van 1952

dit moment niet aan de orde.

namens hem te tekenen en hij het docu

om

de

connossementen

ment in de loshaven voor het eerst onder

“The International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the

Connossement en aflevering

Arrest of Seagoing Ships". Dit verdrag

Een oud probleem waarbij steeds weer

regelt voor welke vorderingen een schip

de zwarte piet bij de rederij lijkt te wor

In een andere zaak waarbij het eveneens

kan worden beslagen. Voor schepen die

den gelegd als het connossement door

om een foutieve uitlevering ging stelde

ogen krijgt?

TRANSFERGROEP ROTTERDAM
Opleiding, Advies en Interim Kader

Gevraagd:
te trainen managers

De afgelopen jaren werd
onze kennis en ervaring
toegepast voor de bouw van
diverse schepen, zoals droge
ladingschepen, container

U w ilt bij de tijd büjven op uw vakgebied,
verder groeien in uw functie?

schepen en geavanceerde chemicaliëntankers.

U w ilt vaardigheden opdoen o f uw kennis
uitbreiden?

Dan lig t hier voor u het antwoord om kort,
krachtig en praktijkgericht een opleiding te
kiezen, die u zelfs naast uw werk kunt volgen
! en die u vertrouwd maakt met de jongste o ntw ik
kelingen in uw beroepsveld.

die de kom ende m aanden starten:

Breko is een

afdeling opgezet en zo mogelijk, in eigen huis

dat gespecialiseerd is
in het bouwen van
schepen voor
binnenvaart en
kustvaart. Gunstig
gelegen aan de druk
bevaren Merwede
tussen de

gefabnceerd. De hooggekwalificeerde medewerkers met
drang tot vernieuwing en fucbonaliteit maken van Breko
een innovaartief en volwaardig bednjf.
'

U heeft geen tijd voor een uitsluitend theoretische
opleiding van één o f meerdere jaren?

Een selectie u it de o p le id in ge n en cursussen hbo/post h bo

Schip, totale technische uitvoering evenals de laad/los en
pijpleidingsytemen worden door de eigen ontwerp

veelzijdig bedrijf

wereldhaven
Rotterdam en het

g

BREKO
nieuwbouw b.v.

achterland

Postbus 6 • 3350 AA Papendrecht • Holland
Tel.+31 <0) 78 641 68 68 • Fax +31(0) 78 641 68 69

• INDUSTRIAL SALES®
36 bijeenkom sten, start 1 novem ber 2001

• O pzetten en doorrekenen van
scheepsbouw/constructies

ELEKTROTECHNIEK
V O O R S C H E E P V A A R T EN IN D U S T R IE

35 bijeenkom sten, start 9 o k to b e r 2001

• Commercieel Technicus
35 bijeenkom sten, start 2 o k to b e r 2001

• Ioniserende Straling, niveau 4A
31 bijeenkom sten, start 1 o k to b e r 2001 en
9 ja n u a ri 2002

• Hoger Bedrijfskundig M an agem ent
44 bijeenkom sten, start 1 o k to b e r 2001,
21 ja n u a ri 2002 en 25 m a a rt 2002

• Projectmanagement
10 bijeenkom sten, start 7 novem ber 2001 en
6 m aart 2002

• KAM-coördinator
36 bijeenkom sten, s ta rt 10 o k to b e r 2001

• Eindige Elementen M ethode
10 bijeenkom sten, start 5 fe b ru a ri 2002

• Technische Bedrijfskunde in deeltijd

I Alewijnse Groep

54 bijeenkom sten, start 1 o k to b e r 2001

VOGELENZANG DE JONG
V o o r m eer in fo rm a tie e n /o f brochure:
u n it Bedrijfskunde en Techniek.

ELECTF?OTECHNIEK BV
v.d. (hessenweg 51, 2921 LP Knmpen aan de UsseJ
Td 0180-51 42 44 Fax 0180-51 18 71

te le fo o n : (010) 241 44 60, e-m ail: W .B u rg h o u t@ h ro .n l

NIEUWBOUW •REPARATIE- PANEELB0UW •ONDERHOUD -INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

M a te ria a lk u n d e

M aterialen op zee
V erslag m iddagsym posium “M aterialen op zee"
Op woensdag 21 maart 2001 organiseerde de materiaalkundige studievereniging “Het Gezelschap Tubalkaïn" van de
TU-Delft een middagsymposium met als onderwerp “Materialen op Zee".

et Bestuur van het Gezelschap

Water Diverless Welding". Het onderzoek be

daarbij voor het milieu giftige stoffen vrijko

heeft zich de moeite getroost

helsde de operationele zaken van het GMA- en

men. Gezocht wordt naar biologische aan-

goed na te denken over de on

plasma lasproces op waterdiepten tot 2500

groeiwenngsmethoden o.a. op basis van or

derwerpen die aan de orde

m. Dit laswerk moet geheel automatisch wor

ganismen

zouden moeten komen en is

den uitgevoerd, omdat deze diepte volstrekt

aangroeiing uitscheiden en het gebruik van

daar goed in geslaagd.

ontoegankelijk is voor duikers. Het probleem

enzymen en andere eiwitstructuren.

H

die

toxische

stoffen

tegen

ontstaat doordat de hoge omgevingsdruk
Als laatste trad op prof.dr.ir.PA Kroes. Hi| is

Als eerste presenteerde Mevrouw A. Huisman

grote invloed uitoefent op de gassamenstel

als PR-Manager en mede-eigenaar van Royal

ling en het stromingspatroon van het plasma.

Hoogleraar Wijsbegeerte van de Tlktetft. Zijn

Huisman Shipyard haar verhaal "Geavanceer

Hij kwam tot de conclusie dat bepaalde las-

vraag was: “Waarom zijn morele problemen in

de materialen in jachten van Royal Huisman".

processen zich wel lenen voor het lassen op

de beroepspraktijk van ingenieurs vaak zo on

Zij ging daarbij eerst in op de aluminium con

deze grote diepten.

herkenbaar en ondoorzichtig?"

structie van schepen, waarbij sinds kort ge

Morele verantwoordelijkheid veronderstelt on

bruik gemaakt wordt van het ‘alustar1alumini

Ir. Rik Breur is afgestudeerd bij de TU-Delft bij

dermeer dat er sprake is van:

um, voorheen 5083 legering. Het gebruik van

de vakgroep Polymeertechnologie. Hij heeft

• een duidelijke causale relatie tussen het

Duplex staal kwam daarna aan de orde, terwijl

zich toegelegd op de studie van de toepas

handelen van een persoon en datgene

vervolgens vrij uitgebreid werd ingegaan op

sing van materialen in het zeemilieu. Corrosie

waarvoor hii/zij moreel ter verantwoording

de nieuwe isolatiematerialen die gebruikt

is het grote probleem. Dit wordt bevorderd

gaan worden, zowel tegen warmte/brand als

door opgeloste zouten, UV-straling en inwer

• van een vrijheid van handelen en

geluid. Het toepassen van koolstofvezelpro-

king van organismen.

• van een voorspelbaarheid van gevolgen

wordt geroepen;

van een handeling.

ducten werd behandeld met als bijzonderheid
het opbouwen van een mast met koolstofve-

De afdeling Corrosieprevente en Aangroeiwe-

zel.

ring van TNO Industrie in Den Helder heeft de

Een discussie over dit onderwerp en over de

ze onderwerpen als hoofddoel in haar onder

andere, meer technische, onderwerpen was

Dr, I.M. Richardson, Senior Lecturer at Crarv

zoek. Het milieu is de laatste jaren een

het sluitstuk van deze geslaagde middag.

field University, behandelde een onderzoek

belangrijke drijfveer. Er zijn effectieve metho

naar de problemen die ontstaan (en moeten

den om aangroei te voorkomen maar deze

worden opgelost) gedurende “Towards Deep

hebben bijna alle een milieubezwaar omdat

J.M.V.
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lengen. Hierbij dienen de Kosten zo laag

betreft zowel de technische, organisatorische

tion to naval and aerospace applications.

mogelijk te zijn en de beschikbaarheid zo

als de economische beheersing van het on

* Ir. J. Stavenuiter; Costeffective manage-

hoog mogelijk. Binnen deze twee doelstellin

derhouden van een installatie.
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Ter gelegenheid van het afsluiten van het pro
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minimale kostprijs. De laatste jaren nemen
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voorbeeld.
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flood the sensor with fresh water so

De MARS-reports zijn een initiatief wan
"The

Nautical

overboard. On the orders of the

Institute". De rapporten worden vrijwillig opgemaakt en verzonden door

Council

of

the

that it does not detect any oil and

M A R S 200062 Lifeboat
L ow ers Itself

gives a low ppm reading even when

Dunng an officer training exercise the

thick black oil is being discharged

portside lifeboat descended uncontrot-

boat approximately 20 to 30 centime

labty down to sea level. We were very for

tres from the deckhead. After investiga-

Master, the ship then keeps altering

tunate that the training had been post

t m it was found that the actual effective

course in order to chum up the

poned from the previous day when the

length of the control wire was reducing in

residue in the wake.

ship was at sea and not at anchor and

proportion with the distance the boat

we were extremely fortunate that at that

was lowered. Therefore, as the control

The company is aware of these proce

stage of the training no crew were inside

wire became shorter, at some point the

dures and I guess that it may be a com

the

investigation

triangle handle came into contact with

gezagvoerders van schepen en door andere autortteiten die kleine ongelukken
o f nearmisses' mee-maken.

boat.

