
l
l

e 
JA

A
R

G
A

N
G

 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 
2

0
0

1

W ER F

Special: Baggerbedrijf
W.D. Fairway 

Middenspanningsinstallatie
op de “HAM 318”



PERSONEEL VOOR DE 
MARITIEME SECTOR
APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

ISO 9002

ïfT
OMCMlb

VCA*

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

LOWLAND
IN T ER N A T IO N A L

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


Uitgelicht
42

De ontwikkeling van de 
scheepsvorm van sleephop
perzuigers
Het zal degenen die geïnteresseerd zijn in 
de scheepvaart en scheepsbouw in het al
gemeen en de baggenndustrie in het bijzof> 
der niet ontgaan zijn dat de huidige genera
tie sleephopperzuigers qua verhoudingen 
en vorm behoorlijk afwijken ten opzichte 
van twintig jaar geleden en daarvoor.

49

Meten is weten
Automatisering voor de baggerindustrie. 
IHC Systems ontwikkelt, produceert en 
levert meet- regel- en automatiserings
systemen ten behoeve van de baggerin
dustrie. Het bedrijf werkt wereldwijd en 
richt zich uitsluitend op de baggersec- 
tor, waarin IHC Systems als zodanig 
marktleider is.

De sleephopperzuiger 
“Waterway"
In januari heeft Royal Boskalis Westmin- 
ster N.V. haar nieuwste aanwinst, de 
sleephopperzuiger “Waterway” in ge
bruik genomen. De “Waterway” is speci
aal ontworpen voor baggeroperaties in 
ondiep water en bij uitstek geschikt voor 
het baggeren van slib en zand. Het schip 
is gebouwd bij De Merwede Shipyard in 
HardinxvekKatessendam.

Inhoud
2 Nieuws

8 De Maritieme Markt
Verschillende werelden

10 Boat Industry in Engeland
Een verslag van een bezoek door SWZ

14 DP/Sleephopper simulator MSTC Terschelling
Het wordt steeds duidelijker dat simulatoren een grote bijdrage kunnen leveren aan op

leiding en training van personeel.

20 Middenspanningsinstallatie op de “HAM 318"
De elektrotechniek in de scheepvaart heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen 
en niet in de laatste plaats in het baggerbedrijf.

23 De sleephopperzuiger “Waterway”
In januari heeft Royal Boskalis Westminster N.V. haar nieuwste aanwinst, de sleephop
perzuiger “Waterway” in gebruik genomen.

34 Maand Maritiem

39 W.D. Fairway
Binnenkort de grootste hopperdredger ter wereld.

42 De ontwikkeling van de scheepsvorm van sleephopperzuigers
Er kan gesteld worden dat dit scheepstype momenteel een snelle ontwikkeling door

maakt als het over de scheepsvorm gaat.

46 400 Jaar Verenigde Oostindische Compagnie

49 Meten is weten
Automatisering voor de baggerindustrie

54 De jumbo-sleephopperzuiger "Rotterdam ”
Op 21 juni 2001 heeft IHC Holland de jumbo-sleephopperzuiger ‘'Rotterdam” overgedra
gen aan Anglo Dutch Dredging Company/Ballast Nedam.

59 Atlas krijgt Veiligheids Certificaat
Atlas Personnel Services BV is opgericht in augustus 1986 en heeft zich tot 1997 
hoofdzakelijk gericht op de natte aannemerij, waarbij personeel beschikbaar werd ge
steld aan boord van varend- en stationair materieel.

61 Risk based optimisation of FRC training
Early 1999 LASMO Nederland BV decided to upgrade the offshore crane on their Mark
ham J6A platform enabling the launch and recovery of a Fast Rescue Craft (FRC).

63 Het Neokemp concept

65 Reacties op het artikel “Ezelgedrag”

69 Literatuuropgave

71 Productinformatie

74 Verenigingsnieuws Holland Marine Equipment

76 Verenigingsnieuws

78 Agenda

00 Lijst van adverteerders

79 Maritime Search

Op de voorpagina: Onze Noordzeekust wordt opgespoten (Foto: Flymg Focus).



Centraal meldpunt voor STCW-opleidingen Seatrade 
in Den Helder Awards 2002
Het traimngsinstituut DHTC en ROC Kop 
van Noord-Holland Sector zeevaart/Be- 

drijfsopleidingen hebben gezamenlijk 

een centraal meldpunt opgezet voor zee

varenden die één of meerdere STCW95 
opleidingen wensen te volgen. Ook kan 

via dit meldpunt informatie over het tota

le opleidingspakket worden aange

vraagd.

Het centrale meldpunt is gevestigd in het 

DHTC-kantoor aan de Paleiskade in Den 

Helder, waar van maandag tot en met 
vrijdag tijdens kantooruren een informa

tiebalie is bemand. Als reden voor het 

opzetten van een centraal meldpunt 
noemt ROC's manager bedrijfsopleidin

gen Bert Leljnse: "Zowel ROC Kop van 

Noord-Holland als DHTC verzorgen een

De Technische Universiteit Delft krijgt 
per 1 november a.s. een nieuwe voorzit

ter van het College van Bestuur. Drs. 

Hans van Luijk (58) wordt de opvolger 
van dr. N. de Voogd. Van Luijk is afkom 

stig uit de top van Koninklijke Shell te 

Den Haag en treedt reeds op 1 septem
ber in dienst bij de TU.

De nieuwe collegevoorzitter, die in 1968 

afstudeerde als chemisch technoloog 
aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft 

een 32-jarige, deels internationale, loop

baan bij Shell achter de rug. In vrijwel alle 

fasen van zijn loopbaan onderhield hij re

laties met de researchafdelingen. Gedu

rende het afgelopen decennium richtte 

zich dat ook op het vaststellen van de re- 

searchstrategïe en het toewijzen van de 

middelen daarvoor, alsmede de product
ontwikkeling.

Zo vervulde de heer Van Luijk in de laat

ste tien jaar de functies van algemeen di

recteur Shell Pernis (1990-1992), coör

dinator Manufacturing Oil and Gas 

wereldwijd (1992-19%), lid Executive 

Committee voor Oil Products (1996- 

1998), en President Oil Products voor 

Latijns-Amerika en Afrika van het Oil Pro

ducts Executive Committee (OPE) in Lon
den (1998-2000).

De nieuwe collegevoorzitter zal snel met 

een geheel nieuw College van Bestuur

reeks door Scheepvaartinspectie gecer

tificeerde STCW95 opleidingen voor 

zeevarenden. Het gaat hierbij om wette

lijk verplichte opleidingen voor mensen 

werkzaam in de visserij, handelsvaart en 

offshore-sector. Door het gezamenlijk 

aanbieden van cursussen door DHTC en 

ROC Kop van Noord-Holland was het 

voor velen niet duidelijk waar men zich nu 

precies voor de vereiste opleidingen kon 

aanmelden. Om hierin duidelijkheid te 

verschaften is thans een centraal meld

punt opgezet, waar men eveneens met 

vragen over al onze andere STCW-cur- 

sussen terechtkan”.

De combinatie DHTC/ROC Kop van 

Noord-Holland biedt een nagenoeg com

pleet pakket STCW95 opleidingen, wat

gaan samenwerken. Prof.ir. K.F. Wakker 

draagt het rectoraat op 11 januari 2002 

tijdens de Dies Natalis over, en collegelid 

dr. J.A. Oele verlaat de TU Delft op 1 

maart 2002. Met het nieuwe CvB zal Van 
Luijk sturing geven aan de uitvoering van

Het samengaan van Bosch Automatise- 

ringstechniek en Rexroth brengt een aan

tal verandenngen met zich mee voor de 

in Nederland gevestigde bedrijven. De 

organisatie Rexroth B.V. en de Divisie Au- 

tomatisenngstechmek van Robert Bosch 

B.V. zijn per 1 juli samengegaan onder 

de naam Bosch Rexroth B.V. Hierdoor 

ontstaat één verkoopmaatschappij die 
het complete aandrijf- en besturingspro

gramma op de Nederlandse markt verte
genwoordigt.

De verkopen vinden plaats vanuit een vijf

tal business units. Vanuit Boxtel opereren 

Mobile Hydraulics, Industrial Hydraulics 

en Electric Drives and Controls. De busi 

ness unit Pneumatics is gevestigd in Rot
terdam.

Linear Motion and Assembly Technolo-

uniek is voor Nederland. De Standards of 

Training, Certification and Watchkeeping 

(STCW) voor zeevarenden zijn in 1995 

opgesteld tijdens een internationale con

ventie. Een jaar later is het STCW95 ver

drag vastgelegd door de International 
Maritime Organization (IMO) in Londen en 

vervolgens zijn de standaards ook in de 

Nederlandse wetgeving opgenomen. Dit 

betekent dat zeevarenden verplicht een 

aantal STCW-opleidingen dienen te vol

gen bij een hiervoor door de overheid ge

certificeerd opleidingsinstituut.

Centrale meldpunt:

Tel: 0223.625070, 

fax: 0223.616520, 

e-mail: info@dhtc.nl.

de nieuwe strategienota van de TU Delft, 
die in september gepresenteerd zal wor
den.

De heer Van Luijk is sinds 1 januari bij 

Shell gepensioneerd.

gies, voorheen Star Linear Systems, 

heeft Almere als basis.

De Divisie Automatisenngstechniek van 

Robert Bosch is op 1 juli van Hoofddorp 

naar Zaanstad verhuisd. Dit team blijft 

primair verantwoordelijk voor het pro

gramma van het merk Bosch.

De serviceorganisatie Rexroth Hydroca- 
re gaat verder onder de naam Bosch 

Rexroth Services B.V. Dit servicebednjf 

opent tevens haar zesde vestiging in Ne

derland. De locatie is Zaanstad. Het lan
delijke netwerk van Bosch Rexroth Servi

ces is nu compleet. De andere 
vestigingen bevinden zich in Boxtel (cen

trale), Drachten, Rijssen, Rotterdam en 

Stein. De in Boxtel gelokaliseerde, inter

nationaal opererende organisatie voor 

ABS Hydro Cylinders en Systems & Engi-

K your company Of organisation is 
working in any of these fields:
• Safety at sea.

• Countering marine and atmosphe

ric pollution.

• Innovation in ship operations.

• New IT applications for the ship
ping industry.

You could be in line for a Sea trade 

Award.

Applications are now invited for the 

2002 Seatrade Awards. If you have 

a product, service or system that 

was introduced or approved in 

2001, we want to hear from you!

The Seatrade Awards are free to en

ter, and there are no restrictions on 

the number of entries you can sub

mit. The deadline is the 31st 

December 2001, just fill in the form 

on the enclosed brochure, and we 

will send you all the information you 

need, or go to www.seatrade-glo- 
bal.com

Fourteen years ago the Seatrade 

Awards set out to recognise and re

ward innovation and success in ship

ping. On 22nd April next year, 450 

guests will gather at a glittering din

ner in the splendour of London's 

Guildhall, to applaud the finalists of 

the 2002 Award scheme.

A fifth Seatrade Award is given for an 

outstanding personal contribution in 

any maritime field. If you know of 

someone who deserves special re

cognition why not nominate them as 

the Seatrade Personality of the Year?

Information:

www.seatrade-global.com

neering behoudt de naam Rexroth Hy- 

draudyne B.V.

Tegelijkertijd met de organisatiewijzigin

gen is op 1 juli een nieuwe huisstijl inge
voerd.

Meer informatie: Bosch Rexroth B.V.,

Tel: 0411.651464, 

www.boschrexroth.nl

Drs. G.J. van Luijk nieuwe collegevoorzitter TU Delft

Integratie Bosch 
Rexroth krijgt vorm

mailto:info@dhtc.nl
http://www.seatrade-global.com
http://www.boschrexroth.nl


Voyage Data Recorder
The International Maritime Organisation 

will require the carriage of voyage data 

recorders by many ships from next year. 

Under mandatory regulations expected 

to come into force on 1 July 2002, all 

new passenger ships and all vessels of 

more than 3,000 tonnes will have to be 

fitted with voyage data recorders (VDRs). 

A United Kingdom company, Broadgate, 

has been involved with the development 

of VDRs since 1988 when P&O commis

sioned it to develop one.

By 1991 a pre-production VDR had been 

built and installed on a ferry crossing the 

English channel. Since then millions of 

hours of operating experience have been 

acquired through the installation of near

ly 200 models on passenger ferries, 

cruise liners, oil tankers, bulk carriers 

and container ships.

In April 2000 Broadgate brought out the 

new VER3000 recorder which is fully 

compliant with current and planned regu

lations including the proposed revisions 

to Solas chapter 5, incorporating Interna

tional Maritime Organisation (IMO) perfor

mance standard A.86K20)'' and Euro

pean Union Council Directive on Carriage 

Requirements 1999/35/EC.

Full type approval has been granted in 

accordance with the International Elec

trotechnical

Commission (JEC) technical standard 

61966 after testing and certification was 

carried out by the Defence Evaluation Re

search Agency (Dera) in the UK. It is also 

compatible with IEC 61162 standards 

for input.

The VER3000 continuously records the 

last 12 hours of onboard activity, includ-

Maritieme samenwerking met Singapore
Op 3 en 4 september 2001 organiseer

de de Europese Commissie het busi- 

ness-matching event "Asia Interprise 

2001”. Dit programma heeft tot doel om 

samenwerking tussen Europese en loca

le Aziatische (met name Singaporese en 

Maleisische) maritiem georiënteerde be

drijven te bevorderen. Het kan daarbij 

gaan om samenwerking op het gebied 

van productie, het zoeken en vinden van 

goede agenten, maar ook bijvoorbeeld 

samenwerking op het logistieke vlak.

Op basis van door de deelnemende be

drijven aangegeven interesses worden 

ontmoetingen gearrangeerd met lokale

bedrijven om de eerste contacten voor 

eventuele samenwerking te leggen. Te

vens is het mogelijk om zogenaamde 

last minute meetings ter plekke te rege

len.

Holland Marine Equipment, vereniging 

van maritieme toeleveranciers, is de na

tionale partner in dit project en verzorgt 

de coördinatie voor Nederland. In totaal 

kunnen vijftien Nederlandse bedrijven in 

dit programma participeren. Inmiddels is 

reeds de helft van de plaatsen vergeven. 

Voor bedrijven zijn er aan dit programma 

geen deelnamekosten verbonden. 

Singapore is één van de belangrijkste

maritieme landen in Azië en vormt een 

belangrijke springplank naar de grote

Aziatische scheepsbouw- en scheep

vaartmarkt. Tevens vervult Singapore als 

'jhub' een zeer prominente logistieke rol 

in Azié.

Aansluitend op het matching event von

den van 5 t/m 7 september de maritie

me vakbeurzen Asia Pacific Maritime 

2001 (voorheen Singaport) en de Asia 

Logistics Expo plaats. Voor eerst ge

noemde beurs verzorgt Holland Marine 

Equipment eveneens de coördinatie voor 

Nederland.

Voor Europese bedrijven biedt de combi

natie van matchmaking event en beurs 

dé gelegenheid om in contact te komen 

met nieuwe afnemers en partners en om 

bestaande contacten te verstevigen. 

Bedrijven die deelnemen aan één van bei

de beurzen én het business-matching 

event ontvangen een eenmalige korting 

van ƒ 1000,- op de beursdeelname.

Wilt u meer weten over dit business 

matching event of hieraan deelnemen 

kijk dan op: www.mterprise200l.com.sg 

of neem contact op met Holland Marine 

Equipment, de heer Nick Wessels, tel: 

010.4444333.

The VER3000 playback offers time-synchronised data fusion which allows data taken from 
several sources to be combined and presented together to provide a comprehensive and 
time-related representation of activity. (Foto: CSA Partnership Limited).

ing date and feme; ship's 

position; speed through 

the water and over the 

ground; heading; bridge 

audio (using) eight micro

phones); ship's VHF; the 

ARPA radar picture; depth 

under the keel; the status 

of bndge alarms; rudder 

angle; and engine demand 

and response.

Where fitted, the system 

will also record watertight 

and fire^Joor status, out

puts from hulf-stress moni

tors and wind speed and 

direction.

Being softwarebased, the 

VER3000 playback sys

tem is highly transportable 

so that investigations can 

be set up in the most con

venient location with no 

specialised support or in

stallation facilities required. For simple 

analysis all of the key data can be repro

duced on a standard computer provided 

rt is equipped with the necessary soft

ware.

Another UK Company, Kelvin Hughes, 

has also developed and made a VDR 

designated the NDR-2002 model. This 

has been designed to exceed the IMO 

performance standard A.86H20) for 

shipborne voyage data recorders and 

IEC 61996, in carriage requirements. 

Full type approval has been granted by 

Dera.

The VDR collects data from the various 

sensors on board the ship and stores the

information digitally in an externally 

mounted crash survivable module (CSM). 

The CSM is tamperproof and designed 

to withstand the extreme shock, impact, 

pressure and heat which could be asso

ciated with a maritime incident.

CSM data is stored for the last 12 hours 

using a solid-state memory with an 

acoustic beacon to aid underwater loca

tion. The CSM may thus be retrieved 

from the vessel and the stored data re

played by the authorities for investigative 

purposes.

An option available is a removable stor

age unit (white box) which allows the 

ship’s history to be archived ashore and 

another replay option allows VCR-style

viewing of sensor information, including 

sound and ship's movements on an elec

tronic chart.

Martyn Wilson, CSA Partnership Ltd 

(Broadgate), Dragon Court, Macklin 

Street, London, United Kingdom, WC2B 

5LX.

Tel: +44.20.73167300, 

ax: +44.20.73167400.

Kelvin Hughes Limited, New North Road, 

Harnault, Ilford, Essex, United Kingdom, 

1G6 2UR. Tel: +44.20.85001020, fax: 

+44.20.85000837.

By Edward Crowley, LPS Special Corre

spondent

http://www.mterprise200l.com.sg


GTI Mechanical B.V. opent nieuwe 
locatie met unieke prefabricagehal
GTI Mechanical B.V. heeft 21 juni jongst

leden haar nieuwe prefabricagehal en 

kantoorpand feestelijk geopend. Met de 

verhuizing naar de nieuwe locatie is de in

tegratie tussen GTI Mechanical Rotter

dam en GTI Seton Pijpleidingen een feit. 

Opererend vanuit het gezamenlijke 

nieuwbouwcomplex in Dordrecht, is GTI 

Mechanical B.V. een van de grootste me- 

chanicalbedrijven in Europa. Meest in het 

oog springend is de nieuwe, moderne 
prefabricagehal waarin de productie 

voor industriële en maritieme opdracht

gevers is samengevoegd. GTI heeft geïn

vesteerd in een gestroomlijnd, vergaand 

geautomatiseerd productieproces met 

belangrijke efficiencyvoordelen als resul
taat.

GTI Mechanical B.V. produceert in de 

prefabhal zo'n 1500 pijpstukken per

week; van bulkwerk in koolstofstaal tot 

complexe jacketed pqpen van Hastelloy. 

Om kwaliteit te garanderen, is de pro

ductiestraat voor roestvrijstalen en on

der meer titanium pipespools effectief 

gescheiden van de productiestraten met 

koolstofstaal. Ook de afzuiging kan daar

door goed geregek) worden. Die is, zo

wel in de RVSwerkplaats als in de drie 

bewerkmgsstraten voor ferro, maat

werk.

Medewerkers van GTI demonstreerden 

tijdens de open dagen de verschillende 

machines in de nieuwe productielocatie. 

Onder meer een compleet scala aan 

(doomlbuigmachines, waarmee bochten 

met een radius van 1,5D (buitendiame

ter) kunnen worden gerealiseerd. Boch

ten kunnen hierdoor dichter bij elkaar zit

ten, zodat laswerk minder vaak

noodzakelijk is. Dat kan een aanzienfcjke 

kostenbesparing opleveren. Naast buig- 

machines beschikt GTI op haar moderne 
productielocatie over een CN&brandsnij- 

machine, machines voor mechanische 
laskantvoorbewerkmg, lasrobots en een 

röntgenbunker.

Nadere informatie:

GTI N V.
Gea Peek, Manager Marketingcomrnincate. 

Kosterijland 50,3981 AJ Bunnik.

Postbus 210, 3980 CE Bunnik.

Tel: 030.6569400; 

mobiel: 06.51822574; 

fax:030-6569415; 

email: info@gti-group.com, 

internet: www.gti-group.com

Herziene opzet cursus Scheepsmanagement
Vanaf september 2001 gaan zowel het 

Maritiem Instituut "Willem Barentsz" op 
Terschelling als het Maritiem Instituut 

“De Ruyter” (Hogeschool Zeeland) m Vhs- 

singen de cursus Scheepsmanagement 

in een herziene vorm aanbieden in sa

menwerking met het organisatieadvies
bureau TOP B.V. uit Zoetermeer,

Het Maritiem Instituut 'Willem Barentsz" 

verzorgt de cursus sinds anderhalf jaar. 
Door een intensieve samenwerking met 

TOP B,V. aan te gaan, wil het instituut de 

aansluiting van de cursus met het be

roep verder verbeteren.

Door de samenwerking met het Maritiem 

Instituut "De Ruyter" te intensiveren kan 

men de cursus nu ook in Zeeland volgen. 

TOP (Training Organisatie Personeel) 
B,V, is een middelgroot organisatiead

viesbureau dat een adviserende rol 

speelt bij bedrijven en instellingen in ver 

schillende sectoren. Zo is TOP toonaan

gevend in onder andere scheepvaart en 

aanverwante maritieme sector en grond- 
, weg- en waterbouw.

De adviseurs hebben zich in een aantal 

specialismen bekwaamd. Één daarvan is 

de invoenng van managementsystemen 

die voldoen aan internationale normen 

als ISM, NENfSO, VCA en aan de arbo- 

en milieuwetgeving. Daaruit volgend ko

men de werkzaamheden op het gebied 

van logistiek, ondememingsplanning, or

ganisatieanalyse en -advies.

Een ander specialisme van TOP B.V. is 

het geven van trainingen op het gebied 
van ISM/tSO/ARBO/Milieu en communi

catie.

De samenwerking tussen beide oplei

dingsinstituten en het adviesbureau 

geeft de mogelijkheid om de specialisti

sche kennis van TOP te combineren met 

de kennis en kunde op het gebied van 

nautische vakken van beide opleidingsin

stituten.

Dit moet resulteren in een praktijkgerich

te cursus, waarbij cursisten gedurende 

twee weken een intensief programma 
krijgen aangeboden, waarmee ze daad

werkelijk hun competenties op het ge 

bied van management verder kunnen 
ontwikkelen.

De cursus Scheepsmanagement is ver

plicht voor alle officieren die willen varen 
in de functie van kapitein, l c stuurman, 

hoofdwerktuigkundige of Ie maritiem offi

cier aan boord van zeeschepen met een 

tonnage groter dan 3000 GT/3000 kW 

voortstuwingsvermogen. Voor kapiteins 

geldt deze verplichting ook voor sche

pen onder deze grens.

Voor meer informatie kunt u contact op

nemen met het Maritiem Instituut Willem 

Barentsz', mej. A. Visser (tel: 

0562.446666) of het Maritiem Instituut 

"De RuyterTHZ-Safety de heer H. Gerret- 

sen (tel: 0118.463382).

ISU welcomes prompt 
I M O  action on casualty 
refuge issue
Moves by the »itemational communi

ty to establish new arrangements to 

receive ship casualties have been 

welcomed by the Internationa) 

Salvage Union (ISU).

Jean Labescat, ISU President, says: 
“The International Maritime 

Organization (IMO) has responded 

promptly to a problem shown at its 

worst in the Castor salvage earlier 

this year. This ship, laden with gaso

line, developed a deck crack. The 

ISU salvors responding to the emer

gency were forced to tow the casual

ty over 2,000 miles around the 
Western Mediterranean as they 

sought shelter to perform a shipto- 

ship cargo transfer. Government af

ter government refused their re

quests for shelter. “The latest 

session of the IMO's Maritime Safety 

Committee, meeting earlier this 

month, decided to take action. The 

IMO is to develop guidelines for 

Coastal States in pinpointing places 

of refuge of all types, including ports, 

sheltered waters and safe anchora

ges. Guidelines will also be prepared 

for the evaluation of risks posed by 

casualties »id for advice to Masters 

in emergency situations - including 

actions to be taken by the crew, sal

vage operations and the involvement 

of Coastal States.

Preparation of these guidelines wiH 

be coordinated by the IMO's 

Subcommittee on Safety of 

Navigation. The project is on the 

agenda of the Subcommittee's mee

ting next month. Work has already 

started, with the aim of making early 

progress

MTU sports new corporate identity
MTU will be presenting itself with a new 

corporate identity. On July 12, the com

pany's management introduced the new 

MTU logo, which is an essential part of 

the new corporate look. Two stylized fla

mes - a blue one bearing the "MTU” name 

and a red one - signal the combination of 

modem technology with emotions. The 

blue flame stands for technological 

leadership and innovation. The red flame 

symbolizes the values and qualities of 

MTU: passion, energy, and creativity.

New MTII logo

The new logo can be underscored with a 

claim m the line below the logo: “fascina
tion of power".

It was worded in English as a tribute to 

MTUs high 80 percent export rate and 

addresses clients and company employ

ees alike. The claim addresses the popu

lar fascination with the power and energy 

of MTU engines while also underlining the 

passion and motivation driving the com

pany's employees in their work.

internet: rertiardt@mti>fnednchshafen,com

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


Now that Exxon and Mobil have joined forces, not only do we have wider distribution, 
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Markt PLC’s vertoont aanzienlijke groei
Uit tellingen die de Vereniging FME-CWM 

heeft laten uitvoeren is gebleken dat liet 

totale aantal geleverde PLC’s in het afge

lopen laar met 11% is gegroeid. Vooral 

het segment voor compacte systemen 

springt eruit met een toename van 
17,4%. Hieraan hebben zowel techni

sche ontwikkelingen bijgedragen als de 

steeds belangrijker plaats, die de PLC in

neemt in alle sectoren bij industriële au

tomatisering.

Verrassend bij de telling over het jaar 

2000 is de omvang van de groei.

Het groter aantal verkochte PLC's is te 

verklaren door een veelheid van oorza

ken. Ook bij PLC's wordt het heel gebrui- 

kelijk om hogere programmeertalen toe 

te passen. Ervaren gebruikers beschou

wen dit als een waardevolle aanvulling op 

de genormaliseerde talen volgens EN

6.1131-3 door middel van functiesche- 
ma, ladderdiagram of contactschema. 

De normalisatie hiervan heeft in het verle

den in sterke mate bijgedragen aan de 

groei van de PLC-markt. Belangrijk is 

hierbij ook dat het onderwijs inmiddels 

een generatie technische mensen afle

vert die vanaf de schoolbanken bekend 

is met deze materie.
Ook heel praktische feiten spelen een rol 

in de groei van de PLC-markt. De PLC 

wordt ieder jaar compacter uitgevoerd. 

De betrouwbaarheid (MTBf) neemt toe. 

Voor de gebruiker betekent dit kleinere 

apparatuur, die hij steeds gemakkelijker 

kan onderbrengen en waarvan de be

trouwbaarheid steeds beter is. De open 

communicatie ondersteunt de data-uit- 

wisseling met netwerken. Het gemak in 

de omgang wordt hierbij ondersteund

doordat vooraanstaande fabrikanten een 

uniforme communicatie van de PLC met 

netwerken mogetijk maken op basis van 

een integrale database.

Andere punten die de nu al jarenlange 

groei bij PLC's verklaren is de stapsge

wijze toename van de intelligentie. Een 

recent voorbeeld wordt gevormd door 

de functiemodules, die nu op brede 

schaal worden toegepast. Deze functie

modules nemen specifieke taken voor 

hun rekening. Dankzij hun eigen intelli

gentie verlichten zij de taak van de CPU 

in de PLC aanmerkelijk. De gebruiker kan 

de functionaliteit van deze modules een

voudig instellen. Dit gebeurt door middel 
van parametreren op basis van ervaring 

en knowhow. Hierdoor is de PLC te ge

bruiken voor een groot aantal vaak heel 

specifieke applicaties.

Oe grotere intelligentie bq PLC's is verder 

terug te vinden in applicaties, die nieuw 

zijn voor dit bestunngstype. Dit heeft 

voor een sterke verbreding van het toe

passingsgebied gezorgd Voorbeelden 

zijn de microPLC’s die een groot deel 

van de groei van 17,4% bij de compacte 

uitvoeringen verklaren.

Ook de modulair opgebouwde systemen 

dragen bij aan de groei.

Naast de grotere systemen vallen hieron

der de redundante en fail-safe-uitvoerin- 

gen bij systemen met een hogere be- 

schikbaarheidsgraad.

De groei bij PLC's is hiermee door diver

se factoren te verklaren. Door zijn univer

sele karakter vindt de PLC zijn prominen

te plaats bij een groter aantal 

toepassingen en biedt de gebruiker 

meer gemak en comfort in de omgang.

Nieuwe inspectie 
Verkeer en Waterstaat

Opening met 
vliegende start voor 
CMS TrainingenOp 1 juli 2001 ging de nieuwe Inspectie 

Verkeer en Waterstaat van start. Minister 

T. Netelenbos brengt met de instelling 

van de inspectie een duidelijke scheiding 

aan tussen beleids-, uitvoerings- en hand

havingstaken op het ministerie van Ver

keer en Waterstaat,

De inspectie krijgt een onafhankelijke po

sitie in berichtgeving naar samenleving 

en politiek. Totinspecteur-generaal is be

noemd dr. F.J.H. Mertens. Bij de inspec

tie werken ongeveer 1100 ambtenaren. 

In 1999 heeft minister Netelenbos de 

stoot gegeven tot de oprichting van de 

Inspectie VenW,

Met de start op 1 juli van de Inspectie 

VenW wordt invulling gegeven aan de 

toenemende behoefte in de overheidsor

ganisatie om een scheiding aan te bren

gen tussen beleid, uitvoering en handha

ving. Waar die scheiding er niet is, wordt 

teveel een vermenging van taken en ver

antwoordelijkheden gezien. Naar de 

maatschappij en de burger toe geeft dit 

geen transparant beeld. Om hierin veran

dering aan te brengen, is in 1999 een 

projectbureau begonnen met de voorbe

reidingen van een op andere leest ge

schoeide Inspectie Verkeer en Waters

taat,

Aan de 'knip' tussen beleid, uitvoering en 

handhaving is veel aandacht geschon

ken, Niet alleen krijgt de inspecteur-gene- 

raal een bij wet vastgelegde mogeli|kheid 

tot onafhankelijke rapportages naar 

maatschappij en Tweede Kamer, ook 
tussen uitvoerings- en handhavingstaken 

wordt bi| de inspectieonderdelen een or

ganisatorische scheiding aangebracht. 