Subsequent

M A R S 2 0 0 0 6 0 Intentional
M arine P ollution

mon practice adopted by most of the

showed that the wire rope falls had been

the boat deckhead. From that point on

crude oil tankers that are being made

renewed with wire

an

wards the effect of the reducing length

I have been sailing on crude oil tankers

ready for repairs. This pollution is prac

American supplier. The correct type of

of the control wire was to place tension

for the past 4 years as a junior officer

tised by ships of more than one country.

wire had been supplied but due to the

on to the winch brake handle and release

and have been three times into dry dock

I have experienced it when sailing on ves

Imperial system of measurement contin

the brake. The more the boat descen

or repair yards on these type of vessels.

sels registered under different flags, all

uing to exist within the U.SA, the re

ded, the more the brake was released.

Prior to taking a tanker to dry dock, the

belonging to reputable shipping compa

quested wire diameter of 16 millimetres

The boat lowered itself.

major job is to clean the tanks.

nies. Often the company's supennten-

had been substituted for 3/4 inch. The

rope from

It is logical to expect the design of the sys

dent is on board prior to going to a re

diameter of the new wire rope falls had

On each occasion I noticed the same

pair yard and assisting and monitoring

now increased from 16 to 19 millimetres

tem wil ensure that the brake control wire

thing happening. After cleaning the

the ship's staff. This monitoring includes

with consequences unforeseen by ship’s

will lower out at exactly the same rate as

tanks, both slop tanks are Med with an

the intentional pumping of oil overboard.

staff.

the boat is lowered. From past experience

then pumped out through the Oily Water

So where does MARPOL come into ac

Training was to be given on the correct

tween the lowering rate of the boat and

Separator. Initially there is no problem

tion here? There are usually minimal

method of lowering the boat both from

the lowering rate of the control wire have

because the water which has settled on

amount of slops that are kept on board

outside and inside the boat and all offi

been fairly small, although not always in

top is discharged overboard first, then

to be discharged ashore f a the sake of

cers, deck and engine, were assembled

significant. The length differences above

the amount of oil in the mixture increas

the Oil Record Book but some ships

at the port lifeboat. For this purpose the

prevent us from using the remote control

es. At that point the overboard vatve

show nil remains on board in spite of the

boat was prepared in the normal manner

brake effectively and safely and the boat

shuts off automatically. The owners do

massive tank cleaning operations that

and subsequently lowered to the boat

cannot be lowered from the inside posi
tion in a proper manner.

this is not the case but any differences be

oil and water mixture. This mixture is

not give enough time for decanting

have taken place. This is not a trivial mat

deck. After the first practice, the boat

which takes about 24/36 hours and ex

ter and causes me concern. No matter

was raised up and again lowered by the

press their concern over any time de

how stringent the regulations or how so

same officer. This time, the boat con

O fficial Report

lays. They also cannot accept the fact

phisticated the equipment is now, oil is

tinued down out of control and did not

An investigation was carried out by the

that they have to land large amounts of

still being pumped overboard intentional

stop until waterborne. During the boat

Australian Marine Incident Investigation

ly-

descent it was clear that the remote con

Unit into the accidental release of a Free

trol wire for releasing the winch brake

Fall lifeboat.

slops to shore facilities as this costs
them money. As a consequence, the
ship's staff have to find a way to get rid

Anonymous reports are not normally ac

was under strong tension and that this

A Surveyor of the Australian Maritime

of the slops in order to please the

cepted by me. I always ask for a contact

was the cause preventing the brake be

Safety Authority boarded the vessel to

Company and keep their jobs secure. I

name and address. Most reporters have

ing applied and stopping the boat.

came across two methods used by

enough trust in the confidentiality of

ship’s personnel to over-ride the oily wa

MARS to supply a contact name and ad

These boats are designed to be boarded

tificates and the officers qualifications m

ter separator.

dress. This reporter is very concerned

and then launched from the stowed posi

order, the Surveyor went about the ship,

about losing his job because he is writing

tion only. The design is such that the

checking items of equipment. The vessel

about illegal practices. As this report is

winch brake is to be operated only by re

was equipped with a single, fully en

of such a serious nature and the writer is

mote control for any real emergency -

closed, free-fall lifeboat, situated on an in

pump so that the sampling pump

showing genuine concern, it was decid

abandon ship. The brake remote control

clined launching ramp at the stern of the

does not shut down automatically and

ed that it should be published. I hope

is a wire connected between the boat

vessel and held in place by hydraulicatty

the ships merrily pump thick black oil

that, in spite of being anonymous, it will

operator and the winch brake handle. By

operated release gear. He was accom

overboard.

stimulate some discussion and perhaps

simply pulling this wire up and down the

panied by the 2nd Mate, the 3rd

some enquiries or even better, it may en

winch brake can be released or applied

Engineer Officer and the Electrical

2. If the oily water separator is fully auto

courage other reporters to substantiate

as required. So, what went wrong? In or

Engineer Officer (E.O.). At approximately

matic and the rate cannot be manually

this with their experiences. Please give a

der for the operator to get a physical

0945, the Surveyor arrived at the free-

altered, they put a fresh water hose

name and address so that I am not given

grip on the wire a steel triangle handle is

fall lifeboat and requested that the en

running near the sampling pump and

the dilemma of whether to publish or rot.

clamped on to the control wire inside the

gine be started and the propeller turned

1. Where this is possible, they manually
set the parts per million (ppm) on the

conduct a Port State Control inspection.
After checking and finding the ship's cer

botti ahead and astern. The 3rd Engineer

lifeboat midway between the wharf and

test or impose any physical demands

siderably. Two years ago as a passen

boarded the lifeboat and, standing in the

the tug berth, about 150 m from the ves

which, m the judgement of the Master,

ger on a catamaran in the Insh Sea, the

centreline passageway, adjacent to the

sel. The E.O. and the welder boarded the

could jeopardise the safety of the ship,

captain missed a very small fishtig boat

coxswain's seat, started and operated

lifeboat, the welder tending to the 3rd

crew, passengers, control officers or

onfy by turning rather hard at the last mo

the engine to the Surveyor's satisfaction,

Engineer while the E.O. brought the

cargo."

ment.

hie then stopped the engine. The

lifeboat back to the wharf under its own

Surveyor, standing on the boarding plat

power. Two ambulances arrived on the

Consequently, my conclusions will be

Crossing the North Sea this year - again

form with the E.O. and the 2nd Mate,

wharf and as soon as the lifeboat arrived

somewhat

the

in dense fog - we could only hear the

then requested that the rudder be oper

alongside, ambulance personnel board

Investigation Unit which came up with the

high speed ferry travelling at her usual

ated to port and to starboard, pointing

ed to examine the 3rd Engineer. Initial ex

following main contributory factors:

first at the rudder, then to port and finally

amination showed the 3rd Engineer to

to starboard as he did so. From his posi

have mild concussion and superficial lac

tion on the boarding platform, the

erations to his scalp; he also complained

Surveyor could observe both the 3rd

of pain in the lumbar region of his back.

Engineer and the rudder.

different

from

1. 3rd Engineer’s lack of knowledge

Conclusions

rudder to port and starboard, the 3rd

These conclusions identify the factors

Engineer immediately tried to turn a radi

contributing to the incident and should

ally spoked wheel, adjacent to the

not be taken as apportioning either

coxswain’s seat and aligned fore and aft.

blame or liability.

stop at half the visible distance. Twelve
hours later a big search was started for

2.2nd Mate and Electrical Officers lack
of knowledge

On receiving the request to move the

high speed. She passed right through
the shipping lanes without being able to

a missing sailing boat with four crew on
board. Eventually oil and debris was
found, suggesting that it had been run

3. The training regime on board

down. I do not claim it was the fast ferry

4, Labelling and instructions

craft is going to run down a small boat

Here are my conclusions:

have a big collision with a larger vessel.

but sooner or later one of these fast

again (as before in the Baltic) or even

The wheel did not move, neither did the
rudder, so the Surveyor repeated his re

The main contributing factors are consid

The PSCO should communicate with the

In court, these people have the better

quest for the rudder to be moved and

ered to be:

ship’s Master, or his appointed responsi

lawyers and will carry on as before a

both the 2nd Mate and Electrical
Engineer spoke to the 3rd Engineer in
Russian. The 3rd Engineer appeared to

1. The 3rd Engineer’s lack of knowledge
about the free-fall lifeboat controls.

look around the inside of the lifeboat,

ble person(s) during an inspection on

short while after a court case. Even if

board, I cannot see any reason for “clear

nothing happens, their behaviour is

ground” for physical checking. He should

threatening. Ashore they would be pun

not require any physical testing and he

ished as “road hogs” for dangerous dri

Electrical

should absolutely not order or address

ving.

to turn the spoked wheel. This time the

Engineer Officer's lack of knowledge

any of the crew in exercising any action.

wheel turned, but instead of the rudder

about the free-fall lifeboat controls.