De Inspecbe VenW verricht uitvoenngs- 

en handhavingstaken op het terrein van 

vervoer, luchtvaart, scheepvaart, radio

communicatie en waterbeheer. De In

spectie VenW wordt gevormd door de 

bestaande inspecties Rijksverkeersin

spectie, Scheepvaartinspectie, Rijks

dienst voor Radiocommunicatie, Neder

landse Luchtvaart Autoriteit en

Handhavingsdienst Luchtvaart. Op het 

gebied van waterbeheer wordt binnen

kort een onderzoek afgerond, dat inzicht 

moet geven in de inspectietaken op dit 

gebied, die thans bij Rijkswaterstaat zijn 
ondergebracht. Die taken zullen per 1 ja

nuari 2002 bi| de Inspectie VenW worden 

ondergebracht.

Een centrale bestuursstaf, die de Inspec

tie VenW en de mspecteur-generaal on

dersteunt, wordt in Den Haag gevestigd.

Informatie:

Lars Poppes (Ministerie): 070.3517343 

Henk Houtman (Inspectie VenW): 

070.3517484

Burgemeester J.G.A. Baas van de Ge 

meente Wteringen heeft onder grote be

langstelling de nieuwbouw van CMS Trai

ningen in Den Oever officieel geopend. 

Gelijktijdig werd bekend dat het traimngs- 

mstituut voor de maritieme- en offshore- 

sector een grote opdracht uit Korea had 

ontvangen.

Ongeveer 200 topmensen uit de maritie

me- en offshoresector waren donderdag 

31 mei naar Den Oever gekomen om de 

officiële opening van het nieuwe pand 

aan de Havenweg 11 bij te wonen. Bur

gemeester J.G.A. Baas, die de opening 

verrichtte, toonde zich zeer ingenomen 

met de verrassend snelle ontwikkeling 

die CMS Trainingen heeft doorgemaakt 

sinds het instituut zich in Den Oever heeft 

gevestigd.

Het instituut dat veiligheidstrainingen 

voor zeevarenden en offshorewerkers 

verzorgt, beschikte 'n eerste instantie 

over een aantal drijvende faciliteiten in de 

haven van Den Oever. Daar is nu een mo

dem pand bijgekomen dat naast een ze

vental leslokalen en een kantine ook een 

unieke helikoptercrashtrainer bevat. De

ze uit Canada afkomstige installatie, die 

boven een groot zwembad hangt, wordt 

gebruikt om offshorewerkers te leren

hun transporthelikopter bi| een crash in 

zee veilig te kunnen verlaten.

Volgens CMSdirecteur Hans Tbeunissen 

is met de nieuwbouw reeds een vliegen

de start gemaakt. “We hebben een con

tract verworven om in korte tijd 225 

Zuid-Koreaanse offshorewerkers op te 

leiden. Deze mensen worden op het Ne 

derlandse continentale plat ingezet bij de 

afbouw van een groot productieplatform 

dat in Zuid-Korea is gebouwd. Om op het 

Nederlandse plat offshorewerk te mo

gen verrichten, moeten zij een basistrai

ning volgens de normen van de NOGEPA 

hebben afgerond. Een belangrijk onder

deel van deze training is de Helicopter 

Underwater Escape Training (HUETT, al

dus Hans Theunissen, die samen met 

zijn echtgenote Wilma leiding geeft aan 

CMS Trainingen, dat op jaarbasis ruim 

1500 mensen opleidt.

Voor nadere informatie:

CMS Trainingen B.V., Hans Theunissen 

(directeur)

Havenweg 11, Postbus 10,1779 ZG 

Den Oever.

Tei: 0227.512660,

fax: 0227.512663, E-mail:
cemarsaf@xs4all.nl

mailto:cemarsaf@xs4all.nl
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ENERGY (+) TECHNICS 
IS OUR WORLD

Maritime projects, newbuilding and renovation

Bakker Sliedrecht is the electro-technical company for the 
dredging, offshore, fishery and shipping industry. Electric 

installation of maritime projects is our strength, left to us 
your projects are in good hands.

You can rely on our team of specialists for: Engineering 
and turn-key delivery of drive-, control- and automation 
systems, switchboards, MCC’s and control-desks, 
motors, genera- tors and cabling.

Custom-built e-motors for use inboard, on deck and 
submerged ones.

Bakker Repair is specialized in maintenance, repair 
and winding of motors, generators, transformers, in 
high as well as low voltage.

Bakker Sliedrecht stands for top quality and excellent 
after-sales service 24 hours a day, anywhere in the 

world.

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Engineering, Drives, Automation, Switchboards 
Installation and Service.

Phone/Fax +31 (0184) 43 66 66/43 66 77 
P.O. Box 25 3360 AA Sliedrecht - Holland 

e-mail: info@bakker-sl.nl 
http://www.bakker-sl.nl

Bakker Repair B.V.

Revisions, Repairs, Winding, Balancing,
Alignment and Diagnosis.
Phone/Fax +31 (0184) 41 05 55/41 18 53 
P.O. Box 212 3360 AE Sliedrecht - Holland 
e-mail: info@bakker-repair.nl

f t SL I EDRECHT

mailto:info@bakker-sl.nl
http://www.bakker-sl.nl
mailto:info@bakker-repair.nl


Maritieme Markt Menso de Jong

Verschillende werelden

J
an Fritz Hansen, waarnemend di
recteur van de Deense redersver- 
eniging, sprak ongeveer de volgen
de woorden dit voorjaar: “We 
hebben de grootste koopvaardij
vloot ooit, het is de jongste ooit, 
we zijn zeer grote operators van gecharterde 

tonnage. En, we hebben een sterke dollar ge
had, goede marktcondities, zeer zeker in de 
bulk- en tankvaart. De zaken zijn goed en lij
ken zo door te gaan".
Geven we daarnaast een indruk van het Ne
derlandse marktbeeld, zoals verwoord door 
de KVNR, dan lijken Denemarken en Neder
land in twee verschillende werelden te leven. 
Volgens de KVNR kon de lijnvaart profiteren 
van de toegenomen vraag, van kostenverla
gingen en van meer toepassing van iï. In de 
bulkvaart lagen de tarieven 40% tot 70% bo
ven die van 1999. Daarentegen had de koei- 
vaart te maken met dalende tarieven; in de 
chemicaliënvaart was er geen aansprekende 
verbetering van de resultaten; de korte-vaart 
met droge lading was teleurstellend; de veer
diensten werden zwaar getroffen door de ho
ge brandstofprijzen en de negatieve gevolgen 
van de afschaffing van de belastingvrije verko
pen; de zeesleepvaart en de offshore hadden

een licht positief resultaat; 
de zware-ladingreders had
den een moeilijk jaar.

Nederlanders som
berder getint
Maersk als verreweg de 
grootste Deense rederij, 
bovendien werkzaam in de 
florerende lijn- en tankvaart, 
heeft ongetwijfeld een 
stempel gedrukt op Harv 
sen's visie. In Denemarken 
zijn er evenwel ook rederij
en in de korte vaart, met 
veerdiensten, chemicaliën-, 
gas- en koeltransport, in de 
offshore en berging/sleep- 
vaart. Zouden die het zo
veel beter hebben gedaan 
dan overeenkomstige Ne
derlandse bedrijven? Of 
houdt de KVNR de goed Ne
derlandse traditie vast de 
zaken somberder voor te 
stellen dan ze werkelijk zijn? 
Dat laatste lijkt het meest 

waarschijnlijk. Zo had Dockwise in 2000 bete
re resultaten met zware lading dan in het goe
de jaar 1999, zodat het 'moeilijk' misschien 
lag bij het verkrijgen van personeel of het anti
ciperen op komende marktontwikkelingen. 
Vopak had in 2000 betere resultaten bij de 
gasvaart en een goed jaar bij Theodora Tan
kers (ondanks een verslechterende marktsitu
atie), maar laat ons gissen naar het resultaat 
bij de chemicaliënvaart. De inkomsten waren 
hoger, maar de marges stonden onder druk 
door hogere kosten; de samenwerking met 
Essberger resulteerde evenwel in een betere 
benutting van de capaciteit. Michael Adeltoft 
van Essberger zei hierover: “Our partnership 
(met Vopak) has lived up, and indeed excee- 
ded, expectations”. Dat klinkt toch beter dan 
‘geen aansprekende verbetering'. Dit te meer 
daar de tweede helft van 2000 reeds veelbe
lovend was wat zich heeft voortgezet in 2001 
met 10% tot 20% hogere contractvrachten 
dan in 2000. In de grote vaart met parcel tan
kers zag ook Jo Tankers, na een slecht 1999, 
een verbetering in 2000 die begin 2001 door
zette, maar is wat pessimistischer over de 
toekomstige ontwikkeling.

Sleepvaart- en bergingsbedrijf Wijsmuller had

in 2000 zelfs een record resultaat. Daarente
gen deed Smit Internationale het minder goed 
en schildert een tamelijk zwartgallige markt in 
het jaarverslag. De winstafname van Euro
25,5 naar 14,3 mln schrijft de directie im
mers vooral toe aan de zware concurrentie bij 
de havenslepers in WestEuropa, de zwakke 
markt voor de zware-ladingschepen, tegenval
lende offshore, hoge bunkerkosten en de re
organisatie van Smit Land & Marine Contrac- 
ting. Toch nam de productie in 2000 met 
ruim 20% toe. De winstafname is grotendeels 
toe te schrijven aan de sneller gestegen exter
ne kosten (o.a. bunkers) en een toename van 
de rentelasten van Euro 4 naar 10,7 mln. Dat 
laatste is een gevolg van investeringen als de 
overname van het Canadese Rïvtov Marine en 
de uitbreiding van het belang in de Belgische 
Unie van Redding- en sleepdienst, een margi
naal bedrijf. Verder was het resultaat van ber
gingen aanzienlijk lager, namelijk Euro 11,4 
mln, dan in het uitzonderlijk gunstige 1999. Je 
ontkomt dan ook niet aan de indruk dat markt
ontwikkelingen weinig te maken hebben met 
de achteruitgang van Smits resultaten. De 
Westeuropese havenslepers doen het boven
dien al jaren slecht, maar juist in deze markt is 
flink geïnvesteerd. De offshore is inderdaad 
minder verbeterd in 2000 dan velen hadden 
gehoopt, maar het verlies van Contracting, 
ondanks een boekwinst op de verkoop van de 
Smit Semi’s, kan ook een gevolg zijn van een 
onjuist inspelen op deze markt, bijv. door on
geschikt materieel of het aangaan van slechte 
contracten. De aangekondigde noodzaak van 
een reorganisatie bij Contracting wijst in deze 
richting. Maersk had in 2000 een redelijk re
sultaat met de bevoorradingsschepen en zag 
meer vraag en hogere huren voor de boorei
landen. Vele offshore-aannemers hadden in
derdaad een moeilijk jaar, maar maakten toch 
winst. Een uitzondering was Stolt Offshore, 
maar dat kwam voornamelijk door hoge 
meerkosten bij de bouw van een FPSO, een 
nieuwe markt voor het bedrijf.

De koelvaart doet het inderdaad slecht, deels 
als gevolg van onvoldoende vervoersgroei, 
maar vooral door de aanzienlijk toegenomen 
concurrentie van de containerschepen, een 
marktfactor die al jaren speelt en waarop de 
koelreders te weinig geanticipeerd hebben. 
Een uitzondering is wellicht Dole die de laatste 
jaren heeft geïnvesteerd in 100% koelcontai- 
nerschepen. Er zijn bovendien teveel oude,



opgelegde koelschepen die bij de geringste 
marktverbetering weer in de vaart komen. Se- 
atrade ziet veel in consolidatie, maar een po
ging samen te gaan met het Deense Laurit- 
zen mislukte, waarna laatstgenoemde 
bovendien Cool Carriers overnam, een bedrijf 
waarvoor ook Seatrade belangstelling zou 
hebben gehad.
De korte vaart met droge lading publiceert 
geen financiële resultaten; alleen die van indi
viduele schepen, eigendom van een CV, gaan 
naar de vennoten. Er zijn inderdaad CVs die 
slechtere uitkomsten hadden in 2000 dan 
was voorspeld bij het opzetten ervan. Voor 
KVNR-leden als Wagenborg, Royal Amasus 
Hansen, enz. kunnen de resultaten evenwel 
minder teleurstellend zijn aangezien de be
heersvergoedingen voor CV-schepen gewoon 
doorgaan, evenals de inkomsten van schepen 
die voor langere termijn zijn verhuurd, waaron
der Wagenborg’s offshore-schepen.

Alleen tank vaart blijft gunstig
De sombere marktanalyse van de KVNR is 
misschien meer een afspiegeling van de situ
atie in de eerste helft van 2001 dan over 
2000. In de containervaart en bij droge lading 
lopen de vrachttarieven terug. Met minder 
groei bij het ladingvervoer en een voortduren
de stroom van nieuwbouw, behalve van koel
schepen, ziet het er niet naar uit dat er spoe
dig een verbetering zal optreden. Bij de 
ruwe-olietankers, die medio 2001 eveneens 
kampen met aanzienlijk lagere vrachten, is er 
toch hoop. De markt toont immers steeds 
minder interesse in schepen met een enkele 
romp, waardoor de sloop ervan sneller kan 
verlopen dan de nieuwe IMO-regels verlangen. 
Dat geldt ook voor de productentankers. De 
gunstige gang van zaken in de chemicaliërv 
vaart is niet alleen de danken aan het Erika-ef- 
fect, maar in de korte vaart ook aan de gerin
ge nieuwbouw van de laatste twee jaar. In de 
grote vaart loopt het nieuwbouwprogramma 
nu op zijn einde. In tegenstelling tot de LNG- 
markt, is die voor LPG-tankers minder uitbun
dig, maar een reder als Bergesen is toch opti

mistisch.

Ook werelden van verschil
Bij de waterbouwers zijn er kennelijk twee ver
schillende werelden. De bedrijfscultuur bij 
HAM zou immers zo geheel anders zijn dan bij 
Boskalis dat HAM zich uit alle macht verzet te
gen een overname, maar wel wil samengaan 
met het gelijkgestemde Ballast Nedam. De 
vraag is dan natuurlijk waarom HAM dat niet 
eerder heeft gedaan; men kon toch weten dat 
Boskalis zou volhouden. Het lijkt dan ook be
grijpelijk dat de aandeelhouders weinig ver
trouwen hebben in het bestuur van HBG, dat 
er bovendien al jarenlang niet in geslaagd is 
de bouwpoot opnieuw te laten floreren.

Bij de Europese regelge
ving ontwikkelen zich 
thans twee afzonderlijke 
werelden. De nationale au
toriteiten hebben de tech
nische en nautische exper
tise die noodzakelijk is 
voor het overleg binnen 
IMO over nieuwe regelge
ving. Publieke en politieke 
verontwaardiging bij olier- 
ampen als met de Torrey 
Canyon’ in 1967 en vervol
gens met de 'Amoco Ca- 
diz’ werden bezworen met 
de verzekering dat men er 
alles aan zou doen binnen 
IMO. De politiek speelde 
uiteraard een rol binnen 
IMO met o.a. als gevolg 
dat er wel eens onwerkba
re oplossingen gecreëerd 
werden. De experts behiel
den toch de hoofdrol. Het 
resultaat, waaronder Mar
pol, werd min of meer als 
hamerstuk door de natio
nale parlementen aan

vaard.
Nu wil de Europese Com
missie (EC) bij veiligheids
zaken de hoofdrol krijgen, 
maar mist de expertise

van de nationale autoriteiten. In plaats daar
van geeft Brussel, in naam der democratie, 
de politiek meer gewicht bij de besluitvor
ming. Na overleg met de betrokkenen, waar
bij de groenen en consumenten nauwer be
trokken worden, formuleert de EC een 
voorstel waarover vervolgens het Europees 
Parlement (EP) mag meepraten, waarna de 
Raad van Ministers een gezamenlijk stand
punt formuleert dat het EP opnieuw beoor
deelt. Eerst daarna komt IMO in beeld. Uiter
aard krijgt de pers ruimschoots kansen 
hierop in te haken.
De Raad van Ministers lijkt er toch naar te ten
deren meer over te laten aan IMO. Hoevelen 
bij de EC en het EP weten bijv. iets af van de 
gecompliceerde regels van het International 
Oil Pollution Compensation Fund en de Civil 
Liability. Convention die de beperking van de 
aansprakelijkheid van reders regelt. Het is ge
makkelijk te roepen dat de EU een derde laag 
van compensatie voor slachtoffers van olie- 
verontreiniging moet invoeren, maar is het 
waard daaraan tienduizenden manuren te be
steden, indien de International Chamber of 
Shipping meent dat zo’n derde laag zelden of 
nooit zal worden aangesproken, dit te meer 
daar er al overleg is de compensatieplafonds 
in de bestaande conventies te verhogen.
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Verslag J.M . Veltman

Boat Industry in Engeland
Een verslag van een bezoek door SW Z

De hoofdredacteur bezocht op uitnodiging van de British Marine Industries Federation (BMIF) en Trade Partners UK van 20 - 
24 juni Southampton voor een introductie van de Britse maritieme industrie op het gebied van werkboten en recreatiesche- 
pen.

RT 64

Eerste dag
Tijdens de dag van de Beurs werden de vol
gende presentaties gegeven:

Simrad VHF Radiotelephones
Gebaseerd op het ontwerp van de 'handheld’ 
VHF Simrad HT50 is een nieuw toestel ont
worpen dat een 'digital distress function’ be
vat. De GPS positie wordt continu doorgege-

Seaworfc 2001 (Photography by: William Payne)

Drie persvertegenwoordigers uit Nederland, 
een uit Duitsland, een uit Noorwegen en een 
uit Spanje hadden ook gevolg gegeven aan 
de uitnodiging. Onderdeel van dit bezoek was 
een dag op de beurs “Seawork 2001" in de 
haven van Southampton.
BMIF is de handelsorganisatie die zich bezig
houdt met de 'kleine boten industrie'. De orga
nisatie heeft 1500 leden namens alle secto
ren van deze industrie.
Trade Partners UK is het ‘network’ van de Brit
se overheid dat het Britse zakendoen overzee 
bevordert.
De beurs “Seawork” is, zoals men zelf zegt, 
de grootste Europese commerciële maritie
me tentoonstelling van kleinere boten die 
wordt gehouden in een in bedrijf zijnde haven. 
De tentoonstelling betrof: werkschepen, ple
zierjachten, nieuwe producten en diensten en 
havenontwikkeling. Tijdens de beursdagen

was ook een ’confe
rence’ georganiseerd 
met als onderwer- 
pen: ‘Commercial Fis
hing’, ’Marine Civil 
Engineering’ en 'Com
mercial Vessels & 
Workboats’.

Er waren meer dan HD52 
220 bedrijven uit de
UK en van overzee vertegenwoordigd, waar
onder Damen Shipyards.
Ongeveer 40 schepen lagen afgemeerd in de 
haven, waarvan enkele beschikbaar waren 
voor demonstraties. Volgens de organisatie is 
er een groei van 15 % ten opzichte van de 
beurs van vorig jaar.



Hunter Boats - Landau 20 (Photography by: William Payne J

ven aan de radio via het oplaadapparaat.
In 2001 heeft Simrad tevens de RT64 VHF ra
dio uitgebracht, die 54 simplex en semi-du- 
plex internationale kanalen aankan, samen 
met nog 10 eigen kanalen.

Lightmaster and Neptune Marine Trai
ning Software
Verkrijgbaar zijn de volgende programma’s, 
geschikt voor gewone PC:
•  Small Craft Radar Training Simulator;
• VHF DSC Simulator for GMDSS Training;
• Lightmaster Marine Lights Simulator;
•  Fogmaster Sound Simulator:
•  Tidal Navigation Tutor:
•  PC Route Plotting and Passage Planning;
•  GPS Waypoint Manager;
•  PC Tide Tables for the UK and Europe. 
Vereisten: Windows 3.1/95/98/NT4.

Wavestream Bilge System
Het Workboat Wavestream Bilge System’ is 
ontworpen om olie en lenswater te scheiden 
alvorens dit overboord te pompen. Het past in 
alle huidige lenssystemen en heeft een verwis
selbare patroon. Deze patroon neemt de olie 
in zich op en kan na verwisseling aan wal wor
den weggedaan.

De middag van de eerste dag werd verder be
steed aan demonstraties van diverse bijzon
dere vaartuigen in de haven van Southamp
ton, waarbij de bezoekers aan boord konden 
meevaren. Interessante ontwerpen hierbij wa

ren:

RTK Marine LSB 709 Logistic Support 
Boat
De RTK Marine Logistic Support Boat van 9 
meter is ontworpen en ontwikkeld om het Brit
se leger een multi-purpose schip te verschaf
fen voor een veelvuldigheid van militaire taken 

op rivieren en in kustgebieden.

De gegevens zijn:

Totale lengte: ca. 9 m
Breedte 2,90 m
Diepgang (geladen) 0,60 m
Leeg gewicht 5000 kg
Max. lading 2000 kg
Max. snelheid 31 kts

De GRP romp is van het type a-symmetrische 
catamaran en wordt aangedreven door twee 
turbodiesels van 210 HP bij 3600 omw/min 
via twee tandwielkasten en waterjets. Het 
schip is extreem wendbaar en heeft een ‘bol- 
lard pull' van 16 kNewton.

Hunter Boats Ltd. Landau 20
Het wat ouderwetse uiterlijk van deze boot, 
vestigt niet onmiddellijk de aandacht op zijn 
uitstekende vaareigenschappen. Het is een 
bijzondere ervaring om ermee te varen. Door 
de opmerkelijke rompvorm heeft het schip 
een bijzondere stabiliteit bij alle vaarten en 
krachtig bochtenwerk.
De bijna verticale boeg gaat bij de waterlijn 
over in een scherpe W orm waardoor 'slam- 
ming’ sterk wordt verminderd. Verder onder 
water bevinden zich twee tunnelvormige uit

sparingen die tot aan de spiegel doorlopen en 
achteraan licht naar beneden afbuigen. Tus
sen de tunnels bevindt zich een normale vlak
ke kiel met op de spiegel de buitenboordmo
tor.
De vorm van de tunnels geeft bij het varen 
een bijzondere dwarsscheepse stabiliteit. Bij 
lagere snelheden produceert het schip nau
welijks golven. Bij aanzetten tot maximum 
snelheid (30 kts met 90 HP 4-takt) is er nau
welijks een 'hump', het planeren gaat zeer ge
leidelijk. Het is mogelijk om zonder problemen 
op volle snelheid het zog van andere schepen 
te kruisen en op zee blijft het schip zeer sta
biel op de golven.

Afmetingen:
L.o.a. 6,10 m
Breedte: 2,24 m
Gewicht (zonder motor) 834 kg.

Tweede dag
De tweede werd besteed aan bezoeken en 
presentaties van bedrijven.

Halmatic Ltd.

Halmatic - GRP hal (Photography by: William 
Payne)

Halmatic is de bouwer van allerlei soorten 
werkboten, zoals patrouilleboten, Multkole 
Vessels (MRVs), Rigid Inflatable Boats (RIB's), 
Fast Patrol Boats, enz., zowel in staal, alumini

um em GRP.
Bij het gebruik van kunststof voor het bouwen

RTK Military Jet Workboat (Photography by: William Payne)



Twintex Normaal GRP

De hars is al verwekt in de glasvezel 
(Hars 30%, glasvezel 70 % (gewicht)

Hars moet later aan de glasvezel worden 
toegevoegd

Praktisch geen holtes na het vormen Bevat altijd holtes

Smelt zonder chemische reactie. Niet giftig; 
geen gasontwikkeling

Chemische reactie en styrenevorming tijdens 
fabricageproces

Geen vorming met de hand nodig. Droge 
materiaal kan in de vorm worden gelegd

Aanbrengen van de lagen in de vorm is 
arbeidsintensief

Materiaal is droog bij kamertemperatuur 'Pikt bij kamertemperatuur

Bevat geen vocht en is ondoordringbaar 
voor water Kan water opnemen

Onbeperkt houdbaar bij opslag Beperkt houdbaar

Goede vuurvertragende eigenschappen 
van zichzelf

Noodzakelijk om een vuurvertrager toe 
te voegen

Vergelijking Twintex - Normaal GRP

met een hydraulische ram wordt de doom 
vervolgens uit de ontstane pijp geperst.

Griffon Hovercraft Limited
Bijzonder interessant was het bezoek aan de 
ze Hovercraft werf in Southampton. Na een 
uitleg over de mogelijkheden van dit type 
schip werd het gezelschap in de gelegenheid 
gesteld de aanwezige schepen van onder tot 
boven te bekijken.
Het zijn volledige amfibische schepen. Ze kun
nen opereren op water, land, zandbanken, 
moddervlakten, moerassen, ijs, rotsen en 
stroomversnellingen met snelheden van 25 
tot 45 knoop, afhankelijk van het type. Ze zijn 
thans alle voorzien van dieselmotoren met de 
bijbehorende betrouwbaarheid, zuinigheid en 
geluidsniveau. Ze varen met bijzonder weinig 
spray en golfvorming bij hoge snelheid.
Bij een discussie over een verondersteld 
hoog brandstofverbruik, werd met overtui
ging betoogd dat de weerstand in het water 
praktisch nihil is, waardoor het vermogen, be
nodigd voor de 'liftventilatoren' ruimschoots 
wordt gecompenseerd.
Een van de hoogtepunten van het bezoek was 
‘dinner at Isle of Wight Bay Watch Restauranf. 
Vanuit de haven van Southampton was ver
voer per Griffon-hovercraft georganiseerd 
waarbij het gezelschap werd afgeleverd op 
het strand van het Isle of Wight vlak voor het 
restaurant. Het vervoer verliep zeer comforta
bel; het leek nog het meest op het vliegen 
met een klein vliegtuig.

Ter illustratie nog twee foto’s van de kleinste 
en de grootste uit de serie met de bijbehoren
de gegevens.

Griffon 8000TD - the first of five new hover
craft for the Indian Coastguard

Halyard's filament winding plant'(Photography by:William Payne) [naast elkaar]

van deze schepen werd het bezoek gewezen 
op een interessante ontwikkeling. Het is een 
product oorspronkelijk ontwikkeld in Frankrijk 
met de naam Twintex.
Veel bijzonderheden waren nog niet te verkrij
gen maar hieronder volgt een overzicht van 
de verschillen met GRP.

Halyard (Marine & Industrial) Limited
Halyard fabriceert o.a. uitlaatsystemen, flexi
bele aandrijvingen, GRP pijpen en schroefas
doorvoeringen voor kleinere schepen.
Een bijzonder product is de z.g. ‘waterlift si- 
lencer'. Dit is een uitlaatdemper voor motor
vermogens van 10 kW tot 1000 kW waarbij 
het uitiaatkoelwater van de motor in de uitlaat- 
leiding wordt geïnjecteerd. Het materiaal is 
GRP.
Het mengsel uitlaatgasAoelwater wordt in 
het onderste gedeelte van de silencer toege
laten. In een scheidingschot is een standpijp 
aangebracht van een bepaalde lengte. De uit
laatgasdruk drukt het water omhoog in de 
standpijp en blaast er vervolgens doorheen. 
Hierdoor wordt het uitlaatgeluid tot 40% gere
duceerd en het uitlaatgas wordt gekoeld. Het 
mengsel wordt vervolgens afgevoerd naar 
buitenboord.
Deze dempers kunnen op maat worden ge
maakt. De nodige GRP pijpen worden ter 
plaatse gefabriceerd d.m.v. de filament win
ding’ methode. Getwist glasdraad wordt met 
hars ingesmeerd en op een doorn gewonden. 
Daarna in een oven bij 100 °C uitgehard en

De 375TD

GRP-demper in productie.



Length (m) hovering 
Beam (m) hovering 
Height (m) hovenng 

Passengers (excluding crew)
Minimum crew 

Maximum payload (tonnes)»
Normal endurance (hrs)
Fuel consumption (litres/hr)
Speed at full payload (knots)
Engine type- (Diesel)
Power(kW/HP) per engine 
Approximate obstacle clearance (m) 
Maximum recommended wave height for 
passenger operation (m)

375TD 8000TD

6.60 21.20
3.40 11.00
2.25 5.52

4 6380
1 2

0.30 9.30
6.0 3.5
12 230
25 40

1 x Land Rover 2 x MTU
83/111 596/800

0.28 1.25

0.6 2.0

Nadere gegevens bij:

Ms. Katie Amott
British Marine Industries Federation 
Marine House, Thorpe Lea Road 
Egham, Surrey TW20 8BF 
United Kingdom 
Tel: +44.1784.223600, 
fax: +44.1784.439678.
E-mail: export@bmif.co.uk, 
website: www.bmif.co.uk

of bi| de redactie in Rotterdam.

• Maximum payload figures denote payload 
for an open basic welkleck craft (without 
main cabin, but with crew cabin), the craft 
containing full ballast, full fuel for the end
urance shown, and with the number of crew 
shown.

Derde dag
Het bezoek werd besloten met een kort rond
gang door het havenbedrijf van Southampton. 
Het meest interessante onderdeel daarvan 
was een kijkje in het VTS Centre. Dit was pas 
gemoderniseerd, maar niet nieuwer dan an
dere, hedendaagse centra.

Al met al waren het interessante dagen, waar
bij we zeer gastvrij ontvangen zijn.

Drie Griffons op snelheid

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

E n e rg ie w e g  6 - 2404  H E  A lp h e n  a a n  d en  R ijn . 
T e le fo o n  0 172  - 43.16.21, fa x : 0172 - 4 4 .29 .5 4 .RIJDAM BV

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

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 010 - 454 94 52 

454 94 60 
Fax:010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

*  Hijs-, transport- en installatiewerk met behulp van drijvende 
bokken en kraanschepen.