If he has any reason to suspect any poor

then restarted the engine and again went

2. The

2nd

Mate's

and

turning, the lifeboat moved down the

If you have experienced any incident

lifeboat condition or handling, he should

which you think may be of interest to oth

3. The training regimen on board, in that

confine his action to requesting the

ers please send details, including your

the lifeboat hit the water, the 3rd

it had not ensured that the three offi

Master to conduct an abandon ship drill

name and a contact address to:

Engineer was seen lying on the deck in

cers were fully conversant with the

so that he can witness that all the items

U kunt uw ervaringen, indien het met an-

side the boat, but then the embarkation

free-fall lifeboat controls.

which are covered in A.787(19) 3.5.12

ders kan in het Nederlands, ook kwijt bij

ramp and launched over the stern. After

door closed, concealing him from the

are correct. By the way, it is not clear

de Redactie

sight of those on the vessel. Feeling cer

4. The labelling and instructions for the

why the 3rd engineer and the Electrical

van SWZ,

tain that the 3rd Engineer had been in

lifeboat release gear, although clear,

Engineer Officers were required to have

Mathenesserlaan 185,

jured and noting a lack of action by a

were not in the language of the crew.

lifeboat proficiency qualifications. The

3014 HA Rotterdam.

number of crew members gathering at

PSCO should confine his duties to the

Telefoon: 010.2410094,

IMO Resolution.

fax: 010.2410095.

the situation and instructed the 2nd Mate

M A R S 2 0 0 0 6 3 T he R ole
o f a Port S tate Inspect or

to launch the rescue boat. He then hur

As a senior surveyor working with mar

The above comments concern every

ried down to the wharf, where he re

itime safety inspections and safety as

body exercising inspections and controls

The Council of the Nautical Institute

quested a truck driver to telephone for

sessment, I have repeatedly warned the

on board, where there is any intention to

gratefully acknowledge the sponsorship

an ambulance. He then proceeded along

industry about the very difficult matter of

control safety. It is self-evident that the

provided by:- The North of England P&l

the wharf, aft of the vessel and, believing

accident investigation, looking for the

basic intention of any control factor is to

Club, The Swedish Club, The UK P8J

the 3rd Engineer to be in need of imme

“basic course" or “lesson learnf for cor

avoid accidents and not to create them.

Club, Det Norske Ventas, The Marine

diate first aid, prepared to enter the wa

rective action. Indeed I am very happy to

ter to swim out to the lifeboat, which was

include the Official

Journal Safety at Sea International.

drifting away on the tide. The truck dri

the poop, the Surveyor took charge of

email: swz.rotterdam@wxs.nl

Society, The Britannia P&l Club, The

“Accidental Release of a Lifeboat” pub

M A R S 20006-i The
D an gers o f Fast Ferries

ver, having telephoned for an ambulance

lished in the August 2000 edition of SEA

This year in the Baltic I had a similar near

Captain RBeedel

on his mobile telephone, rather than us

WAYS to my collection of “interesting

miss to one which I had 4 years previous

FN I17 Estuary Dme, Felixstowe Suffolk

Report on the

ing the public telephone on the wharf,

cases” . However, I would like to make

ly. A catamaran fast ferry was racing to

IP11 9TLUK

joined the surveyor and, without bidding,

the following

IMO

wards us until we could see right through

Email address :

also prepared to swim out to the lifeboat.

Resolution A.787 (19), Procedures for

between the two hulls and see the hills

mars@nautnst.org

However, before they had time to enter

Port State Control. 3.5.1 states that:

on the other side of the Sound. On anoth

Fax Bureau

er occasion in the same area in dense

+44(0)1394 282435

comments:

The

the water, they were hailed from the
poop of the vessel and informed that the

“When, during a Port State Control in

fog, louder and louder engine noises

spection, the PSCO has clear grounds

from a catamaran were heard. She

etc

However, in exercising control

passed between several small sailing

The rescue boat, manned by the Mate,

recommended in these guidelines, the

boats at the usual high speed, so near

the E.O. and a welder, caught up with the

PSCO should not include any operational

that her swell shook all of us con

rescue boat was about to be launched.

iteratuur

200103, vd.45, no.l, pg-50, nrpg-9,

sed a t the assumption that the model

gr-7, ENG

predicts the equilibnum scour hole with

A ship movrg steadfy forward r shallow

out usng any sectment transport formu

world’s fleet (by tonnage) are insured. In

water of constant depth h is usually sub

la. The calculation results clearty reveal

theory, this creates a mutual interest

ject to downward forces and hence

that the lee wakes behind the pipeline

Bibliotheek Technische Universi-

amongst shipowners in minimising risk.

squat, which is a potentially dangerous

contribute significantly to the local scow

teit Delft (BTUD)

The paper examines how this mutual in

sinkage or increase in draft. Sinkage in

hole development, especially to the gent

terest is translated into individual beha

creases with ship speed, until it reaches

le scour slope observed m experiments.

Kopieen van de hier vermelde artike-

viour, and the institutional challenges in

a maximum at just below the critical

0630905

len zijn uitsluitend schriftelijk aan te

volved in maintaining mutuality within and

speed. The authors use both a linear

vragen:

between the Clubs.

transcrittcal shattowwater equation and
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a fully dispersive finite-depth theory to
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The actual prediction of roll damping is a

lysis of a truss spar in time domain

circular steel plates is of interest to the

geven.

difficult analytical task. The nonlinear
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naval architects and warship designers.

components of roll damping are determi
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ned from model and full scale experi
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the explosive energy goes for plastic de
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ments. This paper examines the roll
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damping components and their empirical
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riments were conducted on air backed

with GPS/1MU systems

contributions. These empirical expres

Nonlinear hull/mooring coupled dynamic
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sions should help the designer of such

analysis of a truss spar in waves with col-

steel plates to establish this fraction.
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floating structures. The numerical values

linear steady winds and currents is nu-

There was a large amount of plastic de
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of roll damping components of typical
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formation preceding fracture in the con
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ships and barges in waves and current

and the results are compared with 1:61-
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Any vehicle such as a vessel or aeropla

(or forward speed) are presented.

scale experiments as well as uncoupled

contour was found to be spherical

ne has three attitude parameters. These
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analyses. The first- and second-order wa

showing maximum absorption of energy

ve forces, added mass and radiation

for the depth ol bulge attained. The radi
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are most commonly defined as pitch, roll
and heading from true north. In hydro-
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damping, and wave drift damping are

us of penetration of the test plate was

graphic surveying, determination of the

Hydrodynamic interactions between

calculated from a secondorder diffrac-

obtained by applying the terminal strain

se parameters is essential for the cor

two ships advancing in waves

tioa/radiation hydrodynamics program.

to fracture and the nonuniform strain dis

rection of multibeam echo sounder
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The total wave force time series is gene
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ry is presented where the current predic
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rameters, the pitch and roll angles, were
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mics are then solved using a timedo-

empirical methoddogy and experimental

measured with an inexpensive IMU (Iner

!n this paper the hydrodynamic problems

main 3D mooring dynamics program ba

data.
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tial Measurement Unit) device. The third

between two moving ships in waves are

sed on a generalizedcoordinatebased

was calculated from GPS carrier phase

analyzed using a threedimensional po-

finite element method.

measurements that were collected from

tentiai-flow theory based on the source
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distribution technique. The potential is
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tennas depart from the vertical when

presented by a distribution of source
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Vopak Shipping B.V. zoekt voor haar gerenom m eerde zeevaartrederij Vopak Chemical Tankers
zeevarenden in diverse rangen.

men m et de FWZ, op basis
van 1-op/1-af m et in principe
een vaarperiode van 6
weken, m et daarin een uit
stekend pakket aan arbeids
voorwaarden. Zo ontvang je
een "all in " gage, waarin
opgenom en zijn: gem iddeld
overwerk, voedinggeld, 13e
maand, verloftoeslag, etc.
Verder kennen we een spaar
loon- en premiespaarregeling, diverse aanvullende
verzekeringen op het gebied
van sociale zekerheid, een
prim a kinderopvangregeling
en extra vergoedingen voor
reis- en studiekosten. Tevens
kunnen w ij goede p rom otie
kansen bieden.

De rederij neemt sinds vele
jaren een vooraanstaande
m arktpositie in door de suc
cesvolle com binatie van een
vlo o t van gespecialiseerde
en geavanceerde schepen én
een bem anning van hoog
opgeleide, ervaren en
betrokken m edewerkers.
Vopak Chemical Tankers
exploiteert 14 schepen vo o r
het vervoer van vloeibare
chem icaliën en maakt tevens
deel uit van Vopak Essberger
ChemPool, Europa's grootste
pool in de chemische tankvaart m et een gezamenlijke
vlo o t van 23 schepen.
W ij werken er keihard aan
om de bem anning op onze
schepen als team te laten
opereren en w ij zouden je
graag in ons team w ille n ver
w elkom en. W ij bieden een
eigen CAO, overeengeko

Vopak Shipping B.V.,
Postbus 150,
3300 AD Dordrecht,
t.a.v. de afdeling P&O. Of zend
je brief m et c.v. naar ons e-mail
adres p & o.vs@ vopak.com . W ij
nemen dan zo snel m ogelijk
contact m et je op.
M ocht je nadere inform atie
wensen dan kun je tijdens
kantooruren contact opnem en
m et A rth u r Groeneweg, tele
foon 078-6 528 497.