*  Bergingen op de binnenwateren.
*  Vissen van verloren ankers en kettingen.
*  Opruimen van bruggen, steigers, meerstoelen, palen, enz.
*  Verhuur van duikers en duikvaartuigen.
*  Verhuur van pompen, slangen, lieren, takelblokken, 

compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

mailto:export@bmif.co.uk
http://www.bmif.co.uk


Special Baggeren Door W .G. W erner'

DP/Sleephopper simulator 
MSTC Terschelling
Het wordt steeds duidelijker dat Simulatoren een grote bijdrage kunnen leveren aan opleiding en training van personeel. Dat 
de luchtvaart niet meer zonder kan en de zeevaart de noodzaak steeds meer gaat voelen is alleen al begrijpelijk als men be
seft hoeveel vlieg- en vaaruren hiervoor tegenwoordig nodig zijn. Een belangrijk punt is ook de mogelijkheid om storingen, 
ongelukken, enz. ‘na te spelen’ om de oorzaken te kunnen achterhalen.
Er is nu ook een simulator voor het baggerbedrijf op Terschelling.

Hoofdstuk 1: Sleephopper simu
lator.

1.1: Algemeen:
Een van de Simulatoren die het MSTC op Ter
schelling rijk is, is een sleephoppersimulator. 
De basis van de sleephoppersimulator is een 
'full mission bridgesimulator', immers een 
sleephopperzuiger is een zelfvarend schip 
dus waarom zouden we geen gebruik maken 
van de al aanwezige apparatuur? Op deze ba
sis is een hoeveelheid randapparatuur aange
bracht die het hele baggeraspect moet simu
leren waarbij zelfs het walpersen mogelijk is, 
maar in vereenvoudigde vorm.

Het doel van deze sleephoppersimulator is 
het simuleren van het manoeuvreren met een 
sleephopperzuiger gedurende een baggercy- 
clus.

Een baggercyclus bestaat uit vol- en leeg va
ren, zuigen en lossen. Dit lossen kan weer op 
een verschillend aantal manieren gebeuren

zoals rainbowen, walpersen, lossen via de 
zuigbuis (afstorten van een onderzeese lei
ding of kabel) en dumpen. Met de sleephop
persimulator kunnen dan de manoeuvreer- 
technische aspecten worden getraind die 
tijdens deze cyclus optreden.

Bovendien kan met de simulator een Vaarom- 
geving' worden gerealiseerd die de realiteit 
goed benadert. Onder een Vaaromgeving' 
wordt dan verstaan: verkeersdichtheid, ge
bied waar men in vaart (nauw/risicovol vaar
water, aanwezigheid van een VTS>, geografi
sche/meteorologische aspecten (stroom, 
wind, zicht, waterdiepte). Een van de moeilijk- 
ste aspecten die bij het baggeren aan de orde 
komen zijn de krachten die ontstaan in de 
zuigbuizen tijdens het baggeren. De zuigkop- 
pen 'rusten' dan op de bodem met een be
paalde druk (door de massa van de zuigbuis) 
en een zuigkracht (vacuüm) die door de bag- 
gerpomp wordt opgewekt. Deze massa en 
vacuüm wekken een sleepweerstand op die 
gesimuleerd moet worden weergegeven.

1.2: Full mission bridge simulator:
Om een beter begrip te krijgen van de sleep
hoppersimulator is het nuttig eerst de basis 
van deze sleephoppersimulator nader te ver
klaren. De basis is een full mission bridgesi
mulator. Deze simulator bestaat uit de volgen
de componenten:
•  een scheepsbrug met alle relevante appa

ratuur
• een buitenbeeld over de gehele horizon (dit 

wil zeggen 360° (field of view)
•  een aantal computers waarin rekenpro

gramma’s, databases, etc. worden ver
werkt.

Scheepsbrug:
Bij het ontwerpen van deze scheepsbrug zijn 
zoveel mogelijk 'echte' scheepscomponenten 
geplaatst op de brug. Onder deze componen
ten wordt o.a. verstaan: radars (2x), 
(D)GPS/LoranC, telegraaf (voor 
hoofmotor(en), boeg- en/of hekschroef), 
stuurstand, dopplerlog, sallog, windsensor, 
echolood, tijdmeters, kompassen (repeaters), 
elektronische zeekaart, verlichtingspanelen 
(navigatieverlichting en extra verlichting), 
stuurautomaat, etc. De bedoeling van dit ont
werp was om de brug zo echt mogelijk te la
ten functioneren.
De consoles staan in de zogenaamde T (E) 
vorm, De middenconsole bevat de middelen 
voor het manoeuvreren van het schip en de 
voorconsoles de radars en andere appara
tuur. Bovendien is er nog een brugvleugelcon- 
sole aanwezig waarmee men het schip kan af
meren (dit om een beter zicht te creëren op 
de kade tijdens het afmeren). Neemt men de 
bediening over op de brugvleugelconsole dan 
zal bovendien het buitenbeeld Verspringen’ 
zodat het lijkt alsof men werkelijk op de brug- 
vleugel staat.

De apparatuur op de brug wordt met de simu
lator verbonden door een 1/0 computer. Deze

* Ing. W.G. Werner is verbonden aan de simu
lator op Terschelling
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De scheepsbrug



Pijpstandaanwijzing

computer zet de signalen van de apparatuur 
over naar signalen die voor de simulator com
puters te begrijpen zijn. Dit moet natuurlijk in 
twee richtingen werken want bijvoorbeeld de 
(D)GPS moet weer van de simulator een posi
tie krijgen waar het schip zich bevindt.

Het buitenbeeld:
Het buitenbeeld wordt gepresenteerd over 
een horizon van 360°. Dit wordt gerealiseerd 
met een grote, snelle computer en een tiental 
projectoren. Elke projector beslaat een boog 
van ongeveer 40°. Hierdoor ontstaat aan bei
de zijden van het beeld een stukje overlap van 
ongeveer 2°. Deze overlap (ook wel soft edge 
genoemd) is nodig om het buitenbeeld Vloei
end’ af te stellen. Hierdoor ontstaat een mooi 
egaal beeld zonder 'naden'.

De snelheid van de computer is van groot be
lang voor de vloeiende beweging van het 
schip maar ook voor de vloeiende bewegin
gen van andere schepen die in de omgeving 
varen en dus ook buiten te zien zijn.
Alle computers (7 stuks) en elementen zijn ge
koppeld aan een netwerk zodat dit een geheel 
wordt. Dit wordt dan een full mission bridge si

mulator genoemd.

1.3: De Sleephopper simulator:
Zoals eerder vermeld is deze simulator geba
seerd op de full mission bridge simulator. Om 
hiervan een Sleephopperzuiger (SHZ) te ma
ken is een hoeveelheid randapparatuur nodig.

Deze randapparatuur bestaat uit de volgende 

onderdelen:
• pijpstandaanwijzing (zowel voor BB als SB 

zuigbuis);
• survey computer met weergave op een

monitor;
•  beladingcomputer (in de baggerwereld 

wordt dit TDS=Tonnen Droge Stof ge

noemd);
•  hopperparameters;

Pijpstandaanwijzing: 
Wat men op een SHZ 
ook moet kunnen 
zien is de stand van 
de zuigbuizen onder 
water (ook wel dred- 
geview genoemd). 
Hiervoor is aan boord 
een systeem aanwe
zig die op bepaalde 
punten op de zuig
buis de heersende 
waterdruk meet en 
hiermee is dan de 
diepte van dat punt 
bekend, en hiermee 
dus de stand van de 
zuigbuis. Op de simu

lator wordt dit niet zo bepaald. De pijpstan
daanwijzing is een softwarematige aanwijzing 
van de zuigbuis. Men kan wel de zuigbuis een 
boven- of onderknik laten maken, dit wordt 
dan ook zichtbaar op de schermen (een voor 
SB en een voor BB zuigbuis). In dit scherm 
worden een aantal belangrijke dingen weerge
geven. Dit zijn:
•  dwarsaanzlcht van de zuigbuis;
•  bovenaanzicht van de zuigbuis;
•  achteraanzicht van de zuigbuis;
•  verder thermosbalkjes die de persdruk, 

zuigdruk (vacuüm), productie, enz. aange
ven;

•  kruismeter die de mengselsnelheid en de 
mengselconcentratie aangeeft (deze twee 
samen is dus de productie van de SHZ, 
hoe hoger het kruispunt van deze twee aan
wijzers ligt hoe hoger de productie van de 

SHZ);
•  bovendien zijn de waarden van de scheeps- 

snelheid (over de grond) en het getij af te le

zen.

Al met al geeft dit scherm een overzicht van 
de status van de zuigbuis en de productie die 
hiermee gehaald wordt.

Surveycomputer:
Dit is een PC met een sur- 
veyprogramma van een 
baggermaatschappi). De
ze computer heeft als eni
ge een input van de DGPS 
positie. Deze positie 
wordt dan weergegeven 
op een monitor in de (elek
tronische) omgeving waar
in gewerkt wordt. Deze 
omgeving wordt door de 
surveyafdeling van een 
baggerbedrijf zelf ge
maakt. Deze computer is 
goed te vergelijken met 
een elektronische zee

kaart, met het verschil dat de waterdiepten 
hierin zeer nauwkeurig zijn weergegeven 
(men moet immers wel eens baggeren met 
een nauwkeurigheid van enkele centimeters). 
Als men de schaal van deze weergave veran
dert naar grotere waarden (klein gebied) dan 
zal ook het silhouet van het schip worden 
weergegeven. Bovendien wordt ook de bewe
ging van de zuigkop weergegeven. Dit houdt 
in dat wanneer we met een ander hoppermo- 
del varen, ook het silhouet in de survey moet 
worden veranderd. Dit is te realiseren in een 
aantal minuten. Het surveyprogramma werkt 
voornamelijk met UTM (UnK/ersal Transverse 
Mercator) coördinatenstelsel. Hiervoor wordt 
de DGPS positie geconverteerd naar UTM 
m.b.v. een omrekenprogramma in de survey
computer. De lengte en de breedte zijn dus af 
te lezen in Northings en Eastings. Een goed 
surveysysteem met een goede bijbehorende 
survey is van vitaal belang voor de goede en 
rendabele uitvoering van een baggerwerk,

Beladingcomputer:
Op alle SHZ is tegenwoordig een belading
computer aanwezig. Het hoofddoel van deze 
computer is het bepalen van de hoeveelheid 
materie die getransporteerd wordt. Dit is dus, 
samen met de factor tijd, de productie van de 
SHZ. Het grote probleem is altijd geweest: 
hoe kunnen we nu nauwkeurig bepalen hoe
veel lading we bij ons hebben? Hiervoor heb
ben we een aantal gegevens nodig van het 
schip. Om deze gegevens te verkrijgen zijn 
sensoren aan boord geplaatst die de status 
(voornamelijk diepgang/deplacement) van het 
schip bepalen. In het beun (ook wel hopper 
genoemd) wordt m.b.v, geluidsgolven be
paald waar de harde laag zich bevindt (deze 
methode is vergelijkbaar met de werking van 
een echolood). Deze harde laag is een indica
tie voor de hoeveelheid tonnen droge stof die 
zich in het beun bevindt. Met het deplacement 
van de SHZ (in beladen toestand) is dan de 
hoeveelheid lading te bepalen maar ook het 
gewicht van de lading (kg/m3).

Surveycomputer



Z in in een uitdaging?
u k u n t  b ij A t l a s  a l l e

KANTEN o p !
fa

1. U zoekl een nieuwe maritieme uitdaging/
2. U heeil een marilieme M BO /HBO  ople id ing voltijoiiJ 

(of gelijkwaardige werkervaring)?
1 U bezit een geldig vaafbevoegdheidsbewijs, keuringen 

en monsterboekje?
4 U heeft ervaring in de baggerindustrie en/of op de 

grote- en kleine handelsvaart?
5. U wenst te varen op verschillende schepen van reders 

en/of baggermaatschappijeft?
6. U w ilt u verlofperioden ze lf kunnen inplannen?
7. U zoekt een organisatie waar persoonlijke aanpak en 

aandacht heel normaal is?
8 . U wenst stipte uitbetaling van uw gage en declaraties?
9. U zoekt goede arbeidsvoorwaarden (pensioen, spaarloon, 

korting op hypotheek, etc). □
10. U heeft een uitstekende werkmentalileit en lange tijd  

(acht weken) van huis is geen probleem?
1 1. U vindt hel gezegde “ afspraak is afspraak" heel normaal? □
12. U heeft op d it moment een vast dienstverband (> I jaarl? □

Tel de aantal keren ja en raadpleeg ons advies!

□
□
□
Q

□
□
□
□

A tla s  P e r s o n n e l  S er v ic es  bv
Postbus 307, 1000 AH Amsterdam 
Kabelweg 37, Amsterdam
Tel. (020) 5840800; Fax (020) 6881909 
Badhuisstraat 109-b, Vlissingen
Tel. (01 18) 418927; Fax (0118» 418329 

Hoogstraat 117-b, Rotterdam
Te l. (010) 102134411;Fax (010) 2134368 

W ebsite: www .atlasserv.nl 
E-mail: info@atlasserv.nl

Ons advies:

I-4  punten, zeer lage score en de eerlijkheid gebied ons helaas te 
vermelden dat w ij voor u weinig mogelijkheden zien om via Atlas 
aan het werk te gaan.

5-8 punten, lage score, maar indien u van de eerste v ijf vragen er 
drie met ja beantwoordt dan w illen w ij toch graag onze mogelijk
heden met u bespreken. Indien u de eerste vijf vragen minder dan 
drie keer met ja heeft beantwoord, zien w ij voor u weinig moge
lijkheden om via Atlas aan het werk te gaan.

9-10 punten, neem de uitdaging aan en bel ons direct om uw 
mogelijkheden te bespreken. Diverse contractvormen zijn moge- 
lijk.

II-1 2  punten, u scoort de maximale punten. Dat is een prima 
basis om via onze organisatie aan het werk te gaan. Een contract 
voor onbepaalde tijd behoort zeker tot de vele mogelijkheden.

EMCÉ Winches
40 years of design expertise

MACHINEFABRIEK

EMCE

Manufacturer of winches 
and hoisting equipment 
11-70 Ton) tailored to suit 
your application. Perfect 
solutions in terms of quality, 
performance, durability and 
safety for customers in the 
international shipbuilding, 
offshore, dredging, construc
tion, mining and theatre 
markets together with ge
neral industry.
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Op de simulator wordt dit weergegeven op 
een monitor met een grafiek. Deze grafiek 
heeft op de x-as de eenheid bjd (in min) staan 
en op de y-as het gewicht (in tonnen) en de 
hoeveelheid (in m3).
Als een SHZ begint met laden zal de laadcur- 
ve steil omhoog lopen. Op een gegeven mo
ment gaat het water (dat meegezogen wordt 
tijdens het baggeren) weer uit het schip lopen 
(overflow). Hierdoor zal de laadcurve minder 
steil gaan lopen, er gaat immers materie met 
water het beun in en het water loopt er alleen 
weer uit. Dit is goed op de simulator te zien. 
Hiermee hebben we het moment van overflow 
kunnen nabootsen. Dit is van belang omdat 
met sommige baggerwerken geen overflow 
mag worden gebruikt (dit is voornamelijk met 
het baggeren van verontreinigde slib).

Beladingscomputer

Hopperparameters:
Met deze parameters kan men van tevoren in
stellen met wat voor een zuigwaarden men
gaat zuigen. Dit omvat de volgende onderde

len:
•  Draghead friction loss PS/SB, hiermee 

wordt de zuigverliesfactor tijdens het zui
gen over de sleepkop ingesteld. Een hoge
re waarde betekent meer drukverlies en 
meer vacuüm (en kan ook meer zuigpro- 

ductie betekenen).
• Dredgeability, dit is een schaalfactor waar

mee de zuigbaarheid van de grond kan 
worden ingesteld. Een hogere waarde be
tekent gemakkelijkere erodeerbare grond.

•  Knifelength PS/SB, hiermee wordt de mes
lengte ingesteld t.o.v. de onderrand van 
het vizier. Een grotere meslengte betekent 
tevens grotere sleepkrachten.

•  Visorchoice loose/fixed, hiermee wordt ge
kozen of men met een los of een vast vizier 
zuigt. Met een los vizier maakt het niet uit 
of men met bovenknik of onderknik zuigt. 
Het vizier past zich aan het profiel van de 

bodem.
• Groundresistance, dit is een schaalfactor 

waarmee de snijweerstand per meter 
steekdiepte van de sleepkop wordt inge

steld. Hoe groter de waarde, hoe groter de 
weerstand. Deze weerstand treedt alleen 
op als de steekdiepte van de messen of 
een vizierrand groter dan nul is. In het pro 
gramma is nog een interne schaalfactor 
opgenomen. Snijweerstand = 70 x groun
dresistance x steekdiepte x kopbreedte x 
jet-invloed. Als de jetpompen uit staan is de
ze 1, en als de jetpompen aan staan is dit #
1 afhankelijk van letvermogen en dredge
ability.

Voorbeeld: Voor een steekdiepte van 0,1 m 
en een kopbreedte van 3,5 m, jetpompen 
uit en groundresistance = 5 geldt: Snij
weerstand = 70 x 5 x 0,1 x 3,5 x 1 =
122,5 kN. De totale weerstand van de 
sleepkop wordt gevormd door de snij- 
kracht en de wnjvingskracht, die ontstaat 
door de normaalkracht van de sleepkop op 

de bodem en een wrijvingscoefficiënt.
Swell compensator pressure 

PS/SB, in baggertermen instelbaar tus
sen 10 en 100 bar (1.000.000 tot 
10.000.000 Pa). Deze druk bepaalt de 
draadkracht tijdens het zuigen, wanneer 
de deiningscompensator omhoog 

staat.
Hopper max., dit is de hoogte in

stelling van de overflows.
• Hopper initial content, dit is de 
stadwaarde voor een hoeveelheid 
mengsel in m3 in het beun bij aanvang 
van het zuigen.
• Hopper initial wetload, dit is de 
startwaarde voor een hoeveelheid zand

als deel van het mengsel dat in het beun 
aanwezig is bij aanvang zuigen (dit is te ver
gelijken met een resttading zand na bijvoor
beeld walpersen).

• Density situ, dit is de dichtheid van het ma
teriaal dat op de bodem ligt dat opgezogen 
gaat worden.

• Main engine power PS/SB, dit is het be
schikbare totale hoofdmotor vermogen

• Sandpump from boardnet, dit is een indica
tie of de baggerpompen worden gevoed 
van het boordnet of bijvoorbeeld door een 
aparte motor. Dit is van belang voor het be
schikbare manoeuvreervermogen van de 

SHZ.

Alarmen:
In de dredgeview schermen worden ook nog
een aantal alarmen weergegeven. Deze heb
ben de volgende functies:
•  VT = de trailsnelheid wordt te laag (vaar- 

snelheid tijdens het baggeren). Wordt deze 
snelheid nul knopen dan zal de simulatie be
vriezen. In de praktijk kan dit een zeer ge
vaarlijke situatie zijn, er kan dan veel scha
de ontstaan aan de zuigbuizen.

• TH = “Tube Huil", de zuigbuis raakt de 

romp van het schip.

•  HW = Hoist Wire" de hijsdraad van de zuig- 
kop raakt de romp van het schip.

•  PR = “Pitch Reduced" de pitch van de 
hoofdvoorstuwmg wordt gereduceerd. 
Men vraagt teveel vermogen van de hoofd
motoren.

Aan de hand van deze alarmen worden de 
cursisten wegwijs gemaakt met de grenzen 
waarbinnen gewerkt moet worden. 
Samengevat:
Het pnmaire doel van de SHZ simulator op 
Terschelling is het leren varen/manoeuvreren 
met een SHZ gedurende de baggercyclus. 
Het secundaire doel van deze simulator is het 
beladen/lossen van een SHZ. Toch zijn er nog 
vrij veel items meegenomen in deze simulator 
die betrekking hebben op het beladen/lossen 
van een SHZ. Dit is in eerste plaats om de si
mulator zo realistisch mogeli|k te maken. Het 
is gebleken dat een ‘slechte nabootsing' van 
de realiteit op een simulator van negatieve in
vloed is op een goede uitvoering van de simu
latie (dit geldt zeker bij mensen die al bevaren 
zijn).
Om dit realisme nog meer te benadrukken 
heeft men voor het buitenbeeld ook nog aan
vullende software gemaakt. Zo ziet men bij
voorbeeld de zuigbuizen ook echt overboord 
gaan (als de pijpenman de winches bediend), 
maar men ziet ook keurig de deiningscom- 
pensatoren bewegen als de zuigkoppen aan 
de grond staan. Zo worden ook de sleep
krachten gesimuleerd die ontstaan als de 
zuigkoppen aan de grond staan en de SHZ 
aan het zuigen is.

Hiermee wordt een realistische weergave ge
geven van een SHZ aan het werk en daarmee 
een uitstekend instrument om mensen het be
ginsel van het baggeren/manoeuvreren met 

een SHZ bij te brengen.

Hoofdstuk 2: DP/DT simulator.

2.1 Algemeen:
De afkorting DP staat voor Dynamic Positio- 
ning en DT voor Dynamic Tracking. Dit wordt 
in een adem genoemd omdat beide functies 
met een DP computer te realiseren zijn. De 
basis voor de DP/DT simulator is een full mis
sion bridge simulator. Deze simulator heeft 
een field of view van 240°. De layout van de 
scheepsbrug is in dit geval een lijnopstelling 
van de consoles. De consoles voor de bedie
ning van het schip staan in één lijn voor de ra
men van de brug. De SDP 11 computer staat 
tussen deze consoles en is gekoppeld aan de 
full mission simulator.

Het bijzondere van deze simulator is dat men 
nog niet eerder geprobeerd heeft om een DP



computer te koppelen aan een full mission 
bridge simulator.

De brugsimulator is geleverd door Norcontrol 
(een Noors bedrijf) en de SDP 11 computer 
door Simrad Kongsberg. Deze twee bedrijven 
zijn dochters, hetgeen voor ons ook de keuze 
is geweest om een SDP 11 computer te kop
pelen aan de simulator, immers alle know 
how is aanwezig binnen één bedrijf.

De grote variëteit van signalen die nodig zijn 
voor een goede werking van de DP computer.
• Sensoren: windsensor(en), gyro(s), VRS 

(Vertical Reference System), diepgangs- 
sensor(en), sensoren voor krachtmeting 
(denk aan krachtmeting in ankerdraden, ka
bels, pijpen, zuigbuizen, etc.).

• Referentie systemen: DGPS, Artemis, Fan- 
beam, HPR (Hydroacoustic Positioning Re
ference System), Tautwire, etc.

• Power Management System (vermogens
verdeling voor de voortstuwing, thrusters).

•  De nodige feedback signalen (denk aan 
roerhoeken, richting van azimuth thrusters, 
etc.)

Nu waren al een aantal van deze signalen aan
wezig in de full mission bridge simulator, 
maar er waren er ook een aantal die speciaal 
ontwikkeld moesten worden voor de DP simu
lator.

2.2 De full mission bridge simulator:
Deze simulator werkt op een andere manier 
als de eerder beschreven simulator die voor 
de Sleephopper simulatie gebruikt wordt. Er 
is een instructeurs positie aanwezig met twee 
PC's waarvan een PC de fileserver is van de 
gehele simulator. Verder zijn er een vijftal 
bruggen aanwezig waarvan één brug de 
DP/DT computer bevat. Het computernet
werk van deze simulator bestaat dus uit de 
volgende componenten;
• Drie instructeurs computers (waarvan een 

de fileserver).
• Vijf brugcomputers.
• Een DP/DT computer.

Deze negen computers zijn via een netwerk 
met elkaar verbonden zodat alle data overal 
beschikbaar zijn. Het grote voordeel hiervan 
is dat men elke brug apart kan configureren 
(en dus ook gemakkelijk aanpassen als er 
nieuwe hardware geplaatst wordt op de brug
gen), zodat alleen de gewenste data naar de 
goede brug gaat. Hierdoor blijft het systeem 
relatief snel en schoon.
Het buitenbeeld van deze simulator werkt met 
hetzelfde principe als het buitenbeeld van de 
Sleephoppersimulator (ook een aantal projec
toren gekoppeld aan een grafische compu
ter).

2.3 De DP/DT simulator:
De DP/DT computer is een computer zoals 
men deze ook aan boord zou kunnen hebben. 
De software die op deze computer staat ts 
wé enigszins aangepast voor de communica
tie met de simulator. Een ander verschil is dat 
de simulator met meerdere DP modellen kan 
varen wat aan boord op een echt DP schip 
met het geval zal zijn. De DP software bevat 
namelijk een wiskundig model van het schip, 
dus de DP computer op een echt schip heeft 
unieke software/hardware, alleen te gebrui
ken op het schip waar het op geplaatst is. De 
DP modellen die beschikbaar zijn, zijn be
staande schepen zoals de Tertnes" (een ste- 
nenstorter) en de “HAM310” (een sleephop
perzuiger) en ook een generic model (de 
Challenger) waarmee alle DP functies kunnen 
worden gesimuleerd.
De functionaliteit van de DP/DT installatie ge
koppeld aan een full mission bridge simulator 
ziet er als volgt uit:
• Stand-by.
• Manual DP (joystick control).
• Auto position mode.
• Auto track mode (high speed/low speed).

DP/DT simulator

Om dit te realiseren met een tuil mission 
bridge simulator heeft men een gedeelte van 
de software van de simulator, maar ook van 
de DP/DT computer moeten aanpassen. Bo
vendien waren er ook nog enige hardware 
aanpassingen nodig.

Standèy mode:
Als de DP/DT computer in stand-by mode 
staat is het hele systeem opgestart maar 
nog niet geactiveerd. Alle computers draai
en dan maar ze worden nog niet gebruikt. Er 
wordt dan gemanoeuvreerd op de manoeu- 
vreerconsole van het schip zelf. Op de DP 
computer zijn dan al wel de standen van de 
thrusters, de vermogensverdeling, etc af te

lezen, maar het schip is nog niet te bedienen 
met de DP/DT computer.

Manual (joystick) mode:
Selecteert men de manual mode dan is de 
bediening van de manoeuvreerconsole over
gegaan naar de DP/DT computer. Nu is het 
schip te manoeuvreren met een joystick die 
drie graden van vrijheid heeft (surge, sway 
and yaw). Nu is het schip dus te bewegen in 
twee richtingen (of een resultante van deze 
twee richtingen) dus vooruit/achteruit, dwars- 
uit of een schuine beweging. De derde bewe
gingsrichting is een draaibeweging (yaw), 
hiermee kan men de heading van het schip 
veranderen. In deze mode is het ook mogelijk 
om een of meer van deze bewegingen vast 
te zetten. Bijvoorbeeld als men de yaw bewe
ging vast zet zal de DP/DT computer de hea
ding van het schip constant houden, deze 
hoeft dan niet meer door de operator be
diend te worden. Zo kan men ook de surge 
en de sway beweging vast zetten. Zijn alle 
drie de bewegingen vast gezet, dan ligt het 
schip in auto position.

Auto position mode:
In autoposition mode blijft het schip in positie 
liggen. Hiervoor heeft de DP/DT computer 
een referentie systeem nodig (in ons geval 
DGPS). In autoposition mode gaat de DP/DT 
computer via een Kalmanfilter een berekening 
maken voor de stroom. De stroom wordt na
melijk niet gemeten met een sensor maar be
rekent als een resulterende kracht op het 
schip. Dus onder stroom kan ook een kracht 
van buitenaf worden verstaan die niet door 
een sensor gemeten wordt (bijvoorbeeld het 
duwen van een sleepboot). In deze autoposi
tion mode kan men in positie van heading ver
anderen (met een ingestelde ROT), maar men 
kan ook een verandering van positie maken



op verschillende manieren (met een ingestel
de snelheid). Het voordeel hiervan is dat het 
stroommodel blijft bestaan in de DP/DT com
puter, Zou men een stap in manual mode ma
ken, dan zal het stroommodel verdwijnen en 
zal het Kalmanfilter het stroombeeld weer op
nieuw moeten berekenen hetgeen 15-20 mi
nuten duurt.

Auto track mode:
In auto track mode kan een vooraf ingestelde 
track worden gevaren. Deze track kan met de 
hand worden ingevoerd op onze simulator. 
Het is de bedoeling om in de toekomst dat 
ook mogelijk te maken met een survey com
puter. De manier waarop deze track wordt 
gevaren, wordt ingesteld d.m.v. de trackset- 
tings. Er is een grote hoeveelheid parameters 
die ingesteld kunnen worden, die bepalend 
zijn hoe een track wordt gevaren. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn: reverse, manual 
heading, system selected heading, offset, 
etc. etc.

Dit zijn de drie main modes waarin gewerkt 
wordt. Er zijn nog een aantal andere modes 
beschikbaar zoals: follow target, auto area 
position, auto pilot en anchor mode.

DP/DT cursussen:
Begin 2000 is het Nautical Institute (NI) op

Terschelling geweest voor een accreditatie 
van de DP/DT simulator. Bij deze accreditatie 
wordt vooral gelet op de apparatuur die ge
bruikt wordt voor de simulatie en de inhoud 
van de cursussen. Op 07-02-2000 is het 
MSTC officieel door het NI bevoegd verklaard 
om DP/DT cursussen te geven.

De volgende cursussen worden aangeboden:
• DP induction course.
•  DP simulator course.

DP induction course:
Dit is de kennismaking met DP/DT appara
tuur. In deze cursus wordt nader ingegaan op 
de theorie waarop DP/DT systemen zijn geba
seerd. Bovendien worden in deze cursus een 
aantal simulaties uitgevoerd op de DP/DT si
mulator. De cususduur is 4 dagen. Na deze 
cursus heeft de cursist kennis van de werking 
van een DP/DT systeem.

DP simulator course:
Dit is een vervolgcursus op de DP induction 
course. Nadat men de DP induction course 
met goed gevolg heeft afgesloten moet men 
dertig dagen (DPtyaartijd halen op een schip 
dat met DP/DT werkt. Heeft men deze dertig 
dagen volbracht dan kan men de DP simula
tor course gaan volgen. Deze cursus gaat op 
een aantal vlakken dieper in op de theorie van

DP/DT systemen met aanhangende appara
tuur. Bovendien worden er een aantal simula
ties gegeven die als primair doel hebben om 
de cursisten te trainen in de juiste (snelle) re
actie op calamiteiten die kunnen optreden tij
dens het werken in DP. Een paar voorbeelden 
van deze calamiteiten zijn:
• uitvallen van schroeien), generatoren;
• verandering van weersomstandigheden;
•  etc.