Vopak, the link between
producer and end-user of
chemicals and oil products

Zou je graag bij ons willen
werken, heeft de zee je pas
sie en ben je in het bezit van
het juiste vaarbevoegdheidsbewijs, stuur dan je so l
licitatiebrief m et je c.v. naar:

m
s
Vopak

Het be le id van Vopak S h ippin g B. V. is erop g e ric h t o m am bitieuze zeevarenden aan te trekken.
D aarvoor hebben w ij regelm atig plaatsingsm ogelijkheden v o o r M a ro fs en stagiaires

S M
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delta marine engineering nv

Scheepsbouwkundig
Bureau Zeeman BV

E ngineering ♦ Planning ♦ B erekeningen
W ij beschikken over volgende com putersystem en:

Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
cime nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B
Tel: + 32/3/710.58.1 9 -F a x : +32/3/710.58.11
E-mail: infoÇcùdme. be
Web: http://www.dme.be

Klifkade 11,8321 KAUrk
telefoon: 0527-687006
fax: 0527-687017
email: urk@sbbzeeman.com
internet: www.sbbzeeman.nl

B ru ce P a r k e r

M eteo ro lo g ie

O cean currents: n o t rea lly lik e
rivers in th e sea
In the last Physical Oceanography column we looked at coastal currents, namely, those currents near the coast and in bays
and harbors that are caused predominantly by the tide, the wind, and river flow. When most people think of currents, howe
ver, they usually mean ocean currents, like the Gulf Stream or the Kuroshio, and they probably picture a map of the world (li
ke the one in Figure 1) with arrows depicting long streams of flow around the oceans.

nd at some point these ocean

Circumpolar

around

pagating up from Antarctica. This strong cur

currents

been

Antarctica. More importantly, the physics is

rent flowing against the waves greatly increa

described to them as 'rivers in

completely different. Rivers flow downhill, but,

ses their size, often to 5 0 1 0 0 feet in height

the s e a T h e analogy between

as we shall see below, ocean currents flow

(large enough to break a ship). Large warm

a river and an ocean current

around a ’hill’ (a hill of water).

currents like Gulf Stream are frequently ac

might have come from looking

One place where the analogy between rivers

companied by squalls, and when they encoun

at a map like that in Figure 1, perhaps from

and ocean currents does work fairly well,

ter cold air in northern latitudes thick fog de

looking at the Gulf Stream, fastest of all the

however, is from the standpoint of transporta

velops. (Ocean currents also have a major

ocean currents (= 5 knots). The Gulf Stream is

tion and trade. Inland ships carrying cargo

impact on climate, both locally and on a glo

fairly well defined, with at least one distinct

have always followed the rivers, and ships on

bal scale. Western Europe has a temperate

boundary on its western edge, different in

the oceans have for entries tried to follow

climate because of the warm waters brought

A

may

have

Current

that

flows

color and temperature from the surrounding

ocean currents. Back in prerevolutionary

north and east by the Gulf Stream. Ocean cur

water, and clearly discernable on satellite

days, American ships sailed to England and

rents carry half the excess heat from the

images or sea surface height. But, except for

back in several days less time than British

equatorial regions of the Earth toward the po

the Gulf Stream's counterparts in the other

ships because they had maps of the Gulf

lar regions).

ocean

western

Stream made by Benjamin Franklin. Later

boundary currents), no ocean currents really

Matthew Maury and others made maps of

The average surface current patterns depic

have clearly defined boundaries, nor come

ocean currents for the rest of the world and

ted in Figure 1 show similarities among the

close to being as narrow as a river (even the

proposed shipping routes to take advantage

major ocean basins (the North Atlantic, the

Gulf Stream is much wider than any river).

of them. Now modem vessels can overcome

basins

(i.e.,

the

other

South Atlantic, the North Pacific, the South Pa
cific and the Indian Ocean). Each basis has a
large gyre, which rotates clockwise in the
northern hemisphere or counterclockwise in
the southern hemisphere. In each basin, the
fastest, narrowest, and deepest current oc
curs on the western side.
These western boundary currents (the Gulf
Stream, the Brazil Current, the Kuroshio, the
East Australia Current, and the Agulhas
Current) carry warm water away from the
equator toward the polar regions. On the
eastern side of each basin the currents are
slower, wider, shallower, and less defined (the
Canaries Current, the Benguela Current, the
California Current, and the Peru Current or
Humboldt Current). In the rest of this column
we will concentrate on what causes the ocean
currents to flow in these patterns.

Figure 1. M ajor ocean currents

Ocean currents dwarf rivers in the magnitude

any ocean current, but ship captains still con

In a past column we briefly explained about

of the water they transport. The Gulf Stream

sider currents when planning their routes be

the Coriolis force (SWZ jan/feb 2001).

alone transports a greater volume of water

cause of the fuel savings they can achieve by

Because of its importance wrth regard to

than all the rivers of the world combined,

following such a current. Or they may plan to

movement

about 90 million cubic meters per second (at

avoid a major current for safety reasons,

atmosphere, and because it is riot really an

a location near Cape Hatteras), and that is

such as off southeast Africa where the Agul

easy phenomena to visualize for many

less than half of the transport of the

has Current interacts with storm waves pro

situations, we will devote a whole column to it

of

the

oceans

and

the

next time. For now we will simply say that the
V o i'**'

Coriolis force isn’t really a force; it’s the effect
of the Earth's rotation on moving objects.
When an object (or a parcel of water or air)
moves over large distances in a straight
direction (that is, in a straight direction relative
to some absolute reverence system, like the
stars), the Earth has time to rotate under this
motion, so that, when we (standing on that
rotating Earth) look at the object's motion, its
path appears to curve - to the right if we’re in
the Northern Hemisphere, or to the left if
we’re in the Southern Hemisphere. As we
shall see, another significant aspect of the
Coriolis force is that it is zero on the equator
and increases to its maximum effect at the
poles.
The

primary

driving

force

for

ocean

circulation is the wind, so we'll first take a brief
look at where the global wind patterns come
from. The wind patterns shown in Figure 2 are
simplified and do

not account for the

presence of continents. Simply stated, these

Figure 2. Idealized global wind patterns (ignoring the effect o f continents)

winds are caused by the unequal heating of
the Earth's surface and the redistribution of

pattern that looks a lot like the pattern of

perpendicular to the wind direction i.e. 90° to

the excess heat that the tropics receive from

ocean currents shown in Figure 1. Thus, the

the right of the wind direction (in the Northern

the sun to the colder polar regions, on a

directions of these winds at the oceans

Hemisphere). This is usually referred to as

rotating Earth (i.e., affected by Coriolis force).

surface (the easterly trades, the westerlies

Ekman transport.

The Hadley and Ferrel cells shown in Figure 2

and the polar easterlies) do seem to account

For the clockwise rotating winds over the

are huge thermally-driven vertical convection

for the ocean gyres and the direction of the

North Atlantic, for example, transport to the

cells. Hot air rises over the equator (a low

major ocean currents.

right causes a buildup of water in the center

pressure region) and Coriolis force deflects

The easterly trade winds drive the part of

of the gyre, which can be a meter or two

this air flow to the nght in the Northern

each gyre closest to the equator, the

higher than at the outer regions. The higher

Hemisphere and to the left in the Southern

westerlies drive the part on the poleward

pressure under this 'hill of water" causes

Hemisphere (and thus toward the poles in

side, and the continents force the currents to

heavier cooler water to flow out from under

both cases). By the time this air reaches

bend and close the loop. But it is a little more

the hill, which is replaced by lighter warmer
water on top of the hill until there is no longer

latitude 300 it has cooled so that it descends

complicated than that, because there is a

to the surface and causes the subtropical

mechanism that tends to keep the currents

a higher pressure under the hill than under

high pressure regions. Some of this surface

flowing around the gyre, even if the wind

outer regions. However, the hill’s surface is

air returns

and is

stopped. And there is another mechanism

still higher (than the outer regions) due to its

deflected by the Coriolis force, to the right in

toward the equator

that causes the currents on the western side

less dense water. If the winds stopped

the Northern Hemisphere so that the winds

of each ocean basin (like the Gulf Stream) to

blowing, and this equilibrium situation started

blow from the northeast (the northeast

be faster and narrower than those on the

to change, then the currents would slow up,

trades), and to the left in the Southern

eastern side. In both cases Coriolis plays the

the Ekman transport to the right would

Hemisphere so that the winds blow from the

major role.

decrease, and the water would start flowing

southeast

(the

The

When wind blows over the ocean’s surface its

down off the ‘hill’. But as this water flowed

northeast

trades

intertroptcal

frictional (rubbing) effect makes the water

downhill, it would then be deflected to the

southeast
along

the

trades).

convergence zone. Some of the air that

move, but because of the Coriolis force, this

right by the Conolis force, increasing the flow

descended at 30° latitude moves toward the

movement is to the right of the wind (in the

of the currents (and the Ekman transport

poles, also deflected by the Conolis force to

Northern Hemisphere). For winds blowing

toward the center), and therefore contributing

produce the westerlies. Near 60° latitude this

steadily for a long time over deep water the

to maintaining the ‘hill’. Thus the current

air runs into cold air moving southward from

surface current direction is approximately 45°

continues to flow around the hill of water

the poles (the polar front low pressure

to the nght of the wind direction. This surface

along constant height contours. A balance is

region), and then rises vertically,. Some of

current will drag along the water below,

achieved between the Coriolis force acting on

this air completes the Ferrel cell and some

causing a current deeper in the water column

the

moves toward the pole as part of the polar

which will go a little slower and in a direction a

gradient between the lighter (warmer) water

cell, tt eventually descends over the polar high

little to the nght of the surface current. As we

on the top of the Nil and the heavier (colder)

pressure area where at the surface it moves

go deeper, the current keeps getting slower

water at the bottom of the hill. This is called a

away from the poles, again deflected by the

and flows in a direction further to the nght of

geostrophic balance. Although all the major

Coriolis force to produce the polar easterlies.

the current above it. The entire flow picture is

currents in the ocean are generated by the

When continents are added to this simplified

a spiral (the Ekman spiral). Averaged over this

wind, it is this geostrophic balance which

picture, the prevailing winds begin to have a

entire spiral, however, water is transported

allows them to keep flowing at a fairly

current,

and

a horizontal

pressure

constant speed even dunng times when the

time it reaches the continent on the eastern

In this short space we have restricted

winds have stopped.