Na het volbrengen van deze cursus moet de 
cursist nog minimaal zes maanden (DP)vaar- 
bjd halen om een DP operator te worden.

Functionaliteit van de simulator:
Na een aantal DP/DT cursussen uitge
voerd te hebben (zowel induction als ad- 
vanced) was de opinie van de cursisten po
sitief. Het werd erg realistisch gevonden 
dat nu buiten ook de omgeving te zien is. 
Bovendien vaart men met een volledige 
scheepsbrug met apparatuur, dit in tegen
stelling tot veel instituten die deze cursus
sen draaien met een simulatie zonder bui- 
tenbeeld en een beperkte (of geen) 
scheepsbrug. Dit zijn toch punten die van 
invloed zijn op een zo realistisch mogelijke 
simulatie. Ik denk dat we hiermee goede 
DP/DT cursussen kunnen aanbieden die 
gebaseerd zijn op de realiteit.
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Special Baggerbedrijf Bakker Sliedrecht

Middenspanningsinstallatie op 
de “HAM 318”
De elektrotechniek in de scheepvaart heeft de laatste tijd een enorme vlucht genomen en niet in de laatste plaats in het bag
gerbedrijf. Naast de voortstuwing vraagt dit een grote hoeveelheid energie die tegenwoordig op een steeds efficiëntere ma
nier wordt opgewekt en gedistribueerd.
Aan de hand van de elektrische installatie van de nieuwe Jumbo Hopper Dredger “HAM 318”, die is gebouwd bij Van der Gies- 
sen, zullen we dit nagaan.

Totaal geïnstalleerd vermogen 31.550 kVA 
Onderwater pompmotoren 2 x 2500 kW
Binnenboord pompmotoren 4 x 2550 kW
Jetpompmotoren 2 x2 15 0  kW
Boegschroefmotoren 2 x1 10 0  kW
Zuigbuis hijsmotoren

4 x 500 kW en 2 x 250 kW

De complete elektrische installatie wordt, op 
turn-key1 basis, verzorgd door Bakker Slie
drecht. De levering omvat: generatoren, 
transformatoren, schakelborden, power ma
nagement system, overbrengingen, elektro
motoren, bedieningslessenaars, bewakings- 
en alarmsystemen en bekabeling.

Baggerbedrijf
Het schip is voorzien van twee onderwater 
baggerpompen, aangebracht in de beide 
zuigbuizen die worden aangedreven door aan
gebouwde onderwatermotoren met een toe
rental van 225 omw/min. De pompwaaiers 
zijn direct gemonteerd op de as van de elek
tromotor. Door de lage plaatsing van de pom
pen wordt een maximum zuighoogte van 130 
m bereikt. Tijdens het baggeren werken ze 
samen met de binnenboord pompen.
Bij het naar de wal pompen staan de beide 
binnenboordpompen in serie en kan over een 
grote afstand worden gepompt.

Toerental en vermogen van de pompmotoren 
worden geregeld door watergekoelde, sta
tisch frequentie-omvormers.
Hetzelfde type frequentie-omvormers wordt 
gebruikt voor de twee jetpompen en de totaal 
zes zuigbuislieren. Deze laatsten hebben de 
mogelijkheid om bij het afvieren vermogen te
rug te geven aan het net.

‘Natte’ elektromotoren
De onderwater elektromotoren zijn een geza
menlijke ontwikkeling van Bakker en de 
Spaanse elektromotorenfabriek "Indar” . Zij 
zijn speciaal ontwikkeld voor de baggerindus
trie om het mogelijk te maken de motor zo



Onderwater elektromotor (Foto Van der Kloet)

dicht mogelijk bij het baggerwerktuig (zand- 
pomp, snijwiel) te plaatsen. Hierdoor wordt 
een efficiënte werking verkregen. Hierbij is het 
ook een voordeel dat de pompwaaier direct 
op de motoras kan worden gemonteerd, 
waardoor een compacte unit wordt verkre
gen, omdat maar één druklager nodig is.
Als speciale toepassing kan de motor worden 
uitgevoerd als een borstelloze synchroonmo- 
tor die met olie is gevuld en die een gelijke ka
rakteristiek heeft als de gelijkstroommotor 
v.w.b. relatie koppeklraaisnelheid.

doet. Daarnaast is de oppervlakte van de ro
tor zo glad mogelijk gehouden om de wrij- 
vingsweerstand te minimaliseren en zijn aan 
de binnenkant van de stator koelribben aange
bracht om de warmteoverdracht te verbete
ren. Aangezien de warmteoverdracht van 
staal op water enige malen beter is dan die 
van olie op staal, zijn aan de buitenzijde van 
de motor geen koelribben noodzakelijk.

Verdere uitvoering
Door een speciale combinatie van een axiaal- 
en een radiaal tonlager worden de optreden
de axiale krachten van de pomp goed opge
vangen.
De kabel is ingevoerd via een aansluitkast die 
bestaat uit meerdere compartimenten en wa
terdichte doorvoeringen. In het eerste com
partiment bevindt zich een waterdetector.
Door middel van een pijpleiding is het inwendi
ge van de motor verbonden met een over- 
druksysteem dat er voor zorgt dat er altijd 
overdruk in het met olie gevulde inwendige 
van de motor heerst. Dit systeem geeft te
vens aan als er een lekkage naar buiten op
treedt en laat expansie van de olie toe bij ver
hoging van de temperatuur.

F  requent ieregeiaars
Bakker Sliedrecht Electro Industrie, al jaren
lang een sterke speler als totaahnstallateur in 
de maritieme- en industriewereld, heeft de af
gelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, 
mede door het ontwikkelen van nieuwe inno
vatieve oplossingen en producten. Een recen
te ontwikkeling is het ontwerp en fabricage 
van een (direct-) watergekoelde frequentiere- 
gelaar welke op eenvoudige wijze aan klant- 
specifieke wensen kan worden aangepast. 
Vanuit de opgedane ervaring in de maritieme 
sector, waar er vraag is naar compacte hoog
waardige frequentieregelaars, is Bakker Slie
drecht in eigen beheer met een oplossing 
gekomen: een watergekoelde frequentierege- 
laar. Van deze aangedragen oplossing wordt 
steeds vaker dankbaar gebruik gemaakt voor 
zowel de maritieme als industriële projecten. 
De watergekoelde frequentieregelaars wor

Olie gevuld
Op de variabele diepten waar de motoren 
moeten werken, is het lastig om een betrouw 
bare waterdichte constructie te krijgen met 
luchtgekoelde motoren. Na een zorgvuldige 
afweging is gekozen voor een geheel met olie 
gevulde motor, waarbij de uitwendige water
druk gecompenseerd wordt. Op deze manier 
wordt bovendien een goede oplossing bereikt 
voor het koelingsprobleem.
Het is duidelijk dat een uitgebreid onderzoek 
heeft plaats gevonden om een olie te vinden 
die geschikt was om de lagers te smeren en 
eveneens als koelmiddel kon dienen. Het pro
bleem was natuurlijk dat voor smering een 
dikkere olie nodig dan voor koeling. De in de 
olie draaiende rotor ontwikkeld vrij veel warm
te en dat is minder als de olie dun is. Voor 
smenng van de lagers is echter een relatief 
dikke olie nodig. Het is in ieder geval gelukt 
om een olie te vinden die aan de vereisten vol Frequentieregelaars (Foto Van der Kloet)



den met standaard en goed verkrijgbare com
ponenten vervaardigd en samengebouwd in 
een modulair bouwsysteem waarmee flexibel 
maatwerk kan worden aangeleverd. De op de
ze wijze gebouwde systemen zijn geschikt 
voor een vermogensrange van 250 tot 

10.000 kW.
In het onderstaande volgt een opsomming 
van de eigenschappen en voordelen van het 
systeem:
•  Zeer compacte uitvoering in vergelijking 

met systemen met luchtkoeling of 

water/lucht koeling.
• Ongevoelig voor omgevingstemperatuur.
• Ongevoelig voor nadelige omgevingscondi

ties.
•  Het toegepaste koelsysteem zorgt ervoor 

dat er nauwelijks sprake is van lokale 

warmte-afgifte.
• Het modulair karakter zorgt voor een naad

loze aansluiting op reeds aanwezige syste
men waaronder power management en be

sturingen.
• Door inzet van nieuwe technieken worden 

er geen hoge eisen gesteld aan het be
schikbare koelwater. Ge-de-ioniseerd water 
is derhalve niet meer vereist.

Voor specifieke wensen heeft de klant met een 
aanspreekpunt te maken. Het complete sys
teem wordt namelijk volledig door Bakker 
Sliedrecht ondersteund: van ontwerpspecifica- 
tie en assemblage tot onderhoud en service. 
Er zij twee type frequentieregelaars toege

past op de HAM 318 en wel de volgende:

Contro/ panel (Foto Van de Kloet)

• Voor zandpompen in het schip, de onder- 
watermotoren en de jetpompmotoren zijn 
dit middenspannings GTO frequentieregef- 
kaars die watergekoeld zijn door het 
scheeps-zoetwater koelsysteem. Deze om

vormers hebben een intem koelwatercir- 
cuit van gedeminiraliseerd koelwater. Het 

schema ziet er als volgt uit:
- Tijdens walpersen worden de twee in tan

dem opgestelde zandpompmotoren ge

voed door twee als master-slave functione
rende frequentieregelaars.

* Tijdens baggeren wordt een van de fre
quentieregelaars omgeschakeld op de on- 
derwatermotor en wordt de onderwater- 
motor samen met een van de twee 
binnenpomp motoren bedreven.

NB: het zijn asynchrone kortsluitanker moto
ren en het is geen elektrische as bedrijf.

•  Voor de lieren worden watergekoelde 
laagspannings IGBT omvormers toege
past die ook gekoeld worden door het 
scheeps zoetkoelwater systeem. Deze 
omvormers hebben een intern koelwater- 
circuit met normaal zoetwater. Voorts 
zijn deze regelaars voorzien van een ac
tieve ingangsbrug die garant staan voor 
minimale harmonische vervorming en te- 
rugvoeding van de remenergie naar het 

boordnet.
- De zuigbuislieren worden elk gevoed van 

een DC-bus systeem met een actieve irv 
gangsgelijkrichter en drie inverters, vol

gens onderstaand schema.
- De achterlier wordt gevoed door een en

kele frequentieomvormer met een actie

ve ingangsbrug en een inverter.



Opleveringen L.A.S. Hageman

De sleephopperzuiger ^Waterway”
In januari heeft Royal Boskalis Westminster N.V. haar nieuwste aanwinst, de sleephopperzuiger “Waterway" in gebruik geno
men. De “Waterway" is speciaal ontworpen voor baggeroperaties in ondiep water en bij uitstek geschikt voor het baggeren 
van slib en zand. Het schip is gebouwd bij De Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giessendam.

Luchtfoto “Waterway" (Foto Soa Sky Martin

Algemene beschrijving
Het schip wordt aangedreven door twee ver
stelbare schroeven, is uitgerust met een en
kele zuigbuis aan stuurboord voorzien van 
een jet-waterleiding en heeft een open hop

per.

Het volzuigen geschiedt door middel van een 
enkele baggerpomp via een laadleiding ver
bonden met een tweetal diffusors aan de ach
terzijde van de hopper. Het fluïdiseren bij het 
leegzuigen geschiedt met behulp van jet-wa- 
ter; boven elk van de vier bodemrecessen 
waarin de m tweeën gedeelde bodemdeuren 
zijn aangebracht, is een zuigmond geplaatst 
via een leiding aangesloten op de centrale 
(leeg-)zuigleiding. Deze zuigleiding staat via 
de baggerpomp in verbinding met de walpers-

Zomer diepgang 5.72 m.
Diepgang op baggermerk 6.58 m.
Baggerdiepte 28.00 m.

(zuigbuis onder 50°, bij T=5.00 m.) 
Hopper inhoud 4,900 m3
Draagvermogen 6 ,7 001

(bij T = 6.58 m.) 

Proeftocht snelheid 13.2 knoop
Totaal geïnstalleerd vermogen 6.365 kW

Het schip is gebouwd onder toezicht van Bu
reau Veritas onder de notatie I 3/3 E + MACH 
sleephopperzuiger, volle zee, ALfT-MS, bagge
rend verder dan 15 mijl uit de kust en verder 
voldoend aan IMO, MARPOL, Scheepvaart In
spectie en voorts onder meer aan Suez en Pa
nama kanaal voorschriften en United Coast Gu- 
ard, Rules and Regulations for Foreign Vessels.

e nadruk bij het ontwerp ligt op 
energiebesparing. De bagger
en jetpompen worden dan ook 
direct aangedreven. Ook de 
scheepsvorm is voor dit type 
schip heel bijzonder; het voort- 

stuwingsrendement is zeer hoog. In het navol
gende zal blijken dat de hydrodynamische ge
volgen die voortvloeien uit de ontwerpkeuzes, 
zeer ingrijpend zijn. Daarom is een apart 
hoofdstuk aan dit onderwerp gewijd.

H o o fd a fm e tin g e n
Lengte over alles 97.70 m.
Lengte tussen de loodlijnen 84.09 m.

(bij T = 5.72 m.)

Breedte gemald 23.00 m.
Holte gemald 7.00 m.
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De breedte van de luchtkasten.
De afmetingen van afgeschuinde hopper- 
wanden ondenn.

Overzicht pompkamer

leiding over de boeg. Indien gewenst kan ook 
via een nozzle over de boeg worden gelost 
(rainbowing) of eventueel via de zuigbuis.

Het aanzicht van het schip wordt gekenmerkt 
door een verhoogde bak en een half ver
hoogd achterdek waarop het dekhuis is ge
plaatst. De coaming is opgetrokken tot bak- 
dekhoogte, is doosvormig en de bovenzijde 
ervan fungeert als looppad van voor naar ach
ter, omdat de luchtkasteri' hiervoor niet ge

schikt zijn.
Het schip is ontworpen voor oeversuppleties 
en de geringe diepgang met de bij ontladen 
steeds toenemende trim achterover, veroor
looft het schip zeer dicht onder de wal te los
sen. Voor 'beaching' zijn extra versterkingen 
tussen de vrangen vanaf het voorpiekschot 

naar voren aangebracht.
De L/B verhouding van 3.656 is extreem laag 
en B/T verhouding mede daardoor zeer 

hoog.
Naast het zuigen van zand is deze zuiger ook 
ontworpen voor het zuigen van slib, waartoe 
een ontgassingsinstallatie in de pompkamer 
is opgenomen. Het soortelijk gewicht van de 
lading is 1.37. De afmetingen van het schip 
en grote wendbaarheid maken deze hopper 
dan ook zeer geschikt voor onderhoudswerk 

in havens.
Het werken op ondiep water geeft dan ook 
een verklaring voor de relatief korte zuigbuis 
met een diameter van 900 mm; de plaats van 
de zuiginlaat op ongeveer 2 /5  van de 
scheepslengte vanaf voor, geeft de mogelijk
heid de baggerpomp aan stuurboord via een 
lichtelijk schuin naar voren lopende as en een 
tandwielkast, rechtstreeks door de stuur
boord hoofdmotor te laten aandrijven. Aan 
bakboord zijde is hetzelfde gedaan met de jet- 
pompen. De ruimten voor bagger- en jetpom- 
pen zijn op ongeveer halve lengte in de zijbeu- 

nen gesitueerd.

De keuze van directe aandrijving is ingegeven 
door efficiency overwegingen, met name ter 
vermijding van de verliezen bij de omzetting 
van mechanisch naar elektrisch vermogen. 
Voor wat betreft de aandrijving van de bag- 
gerpompen is de hierdoor ontstane inflexibili
teit gecompenseerd door de installatie van 
een vari(-tandwiel)kast met twee trappen; bin
nen elke trap kan over een bepaald bereik het 
toerental weer gevarieerd worden.
Gegeven deze opzet is de geometrie van het 
ontwerp in feite grotendeels bepaald. Dit 
geldt met name voor de volgende met elkaar 
verband houdende aspecten:
• De hoek t.o.v. hart schip van de voortstu- 

wings- en aandrijfassen voor baggerpomp 
en jetpompen. Uit hoofde van het streven 
naar optimaal voortstuwingsrendement en 
gegeven de vorm van het achterschip, zijn 
de schroefassen namelijk sterk converge

rend geplaatst.
• De plaats van de beide hoofdmotoren.

De aansluiting van het rechte deel van de hop- 
perwanden met het schuine gedeelte ervan 
ligt relatief hoog; deze geometrie volgt mede 
uit het ontbreken van een kippekooi op hart 
schip. Op die plaats bevinden zich de losope- 
ningen, waarvan de in tweeën gedeelde bo- 
demkleppen bij het voorste en achterste klep- 
vak zodanig zijn aangebracht dat ze in 
geopende toestand, vrijwel niet onder het vlak 
uitsteken. De deuren worden hydraulisch geo
pend via een trek- drukstang mechanisme 
met starre schalmen aan de bodemdeuren 
zelf. In totaal zijn er vier losopeningen; een 
soort dwarsscheepse kippekooi scheidt ze 
twee aan twee en zorgt voor drie schuinstaan
de wanden per klepvak. Het lossen, wanneer 
dit al via de kleppen zou plaatsvinden, wordt 
bij de relatief kleine losopening in hoge mate 
bevorderd door een zeer groot aantal jets in 
langs- en dwarsrichting. Het jet-vermogen van 
1,500 kW is dan ook zeer hoog en gelijk aan 
het baggerpompvermogen bij het normale 
bedrijf van opzuigen van grond via de zuig
buis. Dit hoge jet-vermogen is ook nodig voor 
het fluidiseren en losspuiten van de lading 
voor het bij deze zuiger waarschijnlijk veel 
meer voorkomende walpersen. Het walpers- 
vermogen bedraagt 2,760 kW; daartoe wordt 
de baggerpomp via de tweetraps tandwiel
kast een hoger toerental opgelegd dan bij 
normaal zuigen. Immers bij deze operatie 
waarbij de schroef geen vermogen opneemt, 
is het volle vermogen van de stuurboord 
hoofdmotor beschikbaar. De genoemde tand
wielkast is bij beide toerenbereiken bovendien 
nog regelbaar, waardoor voor elke situatie bij 
een bepaalde opvoerhoogte, een passend de 
biet kan worden bereikt.

Aanzicht open hopper met opstelling cilinders voor klepbeneging en loop walpersleiding.



Damon Shipyards Gorincheni is een 

uiterst moderne toonaangevende 

scheepswerf, onderdeel van de

Damen Shipyards 

Group, die met een

onuet van ca. 700

m iljoen Euro een 

solide marktpositie 

heelt opgebouwd.

Damen Shipyards ontwerpt en houwt 

een breed scala van schepen tol 120 

meter en ca. 10.000 kW  Jaarlijks  
worden voor een wereldw ijde k lan 

tenkring ca. 80 schepen van verschil 

lende typen en series geproduceerd 

Tot o iue opdrachtgevers behoren o.a. 

aannemers, oliemaatschappijen, 

havenautoriteiten, slcepredcrijen, 

ollshore bedrijven on maritieme 

service bedrijven.

Binnen Damen Shipyards Gorinchem zijn de productgroepen verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling, het ontwerp en de bouw van ome schepen. Elke ahonderlijke productgroep is 
gespecialiseerd in een specifieke range vaartuigen. De productgroep Tugs & Workboats is 
verantwoordelijk voor de range sleep- en werkboten. De projectafdeling van 
Tugs & Workboats vervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van een nieuwe generatie 
standaard sleep- en werkboten.

versterking van de projectafdeling van Tugs & Workboats 

w ij op zoek naar een energieke, gemotiveerde

Project Engineer

Als Project Engineer ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van nieuwbouw projecten voor 

sleep- en werkboten. Dit houdt in het zelfstandig maken van een voorontwerp, 

bestek en begeleiden van projecttekenwerk en het maken van kostprijscalculaties.

De Project Engineer verleent technische ondersteuning ten dienste van de verkoopafdeling en 

is nauw betrokken bij de bouw van de schepen in zowel Nederland als in het buitenland.

Vereisten voor deze functie:

•  W ij zoeken een enthousiaste medewerker tot een leeftijd van ongeveer 35 jaar.

•  Opleiding HTS (scheepsbouw) bij voorkeur met enige jaren ontwerpervaring 

in de scheepsbouw op de tekenkamer.

•  Commercieel inzicht.

•  Goed kunnen functioneren in teamverband: wij werken in ontwerp- en bouwteams.

•  Goede uitdrukkingsvaardigheid en goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift, 

kennis van de Franse taal is een pré.

•  Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden:

•  Een uitdagende functie met een passend salaris.

•  Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een auto van de zaak.

•  Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden op zowel technisch ais commercieel gebied 

binnen een dynamische scheepsbouwgroep.

•  Sleutelpositie voor techniek en kostprijs.

•  Ruimte voor ontplooien van eigen initiatieven.

Zo neem je contact met ons op:

Voor inlichtingen kan je con tact opnemen met de heer C. Boudesteijn, 

Directeur afdeling Tugs & Workboats, telefoon (0183) 639483.

Je kunt je schriftelijke sollic itatie richten aan: Damen Shipyards,

t.a.v. de afdeling Personeelsadministratie, Postbus 1,4200 AA Gorinchem.

Industristerrain Avelingen West 20 • Postbus t • 4200 AA Gorinchem 
Telefoon: 0183-639911 • Telefax: 0183-632189 
E-mait: info®damen.nl • Internet: www.damen.nl

http://www.damen.nl


De hydrauliekruimte is aan stuurboord tussen 
de pompkamer en de machinekamer in de 
luchtkast ondergebracht. Aan bakboord zijn 
hier in de overeenkomstige ruimte de gland- 
spoelpompen opgesteld. Het schip is voor
zien van beunkoeling en aan dezelfde zijde 
meer naar voren, kan ook het jet-water m het 
minst vervuilde water tegenover de zuigbuisin- 
iaat via aparte recessen worden ingelaten. De 
ontgassingsinstallatie is opgenomen in de 
baggerpompkamer aan stuurboord. Aan de 
voorzijde van de hopper zijn twee instelbare 

overvloeien voorzien.

De gevolgen van dit concept zijn qua ge
wichtsverdeling en ruimtelijk beslag, zeer in
grijpend. In feite zijn alle zware en ook om
vangrijke componenten voor zowel de 
vermogensopwekking als voor de voornaam
ste vermogensgebruikers in het achterschip 
geconcentreerd. In het voorschip is een over
vloed aan ruimte beschikbaar.
Het relatieve tekort aan ruimte in het achter
schip maakt het noodzakelijk dat achter het 
grootspant zeer inventief met ruimte en ge
wicht moet worden omgegaan. Waar mogelijk 
en toegestaan, zijn gewichtsbesparingen toe
gepast, onder meer door de toepassing van 
kunststof leidingen, bij voorbeeld in het jet^wa- 

tercircuit.
Voor wat betreft de inbouw betekent dat, dat 
van de zijde van de werf de nodige aanpassin
gen in de engineerings- en aanbouwfase no
dig waren; immers tal van zware en omvang
rijke componenten moesten zeer vroegtijdig 
opgesteld worden, omdat in een later stadium 
van het bouwproces, de ruimten onderin het 
schip moeilijk of niet meer bereikbaar waren. 
Er is rekening mee gehouden dat in bedrijf, 
naast de toegang vanaf boven door het luik 
boven de baggerpomp, ook via de huid ver
vanging van grotere componenten kan plaats

vinden. In de pompkamer bij voorbeeld zijn 
aan de zijde van de huid geen belemmerende 
constructies en werktuigen opgesteld.

Accommodatie
Alle accommodatie, de brug, de bediening 
van het baggerproces en van de machineka
mer, zijn geconcentreerd in het achterschip. 
Het voorschip bevat verschillende bergplaat
sen en onder het niveau van het hoofddek (D - 
dek), een voorpiek ballasttank en de ruimte 

voor de boegschroef.
In de motorkamer op tanktop niveau zijn de 
hoofdmotoren met tandwielkasten opgesteld; 
de bakboord motor is bovendien voorzien van 
een "Power-Take-Off (PTO). Daarbij zijn in een 
aparte ruimte op hart schip de separatoren 
opgesteld en daarachter is een ruimte voor 
de zoetwaterpompen voorzien. Op het MK - 
tussendek (E -dek) is de “Engine Control 
Room'', de koelinstallatie, een werkplaats, de 
hydrauliek voor de swellcompensators en een

bergplaats ondergebracht. Aan de voorzijde 
zijn de MK- ventilatieschachten geplaatst die 
boven C- dek niveau uitmonden in vrij van de 
accommodatie voor het frontschot uitsteken
de ventilatiekokers. Achter het achterste MK- 
schot zijn twee afzonderlijke stuurmachmeka- 
mers en de hulpmachinekamer gesitueerd, 
Hoewel het schip in principe is uitgelegd voor 
nulmans -wachtbezettmg van de machineka
mer, zal van deze mogelijkheid tijdens bedrijf 
meestal geen gebruik worden gemaakt.

Uitvoerdersdeel aan achterzijde van de brug aan bakboord

De verschillende ruimten op het D -dek niveau 
dienen als een soort buffer voor geluid ten 
gunste van de hutaccommodatie op C- en B- 
dek niveau, waar uiteraard hogere eisen ten 
aanzien van comfort gelden. Op het D  dek ni
veau zijn messrooms, bar, TV- kamer, keu
ken, kleedruimte met wasplaats, een kantoor 
en een behandelkamer en vries- en koelruimte 
voorzien, alsmede een proviand bergplaats 
en achter, de CO? kamer en de ruimte voor 

de noodgenerator.
De accommodatie voorziet in de huisvesting 
voor 17 personen, ondergebracht in zeven 
eenpersoons- en vijf tweepersoonshutten, De 
schoorsteen en ventilatiekokers zijn van het 
dekhuis gescheiden met het oog op het ver
mijden van overdracht van geluid en trillingen. 
Op het B -dek is naast de bemanmngsaccom- 
modatie tevens een technische ruimte inge
richt voor het onderbrengen van apparatuur 
ter bewaking en monitoring van het bagger
proces, automatisering van besturingen van 
varen en manoeuvreren en de interfaces met 
het machinebedrijf.
De brug is asymmetrisch; aan stuurboordzij
de is op verlaagd niveau het werkdomein van 
de pijpenman gecreëerd, maar het bijzondere 
is de plaatsing van de centrale stuurstand aan 
deze zelfde stuurboordzijde. De lessenaar 
heeft een fysieke opening waardoor er een dn 
reet contact tussen stuurman en pijpenman



TWIN GONDOLA 
OPEN SHAFT

Vergelijking golfpatronen tussen conventioneel achterschip en twin gondola' concept

mogelijk is. Doordat bediening van het bag- 
gerproces ook vanaf de stuurstand mogelijk 
is, kan de eerste kortstondig onder gunstige 
condities tijdelijk de taken van de pijpenman 
overnemen.
Aan de bakboordzijde van de brug is de ruim
te voor de uitvoerders geconcentreerd; al
daar gevoerd overleg op die afstand werkt 
minder afleidend naar de zijde van feitelijke 
besturing van schip en zuigbuis dan bij de 
vaak voorkomende indeling van de brug,
Dit deel van de brug biedt gelegenheid tot de 
flexibele inrichting van eigen werkplekken 
voor betrokkenen, inclusief computers, rand
apparatuur, etc. die via een 19” rek direct op 
de besturings- en monitoringsystemen kun
nen worden aangesloten.
De lengte van het schip staat toe dat er geen 
vrijevalboot behoeft te worden voorzien. De 
reddingsmiddelen bestaan uit twee vlotten 
welke aan elke zijde door middel van een spe
ciale vlottenkraan te water kunnen worden ge
laten. Met name de stuurboordkraan heeft de 
nodige aandacht gevergd in verband met de 
mogelijkheid de zuigbuis eventueel te verlen
gen. Deze kraan is dan ook topbaar om onder 
de zuigbuis te blijven indien deze aan dek 
komt; daarnaast is een snelle kleine (man- 
over-boord) reddingsboot beschikbaar, die 
met behulp van een draaibare davit vanaf het 
(verhoogde) C -dek te water kan worden gela
ten.

Eveneens op C- dek niveau is een versterkt 
werkdek aangebracht waarop een booster- 
unit kan worden geplaatst en tevens ruimte is 
voor het bergen van een tweetal sleepkop- 
pen.
Ook de achterzijde van de hopper is voorzien 
van een dek dat sterk genoeg is om een 
sleepkop van 14 ton te dragen. Daar is aan

de voorzijde van het ventilatiekanaal aan bak
boord ook ruimte gereserveerd voor de plaat
sing van een tweetal containers.

Scheepsvorm
Het schip is voorzien van een bulb. De toe
stroom van water naar de boegschroef bij de
ze configuratie bij relatief kleine diepgang en 
grote breedte, werd door proeven op model- 
schaal met behulp van verftesten geoptimali
seerd.
De vorm van de afschuining van de openingen 
van het boegschroefkanaal is zodanig vorm
gegeven dat de over de bulb schuin naar on
der en achterwaarts genchte waterstroom als 
het ware wordt 'gevangen’.
Door de keuze van de hoofdafmetingen en 
met name de vrij extreme L/B -verhouding, 
kunnen zich potentieel problemen voordoen 
ten aanzien van voortstuwing (aanstroming 
schroeven) en manoeuvreren met en zonder 
de zuigbuis aan de grond. Ook zijn hiermede 
gerelateerde geluid- en trillingsverschijnselen 

daardoor niet ondenkbeeldig.

Hoewel voor dit type schip nog nooit toege

past, pleit de zeer hoge B A  verhouding en de 
hoek waaronder de assen convergerend naar 
achteren zijn geplaatst, voor de toepassing 
van twee gondels. Hierdoor kan het water ook 
vanaf de zijden naar de schroefschijf worden 
geleid en hoeft niet al het water van onder het 
vlak te worden 'gehaald’, hetgeen op ondiep 
water al helemaal moeizaam verloopt. Delen 
van dit concept met de daarbij passende op
hanging van de straalbuizen en de relatief la
ge aspectverhouding van de fiaproeren, zijn 
op zich wel bekende onderwerpen waarmee 
ervaring opgedaan is; de mate waarin en de 
combinatie van deze factoren zoals deze op 
dit schip werden toegepast, maakte het ter

vermijding van risico’s noodzakelijk, al deze 
aspecten nauwkeurig te onderzoeken. Dit urt- 
gebreide onderzoek werd aan het Marm op
gedragen.