side there is not much to start the eastern

ourselves to discussing the reasons for the

The question still remains, however, why the

boundary current with, and it stays slow and

average surface global circulation. These

currents on the western side of an ocean

diffuse as it slows toward the equator.

currents, of course, can vary significantly

basin (like the gulf Stream) are narrower,

from the average situation descnbed here, on

deeper, and faster than currents on the

The Antarctic Circumpolar Current (or West

eastern side of the basin. The cause of this

Wind Drift), the largest current in the world

responding to changing winds and other

■western intensification’ is the increase in

(based on volume transport), flows eastward

factors such as water temperature. (Perhaps

Coriolis force with latitude, which goes from

around Antarctica, driven by the westerty

the most dramatic seasonal effect is seen in

zero at the equator to its full effect at the pole.

winds.

is

the ocean currents in the Indian Ocean due to

The tradewinddriven equatorial current part

uninterrupted

not

the monsoon. Winds are northerly from

of an ocean gyre is in a region with very weak

particularly fast. This probably is because it

November through March, but southerly from

Coriolis force, so there ts not much tendency

extends all the way to the bottom, so that

May through September, which causes the

for the current to turn toward the center of the

bottom

Northern Equatorial Current to reverse with

gyre as it flows westward across the ocean

topography also seems to have an important

the

basin. Thus, the current stays fairly well

influence on it, causing some variability in its

November through March and eastward the

Although

the

by

friction

current’s

continents,

slows

it

it

down.

flow
is

Bottom

a yearly, seasonal, or even a weekly basis,

seasons,

flowing

westward

from

defined and gains momentum, transporting a

path. It tends to move southward (toward

rest of the time). There is also great variability

large volume of water to the point where it is

Antarctica)

due to the meandering of ocean currents, and

deflected by the continent to begin the

northwards as it gets shallower. It also is in

the eddies and rings that are generated by

western boundary current. The westerlies-

geostrophic balance, but there is no 'hill' in the

these currents.

as

the

water

deepens

and

driven poleward-half of the gyre, however,

center of a gyre. There is a large change in

flows eastward in a region with a much

temperature across the current, with the

From: Mariners Weather Log, april 1998

stronger Coriolis force. There is, therefore, a

warmer water (higher elevation) all along its

Bruce Parker is the Chief o f the Coast Survey

tendency for the current to turn toward the

northern edge, and the colder water (lower

Development Laboratory, National Ocean Ser

equator during its entire trip across the basin.

elevation) along its southern edge.

vice, NOAA

It loses water and momentum, so that by the
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Voor de boeg
• ETISMAR
In juli wordt de database van honderden
m aritiem e Midden- en Kleinbedrijven
afgerond. Met dit d atab estan d zullen
gericht bedrijven worden aangeschreven.
Door middel van een enquête wordt de
exacte doelgroep gedefinieerd en kan een
eerste begin w orden gem aakt met de
identificatie van succesvolle project
ideeën die voor Brusselse subsidie in
aanmerking komen. Dit Europese project
wordt uitgevoerd in samenwerking met
Senter/EG-Liaison en CCG. Uiteindelijke
doel van het project is te kom en tot
Europese R&D-projecten (zogenaam de
CRAFT-pro j ecten).

• Cursus Maritiem Technisch Engels
Op dit m om ent wordt hard gewerkt aan
de eerste cursus M aritiem technisch
Engels. In sam enw erking met het Da
Vinei College uit Dordrecht zal half okto
ber gestart worden m et twee cursussen.
De basis bestaat uit een cursus algemene
m aritiem e terminologie, w aarna een
keuze kan w orden gemaakt uit werktuig
kundig en elektrotechnisch Engels. De
vervolgmodules w orden over meerdere
dagen verspreid. O nderw erpen die aan
bod komen hebben betrekking op appa
ratuur en onderdelen, technische termen
uit manuals en te hanteren gereedschap
pen. De cursus w ordt in nauw overleg
met de leden van HME opgezet.

• Letter of Credit en kredietverzekering
Op 20 september vindt een gezamenlijk
sem inar plaats met ING-bank en NCMMarine. Als onderw erp is gekozen de
problematiek rond betalingsrisico’s. Dit
inform atieve sem inar geeft vanuit ver
schillende oogpunten een blik op de pro
blem atiek en er zal voldoende ruimte
zijn voor uitwisseling van ervaringen.

• Algemene ledenvergadering
De volgende ledenvergadering
plaats op 27 september 2001.

vindt

• Beursprogramma najaar 2001

• 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 gehuurd die 's ochtends vroeg het
zeegat uitgaan van Harlingen. Er zal
plaats zijn voor maximaal 155 personen.
Na een dag zeilen en ouderwets am use
ment zullen we samen de dag eindigen
met het traditionele diner. Voor diegenen
die voor of na de dag willen blijven over
nachten zijn er kamers gereserveerd.

• Asia Pacific Singapore
De eerste nazom erse beurs vindt plaats
van 5 tot en met 7 september. Vooraf
gaand aan de gezamenlijke beursdeelna
me organiseert HME in sam enw erking
met de Europese Unie en buitenlandse
zusterorganisaties een m atchm akingprogram m a. D eelnem ers aan beide
onderdelen krijgen een aantrekkelijke
korting.

A sia Pacific S in g a p o re

5-7 s e p te m b e r
Hollandcollectief HME/EVD

INM EX M u m b a y

10-13 o k to b e r
H ollandcollectief HME

E urop ort

13-17 n o v e m b e r
E q u ip m e n t L ounge,
alleen leden

K o rm arin e P u s a n

3 0/1 0 - 3/11
H ollandcollectief
i.s.m , IRO

M a r in te c S ja n g h a i

4-7 d e c e m b e r
Hollandcollectief HME/EVD

In het kielzog .
• Cruise and Ferry London
Van 8 t / m 10 mei verzorgde HME de
gezam enlijke deelnam e van elf N eder
landse bedrijven aan de beurs Cruise &
Ferry London. De deelnem ers w aren
en th o u siast over de prim eur van de
nieuwe NML-beurs ’look’.

• Eerste bedrijfscursussen
gerealiseerd
John Crane-Lips uit Drunen beet de spits
af voor de eerste in-house training mari
tieme veiligheid. De kopmodule levert de
specifieke maritieme kennis die nodig is

voor het veilig verrichten van w erkzaam 
heden aan boord van schepen en is spe
cifiek bedoeld voor w erknem ers die al
VCA gecertificeerd zijn.

voor het uitwisselen van ervaringen in
deze specifieke markt. Een ongekend
succes, dat zeker zijn vervolg zal krijgen.

• Norshipping
• Missie Roemenië
De Roemeense scheepsbouw biedt veel
belovende perspectieven voor toeleve
ranciers. Dat ondervonden de bijna twin
tig N ederlandse deelnem ers aan de
handelsreis naar Roemenië. Buiten de
nieuwe kansen voor export en investerin
gen, bleek de reis ook zeer waardevol

Van 29 mei t/m 1 juni presenteerden 37
N ederlandse
bedrijven
zich
op
Norshipping onder de vlag van ‘Europe’s
M aritim e Valley’. Dankzij sponsoring
door Nederland Maritiem Land en een
zeer goede samenwerking met de am bas
sade kon w eer gesproken w orden van
een geslaagd evenement.

e r e n i g i n g s m e uw d

E.Kort

H.E.Veldman

Bankdirecteur Curacao

Sr.Relationshipmanager-ING.BANK

P.O.Box 3785,

Groningen

Rotterdam & Omstreken-Rotterdam

Curacao (Neth.Antilles)

Gerstekamp 4,

Brigantijnstraat 4 9 a,

Voorgesteld door J.M.Kooijman

7908 MZ HOOGEVEEN.

3028 HE ROTTERDAM.

Afdeling Curacao

Voorgesteld door A.A.v.d.Bles

»

Afdeling Noord

Voorgesteld door W ATh.Bik
Afdeling Rotterdam

A.A.van Meegen
Technisch Directeur ToDo Investments

P.R.Wuis

L.Staat

Hendrik Ido Ambacht

H.W.T.K. (Free Lance)

Studente Scheepsbouwkunde

Dorpsstraat 3 A,

Dokstraat 25,

Hogeschool Haarlem

6681 BK BEMMEL.

4331 HK MIDDELBURG.

G.Carelsenstraat 2,

Voorgesteld door F.Kok

Voorgesteld door S.Zeegers

Koninklijke Nederlandse

2032 HK HAARLEM.

Afdeling Rotterdam

Afdeling Zeeland

Vereniging van Technici

Voorgesteld door E.van Rietbergen
F.Noordhuis

Voorgesteld en gepasseerd voor het

Projectleider Scheepswerf Peters BV

BELANGSTELLEND LIDMAATSCHAP

Voorgesteld en gepasseerd

Kampen

A.R.J.Barkmeijer

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

Nieuwe Markt 9,

Arbo-Deskundige Koninklijke Marine

C.Beekmann

8011 PE ZWOLLE.

Van Ghentkazerne Rotterdam

Surveyor/Supervisor J.H.Schoo & Co.

Voorgesteld door J.C.Wonink

Vijverweg 14,

Noorderhavenkade 87 B,

Afdeling Noord

3062 JP ROTTERDAM.

op Scheepvaartgebied
Royal Netherlands Society
of Marine Technology

In M em oriaal

Afdeling Amsterdam

Voorgesteld door D.Barkmeijer

3039 RK ROTTERDAM.

A.C. de Bruin

Voorgesteld door J.M.Veltman

H.NASnel

In maart is te Vlissingen overleden de

Afdeling Rotterdam

Gezagvoerder Shell Tankers NV

heer A.C. de Bruin, oud dok- en haven

Afdeling Rotterdam

Piscadera Bay Resort 29,

C.Brongers

meester Koninklijke Schelde Groep B.V.

G.G.Bosma

Curacao (Neth.Ant.)

Algemeen Directeur

De heer de Bruin was bijna 72 jaar oud

Produktiemanager Vredestein

Voorgesteld door J.M.Kooijman

North Sea Petroleum

en ruim 3 0 jaar lid van de KNVTS.

Albardaweg 157,

Afdeling Curacao

Heresingel 1-3,

6702 CW WAGENINGEN.

9711 EP GRONINGEN.

K.G.M. Vrauwdeunt

Voorgesteld door S.Zeegers

H.C.van Staalduinen

Voorgesteld door D.Voskamp

Op 2 6 maart is overleden gevonden in

Afdeling Rotterdam

Surveyor Lloyd’s Register - Rotterdam

Afdeling Noord

zijn woning te Poortugaal drs. K.G.M.

Asserdreef 5,

Vrauwdeunt, samen met zijn echtgenote.

W .B uijs

3146 AB MAASSLUIS.

De heer Vrauwdeunt was oud scheeps-

Salesmanager Hatenboer-Water

Voorgesteld door P.Mast

bouwaquisiteur bij de RDM. Hij was ruim

Schiedam

Afdeling Rotterdam

8 0 jaar oud en ruim 34 jaar lid van onze

J.W.Frisostraat 1,

vereniging.

3051 EH ROTTERDAM.

R.O.F.Velasquez

Voorgesteld J.M.Veltman

Owner of Marine and Boatyard

Afdeling Rotterdam

Curacao

P. Pot
Te Delfzijl is op 1 april overleden de heer

P.O.Box 383,

P. Pot, directeur. De heer Pot was 79

J.P.Craane

PHILIPSBURG St.MAARTEN (Neth.Ant.)

jaar oud en ruim 35 jaar lid van de

Sleepboot Kapitein K.T.K.-Curacao

Voorgesteld door J.M.Kooijman

KNVTS.

Jan Baardakade Z/N,

Afdeling Curacao

Curacao (Neth.Ant.)

J J . Nijntjes
Op 18 april is te Halfweg overleden de

Voorgesteld door J.M.Kooijman
» W H « ****:

Afdeling Curacao
W"

heer JJ. Nijntjes. Na een vaartijd van ca.

" m m * 't * * t e * *

I.«*mi©<.1*I «mxvw
fel0 ' -

tien jaar op de GHV was hij werkzaam bij

T.J.Henstra

de Centrale Hemweg te Amsterdam; het

Surveyor Lloyd's Register - Rotterdam

laatst als Hoofdwerktuigkundige. Naast

Kostviies 25,

zijn werk was hij examinator, corrector

9462 TN GASSELTE.

en gecommitteerde bij het zeevaarton-

Voorgesteld door M.Rasica

derwijs. De heer Nijntjes was ruim 65

Afdeling Noord

jaar oud en ruim 23 jaar lid van de
KNVTS.

R.J.Hoefhamer
Veiligheidsdeskundige Rise Limburg

B allotage

Geleen
Kerkweg 99,

Voorgesteld en gepasseerd

6155 KK PUTH.

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

Voorgesteld door S.Zeegers

C.C.Knoester

Afdeling Rotterdam

Student Scheepsbouwkunde Hogeschool
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Bezoek bij het surfen altijd: www.knvts.nl!
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derwijs. Dat de interesse bij de bedrijven

er weinig verschil met de vorige editie.

dingen Metaal (SOM). Daarnaast ontwik

groot is, blijkt uit het hoge opkomstper

Nieuw is dat het boekje ook in elektroni

kelen de werkgroepleden aanvullende

centage (tachtig procent). Ook zijn er in

sche vorm beschikbaar komt. Hierdoor

toetsen en letten ze erop dat de leermid

terviews gehouden bij de werven. Het

kunnen bedrijven bepaalde onderdelen

delen passen in deze multimedia-tijd. Te

verbreden van het kennisniveau bij engi-

gemakkelijk aanpassen aan specifieke

vens zullen er ICT-leermiddelen ontwik

neers, de introductie van de 10-werkwijze

bedrijfsregels en activiteiten die niet van

keld worden. Door gebruik te maken van

en het ontwikkelen van engineeringcata-

toepassing zijn schrappen. Het resultaat

film- en beeldmateriaal zullen enkele ap

Techniek

logi bleken daarin de hoogste prioriteit te

is een binnen het eigen bedrijf beter her

plicaties worden gecreëerd. Tegelijker

Informatie moet stromen

hebben.

kenbare verzameling regels. Nadere in

tijd worden er ICT-middelen ontwikkeld

Het project lO-Open Mind is in volle

De bedrijven bevestigen dat er een dui

formatie volgt binnenkort.

op basis van het NUPAS-pakket van Nu

gang. Centraal binnen 10-0pen Mind

delijke rol weggelegd is voor de bran

staat effectieve en efficiënte uitwisseling

che, omdat de afzonderlijke bedrijven te

Onderwijs en Arbeidsmarkt

werpen waar ruimtelijk inzicht van belang

van informatie over scheepsbouwprojec-

klein of te gefragmenteerd zijn om deze

Project VAKS

is, bijvoorbeeld bij het lezen van tekenin

ten tussen afdelingen binnen een bedrijf

basis eenduidig te kunnen leggen. Bin

Project VAKS moet de leermiddelen van

gen, worden ook applicaties ontwikkeld.

en tussen bedrijven. Door structurering

nenkort wordt een workshop gehouden

de vakopleiding scheepsmetaalbewer-

Via geselecteerde tekeningen uit een

van processen en productdata zal infor

voor werven en toeleveranciers waar de

ker (niveau 2) moderniseren. Binnen dit

scheepsbestand raken de leerlingen ver

matie gaan ‘stromen’ en zullen product

resultaten van het onderzoek gepresen

project ontwikkelt een werkgroep een

trouwd met scheepsonderdelen en hun

data beschikbaar en toegankelijk wor

teerd zullen worden. We houden u op de

nieuwe inhoud voor de opleiding. De

samenhang. Deze applicaties zullen wor

den. Dit bevordert hergebruik van al

hoogte!

werkgroep evalueerde een grote hoe

den aangeboden via het Internet.

VNSX Verem gingsnieuws

meriek Centrum Groningen. Voor onder

veelheid boeken en andere leermiddelen

bestaande informatie, met als voordeel
dat de doorlooptijd van processen (en

Arbo en milieu

aan de hand van nieuwe eindtermen. De

De bedoeling is om nog voor de zomer

dus

Veiligheidsboekje scheepswerven

ze evaluatie is eind vorig jaar afgerond.

vakantie docenten van ROC's en bedrijfs-

In mei verschijnt een nieuwe uitgave van

Nu wordt er gewerkt aan de totstandko

scholen op te leiden in het gebruik van

het VNSI-boekje "Algemene veiligheids-

ming van nieuwe leermiddelen.

de genoemde applicaties. Ook wordt er

het

aantal

manuren)

aanzienlijk

w ordt verkort.

gekeken naar de opzet van de ICT-in-

Inmiddels zijn er binnen het Open Mind-

en gedragsregels op scheepswerven".

project een vijftal workshops gehouden

De tekst is toegankelijker gemaakt, zo

Een aantal voorbeelden: het leerlingen

frastructuur bij ROC's en bedrijfsvak-

met managers, engineers, automatiseer

dat deze beter aansluit bij de doelgroep,

werkboek wordt aangepast. Dit gebeurt

scholen om in september te kunnen be

ders en vertegenwoordigers uit het on

het uitvoerend personeel. Qua inhoud is

in samenwerking met de Stichting Oplei

ginnen met de ICT-middelen.

Het nieuw e adres is:

Metaalhof 27
3067 GM Rotterdam
Postbus 8632
3009 AP Rotterdam
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genda

nodigen wij u hierbij uit om aan dit feeste

Internationaal

Transport 2001

lijke gebeuren deel te nemen. Iedere in
geschreven deelnemer ontvangt een her

N ationaal

1 4 /0 6 /0 1

J uni

Norges Varemesse, Oslo, Norway
Exhibition

innering en kan met zijn/haar partner
deelnemen aan een schippersmaaltijd.

0 6 /06/01

Kromhoufweekend

(Voor opstappers zal een bijdrage wor

Sea Mer Shipport

1 8 /0 6 /0 1

25 en 26 augustus 2001

den gevraagd). Vanaf vrijdagmiddag 24

Paris, France

6th

De werf ’t Kromhout van D. Goedkoop Jr.

augustus kan door de deelnemers wor

Conference and Exhibition

Claims -

was eens de modernste werf van Am

den afgemeerd. De inschrijving is op ba

sterdam en is de bakermat van vele

sis van volgorde van binnenkomst. De

06 /06/01

Inmarsat Conference Centre, London,

mooie schepen. Ook de ontwikkeling en

deelnemers ontvangen zo spoedig mo

Algeria III

UK

de bouw van de beroemde Kromhoutmo-

gelijk een bevestiging. Behoort u niet tot

The Sheraton, Algiers

Conference

toren is 100 jaar geleden op deze werf

de deelnemers, dan bent u natuurlijk al

Conference

begonnen. Motoren die wereldwijd afne

tijd als bezoeker welkom.