Voor wat betreft het koersvaren heeft dit ge
leid tot de beslissing om een doosvormige 
scheg van groot oppervlak te installeren. De 
roeren zijn van het spade type met flaps. De 
constructie ervan voldoet aan ijsklasse IA.
Een ander aspect van de zeer hoge B A  -ver
houding is de stabiliteit; de slingerfjd is kort, 
hetgeen voor operaties op met name de 
Noordzee zijn nadelen heeft. Het ladingzwaar- 
tepunt dat door de vorm van de hopper rela
tief hoog ligt, compenseert enigszins het ef
fect van een zeer hoge waarde van de 
metacenterhoogte (MF).

Hydrodynamische onderzoek

Voorlopige berekeningen:
Nadat was gebleken aan welke eisen dit schip 
zou moeten voldoen en missie (beperkte af
metingen, korte vaarafstanden en grootte 
laadcapaciteit) was bepaald, heeft men uit er
varingen vanuit het verleden gekozen voor de 
ontwerpopzet zoals eerder beschreven.
De hieruit volgende uitwerking van hoofdafme
tingen levert een beeld op waarbij, zoals al 
eerder vermeld, op hydrodynamisch gebied 
toch grote vraagtekens kunnen worden ge
zet. Op zich zijn tal van aan de orde zijnde hy
drodynamische aspecten in vele gevallen als 
individueel onderwerp in het verleden wel on
derzocht, maar de combinatie van een hoge 
L/B- verhouding, beperkte en variabele diep
gang, toepassing van gondels, convergeren
de aslijnen en ondiep water, maakt onderzoek 
om de risico’s in te perken, meer dan noodza
kelijk. Bovendien zijn kwantitatieve gegevens 
nodig om beslissingen tijdens het ontwerp
proces te kunnen ondersteunen.
Al in een vroeg stadium zijn in een samenwer
kingsverband tussen reder, werf en onder
zoeksinstituut, de eventuele voordelen van 
het z.g. twin gondola’ concept voor dit type 
schip onderzocht. Hierbij werd voor een aan
tal combinaties van hoofdafmetingen met het 
Marin programma DESP het snelheid/vermo
gen -verband uitgerekend voor zowel diep als 
ondiep water, waarbij het gondelconcept 
werd vergeleken met een meer conventionele 
achterscheepsvorm voor hoppers, met ‘los
se' assen en A -frames. Hoewel door een gro
ter nat oppervlak de weerstand van het gon
del concept iets hoger bleek, zagen de 
uitkomsten van deze berekeningen er veelbe
lovend uit; 10-15 % “winsf t.o.v. de conventio
nele vorm. Zowel de vermindering van de ap
pendage weerstand als een te verwachten 
verhoging van de 'huil' efficiency dragen hier
aan bij. Ergo, voldoende reden om met het



9 knoop
Fïg.7b. Golfpatroon van uiteindelijk ontwerp (twin gondola) bij T= 5,7 m 

enV = 11,2 knoop

gondelconcept door te gaan. Onzeker ele
ment vormde echter het ondiep water effect. 
Om loslaten van de volgstroom rondom de 
gondels zo lang mogelijk uit te stellen, werden 
uitgaande van een minimum hoeveelheid 
Vlees' voor het onderbrengen van de tand
wielkasten en de achterste schroefaslagers 
met hun afdichtingen, de gondels aan de on
derzijde zo slank mogelijk gehouden. 
Bovendien bleek dat toepassing van een bulb

een extra ‘winst’ van 5 % zou kunnen opleve
ren; dat gold natuurlijk ook voor de conventio
nele vorm. Hoewel relatief weinig bij sleephop
perzuigers toegepast en zeker niet bij 
'beaching’, werd toch besloten de bulb in het 
vervolg van het ontwerpproces te blijven 
meenemen. Daartoe werden met het pro
gramma RAPID potentiaal berekeningen uitge
voerd ter bepaling van de omstroming van het 
achterschip.
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Fig.8. Inzinking bij diep en ondiep water

Weerstand - en voortstuwingsproeven:
Deze proeven, zowel aan het naakte model 
als aan het schip met de recessen voor de 
losopeningen, de appendages, de leibanen, 
e.d., bevestigden de levensvatbaarheid van 
het concept. In dit stadium werd de hoek van 
de convergerende assen met hart schip (7 
graden) definitief vastgelegd. De initiële roer- 
hoek bedraagt eveneens 7 graden maar de 
roeren staan meer naar de scheg toe. De 
draairichting van de schroeven bleek op het 
voortstuwingsrendement weinig uit te maken. 
De resultaten van tuft tests, verfproeven en 
volgstroommetingen, zowel voor diep als on
diep water, droegen bij aan de verfijning van 
de details van het ontwerp liinenplan.
Van groot belang bleek ook het meten van de 
inzinking bij de voortstuwingsproeven. Zie fi
guur 8. Het schip blijkt bij de vaart op met na
me ondiep water, een enorme trim voorover 
te ontwikkelen, een gegeven dat mits vooraf 
bekend, niet dramatisch is en dat bij dit van 
nature stuurlastige schip in lege toestand of 
bij gedeeltelijke belading zelfs voordelen 

biedt.
De manoeuvreerproeven werden uitgevoerd 
met korte kimkielen voorlijk van de zuigbuisin- 
laat, met flaproeren en met een variërende 
scheggrootte. Voor de grootst mogelijk 
scheg werd uiteindelijk gekozen, omdat bij 
kleinere scheg de ‘overshoof te groot bleek 
te zijn. Bij de uiteindelijk gekozen grote scheg 
raakt de schroefstraal bij roergeven ‘net mef 
de achterzijde ervan. De proeven bestonden 
uit standaard zig-zag proeven (10-10 en 20- 
20) en stuurproeven waarbij met zeer kleine 
roerhoeken de mate waarin kleine verstorin
gen het koersvaren beïnvloeden, kunnen wor
den nagegaan. De resultaten werden vergele
ken met bestaande IMO eisen, die overigens 
voor dit type schip geen verplichting inhou- 
den. Het uiteindelijk resultaat voldoet aan de 
eisen en wordt getoond in fig. 9, waarbij blijkt 
dat er in ondiep water een acceptabele insta
biliteit curve is. In de praktijk wordt dit als pret
tig ervaren. Vergeleken met de resultaten op
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modelschaal bleek het stuurgedrag (hand ge
stuurd) in de praktijk zelfs wat beter dan ver
wacht en de combinatie van grote wendbaar
heid op ondiep water en de koersstabiliteit op 
diep water leveren stuur- en manoeuvreerei- 
genschappen op die zeer goed blijken te vol
doen.
De rolhoeken die ontstaan door manoeuvre
ren bleken zeer klein te zijn, namelijk onder de 

1 graad constant, en 5,7 graden maximaal. 
Om uitschenken door de dynamiek van het 
rollen door de golven of heftig manoeuvreren 
te verminderen, werd besloten de vorm van 
de bovenste zijde van de hopper te verande
ren; ter plaatse van de kokerbalk loopt nu de 
hopperwand iets schuin naar binnen.
Om inzicht te verwerven in het behouden van 
de vaart werden tenslotte proeven gedaan in 
de zeegangstank van het Marin. Het schip 
werd in kopgolven beproefd in een Jonswap 
goffspectrum met een significante golfhoogte 
van 2 1 /2  en 5 m „ overeenkomend met Beau
fort 5-8. De terugval in snelheid blijkt daarbij 
niet groter dan verwacht mocht worden. Voor 
het ovememen van water geldt hetzelfde.

Tenslotte werden met de door KaMeWa ont
worpen verstelbare schroeven, de eerder 
met stockschroeven uitgevoerde voortstu- 
wingsproeven herhaald en bovendien cavita- 
tieproeven gedaan. Drukpulstesten werden 
verricht om de berekeningen van de schroe- 
venfabrikant te kunnen verifiëren. Omdat de 
reder zeer hoge eisen stelt aan het comfort, 
hoger dan aan de normen op dit gebied van 
instanties als Lloyds, Bureau Veritas, IMO en 
Scheepvaart Inspectie, werd bij het schroef- 
ontwerp een concessie gedaan aan het ren
dement. Dif resulteerde in een groter bladop- 
pervlak en dikker profiel dan uit optimaal 
rendement wenselijk zouden zijn geweest. Dit 
compromis werkt ook gunstig uit voor voor
komen van drukcavrtatie bij dichtdraaien van 
de spoed bij lager beschikbaar vermogen b.v. 

in trailende condities.
De resultaten van de berekeningen (3- 3 1/2 
kPa) en uit de Marin metingen (2.7 kPa), ble
ken op ware grootte tijdens de proefvaart 
zelfs nog gunstiger uit te pakken (1.9 kPa). 
Het schip blijkt dan ook in de praktijk zeer stil 
en trillingsvrij te zijn.

Voor wat betreft geluid blijkt dit het volgend 
overzicht:

Geluidsniveau in dB(A) bij varen bij 
90% MCR

Ruimte MO/SI eisen Reders- Gemeten
eisen

Brug 65 62 53
Hutaccommodatie 60 60 48 -56
Messrooms 65 65 59
Kombuis 75 68 64
ECR 75 72 71

Hierbij zijn de aan boord van schepen normaal 
gebruikelijke akoestische maatregelen geno
men, zoals verende opstelling afgassenleidin- 
gen, zwevende vloeren en wanden, etc. 
Bovendien zijn als extra maatregel de hoofd
motoren flexibel opgesteld.

Vermogensopwekk ing en verde
ling
De beide enkelwerkende viertakt hoofdmoto
ren met drukvulling zijn van het fabrikaat Wart- 
sila NSD, type 6L32. Het maximum continu 
vermogen onder tropische omstandigheden 
bedraagt 2,760 kW bij 750 omw./min. Aan 
de voorzijde van de motoren zijn flexibele kop
pelingen voorzien welke de bakboord hoofd
motor door middel van een lange as verbindt 
met de tandwielkast voor de letpompen en de 
stuurboord hoofdmotor door middel van een 
lange as met de (tweetraps) varikast van de 
baggerpomp. Aan de schroefzijde van de 
hoofdmotoren zijn de vliegwielen elk via een 
flexibele koppeling verbonden met de beide 
tandwielkasten van de voortstuwingsinstalla- 
tie. De tandwielkasten van de voortstuwingst- 
rein verschillen van elkaar doordat alleen aan 
bakboord een PTO is voorzien voor het aan- 
dryven van een generator met een vermogen 
van 1,500 kW.
Het beschikbare vermogen voor de voortstu
wing (vrijvarend) bedraagt maximaal twee 
maal 2,000 kW. De diameter van de verstel
bare schroeven welke zijn ondergebracht in 
19 B straalbuizen bedraagt 2,500 mm; het 
toerental 230 per min. Versterking is voorzien 
volgens ijsklasse IA.
Een voorname gebruiker tijdens het manoeu
vreren is de boegschroef met een vermogen 
van 500 kW. met een trapsgewijze toerenre- 

geling.
Een optie is de installatie van een 2,500 kW 
booster-unit bij langere persafstanden.
Voor overig elektrisch verbruik is op het E- 
dek tussen de beide stuurmachinekamers 
een hulpgenerator van 673 kW voorzien en 
voor nood, een generator van 90 kW. beiden 
bij 1,500 omw./min.
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Tankinhouden

Marine diesel 600 m3

Smeerolie 20 m3

Zoet water 100 m3

Ballast water:
Voorpiek 250 m3

Zijkasten 450 m3

MK 75 m3

Baggeruitrusting
Hoewel naar het zich nu laat aanzien, de voor
naamste missie zal bestaan uit oever- of 
strandsuppletie, zal het schip ook kunnen 
worden ingezet voor andere doeleinden. Dit 
uit zich in een aantal opties, zoals de mogelijk
heid de zuigbuis te verlengen en de al aanwe
zige ontgassingsinstallatie. Minder voor de 

hand liggend in verband met de relatief kleine 
losopeningen, is het lossen van compacte 
grondsoorten via die weg. Al eerder gememo
reerd bestaat voor grotere persafstanden de 
mogelijkheid om een 100 ton wegende boos- 
tereenheid van 2,500 kW te installeren, die 
vanaf de brug af bediend kan worden. Op C- 
dek niveau is ter hoogte van spant 63-70 een 
extra versterkt werkdek ingericht dat dient 
om zowel dit gewicht te torsen, als de moge
lijkheid te bieden twee sleepkoppen te dragen 
met een gewicht van 14 ton elk.
De sleepkoppen zijn van een door Boskalis 
zelf ontwikkeld type.
De enkelwandige IHC baggerpomp is van het 
type HR-MD 182-38-90 voorzien van een drie
voudige pompasafdichting van het Lyquidine 

type.
Er zijn voorzieningen getroffen om de lengte 
van de zuigbuis te kunnen vergroten. Tussen- 
bok en mondbok zijn hiertoe al versterkt en 
ook de hydrauliek is hierop al berekend. Zoals 
gebruikelijk zijn lokaal in de huid in de zijde en 
ter plaatse van de kimmen, extra versterkin
gen aangebracht ter hoogte van de tussen- 

en mondbok.
De walpersinrichting aan de boeg is voorzien 
van een snelverbinding met balljoint van 750 
mm bij een druk van 1,600 kPa.
Bij het hoge druk jetten heeft men niet geko
zen voor toevoer van jet water door middel 
van een aansluiting in de huid boven de inlaat- 
opening, maar om drukverliezen te voorko
men, wordt de toevoer via het frame van de 
bochtbok en leidingen met flexibele slangen 

over het cardan geleid.

Automat i sering
De scheeps- en baggeroperaties worden ge
leid en in beeld gebracht door in principe drie 
onafhankelijke systemen.
•  Baggerbesturingssysteem
•  Hoppermonitoringsysteem

•  Alarm-en monitoringsysteem

Het baggerautomatiseringssysteem (PLC) be

staat uit een master PLC met 'remote' 
input/output systeem dat alle besturings- en 
bewakingsapparatuur aan elkaar verbindt. Dit 
systeem vormt de basis voor de besturing 
van alle baggerfuncties, die vanaf de bestu- 
ringsconsole worden bediend. Er is een inter
face met het Boskalis hopper monitoring en 
besturingssysteem. (HMSC)
Het Hopper Monitoring System & Control zelf 
is een 'stand alone' hopper mstrumentatiesys- 
teem voor het zichtbaar maken, het optimali
seren en het besturen van het proces van la
den en lossen, ontworpen op basis van de 
baggerspecifieke kennis van Boskalis. Basis 
functies zijn: het survey systeem, het zuig- 
buisstandaanwijssysteem, de zuigbuiswinch- 
besturing, het systeem ter optimalisering van 
het laad- en losproces, de regeling van de 
pompen, de besturing van de overvloeien, en 
het ‘arm mengsel over boord’ (AMOB) sys
teem, het systeem voor de verslagfuncties en 
het systeem voor de procesrapportage.

Het alarm en monitoring systeem (AMS) is 
ontworpen om alle nautische, voortstuwings-,

bagger- en alarmeringssystemen te bewaken, 
zoals dit wordt geëist door het klassebureau, 
Scheepvaartinspectie, toeleveranciers en re
der, opdat veilig en betrouwbaar met alle sys
temen kan worden geopereerd.

Dek- en hijswerktuigen

Meergerei
Voor de behandeling van de boegankers zijn 
twee hydraulische lieren voorzien met koppel- 
bare kabelarings, draadtrommels en verhaal- 
koppen voor verhalen en meren.
Achter op Ddek niveau zijn eveneens twee hy
draulische lieren voorzien, inclusief draad
trommels en verhaalkoppen. Op het C-dek is 
een achterankerlier voorzien, uitgerust met 
een draadtrommel.

Kranen
Ongeveer op halve scheepslengte is een 
draaibare hijskraan met een last van 16 ton 
en een bereik van maximaal 18 m. op het bo
vendek van de luchtkast opgesteld. Deze 
kraan kan zowel de voorraadkamers en de 
toegangsluiken naar de machinekamer bedie-
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Fig.11: Toevoer jetwater over zuigbocht frame

nen en bestrijkt ook het achterste en middel
ste werkdek met het toegangsluik boven de 
baggerpomp.
Een zelfde type kraan is ter plaatse van het 
voorste hopperschot aangebracht ter bedie
ning van onder meer de aansluiting op de wal- 

persleiding.

Hijsgereedschap
In de pompkamer, de boegschroefkamer, de 
laswerkplaats en de bootsmansruimte zijn 
hijsbalken beschikbaar met een max. last van 
6 SWL. Met name in de pompkamer is grote 
aandacht besteed aan de opstelling van dit 
hijsgereedschap in verband met de beperkte 
toegankelijkheid. In de jetpompkamer, de hy- 
drauliekkamer, de noodgeneratorkamer, de 
separatorenkamer en bij de zeewaterinlaten 

is de hijscapaciteit 2 SWL.

Slotopmerkingen
Gegeven de door de reder bepaalde missie 
heeft het streven naar energie besparing ver
gaande gevolgen gehad voor het scheepsont

werp.
De keuze voor directe aandrijving van bagger
en jetpompen is ingrijpend voor wat betreft de 

ruimtelijke indeling.
Het gebruik van de tandwielkast met twee toe- 
renbereiken bij de regeling van de bagger-

pomp, compenseert de 
nadelen van directe aan

drijving.
De ongebruikelijke ver
houdingen van hoofdaf
metingen in combinatie 
met overige randvoor
waarden, o.m. ondiep 
water, hielden risico’s in. 
Dit gold met name ten 
aanzien voor het hydro- 
dynamisch ontwerp.
De keuze voor het twin 
gondola’ concept als ach- 
terscheepsvorm voor dit 

type schip, is uniek. 
Berekeningsprogram- 
ma's als DESP en RAP1D 
hebben in een vroeg sta
dium, het ontwerp- pro
ces ondersteund.
Voor dit type schip is con
sequent nagegaan, waar 
de grenzen lagen, niet al
leen kwalitatief, maar ook 
kwantitatief.

Dat er vertrouwen be
stond in het concept 
wordt bewezen door het 

feit dat voor de opleve-

Lijst van toeleveranciers (niet volledig)

m g van de ‘Waterway' in januari 2001, al in 
december 2000 een optie voor de bouw van 
een zusterschip in een definitieve opdracht 
werd omgezet. Dit schip, de “Coastway", zal 
m mei 2002 worden opgeleverd.

Conclusies
De “Waterway" is een voorbeeld van innova
tief ontwerpen in goed samenspel tussen op
drachtgever, werf en onderzoeksinstituut.
Het twin gondola’ concept heeft bewezen 
voor dit type schip uitstekend te voldoen. 
Risico’s zijn op beheerste wijze vroegtijdig in 
het ontwerpproces afgedekt. 
Berekeningsresuttaten en uitkomsten van mo- 
delproeven gaven goed uitzicht op succesvol 
opereren.
Dit wordt ‘op ware grootte’ door het schip be
wezen. I
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Diverse davits
Uitlaatdempers
Straalbuizen
Boegkoppeling, schroefaslagerbussen
Diverse flexibele en schakelbare koppelingen
Hoofdmotoren
Diverse kunststof leidingen
Ankers en kettingen
Vlirtderkleppen voor o.m. jetsysteem, diverse appenda
ges



m a a n d M ar i t i em Opdrachten

Feederlines bestelt weer twee schepen bij Ilodewes 
Hoogezand
Bodewes Scheepswerven Hoogezand 

heeft van Feederlines m Groningen op

dracht gekregen voor twee schepen.
Het worden zusterschepen van de thans 

op de werl in aanbouw zijnde Veerse- 

diep, behalve dat zij ■ anders dan dat

scfip - worden uitgerust met twee 40 

tors kranen. Z| kragen de bouwnum- 

mers 606 en 607 en moeten end dit 

laar resp. eind maart volgend jaar wor

den opgeleverd.

De Oostersingel, waarvan Damen Bargum nog twee zusterschepen gaat bou

wen (foto: Flying Focus).

Armawa Shipping & Trading in Haren 

heeft opnieuw twee Combi Freighters 

3850 besteld bij Damen Shipyards Ber 

gum Het worden zusterschepen van de

Amsterdamse o|Klracht voor
Scheepswerf Gr ave heeft van het Ge

meentelijk Vervoer Bedn|f in Amsterdam 

opdracht gekregen voor de bouw van 

twee veerponten (type 50) en de renov* 

tie van drie bestaande ponten (type 40).

De nieuwe schepen, bouwnummers 140 

en 141, knigen als afmetingen:

Lengte o.a. 28,60 m.

Lengte w.l. 27,25 m.

Breedte o.a. 9,00 m.

Breedte mal 8,70 m.

Hotte 2,80 m.

Diepgang 1,50 m.

Anders dan de ponten type 40, die over 

de zijden worden beladen en gelost, knt-

onlangs opgeleverde Oostersingel (zie 

SWZ 7/801. blz. 14). Zij krijgen de bouw

nummers 9340 en 9341 en moeten bei

de nog dit iaar worden opgeleverd.

Scheepswerf Grave
gen de nieuwe schepen kleppen aan bei

de einden. Zi| zullen plaats bieden aan 

maximaal 240 passagiers, waarvan 145 

fietsers.
Twee roerpropellers van 150 kW zorgen 

voor de voortstuwing; het hulpvermogen 

is 2x 2 5  kW.

De oplevering moet m het tweede kwar

taal 2002 plaatsvinden.

De bestaande ponten, beschreven n 

SWZ 9507/08, blz. 45 e.v., zu«en een 

nieuwe bovenbouw krijgen conform die 

van de nieuwbouwschepen. Wellicht zal 

ook de voortstuwingsinstaflatie worden 

vervangen.

Kepeat order voor Damen
Damen Shpyards Gorrchem gaat voor 

UK Dredgmg, onderdeel var Associated 

Bntsh Ports, een Mutti Cat 2510 bou

wen. Het wordt, behoudens enkele aan
passingen. een zusterschp van de UKD

Seahorse de Damen vong jaar voor de 

zelfde opdrachtgever bouwde, zie SWZ 

300, blz. 12.

Het vaartug, bouwnummer 519301, 

moet emd volgend ja» gereed Z|n.

Damen Hardinxveld bouwt duwboot ai
Van de Belgische rederij De Roeck heeft 

Damen Shpyards Hardinxveld opdracht 

gekregen het casco van een duwboot af 

te bouwen, dat de opdrachtgever m Roe

menie laat bouwen. De opdracht heeft 

bouwnummer 1545, de afmetingen van 

de boot zijn 20 x 10 m en de oplevenng 

is voor medio volgend jaar gepland.

Opdracht voor Scheepswerf Kooiman
Scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht 

gaat voor Fiwado B.V., eveneens te 

Zwiindrecht, een bunkerschip bouwen 

voor aan de Ringdijk in Zwijndrecht.

In de ponton, die 95 x 14 x 2,90 m 

meet, komen:

6 Gasolietanks totaal 2268 m3.

10 Smeerolietanks totaal 90 m3.

1 Drinkwatertank 48 m3.

1 Innametank vuile olie 15 m3.

1 Innametank vuil water 15 m3.

en verder1, opslag voor smeerolievaten.

een pompkamer en diverse bergruim

ten.
Op het hoofddek komen 500 m2 winkel

ruimte, 120 m2 berging scheepsartike

len, een centraal en twee secundaire 

afgiftestations en een gasflessenberging. 

Op het bovendek komen twee woningen 

van ieder 38 m2 voor het personeel en 

100 m2 kantoorruimte.

De opdracht heeft bouwnummer 163 en 

moet april 2002 zijn voltooid.

De Plaete boekt klipperaak
Zeik: hart er De Hoeksche Waard heeft 

Scheepswerf De Plaete m Ooltgensplaat 

opdracht gegeven voor een khpperaak 

met de volgende afmetingen:

Lengte over de stevens 28,50 m.

Lengte w.l. 26,00 m.

Breedte o.a. 5,60 m.

Holte 2,20 m.

Diepgang ca. 1,20 m.

Het schip krijgt een capaciteit voor 40 

passagiers op dagtochten.

Er worden de volgende zeilen gevoerd: 

Fok 65 m2

Grootzeil 170 m2

Kkjrver 50 m2

Als voortstuwingsmotor wordt een Mit

subishi diesel van 129 kW geïnstalleerd. 

Twee Mitsubishi generatorsets leveren 

20 resp. 6 kVA.

Verder wordt een Baüegooyen boeg

schroef van 65 kW aangebracht.

Impressie van de nieuwe Amsterdamse ponten. Zijaanzicht van de klipperaak

Damen lier gum boekt nog twee schepen voor Armawa



Tewaterlatingen Opleveringen

Atlantic Guardian
Van der Gtesservde Noord heelt op 27 ju

li de kabeHegger Atlantic Guardwi, bouw- 

nummer 986, te water gelaten.

Het scNp wordt gebouwd voor Global 

Manne Systems ürmted (UK). In het ka

der van het Atlantic Cabte Maintenance 

Agreement zal het schip, samen met en

kele andere schepen van Global Mame, 

worden ingezet voor het onderhoud en 

de reparatie van 40 transatlantische tete- 

com kabels.

Voor enkele voorlopige gegevens en een 

zijaanzicht, zie SWZ 11-00, blz. 7.

Kianda
Damen Shipyards Gonnchem heeft in ju

ni de sleepboot Kianda, bouwnummer 

511201, opgeleverd aan Sonasurf in 

Frankrijk. De boot is van het bekende 

type ASD Tug 3211 en is behalve voor 

slepen en afmeerwerkzaamheden ook 

bestemd voor escort diensten en brand- 

blussen.

Voor de voortstuwing zijn twee Ulstein 

Bergen dieselmotoren, type KRMB-9 van 

elk 2030 kW bij 900 tpm, geïnstalleerd. 

Via Twin Disc slipkoppelingen, type MCD 

3000 6HD, drijven zij de Aquamaster 

roerpropeüers, type US 3001, aan met 

schroeven van 2700 mm diameter in 

straatouizen. Op de proeftocht werd een 

vri|varende snelheid van 13,2 kn bereikt; 

de paaltrek is 69,4 t vooruit en 65,6 t 

achteruit.

Elektriciteit wordt geleverd door twee 

Caterpillar sets van elk 106 kVA.

De uitrusting omvat op het voorscl»p 

een Ridderinkhof lier van 30 t btj 12 

nVmin. en op het achterschip een Ridde

rinkhof lier van 62 t bij 10,7 m/rmn. en 

een tuggerwinch van 5 t bij 18 rn/min., 

alsmede een sleephaak aan de beting. 

Voor brandblussen zijn twee Nijhuis pom

pen van 1350 m3/h  geplaatst, die door 

de hoofdmotoren worden aangedreven, 

en twee Ajax de Boer monitors van 1200 

nrVh. De schuimtank heeft een inhoud 

van 23,9 m3.

De accommodatie is ingencht voor 10 

personen.

Bureau Veritas klasseerde de boot met 

de notatie: I 3/3 E = Tug Deep sea, Fire 

Fighting Ship I /  Waterspray, •  AUT MS.

Mirsal
Damen Shpyards Hart*nxvetd heeft r 
me het multopurpose werfcvaartug M» 

sal, bouwnummer 508039. opgeleverd 

aan een opdrachtgever in het Mrtden 

Oosten.

Het schp is van het type Stan Ranger 

1604 en heeft als afmetingen L o.a. x B 

o.a. x H -  15.85 x 4,20 x 1,50 m; de 

diepgang achter bedraagt 0,60 m.

Romp en dekhuis zin van alumwum ver 
vaardgd.

Twee Volvo ckesetmotoren. type TAMD 

61L, van ieder 168 kW t *  2500 tpm dra

ven Hamilton waterjets. type 274, aan en 

gaven het vaartuig op de proeftocht een 

snelheid van 14 kn.

De uitrusting omvat o.a. een dekkraan

van 500 kg op 6,91 m.

De Mirsal (foto: Van der Kloet. Sliedrecht).

My Issue
Moonen Shipyards m 's Hertogenbosch 

heeft op 28 juni het motorjacht My Issue, 

bouwnummer 173, overgedragen aan 

de Belgische opdrachtgever.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 27,25 m.

Lengte w.l. 23,80 m.

Breedte mal 6,00 m.

Diepgang, 50% beladen 1,70 m.

Waterverplaatsmg, max. 8 6 1

Romp en bovenbouw zijn van aluminium 

vervaardigd.
Het schip heeft onderdeks vier tweeper 

soons hutten, op het bovendek, in open 

verbinding met het stuurhuis, een ruime 

salon met twee zitgedeelten en een open

keuken en tenslotte op het topdek zitge

legenheid m de open lucht en een twee

de stuurstand.

Twee Caterpillar motoren, type 3412E 

DI-TTA van 1045 kW bu 2300 tpm, ge

ven het schip b«j 10% belading een maxi

mum snelheid van 24 kn. De te behou

den snelheid bq 50% belading is 

ongeveer 18 kn, Bij een economische 

snelheid van 9 kn is het bereik 2000 zee

mijl.
Achter de machinekamer liggen een 

wasgelegenheid en de berging voor 

twee waterscooters, met een uitgang 

naar het zwemplatform achterop.

Zijaanzicht van de Pushy Cat 1204 Temryuk 1.
De My Issue (foto: Flying Focus).

Dunga 1, Tam an 1 en Temryuk 1
Eveneens in juni leverde Damen Shipy

ards Gorinchem drie schepen op aan 

Smit Octo in Dubai.
Het betreft de Stan Tug 1405 Dunga 1, 

bouwnummer 5223, die is voorzien van 

een Caterpillar motor, type 33068 TA/C

van 186 kW bq 2200 tpm, goed voor 

een snelheid van 8,8 kn en een paaltrek 

van 2,51.
De uitrusting bestaat uit een enkele duw 

steven en een sleephaak van 70 kN SWL.

De twee andere schepen zijn Pushy Cats 

1204: de Taman 1 en Temryuk 1, bouw- 

nummers 5750/1. De machinennstalla- 

tie en de uitrusting van deze boten zijn 

gelijk aan die van de Dunga 1.

Uoycfs Register klasseerde de boten 

voor Extended Protected Waters Service. 

De boten werden m de zeer korte tijd van 

drie weken na opdracht al opgeleverd.

Zij zullen worden ingezet in de Kaspische 

Zee.



Saxonia
De Zwitserse rederij Scyfla Tours AG in 

Bazel heeft op 29 juni het passagiers

schip voor de binnenvaart Saxonia m de 

vaart genomen. Het casco werd ge

bouwd door Scheepswerf Gr ave, waarna 

scheepstimmerbedriff Da Capo m Hard 

inxvek) voor de afbouw zorgde.

De afmetingen van het schip zijn: LxB  -  

82 x 9,50 m, de diepgang is 1,10 m. 

Met deze relatief geringe afmetingen is 

de Saxonia geschikt voor de meeste Eu

ropese vaarwegen. Zij zal echter vooral 

in NoordDuitsland varen en heeft ook De Saxonia (foto: Scylla Tour s/Ffying Focus).

een certificaat voor kustvaarten.

De Saxoria heeft twee dekken. Sma- 

ragddeck en Rubndeck, en biedt plaats 

aan 89 passagiers in 44 tweepersoons 

hutten en een eenpersoons hut. Op het 

Robfidek bevinden zich de entree met 

receptie en de salon met panorama bar. 

Het topdek is als zonnedek ngencht.

De bemanning tett 21 personen.

Voor de voortstuvwig z(n twee Caterpil

lar dieselmotoren van 355 kW geïnstal

leerd, die roerpropelers met contracte

rende schroeven aandnjven.

KRVE 11, KRVE 38 en BVDE 3
Engelaer Scheepsbouw in Nijmegen Holte

heeft op 7 juli drie vastmaakvletten opge- Diepgang mal

leverd: de KRVE 11 en KRVE 38 aan de Diepgang achter

Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht Waterverplaatsing

in Rotterdam en de BVDE 3 aan de Boot- 

lieden Vereniging Delfzijl/Eemshaven; de 

bouwnummers zijn 801/802 resp. 803.

De vletten voor Rotterdam en die voor 

Delfzijl verschillen slechts op enkele pun

ten. De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 10,15 m.

Lengte w.l. 9,20 m.

Breedte o.a. 3,30 m.

Breedte mal 3,15 m.

1.50 m. 

0,93 m.

1.50 m. 

ca. 11 t.

De scheepjes zijn gebouwd van Corten 

staal.

Een Mitsubishi dieselmotor, type 6 D 14 

van 66 kW bij 2200 tpm, drijft via een 

Twin Disc koppeling, type MG5075A, re

ductie 2,88:1, de driebladige schroef 

aan.

De uitrusting omvat o.a. een hydraulisch 

bediende trossenklem op de KRVE-vtet- 

ten c.q. een beting op de BVDE 3

Zijaanzicht van de vastmaakvletten.

Kermit

De Kermit (foto: Flying Focus).

Amels Holland in Makkum heeft op 14 juli 

het motorjacht Kermit, bouwnummer 

437, overgedragen aan de Italiaanse op

drachtgever.

De afmetingen van het schip zijn:

Lengte o.a. 49,99 m.

Lengte w.l. 44,50 m.

Breedte mal 9,00 m.

Diepgang 50% beladen 3,00 m.

Twee Cummins dieselmotoren, type KTA 

38W , ieder 886 kW bi| 1800 tpm, lever

den op de proeftocht een snelheid van 

15 kn.

Passé Partout
Jachtwerf Jongert m Medemblik heeft op 

17 juü het luxe zeiljacht Passé Partout, 

bouwnummer 404, overgedragen aan 

de buitenlandse opdrachtgever. Het 

schip is een stalen ketch van het type 

Jongert 42T en is het derde schip dat 

Jongert voor deze eigenaar bouwde. 

Evenals de betde vorige schepen heeft 

de Passé Partout een flying bndge.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a 

Lengte over dek 

Lengte w.l. 

Breedte 

Diepgang

42.00 m. 

39,10 m.

31.00 m. 

8,50 m.

2.70A 00 m.

De Passe Partout (foto: Boudewyn Nossin).

De kleinere diepgang is mogeli|k door de 

door Jongert gepatenteerde vouwkiel 

De accommodatie omvat een eigenaars

hut, drie gastenhutten en drie beman- 

ningshutten. AJJe hutten zijn voorzien van 

een todetunrt.

Verder zijn er een salon en uiteraard een 

kombuis.

De grote mast heeft een lengte van 

43,15 m boven dek, de bezaanmast van 

31,10 m. De zeilen hebben ongeveerde 

volgende afmetingen:

Stagzeil 177 m2

Grootzeil 228 m2

Bezaanzeil 11 Sm2

Yankee 430 m2

Voor behandeling van de zeilen zijn 15 

stuks lieren geplaatst.

Er is een MTU dieselmotor geïnstalleerd, 

type 12V-2000M70, van 788 kW. Ver 

der zijn er twee generatorsets van 78 

resp. 45 kW geplaatst en is in het voor

set*) een ttiruster van 75 kW aange

bracht.

De verdere uitrusting omvat o.a. een b f 

boot van 6 meter, met een 125 kW mo

tor, een zoetwatermaker met een capa

citeit van 8.000 bter per dag en 

uitgebreide navigatie- en commumcabfr 

apparatuur, waaronder een zekompu- 

ter.



Dependent
Scheepswerf Peters m Kampen heeft op 

19 juli het vrachtsch*) Dependent, bouw- 

nummef 450, overgedragen aan de C.V. 

Scheepvaartondememmg Polar Bear, de 

heer G. Sc hak te GekJermalsen.

De Dependent is het elfde schip van het 

type Peters Polar Combi 200.

DCI Dredge XVII
IHC Holland te Kinderdijk heeft op 20 juli 

de sleephopperzuiger DCI Dredge XVII, 

bouwnummer 1224, opgeleverd aan de 

Dredging Corporation of India. Het is een 

zusterschip van de DCI Dredge XVI, die 

m lebruan van dit jaar werd opgeleverd 

(zie SWZ 401, blz. 32 en SWZ 00-11, 

btr. 10).

Panda
Op 20 u i heeft Scheepswerf Peters het 

vrachtschip Panda, bouwmmmer 472, 

opgeleverd aar de gelijknamige C.V. 

Scheepvaartondememmg.

Het schip is het zevende van het type

Combi Porter 150, waarvan het eerste 

schip, de Hansa Kampen, is geput* 

ceerd n  SWZ 12-98. blz. 34 e.v.

Het schp wordt gemanaged door Wa

genborg

Lady Halima II
Heesen Shipyards m Oss heeft op 31 juli 

het motorjacht lady Halima I, bouwnum

mer 112, opgeleverd aan een opdracht

gever m het Verre Oosten.

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

39,40 x 8,32 m.

De romp is van staal vervaardigd, het 

dekhuis van aluminium.

Twee Caterpillar motoren, type 3412C 

DI-TA van ieder 607 kW geven het schip 

een maximum snelheid van 14 kn en een 

kruissnelheid van 12 kn.

Zijaanzicht van de Lady Halima K.

Verbouwingen

Noordhoek Singapore
In opdracht van Noordhoek Underwater 

Contractors in Zierikzee heeft Scheeps

werf Reimerswaal te Hansweert het duik- 

ondersteuningsvaartuig Noordhoek Sing

apore verbouwd tot een DP AA diving 

support vessel. Het schip, ex-Service- 

man, ex-Smit Martin, ex-Smit Uoyd 61, 

was ongeveer een jaar geleden al door 

Reimerswaal voorlopig voor zijn nieuwe 

rol ingericht (SWZ 500, blz. 12).

Er is nu een Kongsberg SDP 21 systeem 

geïnstalleerd. Hiervoor waren de volgen

de voorzieningen nodig:

• plaatsen van het HIPAP 500 referen

tiesysteem, in het center van het 

schip, in het vlak van de machineka

mer;

• plaatsen van het vertikale taut wire 

referentiesysteem op een frame op

het hoofddek;

• vervangen van de achterste van de 

twee dwarsschroeven in het voor

schip door een retractable azimuth 

thruster van 736 kW;

• inbouwen van de uitgebouwde 

dwarsschroef in de scheg (en drmk- 

watertanks) als hekschroef;

• verlengen van het stuurhuis ten be

hoeve van de DP-apparatuur;

• plaatsen van twee nieuwe

Caterpillar generatorsets, inclusief 

aanpassen fundaties, leidingwerk 

enz.;

• aanleggen van een compleet nieu

we elektrische installatie voor het 

DP-systeem, de azimuth thruster en 

de hekschroef, inclusief het plaat

sen van diverse schakelkasten en 

het koppelen van de nieuwe instaHa- 

be aan het bestaande elektrische 

systeem;

• GTI Marine Offshore verzorgde het 

elektrische deel van het werk.

De taut wire voorziening 

(foto: Reimerswaal).

Verder werden de volgende werkzaam

heden uitgevoerd:

• plaatsen van een Kenz hydraulische 

dekkraan van 25 t op 10 m, inclu

sief het aanbrengen van de kraarv 

fundatie (pijpdiameter 1904 mm) en 

de nodige versterkingen in het 

hoofddek;

• verwilderen van de bestaande ce- 

mentcompressoren en hun aandnjf- 

dieseknotoren;

• leveren en plaatsen van een nieuwe, 

zeewaardige woonunit op een fra

me boven het hoofddek; de unit 

meet 11.000 x 7.700 mm, biedt 

plaats aan 14 opstappers en is 

compleet met «touches en toiletten, 

verwarming en AC;

•  diverse staalreparaties;

•  stralen en conserveren onderwater

schip.

De verbouwing heeft geduurd van medio 

april tot eind mei.

De Noordhoek Singapore heeft als alme- 

tmgen: L o.a. x. 8 o.a ■ 65,50 x 14,05 

m.

Er staan twee Bolnes motoren in, type 

14V DNL 150/160, van elk 1545 kW. 

Deze geven het schip een snelheid van 

maximaal 13,5 kn en een paaltrek van 

50 1.

De bi) de verbouwing aangebrachte 

extra accommodatie 

(foto: Reimerswaal).



De Zeezand Express na de verbouwing.

Zeezand Express
Bi] Fristan Shipyard Welgelegen m Harin

gen heeft de zandzuiger Zeezand Ex

press, van Noordzeezand B.V., even

eens in Hartingen, opnieuw een 

ingrijpende verbouwing ondergaan 

In 19% had FSW de voormalige onder- 

losser Seelowe al tot zandzuiger ver

bouwd (zie SWZ 12-96, blz. 57 e.v.l. 

Deze keer is het schip met 3,5 m ver

lengd (tot circa 79,5 m), waardoor het 

per reis ongeveer 50 m3 zand meer kan 

meenemen.

Verder is het schip nu uitgerust met een 

leegzuig- en letleidingsysteem en een 

bakkenlaadsysteem. Met dit laatste sys

teem kan m drukke perioden de produc

tie aanzienlijk worden verhoogd, doordat 

het schip op de rede van Den Helder kan 

worden gelost en niet meer de haven

hoeft binnen te varen, wat een grote tijd

winst oplevert. Bovendien vervalt het ha

vengeld.

In de verlengsectie is een extra Kuyl &

Rottinghuis jetpomp geplaatst van 700 

m3/!! bij 6 bar, waardoor de totale jetwa- 

tercapaciteit nu 1200 m3/h  bedraagt. 

De pomp wordt aangedreven door een

DAF deselmotor, type DKT 1160, van 

190 kW, geleverd door Zwart Urruden. 

Bq de verbouwng waren verder betrok

ken:

• V.o.F. Wier da te Haringen. t*e de 

letieidng- en bakkenlaadsystemen 

leverde en msWeerde.

• SMST te Franeker voor de hydrauli

sche installatie.

• E lektrotechmek Haringen voor elek

trische werkzaamheden.

• De Groot Ni|kerk en Econosto, de 

de hydraulische afsluiters voor de 

systemen leverden.

De verbouwing duurde van 2 april, toen 

het schip werd drooggezet, tot 18 mei 

en is uitgevoerd onder toezicht van Ger

manischer Uoyd.

Wijsmuller sleepboten bij de Autopremier (M o: Wijsmuller).

Wijsmuller
Vier bergingsoperaties hielden Wijsmul

ler Salvage de afgelopen maanden be

zig-

Olympus:

Op 29 mei kamen de bulkers Olympus, 

varend onder Maltese vlag, en Sao Se- 

bastiano, onder Braziliaanse vlag, met el

kaar in aanvaring m de buurt van Porto 

Alegre, Brazilië. De 196 m lange Olyn> 

pus heeft daartxj zware schade opgelo

pen in de ruimen 1 en 7 en verder over 

de hele stuurboordzijde. Vanwege de 

slechte conditie van het schip sloten de 

eigenaren op 31 mei een LOF contract 

met Wijsmuller Salvage.

De 250 t bunkerolie aan boord werd 

eerst door de bergers verwijderd. Van 

de lading graan van 27.000 is ongeveer 

20% verloren gegaan en werd 7.000 t 

op zee in een gecharterde bulkcarrier 

overgeslagen. Deze deellading is inmtd 

dels op de plaats van bestemming afge

leverd.

Op 24 juli lag de Olympus afgemeerd r  

Sao Franscisco do Sul en was bezig de 

restladtng te lossen. Na afloop daarvan 

wordt het schip aan de eigenaar terugge 

leverd.

Dyna Gemini:

Eveneens tn Brazilië l«p de 273 m lange 

Dyna Gerrwi aan de grond in de haven 

van Serpebpa. Samen met zijn Argentijn

se partner Oceanmarme sloot Wijsmuller 

op 29 junt een LOF contract af met de ef 

genaar.

Om het schtp vlot te kunnen trekken is 

ongeveer 20.000 ton van de lading ijzer

erts (totaal 150.000 ton) uit het schip ge 

haald. Nadat het schip was losgesleept, 

is de geloste lading op zee weer terug 

gestort m de Dyna Gemmi. Daarna werd 

het 'Certificate of Defcverygetekend door 

bergmgsmspecteur en eigenaar, wat in

houdt dat de verantwoordelijkheid voor 

het schip weer bij de eigenaar ligt.

Chance 301:

Aan de andere kant van de wereld, in de 

Stille Zuidzee, was het 49 m lange vis

sersschip Chance 301, met 2301 tonijn 

aan boord, aan de grond gelopen op een 

rif m de buurt van McKean Island. Wijs 

muller sloot een LOF contract met SCO 

FTC clause af om het schip vlot te trek

ken.

Het sctiip bleek m een sterke branding 

zeer zwaar aan de grond te zitten. Alle 

dubbele bodem tanks en de motorka- 

mer waren lek. Wijsmuller bergers zijn 

er met grote moeite in geslaagd de be

manning van boord te halen. Schip noch 

lading kon geborgen worden omdat het 

onmogehjk was personeel aan boord te 

krijgen. Ai voor aankomst van het ber- 

gmgsteam was de voorraad dieselolie

Bedrijfnieuws

uit de kapotgeslagen tanks weggelopen 

en in de branding verdampt.

Autopremier:

Op 10 jut werd de car camer Autopremier 

onder een LOF 2000 contract getxxgen.

De Autopremier heeft een lengte van 127 m 

en is 18,8 m breed, de diepgang is 6,2 m. 

Het schip raakte, na een brand m de ma

chinekamer, aan het driften bq de kust van 

Mtford Haven, zudwest Wales. De koers 

van het sche was zodanig dat het binnen 

enkele uren aan de grond zou raken. Een 

Wismuller sleepboot uit Milford Haven 

heeft het schp net op t)d weten vast te 

maken om het vervolgens naar Milford Ha

ven te slepen. Toestenvmg om het sctnp 

aan te meren werd gegeven nadat een in- 

fraroodwarmtebron inspectie was utge- 

voerd door een brandweer team dat aan 

boord werd gebracht door een kustwacht 

helikopter. Eenmaal veikg voor de kant is 

na inspectie door een Wijsmuter bergings- 

mspecteur de operatie formeel afgerond. 

Door deze actie is het wjf jaar geleden 

door Fnsian Shpyard Welgelegen gebouw

de schip behouden en is voorkomen dat er 

500 ton bunkers op de gevoelige kust van 

MRford Haven terecht zijn gekomen.



Verbouwingen Ir. J. ten Hoeve

W .D. FAIRWAY
Binnenkort de grootste hopperdredger ter wereld.

In verband met de grote vraag naar bagger- 
capacfteit in het Verre Oosten heeft Boskalis 
m 1999 diverse haalbaarheidsstudies uitge
voerd voor het vergroten van enkele van haar 
hopperdredgers.

Begin 2000 werd besloten tot vergroting van 
de hopperdredger Seaway. Hierover werd in 
het vorige nummer van SWZ bericht (blz. 16), 
zie ook fig. 1.

In december 2000 besloot Boskalis, haar 
grootste hopperdredger W.D. Fairway te mo
dificeren.
Dit schip werd in 1996 door Verolme Heus
den gebouwd (zie SWZ 10-97, blz. 28 e.v.) en 
is sinds 1997 in de regio Singapore ingezet 
voor grote landaanwimingsprojecten, fig. 2.

\
Een in 1999 uitgevoerde haalbaarheidsstudie 
was gericht op een scheepsverlenging van 
circa 40 meter, resulterend in een dead- 
weight-vergroting van circa 10.000 ton.
Eind 2000 bleek na een finale haalbaarheids
studie dat een verlenging van circa 54 meter 
tot de mogelijkheden behoorde. Door daar
naast een holtevergroting toe te passen, 

wordt het deadweight verder vergroot.
Als het deadweight van de bestaande W.D. 
Fairway als basis genomen wordt, betekent

Fig. 2. De W.D. Fairway spurtend /foto: Boskalis/.

Fig. 1. De verlengde Seaway {foto: Boskalis).

de aanstaande modificatie een deadweight- 
toename van bijna 100 %.
Uniek in de wereld van maritieme upgradings!

Verlenging en holtevergroting
De hoofdreden voor de deadweight-vergro- 
ting van de W.D. Fairway is, zoals reeds aan
gegeven, de grote vraag naar baggercapaci- 
teit in het Verre Oosten.
Het originele schip met een hoppercapaciteit 
van circa 23.500 m3, is ontworpen als

slib/zandschip, waarvoor een stuwfactor van 
circa 1.4 t/m 3 geldt.
Omdat de huidige meg^andaanwinmngsprofec 
ten enorme hoeveelheden zand vragen, is het 
gemodificeerde schip, met een hoppercapaci
teit van circa 33.500 m3, ontworpen als zand 
schip, met een stuwfactor van circa 1,81/m3.

De volgende tabel geeft de voornaamste ge
gevens van het bestaande en het verbouwde
schip (fig. 3).



W.D. Fairway 
bestaand

W.D. Fairway 
na verbouwing

Lengte pp. 155 209 (m)

Lengte o.a. 173 227 (m)

Breedte 32 32 (m)

Holte 13.1 16.8 (m)

Int. diepgang ca. 9.8 1 l(m)

Baggerdiepgang ca. 11.50 14 (m)

Hoppervolume ca. 23.350 33.500 (m3)

Snelheid ca. 16.4 15.5 (kn)

O B D H A L VESSEL

Fig. 3. Zijaanzichten van het oorspronkelijke en het verbouwde schip.

Staalgewicht.
Voor de scheepsverlenging wordt een nieuw 
evenwijdig middenschip met een staalgewicht 
van circa 3900 ton gebouwd. In deze nieuwe 
sectie worden drie dwarsscheepse construc
ties geplaatst.
Doel van deze constructies is tweeledig:
- Vermindering van het langsscheepse bui

gend moment door de toename van het 
hoppervolume tot circa 33.500 m3 te be
perken.

- Beperking van het aantal nieuw te installe
ren bodemdeuren.

De verlenging en holtevergroting van de W.D. 
Fairway hebben ondanks de drie dwars
scheepse constructies een forse toename 
van het langsscheeps buigend moment tot 

gevolg.
Versterkingen in dek en bodem zijn noodzakelijk. 
Voor de holtevergroting van 13.1 naar 16.8 
meter zijn deksecties met een totaal staalge
wicht van circa 1350 ton gepland.
Het totale extra staalgewicht in de vorm van 
bodemversterkingen bedraagt circa 950 ton.

Scheepssy sternen.
Verlenging en holtevergroting van het schip 
resulteren in verlenging van alle systemen in 
de betrokken regio's.
Grote te verlengen pijpdiameters zijn aan te 
treffen in bagger- en jetsystemen.

Speciale te verlengen pijpen worden toege
past in het hydraulieksysteem.
De normale elektrische kabels worden ver
lengd en daarna via laskasten verbonden.
De middenspanningskabels worden geheel 
vervangen.

Scheepssnelheid.
De afstand tussen zandwinplaats en bestem
ming is gedurende de afgelopen jaren toege
nomen. Vaarafstanden van meer dan 50 mijl 
zijn inmiddels gebruikelijk.
De laad- en lostijden van 1 tot 2 uren beslaan 
daardoor relatief een kleiner deel van de totale 
cyclustijd dan de vaartijden van 4 tot 5 uren. 
De scheepssnelheid wordt daardoor steeds 
belangrijker in de totale cyclustijd. In verband

hiermee zijn mogelijkheden onderzocht om 
de snelheid van het gemodificeerde schip te 
vergroten.
Uit een technisch/economische analyse is ge
bleken dat toepassing van een bulb en een 
'ducktail' zinvol is (een 'ducktail' houdt verlen
ging van het hek in waardoor de spiegel min
der diep onder water komt).

Betrokken Nederlandse 
bedrijven.
Na de interne engineering die al in 2000 ge
start is, werd begin 2001 de externe enginee
ring gestart bij Vuijk Engineering, Marine 
Structure Consultants en Breeman Enginee

ring.
Parallel aan de engineering is het dassificatietra- 
ject ingezet met Bureau Veritas te Rotterdam. 
Bijna alle pijpen worden prefabricated gele
verd door De Jong Pijpleidingen te Sliedrecht. 
De baggerleidingen zijn besteld bij De Jong te 

Zierikzee.
Hydraulische componenten en leidingen wor
den geleverd door Rexroth Hydraudyne. 
Elektrische componenten en bekabeling wor
den verzorgd door Bakker Sliedrecht.
De vergrote boegschroef wordt geleverd 

door Lips BV te Drunen.

Gecontracteerde scheepswerf.
Na voorrondes met scheepswerven in o.a. 
Korea, Maleisië, Singapore en Vietnam is de 
opdracht voor modificatie van de W.D. Fair
way verleend aan Sembawang Shipyard (Re) 
Ltd te Singapore.

Deze scheepswerf is in juli 2001 begonnen 
met de prefat>werkzaamheden.
Tweede kwartaal 2002 zijn alle voorbereiden
de werkzaamheden afgerond.
Daarna vindt de actuele modificatie plaats en 
komt de W.D. Fairway volgens plan als groot
ste baggerschip ter wereld midden 2002 
weer in de vaart (fig. 4).

De auteur is projectleider bij Baggermaat- 
schappij Boskalis BV te Papendrecht.

ker zijaanzicht.
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Special Baggerbedrijf door A. de Jager 1

De ontwikkeling van de scheeps- 
vorm van sleephopperzuigers
Het zal degenen die geïnteresseerd zijn in de scheepvaart en scheepsbouw in het algemeen en de baggerindustrie in het bij
zonder niet ontgaan zijn dat de huidige generatie sleephopperzuigers qua verhoudingen en vorm behoorlijk afwijken ten op
zichte van twintig jaar geleden en daarvoor.
Er kan gesteld worden dat dit scheepstype momenteel een snelle ontwikkeling doormaakt als het over de scheepsvorm gaat.

n het verleden werd bij het ontwerp van de 
sleephopperzuiger minder aandacht be
steed aan de scheepsvorm. Binnen het 
kader van de toenmalige technische eisen 
en de exploitatiekosten, was het mogelijk 
om te volstaan met een eenvoudige, al 

dan niet ontwikkelbare, scheepsvorm. Door 
de vraag naar een grotere transportcapaciteit 
(= produkt van lading en snelheid [ton.knoop]) 
nam met alleen de grootte van de sleephop
perzuiger toe, maar ook de volheid en de 
snelheid. Deze twee laatste zaken werken el
kaar in feite tegen als het gaat om een verbe
tering van de hydrodynamische eigenschap 
pen van een scheepsvorm. Er is dan ook, 
mede door de toegenomen vermogensdicht- 
heid van de schroeven, steeds meer nadruk 
komen te liggen op de optimalisatie van de 

scheepsvorm.

I listorie
Het scheepstype 'hopperzuiger' is ontstaan 
omstreeks 1878. Het toen bestaande bag- 
germaterieel was met geschikt voor werken in 
open water. Dit baggermaterieel bestond 
voornamelijk uit emmerbaggermolens met bij
behorende zelflossende bakken. Bij enige dei
ning ontstond er al snel schade of was bagge
ren gewoon met meer mogelijk. Aangezien er 

echter steeds meer behoefte ontstond aan 
baggermaterieel dat inzetbaar was in open 
water, moest hiervoor een oplossing worden 
gevonden. De oplossing werd gevonden in 
een schip dat uitgerust werd met een centrifu- 
gaalpomp en een zuigbuis. De zuigbuis bleek 
bi| enige deining veel minder kwetsbaar dan 
de emmerladder. Het probleem van de bak
ken, welke langszij moesten liggen, werd op
gelost door dit schip met een eigen laadruim 
met bodemkleppen, ofwel een zgn. 'hopper', 
uit te voeren. Omstreeks 1900 werd dit schip 
ook nog voorzien van voortstuwing en zo ont
stond de 'sleephopperzuiger’. De eerste 
sleephopperzuigers hadden een traditionele 
scheepsvorm. Een voorschip met een stafste- 
ven en een achterschip als een sleepboot wa
ren toen normaal, terwijl er naar hedendaag
se maatstaven ook over redelijk slanke ‘lijnen'

gesproken kan worden.

I)e kenmerken van de scheeps
vorm en tendensen
De huidige generatie sleephopperzuigers 
heeft zo haar typische vormkenmerken, wel
ke de laatste |aren een bepaalde tendens la
ten zien, te weten:
• Een grote Volheid’ of hoge blokcoëffi- 

ciënt(Cb).
Al snel werd duidelijk dat sleephopperzui
gers niet bepaald lijnschepen waren. De 
korte vaarafstanden die deze schepen 
moesten afleggen vroegen niet om een 
grote transportcapaciteit. In de totale bag- 
gercyclus speelde de snelheid geen over
heersende rol zoals dat bij de cyclus van 
tiinschepen het geval was. Als we het ver
gelijk met gewone vrachtschepen nog even 
doorzetten, dan valt ook te constateren dat 
de sleephopperzuiger, vanwege de bag- 
geruitrusting en slijttoeslagen, een zwaar 
schip is. De vorm kenmerkte zich dan ook 
al vroeg door de grote volheid, enerzijds 
omdat toch een redelijk laadvermogen be
reikt moest worden en anderzijds omdat 
de grotere weerstand die dit opleverde bij 
vrije vaart niet echt maatgevend was.

• Een kleine Lengte/Breedte verhou
ding (L/B). Vanwege de overwegend 
vloeibare aard van de lading of het meng
sel in de hopper, is een grote breedte wen
selijk met het oog op de stabiliteit van het 
schip. Verder is de ruimte waann de sleep
hopperzuiger zich kan bewegen tijdens on- 
derhoudsbaggerwerken vaak beperkt, zo
dat een grote lengte niet wenseli|k is. 
Tenslotte is voor vergroting van het draag
vermogen investeren in lengte duurder dan 

in breedte.
• Een grote Breedte/Diepgang verhou

ding (B/T).
Naast de genoemde reden voor een grote 
breedte, welke ook deze vertiouding beïn
vloedt, speelt er ook nog iets anders een 
belangrijke rol. Aangezien de sleephopper- 

-  zuiger zich vaak in ondiep water bevindt, is 
een grote diepgang niet wenselijk. Er wordt

dan ook gestreefd naar een zo klein moge
lijke ontwerpdiepgang, waardoor deze ver
houding groter wordt. Daarentegen wordt 
met gebruikmaking van de bestaande re  
gelgeving gestreefd naar een zo groot mo
gelijke diepgang t.o.v. holte. Als een sleep
hopperzuiger namelijk in staat is om 
middels bodemdeuren de lading te dum
pen, is volgens de nieuwste regelgeving 
een reductie van 2/3 (vroeger 1/2) van het 
reguliere vrijboord toegestaan.

• Overwegend dubbeischroevers.
Hoewel de schroef uiteraard zelf geen 
vormkenmerk is, is het feit dat het een dub- 
belschroever betreft wel bepalend voor de 
vorm van het achterschip. Vanwege de be
perkte diepgang, grote volheid en het veel
vuldig varen in lege toestand, is men al snel 
genoodzaakt om het grote vermogen te 
verdelen over twee (relatief kleine) schroe
ven. Verder komt het dubbelschroefscon- 
cept ook de manoeuvreerbaarheid ten goe
de (gunstig in het geval van een zuigbuis 
aan één zijde). De gebruikelijke aandacht 
voor de scheepsvorm rond de schroef 
wordt hier dus niet besteed t.p.v. hart schip 
zoals bij enkelschroevers, maar meer naar 
buiten, terwijl op hart schip een scheg aan
wezig is t.b.v. de koers stabiliteit en het 
dokken. De schroeven zijn overigens vrij

wel altijd uitgevoerd met verstelbare bla
den. Het tweeledig gebruik van de schroef, 
namelijk sleepzuigen en vrij varen, vraagt 
om een dergelijke toepassing. Verder leent 
deze uitvoering zich voor een asgenerator 

vanwege het constante toerental. De ener
gie die hierdoor wordt opgewekt, wordt ge
bruikt voor de jetpomp, boegschroef, een 
eventueel elektrisch aangedreven (onder- 
water)baggerpomp en uiteraard het boord- 

net.

Uitgaande van de periode 1%^+ieden zijn de
volgende, in getallen uitgedrukte, tendensen
merkbaar:

* De heer A. de Jager, is werkzaam bij IHC 

Holland NV Dredgers.



Het voorschip van de HAM 317.