Annual

Conference

Cargo

Pursuing & Defending

Marine Cargo Claims

1 9 /0 6 /0 1

mers hebben gevonden. Na vele ups en

06 /06/01

26th Annual Terminal Operators

downs is de werf in 1973 als werkend

Voor nadere informatie:

Brasil Offshore International Offsho

Conference & Exhibition TOC 2001

museum ingericht en daarmee voor het

Han Mannaert.

re Oil & Gas Trade Show & Confe

Feira Internacional de Lisboa, Portugal

nageslacht behouden gebleven. Al wor

Tel: 020.6238472 of

rence

Conference and Exhibition

den er geen nieuwe schepen meer ge

e-mail: opduwer.jumbo@wolmail.nl.

Macae, Brasil

2 0 /0 6 /0 1

bouwd, een deel van de werf is nog als

Museum Werf ’t Kromhout, Hoogte

Conference and Exhibition

WARSHIP

zodanig door de firma Van Amerongen in

Kadijk 147,1018 BJ Amsterdam.

2001

Future

Surface

Warships

gebruik en functioneert nog steeds als

07/06/01

Institute of Directors HQ, London, UK
Conference

onderhouds- en reparatiewerf van woon

Historische schepen

Forensic Report Writing & Giving Ex

schepen en recreatievaartuigen en is

bij het Scheepvaartmuseum

pert Evidence for Engineers

hiermee één van de oudste nog bestaan

Op zaterdag 28 en zondag 29 juli liggen

Manchester, UK

de werven van Amsterdam. Aangetast

in het Oosterdok en aan de steiger van

Seminar

door de tand des tijds raakten echter de

het

monumentale kappen en de bijgebou

Amsterdam zo’n 120 historische sche

11/06/01

HoverFast International Technology

wen in verval en sloop dreigde. Ook

pen afgemeerd, zoals tjalken, klippers en

3rd International Conference & Soft

& Operations Exhibition & Conferen

moest de werf gaan voldoen aan de ei

allerlei klassieke motorvrachtschepen.

ware Workshop CFD Technology in

ce for Hovercraft and Fast Craft

sen van de milieuwetgeving. Gelukkig net

Van sommige schepen kan ook de au

Ship Hydrodynamics CFD 2001

HMS

op tijd keerde het tij en zijn er financiën

thentieke schippersroef worden bezich

The University of Texas, Austin, USA

Portsmouth, UK

voor herstel en nieuwbouw bijeen ge

tigd. Demonstraties van oude ambach

Conference

Conference and Exhibition

bracht. Na een langdurige maar grondi

ten en een nautische markt geven een

ge restauratie en verbouwing, gaat het

extra feestelijk karakter aan dit evene

12/06/01

Info: www.imare.org.uk

Museum Werf 't Kromhout - hoewel nog

ment De echte schepenliefhebber mag

4th LSM European Manning & Trai

niet geheel gereed - haar deuren weer

dit niet missen!

ning Conference

openen.

De Landelijke Vereniging tot Behoud van

The Olumpia Hotel, Tallinn, Estonia

U zult begrijpen dat wij de heropening

het Historisch Bedrijfsvaartuig houdt een

Conference

niet onopgemerkt voorbij willen laten

maal per jaar een reünie. Dit jaar is geko

gaan en willen daar een feestelijk tintje

zen voor het Oosterdok, vlakbij het

12/06/01

aan geven. Wij willen daarom een aantal

Scheepvaartmuseum.

Ship Finance in Greece

zaken bijeen brengen die met Kromhout

schepen bij de Marine worden afge

Athens, Greece

te maken hebben of hebben gehad. Zo

meerd. Trotse schippers geven uitleg

Conference

willen wij een 20-tal historische vaartui

over hun schepen, waarvan er velen

gen uitnodigen welke op de werf ’t Krom

meer dan 100 jaar oud zijn, en demon

hout zijn gebouwd of, als voortstuwing,

streren oude ambachten zoals touw-

aldaar of elders zijn voorzien van een

siaan en smeden. Bovendien kunnen

Kromhoutmotor. Verder willen we de

geïnteresseerde bezoekers genieten van

Bij het artikel over de “Mira Star” in het aprilnummer van “Schip en Werf de

zaak omlijsten met oude motoren en mo

wedstrijden giek- en boegsprietlopen. De

Zee” (bladzijde 28) is verzuimd de naam van de fotograaf te vermelden. De

delbouw. Ook geven wij een ieder de ge

opening van dit nautisch evenement

redactie heeft hier spijt van, want de fotograaf heeft deze foto’s onder voor

legenheid om tweedehands spullen aan

vangt aan op vrijdag 27 juli 2001 om

waarde van naamsvermelding ter beschikking gesteld.

de man te brengen. Indien mogelijk zal

17.00 uur. Alle schepen hijsen tegelijk

De fotograaf is Henky Looman, free-lance fotograaf en verslaggever op Cu

een grachtentocht worden

georgani

hun mast. Vanaf de brug en kade bij het

raçao. De foto's zijn vanuit een helikopter genomen en geven een prachtig

seerd, met belangstellenden worden ge

Scheepvaartmuseum is dit een schitte

beeld van de situatie.

varen of met een voertuig rond gereden.

rend gezicht!

Ze zijn uiteindelijk van de website van de fotograaf ‘geplukf, omdat het overzen

Nederlands

Scheepvaartmuseum

Ook

zullen

In de aangrenzende nieuwbouw kunt u

er

J uli
1 1 /0 7 /0 1

Excellent,

Whale

Island,

Rectificatie

den via email niet lukte in verband met het grote aantal ‘bytes’ van de foto's.

een bezoek brengen aan het nieuwe kan

Nederlands Scheepvaartmuseum

Nogmaals onze excuses met de vermelding dat de foto's (en het artikel) zeer

toor van het "Centrum voor Industrieel en

Amsterdam, Kattenburgerplein 1,

werden gewaardeerd.

Mobiel Erfgoed” waar ook de FONV een

1018 KK Amsterdam.

onderkomen heeft gevonden.

Tel: 020.5232222,

Als u van mening bent dat u aan de

internet: www.scheepvaartmuseum.nl

bovengenoemde voorwaarden voldoet,
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De hoofdredacteur
J.M. Veltman
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Afsluiters (kopie)
BAF bv
Kanaalstraat 7
4 9 0 5 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 0 1 6 2 -4 6 08 40
Fax 0 1 6 2 -4 5 8 4 9 7
E-mail: info@bafbv.nl
www.bafbv.nl

Airconditioning

e a r ch
Compressoren
Deno Compressors
Industrieterrein “De Zaag"
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek
Tel. 0 1 8 0 4 4 2 2 8 8
Fax 0180-522222
E-mail: denocomp@wxs.nl

Constructiepakketten
V » ' P*. ‘ f 'i v

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

■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2 7 0 0 AH Zoetermeer
Tel. 079 - 342 74 33
Fax 079 - 342 45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

Maritieme Techniek

&

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
E-mail: info@promac.nl
www.promac.nl

Maritieme Toeleveranciers

i» r 5 *

Hl Lastoevoegmaterialen
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
8 0 1 4 BH Zwolle
Tel. 038 - 423 95 83
Fax 038 - 423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms

Automatisering

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315LG D ordecht
Tel. 0 7 8 -6 3 0 60 30
Fax 0 7 8 -6 3 0 60 31
E-mail: sales@spectec.
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 98 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 88 88
Fax 0 1 0 -4 0 7 84 44
E-mail: info@nl.abb.com

■ Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0 1 8 0 -5 1 65 88
Fax 0 1 8 0 -5 1 60 64
E-mail: wkmarine@compuserve.com

f l Bouwpakketten
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
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IHC Nube + Staal
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 078-6914520
E-mail: algemeen@nube.ihcholland.com

■ Design/Engineering Office
Van Dam Marine Contracting BV
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK Rotterdam-Botlek
Tel.: 0181-21 89 53
Fax: 0181-21 86 21
E-mail: vdmceng@worldonline.nl

Elga Benelux
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0 1 8 6 -6 4 1 4 44
Fax 0 1 8 6 -6 4 08 80
E-mail: info@elga.nl
www.elga.nl

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

H Management Solutions

■ Medische Scheepsuitrustingen

SpecTec

Van der Laan MediScore
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

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

m Maritiem Projectbureau
B Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV / Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 2 02 90, toestel 13
Fax 0 1 0 -4 1 3 54 69

Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur

like wijrtse

Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 0 2 3 -5 5 7 01 01
Fax 023 - 563 79 44
E-mail: info@lowland.com
www.Lowland.com

BI Maritieme Dienstverlening
Maritiem Trainingscentrum B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0 1 8 1 -3 6 23 94
Fax 0 1 8 1 -3 6 29 81

i

■ Naval Architects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 3 08 52
Fax 0 1 0 -4 1 3 08 51
E-mail: info@groensoet.nl

B Schadebeperkingen
Reconditionering
Taleon Marine
Bisschopsmolenstraat 175
4876 AL Etten-Leur
Tel. 0 7 6 -5 0 1 10 09
Fax 0 7 6 -5 0 1 18 58
E-mail: taleon_marine@wxs.nl

Your e l e c t r i c a l partner
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 0 2 4 -3 7 1 6 3 1 1
Fax 0 2 4 - 3 7 1 6 3 1 0
E-mail: ans@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl

■ Hefkolom/Sectiebouw
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0223 - 61 88 00
Fax 0 2 2 3 -6 1 83 17
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3 144 EG Maassluis
Tel. 0 1 0 -5 9 2 19 66
Fax 0 1 0 -5 9 2 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Maritiem Risico