•  Het hoppervolume van een 'zeer grote' 
sleephopperzuiger is toegenomen van ca. 
12000 m3 naar 35000 m3.

• De Cb is toegenomen van gemiddeld 0,81 
naar 0,85 en extremen van 0,87 (geen uit
zondering) en zelfs 0,89 komen voor.

•  De lengteligging van het drukkingspunt (het 
zwaartepunt van de waterverplaatsing) is 
verschoven van ca. midscheeps naar +1% 
of meer van de scheepslengte voor mid
scheeps. Inmiddels is een neiging naar min
der extreme waarden waarneembaar.

•  De IVB is gezakt van gemiddeld 5,5 naar 
5. Waarden onder de 5 komen regelmatig 
voor tot zelfs een extreem van 3,7.

• De B A  is gemiddeld toegenomen van 2,7 
naar 3 en extremen van 3,5 en zelfs 4,2 
komen voor.

•  Het Froude-getal is toegenomen van ge
middeld 0,21 naar 0,23 en er zijn inmid
dels plannen voor een significante verho

ging naar 0,26.
• De vermogensdichtheid van de schroeven 

is toegenomen van gemiddeld 320 kW/m2 
naar 420 kW/m2 en waarden boven 500 
kW/m2 komen regelmatig voor.

Deze tendensen geven duidelijk aan dat het er 
niet eenvoudiger op wordt om een acceptabe
le scheepsvorm te ontwerpen. De opgedane 
ervaringen bij de sleephopperzuigers die in
middels rondvaren en de voortschrijdende

technieken die enerzijds een beter inzicht ver
schaffen en anderzijds betere voorspellingen 
mogelijk maken, zijn onontbeerlijk bi| het tot 
stand komen van een goede scheepsvorm.

De ontwikkeling
De vorm van de hedendaagse hopperzuiger 
lijkt ntet meer op die van vroeger. Zowel het 
voor- als het achterschip waren indertijd sterk 
gebaseerd op een goed verloop van de wa
terlijnen.
• Het voorschip.

In het voorschip is dat in principe altijd zo 
gebleven, maar de huidige extreme volheid 
laat een bevredigend beeld eenvoudigweg 
niet toe. Pas bij de toepassing van een bulb

blijkt er verbetering in deze kwestie moge
lijk, ware het met dat deze soms ook weer 
aangegrepen wordt om de waterverplaat
sing te vergroten!

De lengte van de bulb wordt vaak beperkt 
door de aanwezigheid van de walpersbok, Dit 
is een, over de boeg hangende, constructie 
met pijpleiding om de lading (via een op zee 
aan te koppelen dri|vende leiding) naar de 
kust te persen. De recente ontwikkeling in de 
behoefte aan snelheid zorgt er voor dat men 
dit een tweede orde probleem gaat vinden. 
De grote volheid maakt een bulb van een 
sleephopperzuiger trouwens wel tot een bij
zondere qua afmetingen (zie fig.1). Van ouds

her wordt de nodige aan
dacht besteed aan de 
voorschouders om een 
slechte interferentie met 
het boeggolfsysteem te 
voorkomen, maar vaak 
wordt dit bemoeilijkt door 
de aanwezigheid van de 
zuigbuisnnlaat welke bij 
voorkeur op de volle 
breedte moet zitten.

Aangezien men van 
steeds grotere diepte wil 
zuigen, is ook een langere 
zuigbuis nodig zodat deBeeld van het RAPID-programma van het MAR/N



zuigbuisinlaat ook steeds verder naar voren 
schuift. De toepassing van RAPID (een CFD 
programma voor potentiaalstroming van het 
MARIN) is onmisbaar geworden in het opbma- 
lisatieproces (zie figuur 1).

• Het achterschip.
In het achterschip is sinds eind (aren '80 
duidelijk de verandering waarneembaar 
van een vorm op basis van waterlijnen 
naar een vorm die op vertikalen is geba
seerd, ofwel van een conventionele naar 
een praamvorm.

Deze verandering is veroorzaakt door de 
steeds groter wordende volheid. Een praam 
vorm geeft bij een hoge blokcoëfficiënt een

betere weerstands- en voortstuwingskarakte- 
ristiek. Een probleem bij dit type achterschip 
is wel de onderdompeling van de spiegel. Uit 
oogpunt van de weerstand, die omstroming 
van de spiegel teweeg brengt, zou men ge
neigd zijn deze boven de waterlijn op te trek
ken. Dit houdt echter in dat daarmee de hoek, 
welke het oplopende achterschip maakt t.o.v. 
het vlak, vergroot moet worden. Dit is een 
slechte concessie want daarmee wordt het ri
sico op loslating van de stroming vergroot, 
wellicht zelfs nog voor de schroef, met alle na
re gevolgen zoals trillingen van dien. Proefon
dervindelijk is vastgesteld dat omstroming 
van de spiegel overwegend plaatsvindt in de 
buitenste gebieden, terwijl t.p.v. hart schip

vertraging en zelfs retour stroming is waar te 
nemen (welke o.a. veroorzaakt wordt door de 
zuigwerking van de schroef). Smds enkele ja- 
ren wordt het praamvormig achterschip ook 
wel voorzien van gondels. Dit heeft als voor
deel dat de asgeneratoren, tandwielkasten, 
motoren etc. naar achteren geschoven kun
nen worden (in de gondels). Hierdoor kan ook 
de hopper naar achteren schuiven, hetgeen 
weer een verschuiving van het drukkingspunt 
naar achter tot gevolg heeft. Hiermee neemt 
de volheid van het voorschip af en daarmee 
ook de (golfmakende) weerstand. Overigens 
levert het zgn. 'twin-gondel' achterschip (zie 
foto 2) een verbetering in de voortstuwing op 
vanwege een hogere ‘hull-efficiency’. Uiter
aard moet de orièntering van deze gondels

geoptimaliseerd worden om een goed resul
taat te krijgen. Belangrijke aspecten i.v.m. tril
lingen, zoals het varen in ondiep water of in le
ge toestand, maken het nogal moeilijk om 
voor alle omstandigheden optimale gondels 
te ontwerpen, zodat toch een compromis ge
sloten zal moeten worden.

• De aanhangsels.
Zeer belangnjk bij de totstandkoming van de 
scheepsvorm van een sleephopperzuiger zijn 
de volumineuze toevoegingen aan het achter
schip ter verbetering van de aanstroming en 
de werking van de schroef in extreme om  
standigheden. De aanvankelijk 'naakte’ vorm 
voldeed op een gegeven moment niet meer

vanwege serieuze tnftngsproblemen. Het eer
ste antwoord hierop was een soort “toe- 
stroomtunneT boven de schroef welke als 
doel heeft het vdgstroomveld (situatie m het 
schroefraam) gunstig te benvloeden, met na
me m de bovenste sector. Om de schroef te 
ontlasten, de stuwkracht te vergroten en min
der afhankelijk te zijn van een bepaalde vrij- 

slag t.o.v. de romp, kwam naderhand de 
straalbuis. Vanwege de betrekkelijk lage snel
heid van de hopperzuiger levert een straalbuis 
namelijk veel voordeel op. De combinatie van 
schroef en straalbuis doet zijn belangrijkste 
werk tijdens het baggeren door extra stuw
kracht te leveren t.o.v. een schroef zonder 
straalbuis. Vrijvarend neemt dat af naarmate 
de snelheid toeneemt en na een bepaald snel-

heidspunt gaat deze combinatie zelfs nadelig 
worden. Er is momenteel een nieuw type 
straalbuis voorhanden waarvan het omslag
punt naar een hogere snelheid is verlegd. In
middels vormen straalbuis en tunnel één ge
heel en de vormgeving ervan is van wezenlijk 
belang. In het bijzonder moet daarbij aan
dacht besteed worden aan de situatie in (ex
treem) ondiep water. Juist de kennis van en 
ervanng met de details zijn dan van groot be
lang bij de totstandkoming van een goed ach
terschip. Het gebruik van PARNASSOS (een 
CFD programma voor viskeuze-stroming van 
het MARIN) is recent zeer waardevol gebleken 
in het optimalisatieproces (zie fig.4).
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Het twin-gondel' achterschip.



Een mogelijk toe
komst-scenario PARNASSOS: VISCOUS FLOW SIMULATION 

Axial velocity field (V, /

PARNASSOS: Viscous Flow Simulation.

De laatste tijd is met de 
schaalvergroting de aan
dacht verschoven naar een 
hogere transportcapaciteit.
Gezien de lange vaarafstan- 
den is dit ook gerechtvaar
digd. De vraag doet zich 
voor of een verhoging van 

de transportcapaciteit ge
zocht moet worden in verla
ging of verhoging van de 
blokcoëfficiënt, verhoging 
van het voortstuwingsver- 
mogen, het toepassen van 
een andere scheepsvorm, 
voortstuwing en/of aandrij
ving of een combinatie van 
deze genoemde zaken.
Gezien het gunstige effect van de hoge blok
coefficiënt op de indeling en deadweight van 
de sleephopperzuiger, is het wenselijk deze 
vooralsnog hoog te houden. De laatste jaren 
is er een tendens zichtbaar naar nog hogere 
waarden. Verder zijn de kleine U/B en grote 
B/T van de sleephopperzuiger voor de weer
stand en voortstuwing niet gunstig. De ver
houdingen laten zich echter moeilijk aanpas
sen zoals de reeds eerder genoemde 
argumenten voor de vormkenmerken hebben 
duidelijk gemaakt.
Een gevolg hiervan is dat voor een hogere 
snelheid voornamelijk nog meer vermogen 
moet worden aangewend. Gezien de hierbo
ven genoemde problematiek m.b.t. de 
schroefdiameter vergroot dit het risico voor 
ongewenste trillingsniveaus nog meer.
De nog meer toenemende volheid moest 
daarom gezocht worden in het voorschip. Dit 
leidde uiteindelijk tot een enorme toename 
van de golfmakende weerstand (en veel hin
der aan het adres van omringende scheep

vaart en oevers).
Een verbetering van deze situatie werd ver
kregen door de mogelijkheid het voorschip 
slanker te maken vanwege de toepassing van 
het twin-gondel achterschip, zoals aangege
ven in de beschrijving van het achterschip. 
Het twin-gondel achterschip heeft echter de 
beperking dat het maar voor één situatie opti
maal kan zijn met het oog op de omstroming 
(de configuratie met doorgestoken schroefas
sen is minder gevoelig voor verschillende aarv 
stroomrichtingen). Het voordeel in diep water 
kan een nadeel in ondiep water zijn en er is uit
gebreid onderzoek nodig om te komen tot 

het juiste compromis.
Geheel anders is het met een zgn. 'podded- 
drive’. Het zal velen niet ontgaan zijn dat te
genwoordig veel cruiseliners worden urtge- 
voerd met pods. Bij sleephopperzuigers,

komt dit nog met voor, maar hydrodynamisch 
gezien is het zeker de moeite van het onder
zoeken waard en wel om de volgende rede
nen:
• Bij de toepassing van pods speelt uiteraard 

ook wel het probleem van de beperkte 
schroefdiameter i.v.m. de ruimte onder 
een vol achterschip maar in mindere mate. 
Heel belangrijk is de mogelijkheid om de 
voortstuwer verder naar buiten te plaatsen, 
waar meer ruimte is omdat de vorm op
loopt, zodat er wellicht een iets grotere 
schroefdiameter kan worden toegepast. 
Hierbij moet wel rekening gehouden wor
den met het feit dat de voortstuwer 360° 
kan draaien en voldoende vrijslag moet 
hebben.

•  De positie en lengte van de schroef (- en 
pomplaandrijving is niet meer bepalend 
voor de scheepsvorm, waardoor het hele 
ontwerp (indeling en hopperlengte) van het 
schip aangepast kan worden.

• De manoeuvreerbaarheid verbetert, vooral 
bij lage snelheden, sterk en dat zal het 

DP/DT-gedrag gunstig beïnvloeden.
• De schroeven kunnen (geautomatiseerd) in 

de richting van het toestromende water ge
draaid worden, hetgeen een beter voortstu- 
wingsrendement op levert.

•  Op omstandigheden die deze toestroming 
qua oriëntering beïnvloeden, zoals diep 
gang, trim en in belangrijke mate de water
diepte, kan direct (geautomatiseerd) wor
den ingespeeld.

•  Het toestromende water passeert bij een 
trekschroefconfiguratie geen obstructies 
(zoals schroefaskoker en -uithouders) zo
dat het volgstroomveld bij pods homoge
ner en dus beter is.

De hopperzuiger wisselt, afhankelijk van het 
baggerwerk, 3 tot 10 keer per dag van bela- 
dingstoestand (leeg - geladen) en waterdiep

te. De wisseling in waterdiepte is van ca. 1,5 
naar 5 maal de geladen diepgang. Verder 
opereert de hopperzuiger tijdens vrije vaart 
als een normaal schip, maar baggerend vaart 
het schip (aanvankelijk leeg) langzaam met 
grote stuwkracht hetgeen ongunstig is m.b.t. 
cavitatie. Deze feiten geven aan dat, bi| de 
vaste opstelling van schroefassen en de daar
bij behorende positie van de schroef, het 
moeilijk zo niet onmogeli|k is om een schroef 
te ontwerpen die in alle condities optimaal 
werkt. Daarom moet er altijd naar een pas
send compromis gezocht worden. De positie 
en de flexibiliteit van de poddeckfrive' zal hier 
een significante verbetering van de voortstu
wing teweeg kunnen brengen.
Verder dient ook aandacht te worden besteed 
aan het zeegangsgedrag en aan de mogelijk
heid van het voorspellen van de manoeuvreer- 
eigenschappen om een goede afweging mo
gelijk te kunnen maken.
Een belangrijke vraag is ook in hoeverre 'pod- 
detkfrive' interessant is voor de sleephopper
zuiger gezien het prijsniveau en de kwetsbaar
heid.

liesluit
De scheepsvorm van sleephopperzuigers is 
momenteel onderhavig aan veel onderzoek 
en dat zal voorlopig ook zo blijven. De argu
menten daarvoor worden in het bovenstaan
de duidelijk aangegeven. Vooral door de gro
te land-aanwmningsprojecten, welke door een 
grote vloot sleephopperzuigers moeten wor
den uitgevoerd, is er indirect een impuls ge
geven aan het plegen van onderzoek aan 
complexe en extreme vormen. Bij dit onder
zoek behoren de exploitatiekosten altijd als 
uitgangspunt te dienen.
De wereld verandert om ons heen en daar 
werken de sleephopperzuigers aan mee!



Scheepvaart W. Spuyman

400 Jaar Verenigde Oostindische 
Compagnie
Op 20 maart 2002 zal het 400 jaar geleden zijn dat de Verenigde Oostindische Compagnie werd opgericht en wie heeft daar, 
zeker in maritieme kringen in Nederland, niet van gehoord. Tastbare historische zaken zijn nog heden ten dage te bewonde
ren als herinnering aan een koopmans- en zeevarend verleden.

D
e taak van de VOC was het ont
wikkelen en onderhouden van 
handelsrelaties met de verre 
Oost, aanvankelijk in het bijzon
der gericht op de specerijen
handel. Op diverse locaties in 

het verre Oosten werden factorijen opgezet 
die als handelscentra fungeerden. De VOC 
ging in de 18' eeuw failliet en haar taken wer
den overgenomen door de Nederlandse Han
delsmaatschappij die de reputatie van Neder
land als zeevarende natie wist voort te zetten,

Want wilde men naar “de Oost" dan moest er 
worden gevaren. Namen als de Batavia doe
men daarbij op. Doch ook schepen, ontwor
pen door de eilandbewoners kruisten de 
koers van de schepen in dienst van de VOC. 
Genoemd kan in dit verband worden een Pra-

hu Pinisi, beter bekend onder de Engelse be
naming Bugis Clipper, in het Nederlands Bugi- 

nese Prauw genoemd.
In het kader van de herdenkingen van 400 
jaar VOC heeft een groepje Indonesiërs het 
plan opgevat om in het jaar 2002 met zulk 
een authentiek ontworpen schip - de Prahu Pi
nisi- de VOC retourvaart vanuit Indonesië naar 
Nederland te varen en in Amsterdam begin 
maart 2002 af te meren.
Een unieke reis, gezien vanuit diverse ge
zichtspunten,

1. De rol van de Prahu Pinisi als cultureel erf

goed.
De Pinisi heeft eeuwenlang een onmisken
bare invloed gehad op de maritieme ont
wikkeling in Indonesië. De schepen hadden 
een pioniersrol in het verkennen van nieuwe

handelsroutes en waren belangrijk als 
vrachtvaarders. De VOC had destijds uiter
aard groot belang bij reeds bestaande ken
nis op het gebied van de scheepvaart, in
clusief de routes, landingslocaties etc.

2. Het belang uit het oogpunt van scheeps- 
bouwtechniek.
De bijzondere constructie van de Prahu Pi
nisi en de historische ontwikkeling van het 
schip verdienen als erfgoed bewaard en 
gedocumenteerd te worden. Wetenschap
pelijke instellingen zeevaartmusea {bijvoor
beeld Rotterdam en Amsterdam) en acade
mies kunnen baat hebben bij de kennis 

omtrent de Prahu Pinisi.

3. Promotie
Een reis van een Pinisi-schip zou uit oog-

Een Pinisi onder zeil in Straat Lombok
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Een Pinisi geheel gereed om de zeilen te hijsen in de haven van Benoa op Bali. /

punt van promotie met alleen kunnen bijdra
gen tot behoud van de Indonesische cul
tuur, het zou tevens een steun in de rug be
tekenen voor de ontwikkeling van het 
toerisme naar Indonesië en de banden tus
sen Nederland en Indonesie verstevigen. 
De aanwezigheid van een Pinisi in Neder
land, uitgaande van het idee dat het schip 
in Nederland blijft, zal van betekenis kunnen 
zijn voor terugkerende evenementen bij
voorbeeld Sail Amsterdam etc.

De gehele onderneming hangt af van de mo
gelijkheden om voldoende middelen bijeen te 
krijgen voor de bouw van het schip en de reis. 
Coördinator aan Nederlandse zijde is KNVTS 
lid Ir. W. Spuyman (070.3946546).
De heer Spuyman is in januari 2001 ter plaat
se in Indonesië geweest en heeft zijn mede
werking in dit project toegezegd, waartoe hij 
mogelijke sponsors oproept met hem contact 
op te nemen.
Ter verdere informatie is een korte beschrij
ving van een Prahu Pinisi - een traditioneel zeil
schip in Indonesië - hieronder weergegeven.

Prahu Pinisi
Een korte beschrijving van een traditioneel 
zeilschip in Indonesië.

Traditie van het scheepstype.
De huidige Prahu Pinisi is ontstaan uit een cir
ca 200jarige ontwikkeling van de meer zee
waardige pajala rompvorm, een schip met 
een enkele romp, dat zonder toepassing van 
vlerken gezeild kon worden. De huid was van 
planken opgebouwd en werd met duvels aan 
elkaar en aan spanten, stevens en andere ver
sterkingen verbonden. In de Oost Indische Ar
chipel was het de gewoonte om een type 
schip naar de vorm en constructie van de 
romp te vernoemen en niet naar het tuig. In 
de eerste tijd was de mast een vernuftige 
driepootmast en al naar de behoefte aan een 
groter schip werden ook wel twee van derge

lijke masten toegepast. De pajala was in de 
begintijd ook een in principe langs getuigd 
schip met een groot zeil en later ook een fok
zeil, beiden gemaakt van bamboemat waar
mede deze schepen veel scherper aan de 
wind konden koersen. Zelfs al in het begin van 
de 16e eeuw bestond er reeds een levendige 
handel met de kuststaten van het vaste land 
van Azië waardoor de zeilen van bamboemat 
al spoedig konden worden vervangen door 
zeilen van getaand katoen- en zeildoek.
Van deze ontwikkelingen is geen enkele teke
ning of verhalende bevestiging beschikbaar, 
alle informatie over afmetingen, vorm, maten 
van constructiedelen, toegepaste houtsoor
ten en dergelijke werd alleen mondeling door 
de scheepsbouwmeesters aan hun opvolgers 
doorgegeven. Wat er nu bekend is over de

ontwikkeling van de bouw van een pajala is 
verkregen óf uit overlevering óf uit enkele ar
cheologische vondsten. In het logboek van 
schepen uit Europa is wel eens een verslag 
gemaakt over hoe de pajala er van buiten uit
zag. Hoofdafmetingen werden geschat en 
wat de beschrijving van het schip betreft 
kwam men niet veel verder dan de gevoerde 
zeilen en het bamboehutje op het achterdek 

met een kookplaats en een toilet.
In een verslag van Tomé Pires, bij de verove
ring van Malacca in 1511 door de Portugezen 
om daar een factorij te vestigen en bij een po
ging om Malacca te heroveren in 1513 wordt 
onder anderen vermeld dat de vijand bestond 
uit een grote vloot van pajala's, enkelromp 
schepen waarvan de huid uit planken was sa
mengesteld. Het verslag vervolgt met de op
merking dat deze schepen waren bemand 
met 'orang Bugis', die zich in de strijd geduch
te krijgers toonden die behendig met hun 
schepen manoeuvreerden.

De bouw van dit scheepstype
Bij de verdere ontwikkeling van het schip 
werd, om toch enig onderscheid te kunnen 
maken in deze succesvolle ontwikkeling, de 
benaming Pajala Pinisi en nog weer later toen 

het type zich gevestigd had werd de bena
ming Pinisi.
Nog steeds wordt bij de bouw geen enkele te
kening gebruikt en is er feitelijk geen beschrij
ving van de scheepsbouwmeester (pungga- 

wa). De bouw vindt als regel plaats op stille 
geïsoleerde stranden, zoals bij Bira, waar het 
hout gemakkelijk kan worden aangevoerd. De 
bouw van een nieuw schip wordt mondeling 
overeengekomen. De gehele bouw van een 
Pinisi wordt met veel mystiek omgeven.
De gehele romp wordt nu nog steeds van

hout gebouwd maar het schip heeft nu een 
vol waterdicht dek en een waterdicht luik
hoofd. De kiel die overgaat in voor en achter
steven en de romp onder de waterlijn zijn ver
vaardigd uit ijzerhout (Vitex Cofassus Reinw.). 
Boven de wateren zijn huid en dek inclusief 
het luikhoofd vaak in teak uitgevoerd.
Nadat de kielbalk met aansluitende stevenbal- 
ken voorzien van sponningen voor de huidde- 
len, door middel van een duvel verbinding ver
bonden staat opgesteld, worden de huiddelen 
aan de kiel en stevenbalken bevestigd. In de 
diktekant van de huiddelen is de vorm van het 
schip reeds verwerkt. Elk huiddeel wordt met 
duvels in de diktekant aan het voorgaand ge
plaatste deel bevestigd. In de lengterichting 
worden de huiddelen op dezelfde wijze als de 
kiel en stevenbalken aan elkaar verbonden. 
Wanneer alle huiddelen aan de kiel en steven

balken zijn bevestigd, heeft het schip reeds 
zijn vorm, worden de vrangen en spanten met 
een relatief kleine spantafstand geplaatst, 
pasgemaakt en eveneens met duvels aan de 
huid bevestigd. Een aantal spanten loopt door 
tot boven het dek voor de verbindingen met 
de boegspriet, de beide mastfundaties, de 
dubbelroer fundaties en het dekhuis op het 
achterdek. Over de vrangen en de spanten 
wordt midscheeps nog een zware stringer en 
daarnaast wegermg latten met duvels vastge

zet.

Dekbalken, het dek en het luikhoofd worden 
daarna aangebouwd en met duvels verbon
den, De verbinding van de dekdelen in lengte
richting gebeurt weer op dezelfde wijze als 
die van de kiel/steven balken en de huiddelen. 
De huid- en dekdelen worden gebreeuwd met 
getaand touw (visnettentouw) en de huid on
der de waterlijn wordt behandeld met een



mengsel van kalk en gekookte plantaardige 
olie, dat in zeewater een keiharde bescherm
laag van het hout en tevens de gewenste aan- 
groeiwering oplevert. Het schip is nu gereed 
voor de tewaterlating en de verdere afbouw.

Om in deze tjd ook enigszins op tjd te kunnen 
varen en niet alleen van de wel of niet aanwe
zige wind af te hangen wordt tegenwoordig 
ook wel een voortstuwingsschroef met diesel- 
motor-aandrijving ingebouwd. Vaak wordt dan 
voor de minder gunstige a-symmetrische 
schroefas opstelling gekozen. Voor een mid
scheeps opgestelde schroefas moet de ach
tersteven worden aangepast. Voor de tewa
terlating zullen dan eerst nog de 
schroefaskoker en de machinefundaties moe
ten worden ingebouwd en moet de schroefas 
worden getrokken.

Na de tewaterlating wordt het schip meestal 
versleept naar een meer gunstige plaats voor 
de afbouw waar de resterende onderdelen 
kunnen worden aangevoerd en waar ook de 
nodige hijscapaciteit aan wezig is om de zwa
re onderdelen aan boord te zetten De masten 
worden dan geplaatst en met stagen vastge
zet. De dieselmotor wordt geïnstalleerd teza

men met andere machinekamer apparatuur in
clusief tanks voor water, dieselolie en smeer
olie. Het dek- en stuurhuis kan dan worden af 
getimmerd en worden voorzien van meubilair 
en de benodigde apparatuur waaronder te
genwoordig ook gyrokompas, radiotelefonie - 
en satellietnavigatie systemen.
De handbediende ankerlier wordt geplaatst 
op de fundatie op het voorschip en de anker
ketting inclusief het anker wordt met de an
kerlier aan boord genomen.
Tuigage, accommodatie, bekabeling voor de 
elektrische systemen voor apparatuur en 
huishoudelijke doeleinden wordt dan geïnstal
leerd en de zeilen worden afgeleverd en ge
past. Wanneer alles ordelijk en naar tevreden
heid van de eigenaar en schipper (kapitein) 
gereed is en de bemanning aan boord is wor
den voorraden ingenomen en het schip kan 
vertrekken voor de eerste proefvaart.

Kenmerken van het varend scheepstype.
Van de “Pinisi" worden als regel drie versies 
gebouwd, namelijk de 1001., de 15 01. en de 
200 t. uitvoering. Kleinere uitvoeringen wor
den “Palari” genoemd. Het schip weergege
ven in fig.1 en in fig.2 is een 1001. Pinisi met 
de volgende kenmerken:

Lengte op de waterlip 
Lengte over alles 
Breedte b.h.
Hotte o.h.
Diepgang o.k.
Hoogte vaste mast 
Snelheid zeilend

Opp. spnetfokken totaal 
Opp. voor grootzeil 
Opp. voor topzeil 
Opp. achter grootzeil 
Opp. achter topzeil 
Bemanning totaal

ca. 20 m 
ca. 32 m 
ca. 5,5 m 
ca.3,0 m 
ca 2,1 m 
ca 15m 
ca 6 /7  kn 
wmd dwars 
ca 30 m2 
ca 35 m2 
ca 10m 2 
ca 30 m2 
ca 5 m2 
8 personen

Een bijzonderheid zijn de beide diep stekende 
spaderoeren (lijken wel op grote riemen) ter 
hoogte van het achterdek die minder effectief 
zijn dan een normaal roer achter de romp 
midscheeps. Zeilend heeft een bekwame 
schipper het roer echter praktisch met nodig. 
Omdat de spade roeren traditioneel zijn en de 
schipper aan een ieder ook wil laten zien dat 
hij meer dan bekwaam is, blijven de spade 
roeren gehandhaafd.
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Automatisering IH C Systems

Meten is weten
Automatisering voor de baggerindustrie

IHC Systems ontwikkelt, produceert en levert meet- regel- en automatiseringssystemen ten behoeve van de baggerindustrie. 
Het bedrijf werkt wereldwijd en richt zich uitsluitend op de baggersector, waarin IHC Systems als zodanig marktleider is.

SneJhe/ds/concentratiemeter nummer 999 en 1000 zijn ondertussen aan boord van de hopper- 

zuiger “Rotterdam’'geïnstalleerd

I
HC Systems is eind jaren zestig ontstaan 
als een afdeling binnen IHC Smit te Kinder
dijk. Men hield zich destijds alleen maar 
met elektrotechniek bezig. De naam van 
de afdeling was toen Metersmit en werd 
later veranderd in IHC Controls.

Nadat rond 1980 ook Scheepswerf Van Rees 
een IHC-onderneming was geworden en hun 
installatieafdeling ‘TBM Meijwaard" uit Slie- 
drecht was samengevoegd met IHC Controls 
uit Kinderdijk, werd onder de naam IHC Sys
tems verder gegaan. Toen het in 1986 heel 
slecht ging in de scheepvaart en ook in de 
baggersector, werd samenwerking gezocht 
en gevonden bij Van Rietschoten & Houwens, 
het huidige Imtech, die mede-eigenaar werd 

van IHC Systems.
Op dit moment is het bedrijf voor vijftig pro
cent eigendom van IHC en voor vijftig procent 
van Imtech. Aan de naam kun je echter zien 

dat het een echt IHC-bedrijf is.
IHC Systems richt zich nog steeds uitsluitend 
op de baggersector, terwijl Imtech ook actief 
is in bijna alle andere nautische sectoren, zo
als marine, offshore en koopvaardij.
Dankzij de hechte relatie met Imtech bestaat 
de mogelijkheid om zowel aan kennis- als aan 
personeelsuitwisseling te doen. Met de ande
re IHC-bedrijven is dit in beperkte mate moge
lijk omdat die, in tegenstelling tot IHC Sys

tems, veelal met staal werken. Op dit moment 
wordt aan ongeveer 100 mensen werk gebo
den, inclusief ingeleend personeel. De omzet 
bedraagt op jaarbasis tussen de 30 en 35 mil

joen gulden.