■ ingenieursbureau

wm

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 7 3 0 ,3 1 7 0 AA Portugaal
Tel. 0 1 0 -5 0 1 22 15
Fax 0 1 0 -5 0 1 25 01
E-mail: inec@worldonline.nl
Website: www.inec.nl

Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 3 6 20 30
Fax 0 1 0 -4 3 6 04 45
E-mail: l.lombert@advisafe-rotterdam.com

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

allehip

marine.» project#

Ailship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0 2 2 9 -5 5 12 0 5 / 5 5 13 06
Fax 0 2 2 9 -5 5 12 92
E-mail: allship@multiweb.nl

B Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0 5 9 8 -3 9 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

Scheepsreparatie

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

■ Vertaalbureaus

Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 078 - 618 08 77
Fax 0 7 8 -6 1 8 30 34
E-mail: info@maprom.nl
Internet: www.maprom.nl

Scheeps-en RegelTechnische 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

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

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

■ Straalbuizen

Bibliotheek voor Varenden
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 23 89
Fax 0 1 0 -4 0 4 73 17
E-mail bw@bart.nl
Centraal Arbeidsbureau
Scheepvaart
Buytewechstraat 3 9 4 1 , Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 7 6 52 44

Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0 1 8 4 -6 7 6 2 62
Fax 0 1 8 4 -6 7 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 0 7 0 -3 5 1 61 71
Fax 070 - 351 78 95

H Schroefpompen
Leistritz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Te!. 033 - 246 0 8 75
Fax 033 - 245 70 25
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■ Turbochargers
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 8 4 4 4
E-mail info@nl.abb.com
TurboNed b.v.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 0 7 8 -6 2 0 52 52
Fax 0 7 8 -6 1 2 32 30
E-mail: turboned@wxs.nl

■ Verfinspectieburo
COT
Zijiweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 0 2 3 -5 3 1 95 44
Fax 0 2 3 -5 2 7 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail; cothaarlem@hetnet.nl

S

C H I P
M A R I N E

FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 0 2 03 98
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 7 7 11 88
Fax 0 1 0 -4 7 7 38 46
Telegramadres: Zeecentra
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 60 70

Colofon
‘Schip en Werf de Zee’ is het orgaan van de Stichting ‘Schip en
Werf de Zee’ waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van het
Kiv! en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 4 4 4 3 33
Fax 0 1 0 -2 1 3 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl
Japanese Marine Equipment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam, T el.0 1 0 -4 1 4 6 4 1 1

Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020 - 523 86 00
Rotterdam Municipal Port Management
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 0 1 0 - 2 5 2 1 0 1 0
Rotterdam Port Promotion Council
Postbus 6788
3002 AT Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 7 7 91 44
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 4 6 1 91

KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
Haringkade 2, IJmuiden
Tel. 0 2 5 5 -5 2 05 01
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 4 1 0 0 9 4
Fax 0 1 0 -2 4 1 00 95

EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 4 1 46 41

e / i W
E R F
T E C H N O L O G Y

NVKK, Nederlandse Vereniging van
Kapiteins ter Koopvaardij
Delftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 4 0 0 5 92
Fax 010 - 240 05 96

VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 5 3 11 65
E-mail: info@vnsi.nl, www.vnsi.nl

Kunsiwachtcentrum IJmuiden
Postbus 303
1970 AH IJmuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0 9 0 0 -0 1 11
Faxnummer Operationele Centrum:
0255 - 54 65 99

Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 0 7 0 -6 2 1 3 4 8 0
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam
Postbus 2 4 4 2 ,3 0 0 0 CK Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 4 60 01
Fax 0 1 0 -2 3 3 00 81
E-mail: kvnr@kvnr.nl
www.kvnr.nl/www.kvnr.org

NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 0 7 0 -3 9 2 52 50
Fax 070 - 392 37 35

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

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. 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.
Redactieadres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 - 241 00 94,
fax 010 - 241 00 95, email swz.rotterdam@vvxs.nl
Uitgever: WYT Uitgeefgroep, Pieter de Hoochweg 111,
3024 BG Rotterdam, Postbus 6438, 3002 AK Rotterdam,
telefoon 010 - 425 59 44, fax 010 - 478 09 04.

■ Waardevolle adressen
Scheepsfinanciering

■ Werktuigkundige
Probleemanalyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0 1 8 0 -6 2 0 2 1 1
Fax 0 1 8 0 -6 2 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

Abonnementen: Nederland ƒ 130,buitenland ƒ 195,- (zeepost), ƒ 210,- (luchtpost), losse
exemplaren ƒ 25,-.
Bij correspondentie betreffende abonnementen het
7-cijferige registratienummer (zie wikkel) vermelden.
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en
worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor
1 november van enig jaar schriftelijk bericht van opzegging is
ontvangen.
Basisontwerp: Peter Snaterse,
Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam
Lay-out: Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam

\ « * < / r r / ( /) / c/.s

uitgeversverbond
Druk: Wyt Offset

G roep u itg e v e rs v o o r
v a k en w e t e n s c h a p

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever,
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Hoofdredacteur: J.M. Veltman
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Advertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890,
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Van Dam Marine Contracting B.V.

in

R ozenburg

(Z -H )

is een in g e n ie u rs b u re a u , voor de O ffshore en M a r it ie m e Industrie,
*4

g e s p e c ia lis e e rd in n ie u w b o u w en v e rb o u w in g e n van m o b ie le o ff
shore ee n h e d e n en schepen.

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar:

Naval A rc h ite c t/P ro je c t Engineer m/v
Werkzaamheden:
■Uitvoeren van hydrostatische berekeningen

Profiel:

- Maken van "stability booklets"

- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

- Voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van stabiliteits-

- Bekend met regelgeving van Classification Authorities

- HTS/TU-Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek

- Kennis van Hydrostatica Software (bij voorkeur GHS)

proeven
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept
engineering/detail engineering

Structural Design Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Ontwerpen en berekenen van staalconstructies

- HTS-opleiding/Scheeps-/werktuigbouwkunde

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept enginee
ring/detail engineering

- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Bekend met regelgeving van Classification Authorities
- Kennis van Finite Element Software
(bij voorkeur Ansys/Staad)
- Technisch inzicht en creatief in het vinden van oplos
singen

Piping Engineer m/v
Werkzaamheden:
- Ontwerpen van piping systems, MK en booruitrustingen

- HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde

Profiel:

- Ontwerpen van P&ID's

- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

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

Auto cad Tekenaars Constructeur O ffs h o re /S c h e e p sb o u w m/v
Werkzaamheden:
- Het maken van Detail Constructie & Werkplaats
tekeningen en MTO's

Profiel:
- HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde
- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

Voor alle genoem de functies geldt:

Indien u geïnteresseerd bent in een van bovengenoemde

- Goede beheersing van de Engelse taal in woord 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:
V an D am M a rin e C o n tra c tin g B.V.
Postbus 1110
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager

DOCKWISE is specialist op het gebied van z w a a r zeetranspo rt v a n onder
m e e r b o o re ila n d e n , c o n ta in e rk ra n e n , b a g g e rm a te ria a l, o n -/o ffs h o re
m odules, etc. M o m en teel v o e rt D ockw ise het m a n a g e m e n t o v e r een
vlo o t van 12 h a lfa fz in k b a re zw aa rtra n s p o rts c h e p en .
H et h o o fd k an to o r va n D ockw ise is gevestigd te B reda. In to ta a l w e rk e n
er 7 5 m e d e w e rk e rs v erd ee ld o v e r de k an to re n in B reda, Houston, Fort
Lauderdale en M a n d e lie u . D a a rn a a s t zijn 5 2 5 zeevare n de m ed ew erke rs
w e re ld w ijd a ctief in z e e r a fw is s e le n d e v o o rg e b ie d e n m et de m eest
uiteenlopende lad in g en . D ockw ise w e r k t volgens een gecertificeerd ISO
9 0 0 1 en ISM M a n a g e m e n t Systeem .

In verband met nieuwbouw en uitbreiding

die opgeleid w illen worden om in diverse

van onze vloot hebben w ij plaatsingsmoge-

allround functies dienst te doen aan boord

lijkheden voor enthousiaste M O 'e rs (M /V )

van onze schepen:

STUURLIEDEN
WERKTUIGKUNDIGEN
MARITIEM OFFICIEREN
DP-0PERAT0RS
HET PROFIEL:

VEREIST WORDT:

Enthousiaste medewerkers met teamgeest.

• Middelbare/Hogere Zeevaartschool

De geschikte

(geldig VBB) • beheersing van MS office

kandidaten

kunnen

zelf

standig werken en dragen een grote mate
van verantwoordelijkheid. Voorts dienen de

GEBODEN WORDT:

kandidaten

• een uitdagende functie in een dynamisch

te beschikken

over

goede

communicatieve vaardigheden en interesse

bedrijf • een arbeidsvoorwaardenpakket

te hebben om zich alle aspecten van ons

conform Dockwise CAO • een goede

b edrijf eigen te maken.

verlofregeling • carrièreperspectieven

SOLLICITATIES SCHRIFTELIJK AAN:
Dockwise B.V., Lage Mosten 23, 4822 NJ Breda
t.a.v. de heer JA.F.M. van Dijk (General Manager Personnel & Organisation)
Telefoon: 076 5484100, Fax: 076 5484299
E-mail: p&o@dockwise.com

DOCKWISE

Voor telefonische inlichtingen vragen naar mevrouw Ingrid de Potter.