S e n s o re n
Net als in de andere sectoren geldt ook in de

baggersector: meten is weten. Zonder goede 
sensoren, die de mechanische grootheden 
omzetten in elektrische signalen, kun je niet 
verder. Daarom steekt IHC Systems veel tijd 
en geld in het ontwikkelen en produceren van 
typische sensoren voor de baggersector. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de speciale druk- 
opnemers die in de bodem van een bagger
schip worden gemonteerd. Hiermee kan heel 
nauwkeurig de belading worden gemeten, of
wel de hoeveelheid baggerspecie die in de 
beun van het schip zit. Andere bijzondere sen
sors uit de keuken van IHC Systems zijn de 
concentratie- en snelheidsmeters.
Hiermee kan zowel de dichtheid als de snel
heid van het gebaggerde zand/watermengsel 
worden gemeten. Door de dichtheid met de 
snelheid te vermenigvuldigen wordt een maat 
gevonden voor de productie. De opnemers 
hiervoor hebben een etgen stukje leiding, dat 
opgenomen is in de leiding waardoor het 

mengsel wordt verpompt.
Probleem hierbij is dat de opnemers, vanwe
ge de schurende werking van het zand, flink 
aan slijtage onderhevig zijn. Omdat er vanwe
ge de elektromagnetische snelheidsmeting 
een isolerende binnenlaag nodig is, wordt 
hiervoor in eerste instantie een kunststof voe
ring toegepast. Later is samen met de Neder“Central Navigation Console" aan boord van de “Rotterdam"



'Dredging Control Console" aan boord van de hopper “Rotterdam 
IFoto Van der Kloet, Sliedrecht)

landse aannemers, MTI en IHC Lagersmit een 
voering van keramische tegels ontwikkeld, die 
nu algemeen als inwendige voering wordt ge
bruikt. De keramische tegels hebben een slijt
vaste factor die vijf tot tien maal beter is dan 
de traditionele kunststof bekleding.

Automatiseren
De tweede kernactiviteit van IHC Systems is 
het automatiseren van het baggerproces. Au
tomatiseren heeft alles te maken met het pre
senteren van allerlei gegevens en het bestu
ren van het baggerproces. Het gaat hierbij 
om gegevens als dichtheid, snelheid, produc
tie, stand van de zuigbuis, belading van het 

schip, etc.
Zo is het voor een aannemer van het grootste 
belang dat hij tegen een zo laag mogelijke 
prijs per kubieke meter het materiaal naar bin
nen weet te halen. Daarbij mag hij geen over- 
of onderdiepte baggeren. Om op de juiste 
plaats te kunnen baggeren zijn de stand van 
de zuigbuis en de positie waarop deze zich 
bevindt belangrijk. Met de apparatuur van IHC 
Systems wordt ervoor gezorgd dat de juiste 
diepte wordt gehandhaafd over het hele tra
ject dat uitgebaggerd moet worden. Zo wordt 
aan de hand van de verkregen meetgegevens 
automatisch de lier aangestuurd, die de zuig

buis nauwkeurig op de 
juiste diepte houdt. Na
genoeg alle moderne 
sleephopperzuigers 
zijn tegenwoordig met 
een dergelijk automati
seringssysteem uitge

rust.
De bediening van de 
baggerinstallatie vindt 

plaats vanaf de brug 
van het baggerschip, 
waar zich de bedie- 
ningsstations bevin
den. Met name de af
gelopen tien jaar zien 
we dat er steeds meer 
geïntegreerde bestu
ringen worden gele
verd. Dit komt omdat 
een baggerschip ei
genlijk als één grote 
procesinstallatie kan 
worden beschouwd. 
Via een netwerk met 
plc’s en glasvezelka
bels worden alle deel
systemen aan elkaar 
gekoppeld en via een 
pc vanaf de bedie-
.rürygf.r.ffJ-jAinrvff cyo do
brug bediend. Al die
geïntegreerde bedie
ningen worden klant- 

specifiek opgeleverd. Zowel de “Amsterdam" 
als de “Rotterdam” van de firma Ballast Ne- 
dam zijn met dergelijke systemen uitgerust. 
Ook de “Queen of Penta-Ocean” heeft een
soortgelijk bedieningssysteem, hoewel dit
iets eenvoudiger is uitgevoerd dan dat van de 
“Rotterdam".
Daarnaast heeft Systems ook veel succes ge

boekt in een apart stukje van de bagger- 
markt: het ‘backhoe' baggeren. Dit gebeurt 
met speciale hydraulische graafmachines die 
op pontons zijn gemonteerd. Wereldwijd ma
ken aannemers gebruik van deze backhoe 
werktuigen. Voor deze klantengroep heeft 
IHC Systems een speciaal automatiserings
systeem ontwikkeld, waardoor er onder wa
ter tot op enkele centimeters nauwkeurig een 
profiel kan worden gebaggerd. Er zijn jaren 
dat er wel 20 tot 25 van deze systemen ver
kocht worden.

Navigatie
Ook op het gebied van automatisering van de 
navigatie met de zelfvarende werktuigen staat 
IHC Systems haar mannetje. Aan de ontwikke
ling van de systemen hiervoor is de afgelopen 
vijf jaar veel aandacht besteed. Het gaat dan 
met name om het DP/DT systeem, wat staat 
voor Dynamic Positioning/Dynamic Tracking. 
DP heeft men bijvoorbeeld nodig als de lading 
vanaf een bepaalde locatie naar de wal dient 
te worden geperst. Het DP systeem, dat de 
schroeven en roeren aanstuurt, moet er dan 
voor zorgen dat het schip, ongeacht wind en 
stroming, precies op dezelfde plek blijft lig
gen. Moet er een sleuf of trench worden ge
baggerd, bijvoorbeeld voor de aanleg van 
olie-, gas- of telecommunicatieleidingen, dan
m oor m ot n ro r io c  lan ge  een  hena alrle  Ijin wor
den gebaggerd. Met behulp van een DT sys
teem wordt automatisch precies over het te 
baggeren tracé gevaren.
Ondertussen zijn er al een zevental van deze 
DP/DT systemen verkocht. Zo zijn zowel de 
“Queen of PentaOcean" als de “Rotterdam" 

ermee uitgerust.
Bij het werken op de dump- of baggerlocatie 
wordt ook gebruik gemaakt van DTPS, wat 
staat voor Dredge Track Presentation Sys
tem. Hierbij wordt onder meer een zogeheten

Overzicht van de geïntegreerde besturingssystemen op de brug van de hopperzuiger “Lange 
Wapper” fFoto Sea Sky Martin)



elektronische vlekkenkaart toegepast. Dit is 
een zeekaart waarop de diepte door kleuren 
wordt aangegeven.
Wanneer er grotere afstanden tussen de bag

ger- en dumplocatie moeten worden afgelegd 
dan wordt er, voor wat betreft de navigatie, 
gebruik gemaakt van elektronische zeekaar
ten, in vaktermen ECDIS genoemd. Deze 
kaarten zijn ook weer gekoppeld aan het 
DP/DT systeem.
Een mijlpaal voor IHC Systems was dat men 
onlangs van Bureau Veritas een keurmerk 
mocht ontvangen voor het autopilot systeem 
dat binnen DP/DT werkt. Dit betekent dat 
men bij toepassing van het DP/DT systeem 
geen apart autopilot systeem meer aan boord 
behoeft te hebben.

Afnemers
Ongeveer vijftig procent van de leveringen 
van de producten en systemen van iHC Sys
tems gaat direct naar de werven van IHC, 
voor inbouw in zowel nieuwbouw- als renova
tieprojecten. De andere vijftig procent gaat 
naar derden. En dat zijn klanten verspreid 
over de hele wereld. Ook dit betreft leverin
gen voor zowel nieuwbouw als renovatie. Zo 
levert IHC Systems in samenwerking met lm  
tech Marine & Industry de gehele automatise
ring voor twee baggerschepen die de Belgi
sche maatschappij Jan de Nul in Spanje laat 
bouwen. Verder zijn er behoorlijk wat orders 
voor het renoveren van schepen die tussen 
de vijftien en twintig jaar oud zijn. In Brazilië bij
voorbeeld heeft IHC Systems vorig jaar twee 
oudere baggerschepen compleet gereno
veerd en momenteel wordt gewerkt aan de 
renovatie van de sleepzuiger "Lelystad” van 
Ballast Nedam. Hierdoor voldoen deze sche
pen weer aan de huidige eisen. Ook levert IHC 
Systems wereldwijd veel reservedelen en

worden er in Sliedrecht 
ook veel sensoren ge
repareerd. IHC Sys
tems beschikt over 
een Service afdeling 
die continu uitvtiegt om 
waar ook ter wereld re
paraties en renovaties 
uit te voeren, of om 
nieuwe schepen in be
drijf te stellen. Wat de 
concentratiemeters 
betreft is er onlangs 
een mijlpaal bereikt 
door de oplevering van 
het 999-ste en 1000 
ste exemplaar. Deze 
meters zijn ondertus
sen allebei aan boord 
van de jumbo-sleepzui- 
ger “Rotterdam" geïn
stalleerd.

ANCHORS 
CHAINS

G.J. Wortelboer Jr. B.V.
P.O. Box 5003, 3008 AA Rotterdam, The Netherlands. 

Telephone: +31 10 429 2222 Telefax: +31 10 429 6459 
E-mail: gjw@ wortelboer.nl 

Internet: www.wortelboer.nl
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delta marine engineering nv

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen

W ij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19 -F a x : +32/3/710.58.11  
E-mail: info(a)jdme.be 
Web: http://www.dme.be

Eén van de vele opnemers van IHC Systems

Toekomst
De kracht van IHC Sys
tems ligt hierin dat 
men zich volledig op 
de baggersector heeft 
geconcentreerd en 
hieraan een compleet 
pakket aan sensoren 
en automatiseringssys
temen kan leveren.
Daarnaast is IHC Systems een onderdeel van 
de IHC Groep, die in deze sector wereldwijd 
een zeer goede reputatie heeft opgebouwd. 
Verder heeft men heel trouw personeel met 
veel kennis en ervaring. De toekomst ziet IHC 
Systems dan ook met veel vertrouwen tege
moet. Vanaf de introductie van de eerste jum- 
bozuiger, de “Pearl River” , is de vraag naar in

telligente bedieningssystemen aan boord van 
de baggerwerktuigen sterk toegenomen. De 
trend dat er steeds meer grote landaanwin- 
ningsprojecten, zoals de Tweede Maasvlakte, 
worden aanbesteed zal weer veel werk ople
veren voor de baggersector en dus ook voor 
IHC Systems.

http://www.wortelboer.nl
http://www.dme.be
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Bluewater Energy Services BV is active in the field of O ffshore Single 
Point Moorings and Tanker based Floating Production Systems.
The range o f activities includes design, specification, preparation, 
procurem ent, project m anagement, construction supervision and 
com m issioning activities.

These system s, originating from  the need to exploit oilfields in cost- 
effective manner, are becom ing o f increasing importance in the offshore  
oil industry. The optimal technical integration o f the three technologies 
involved, SPM-, Marine- and Process Engineering, is the cornerstone o f  
Bluewater’s success in this specialized industry.
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We are seeking a cand idate  fo r the fo llo w in g  pos itio n , to  be based at 
B luewater H oo fddo rp  o ffice , the N etherlands:

DEPARTMENT HEAD CONSTRUCTION & COMMISSIONING

The D epartm ent Head Construction A Comm issioning ts responsible for m anagem ent of the Construction & 
C om m iss ion ing  d e pa rtm en t resources and tools in support of the projects executed by Bluewater. In detail 
(Ills  entails

•  the p re -q u a lif ica tio n  o f  co n s tru c tio n  yards fo r Buoys, T urre ts  and F(P)SO’s w o rld w id e .
• m aintenance and deve lopm en t o f  a too lbox  o f c o n s tru c tio n  and com m iss io n in g  standards.
• gu idance o f  e ffe c tive  and e ffic ie n t execu tion  o f  c o n s tru c tio n  w o rk  by yards and c o n s tru c tio n  & 

com m iss io n in g  m anagem ent on p ro jec ts .

I u rth e rm o re , the D epartm ent Head eva lu ates tenders on co n stru ctio n  and co m m iss io n in g  aspects 
and stan d a rd s , is  resp o nsib le  for the recru itm ent and assignm ent o f co n stru ct io n  & co m m iss io n ing  
s ta ff  to p ro jects and g ives home o ffice  support to the on site team s.

I o r th is  fu n c tio n , you shou ld  be ab le to  provide  a co n stru ct io n /  operation  o rientated  approach , 
w ork  w ith in  a dynam ic  p ro je c t env iro nm ent and provide  exp erience  in the o il & gas in d u stry .
You shou ld  have an a ff in ity  to w o rk  on In te rn a tio n a l, m u lt id is c ip lin a ry  tu rn key  p ro jects  in  a 
m arine  env iro nm ent.

The Educational requirements fo r this position are
• M aster/B ache lo rs degree in  Naval A rch ite c tu re  o r M echanical Eng ineering .
• 10 years supervision in offshore/m arine/yard construction and

com m issioning environm ent. To ap p ly  p lease w rite  o r em ail in
• Additional training in management, commercial and contractual fu ll con fiden ce  enclo sin g  yo u r

awareness and safety training. c u rricu lu m  v itae  w ith in  three w eeks to:

Bluewater Energy Services BV 
Human Resources, Linda Nolting 

Marsstraat 33  
P.O. Box 3102  

2130  KC Hoofddorp 
The Netherlands 

Linda.Nolting@bluewater-group.com

For further information regarding the position, please contact Evelyn Bekkering (0031-23-5678477)

mailto:Linda.Nolting@bluewater-group.com
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Bluewater Energy Services BV is active in the field o f O ffshore Single 
Point Moorings and Tanker based Floating Production Systems.
The range o f activities includes design, specification, preparation, 
procurement, project m anagement, construction supervision and 
com m issioning activities.

These system s, originating from  the need to exploit oilfields in 
cost-effective manner, are becoming o f increasing importance in the 
offshore oil industry. The optimal technical integration o f the three 
technologies involved, SPM-, Marine- and Process Engineering, 
is the cornerstone o f Bluewater's success in this specialized industry.

We are seeking a cand idate  fo r  the fo llo w in g  p os itions , to  be based in 
B luewater H oo fddo rp  o ffice , the N etherlands.

O N S H O R E  O P E R A T IO N S  
M A RIN E S U P E R V IS O R

O N S H O R E  O P E R A T IO N S  
M A IN T E N A N C E  
S U P E R IN T E N D E N T

Job Objective:
Provide m arine  su p p o rt to  Base
Personnel, ope ra tiona l FPSO's and
FPSO’s under co n s tru c tio n .

Responsibilities:
• Assist the Onshore Marine 

S uperin tendent in  dea ling  w ith  
m arine  re lated p rob lem s on FPSO’s.

• P rovide re levan t ope ra tiona l feed 
back fro m  the FPSO’s to  the M arine 
S upe rin tenden t to  assist in d e fin in g  
fu tu re  FPSO d e ve lo p m e n ts .*

• Assis t in  upd a tin g  m arine procedures 
and m anuals.

•  Review tenders, designs and 
equ ipm en t.

Requirements;
• Master's C e rtifica te  o f C om petency 

(low er q u a lif ic a tio n  w il l  be 
considered), p re fe ra b ly  COW 
ce rtif ica te  and or D.P. C ertifica te .

• 5 years experience on (crude) o il 
tankers a n d /o r  O ffshore  O pera tions 
in  the o il in d u s try . D.P. experience 
is desirab le  b u t no t essentia l.

Job Objective:
R esponsible fo r  the  p ro v is io n  o f  the
m aintenance su p p ort a c tiv it ie s  to
Base personnel, ope ra tiona l FPSO’s
and FPSO’s under cons tru c tio n .

Responsibilities:
• Develop, im p lem en t & m o n ito r 

M aintenance Management Systems 
fo r  FPSO's.

•  Analyse and fo llo w  up o f maintenance 
p rob lem s on o ffsh o re  in s ta lla tio n s .

• Provide o pe ra tiona l in p u t to  the 
d eve lopm en t & design o f  FPSO's.

• Assess and approve  designs & 
equ ipm en t.

• Develop C orpora te  M aintenance ph i 
losoph ies  and s trateg ies fo r  FPSO's.

Requirements:
• TU/HTS (Msc/Bcs), (N autica l) M a rin e / 

Mechanical Engineers o r Chief. 
Engineer C e rtifica te  o f  C om petency 
Class 1.

•  M in im um  7 years hands on experience 
in  maintenance as Engineer on trad ing  
tankers o r o ffsh o re  u n its .

• Relevant experience w ith  
M aintenance M anagem ent Systems.

To a p p ly  please 
w rite  o r em a il In 

fu l l  con fidence  
enclos ing y o u r 

c u rr ic u lu m  vitae 

w ith in  three 

weeks to:

Bluewater Energy 
Services BV 

Human Resources, 
Linda Nolting 
Marsstraat 33 
P.O. Box 3102  

2 1 30  KC H oofddorp  
The Netherlands 

Linda.Nolting@bluewater-group.com

For further information regarding the position, please contact Evelyn Bekkering (0 03 1 -23 -56 78 477 )

mailto:Linda.Nolting@bluewater-group.com


Special baggeren door IHC Holland

De jumbo-sleephopperzumer 
“Rotterdam"
Op 21 juni 2001 heeft IHC Holland de jumbo-sleephopperzuiger “Rotterdam” overgedragen aan Anglo Dutch Dredging Com- 
pany/Ballast Nedam. Het schip is gebouwd op de werf van Van der Giessen de Noord in Krimpen aan de Ussel. Omdat het 
schip is afgeleid van een bestaand ontwerp van de “Queen of Penta Ocean" kon een zeer korte levertijd voor een dergelijke 
zuiger gehaald worden.

D
e sleephopperzuiger “Rotter

dam” is de grootste zuiger in 
de vloot van Ballast Nedam 
Dredging. In 1986 had Ballast 
Nedam Dredging met de “Lely
stad" de grootste sleephop

perzuiger, Toen in 1996 de "Amsterdam” 
werd gebouwd, was zij korte tijd de grootste. 
Hoewel de “Rotterdam” veel groter is dan de
ze eerdere zuigers was ze bij de oplevering 
niet het grootste varende baggerschip. Met 
de “Vasco da Gama’’ van Jan de Nul, de "W.D. 
Fairway" en “Queen of the Netherlands” van 
Boskalis en de “HAM 318" behoort de “Rotter
dam” wel tot de grootste sleephopperzuigers 
ter wereld.

De tewaterlating van de 21500 mJ sleephop
perzuiger “Rotterdam" vond plaats op zater
dag 16 december 2000.
Het schip werd gedoopt door Mevrouw mr
H.M.A. Opstelten-Dutilh, echtgenote van de 
burgemeester van Rotterdam, Mr I.W. Opstel- 

ten.
IHC Holland en Ballast Nedam tekenden het 
contract voor de zuiger in januari 2000. IHC 
Holland besteedde de bouw uit aan van der 
Giessen-de Noord in Krimpen aan den Ussel. 
Beide werven zijn onderdeel van de IHC Ca- 
land groep.

Fig.1. Luchtfoto Rotterdam 

Algemeen
Een sleephopperzuiger is een vaartuig dat 
grond verzet door dit van de zeebodem op te 
zuigen via zuigbuizen, dit in het laadruim van 
het schip te persen, om vervolgens op een 
andere plaats weer te lossen.
Dit lossen kan op verschillende manieren. Zo

kan het schip zijn uitgerust met afsluitbare 
openingen in het vlak, waardoor bij openen 
van deze ‘bodemdeuren of bodemkleppen' de 
lading in zee stort.
Ook kan het schip zijn uitgerust met een in
stallatie om de lading overboord te persen, 
bijvoorbeeld om een strand op te hogen.
In principe kunnen twee soorten markten on
derscheiden worden; onderhoudswerk en 
landaanwinning. Bij onderhoudswerk moet ge
dacht worden aan het op diepte brengen en 
houden van vaarwegen, terwijl bij landaanwin
ning het opspuiten van zand op stranden en 
kunstmatige eilanden als belangrijkste functie 
gezien moet worden. Het is duidelijk dat bij de 
laatste generatie jumbo-sleephopperzuigers 
de nadruk ligt op landaanwinningsprojecten.

De grote landaanwinningsprojecten van de af

gelopen jaren heeft geleerd dat grote hoe
veelheden zand over steeds grotere afstand 
getransporteerd moeten worden. De trans
portcapaciteit van de schepen (product van 
draagvermogen en snelheid) is de laatste ja
ren dan ook sterk gegroeid.

Vergelijking gebouwde jumbo-sleephopperzuigers.

Naam Hopperinhoud m3 Draagvermogen ton Snelheid knoop Bouwer

Lange Wapper 13700 19400 15,0 MW/IHC

Amsterdam 18000 24145 14,9 MW/IHC

Pearl River 17000 25000 16,0 IHC

Nile River 17000 24500 16,0 IHC

Gerardus Mercator 18000 29145 14,7 IHC

Volvox Terranova 20000 29400 17,5 IHC

Queen of Penta Ocean 20000 31398 16,5 GN/IHC

Queen of the Netherlands 23425 32100 16,1 VHS

WD Fairway 23425 33500 16,1 VHS

Rotterdam 21800 37000 15,9 GN/IHC

HAM 318 23700 40560 17,3 GN/IHC
Vasco da Gama 33000 60000 16,5 LMQ/Thyssen



Jumboklasse sleephopperzuigers worden 
vooral ontworpen voor het vervoer van zand 
dat over het algemeen wat grover is dan de 
grond die voor onderhoudswerkzaamheden 
moet worden opgebaggerd. Daarom is de 
verhouding tussen laadvermogen en hopper- 
inhoud bij de jumbo-sleephopperzuigers over 
het algemeen groter dan bij de onderhouds- 
zuigers. Dit ontwerp soortelijk gewicht van de 
lading in de hopper ligt bij de “Rotterdam" op 
ruim 1.72 tom/m3. Voordelen van een hoger 
ontwerp soortelijk gewicht zijn een kleiner 
laadruim (en daardoor meer ruimte en dus 
meer vrijheid bij de bepaling van de ruimtelijke 
indeling en bepaling ligging drukkingspunt) en 
een hoger niveau van het zand in het laad
ruim. Vooral dit laatste is belangrijk bij jumbo 
zuigers die door hun grootte relatief snel op 
beperkte diepgang moeten varen. Bij een ge
deeltelijke belading komt het zandniveau bij 
schepen met een laag ontwerp soortelijk ge
wicht al snel onder het zeeniveau, waardoor 
het afvloeien van het water boven de lading 
onmogelijk wordt, en dus met water op de la
ding gevaren moet worden.

Hoofdgegevens
De “Rotterdam” is gebouwd onder de regel
geving van Bureau Veritas. Gebouwd onder 
nummer C01227/bouwnuimmer 980 heeft 
de “Rotterdam” de volgende hoofdkarakteris
tieken:

Indeling
Bij de “Rotterdam" is gekozen voor het con
cept van de pompkamer in het voorschip met 
elektrisch aangedreven pompen.
Voor de plaats van de pompkamer kan het 
voorschip of het achterschip gekozen wor
den, Indien een pompkamer in het achter
schip wordt toegepast leidt dit vaak tot ruim 
teproblemen indien de hopper zo groot 
mogelijk moet worden uitgevoerd. Het voor
deel is dat de pompen direct aangedreven 
kunnen worden door de hoofdmotoren, waar
door een goed rendement van de pompaan- 
drijving kan worden bereikt bij beperkte instal- 
latiekosten.
Indien de pompkamer in het voorschip wordt 
geplaatst kunnen de pompen met direct door 
de hoofdmotoren worden aangedreven. In dit 
geval moeten extra dieselmotoren worden 
geïnstalleerd of moeten elektromotoren wor
den gebruikt.
Voordelen van een pompkamer in het voor
schip zijn meer ruimte voor de hopper in 
langsscheepse richting, mogelijkheid van het 
toepassen van een langere zuigbuis en bij het 
toepassen van een elektrische aandrijving 
met een frequentieregeling de betere regel
baarheid van de elektromotoren.

Bij de "Rotterdam” is het dekhuis op het ach
terschip geplaatst. Bij de keuze van het dek
huis op het voorschip of op het achterschip

schip wordt het dekhuis dan ook meestal op 
het voorschip geplaatst.
Een ander voordeel van het dekhuis op het 
voorschip is dat het zicht op de boegkoppe- 
ling beter is dan een dekhuis op het achter
schip, en dat belangrijke geluidsbronnen 
(verbrandingsmotoren, schroef) verder weg 
zitten. Bij veelvuldig gebruik van boeg
schroeven, ankerlieren en walpersen is dit 
voordeel minder.
Als laatste voordeel kan genoemd worden dat 
het uitzicht veelal gunstiger is omdat zowel 
kraan als bokken het uitzicht niet kunnen be
perken.

Voordeel van het dekhuis op het achterschip 
is dat het zwaartepunt van het schip verder 
naar achter schuift. Hierdoor kan het zwaarte
punt van de lading (en dus het laadruim) ver
der naar voor gepositioneerd worden, zodat 
het laadruim langer en de hoppermhoud gro
ter kan worden. Bij deellast kan dit echter 
weer een nadeel zijn omdat het schip dan 
meer stuurlast krijgt. Een tweede voordeel is 
dat zowel de stuurman als de baggerbaas 
naar voor kijken wat de communicatie ten 
goede komt. Ook kan als voordeel genoemd 
worden dat de scheepsbewegingen in de ac
commodatie bij een dekhuis op het achter
schip kleiner zijn, en dat de boegschroef met 
de rijdende kraan te bereiken is.

Hoofdafmetingen:
Lengte over alles 185.80 m
Lengte tussen de loodlijnen 172.50 m 
Breedte 31.00 m
Holte 12.50 m
Diepgang
(internationaal vrijboord) 9.05 m
Diepgang
(gereduceerd vrijboord) 11.36 m

Baggercapaciteiten: 

Hopperinhoud 
Laadvermogen 
Diameter zuigbuizen 
Diameter walpersleiding 

Baggerdieptes 
Vaarsnelheid

21500 m3 
37000 ton 

1200 mm 
1100 mm 

40/60/84.5/119.5 m
15.9 knots

Geïnstalleerde vermogens:
Voortstuwing
Baggerpompen

sleepzuigend
Baggerpompen

walpersend
Jetpompen
Boegschroeven
Hoofdmotoren
Hulpmotor
Noodset

2 x9 00 0  kW

2x3 00 0  kW

2 x 6000 kW 
2x2 50 0  kW 
2x1 10 0  kW 

2x12600 kW 
1860 kW 
410 kW

Fig.2. Pompkamer

speelt de plaats en de lengte van de zuigbuis 
een belangrijke rol. Vanuit het stuurhuis wordt 
de zuigbuis bediend, zodat een goed zicht op 
de buis belangrijk is.
Wanneer bij een dekhuis op het achterschip 
de zuigbuis doorloopt naast of achter het dek
huis is het zicht op de zuigbuis beperkt. Bij 
schepen met de zuigbuisinlaat in het achter-

Weerstand en voortstuwing
De laatste generatie sleephopperzuigers 
wordt steeds vaker voorzien van een bulbste- 
ven. De belangrijkste redenen voor deze toe
passing zijn verminderde scheepsweerstand, 
verbeterde zeegangseigenschappen (met na

me bij kleinere volle schepen) en een extra 
waterverplaatsing in het voorschip zodat de



hopper langer gemaakt kan worden.
Omdat de “Rotterdam" is afgeleid van de 
“Queen of Penta Ocean” en van bovenstaande 
redenen de laatste twee met van toepassing 
zijn is bij de "Rotterdam" geen bulbsteven toe

gepast.

Door de doorgaans beperkte diepgang, rela
tief hoge vermogens (meestal bepaald door 
benodigde vermogen walpersend) en beno
digde goede manoeuvreereigenschappen 
worden de meeste sleephopperzuigers uitge
rust met twee verstelbare schroeven. Ook de 
“Rotterdam" is een dubbelschroefs sleephop
perzuiger. Door de hoge vermogens en daar
door zwaar belaste schroeven is het gevaar 
voor trillingen groot. Bij het achterschip van 
de “Rotterdam" is het schroefontwerp en de 
vorm van het achterschip met behulp van de 
nieuwste technieken geoptimaliseerd. Dit 
heeft geresulteerd in een verbeterde aanstro- 
ming en een sterk verminderd trillingsmveau 
ten opzichte van vergelijkbare ontwerpen. De 
max. vaarsnelheid van de “Rotterdam” is 15,9 

kn.

I^aden en lossen
Tijdens het baggeren fungeert de hopper als 
scheidingsinstallatie. Het water/zancknengsel 
wordt in de hopper gepompt, waarna het 
zand bezinkt en het overtollige water via een 
overvloei overboord vloeit. Hierbij is het van 
belang dat het inbrengen van het mengsel in 
de hopper zo rustig mogelijk gebeurt, zodat 
het zand de kans krijgt om te bezinken en zo 
min mogelijk overvloeiverliezen optreden. 

Hiertoe wordt de snelheid waarmee het 
mengsel in de hopper stroomt zo klein moge- 
lijk gehouden (kinetische energie), en wordt 
de hoogte waarvan het mengsel in de hopper

valt zo veel mogelijk beperkt (potentiële ener

gie).
Voor een goed bezinkmgsproces dient de 
snelheid waarmee het overtollige water van 
het laadpunt naar de overvloei stroomt zo 
laag mogelijk te zijn. Deze snelheid is afhanke
lijk van het oppervlak en de hoogte van de

laag water boven het zandpakket.

De dubbelwandige centrifugaal baggerpom- 
pen zijn van het IHC hoog-rendement type. De 
zuigbuizen hebben een diameter van 1200 
mm. Iedere zuigbuis is uitgerust met een uni
versele sleepkop, fabrikaat IHC, voorzien van 
verwisselbare stalen tanden en waterjet nozz- 
les om compacte grondsoorten los te maken. 
Per sleepkop is tijdens het zuigen 2500 kW 
aan jetvermogen op de nozzles beschikbaar. 
De sleepkoppen zijn ontworpen voor een opti
male stroming in de sleepkop en voor het 
maximaliseren van de productie. De sleepkop 
is uitgerust met een zelf instelbaar vizier.
Aan stuurboord kan de zuigbuis worden ver
lengd tot een maximale baggerdiepte van 
119.50 meter. In dit geval wordt de zuigbuis 
voorzien van een onderwaterpomp. De nor
male maximale baggerdiepte is 60 meter.

Het ontwerp van de “Rotterdam” is voor een 
deel afgeleid van de “Queen of Penta Ocean" 
(zie SWZ nov. 1999). Een groot verschil tus
sen beide schepen is het bodemlossysteem. 
Bij de laatste generatie sleephopperzuigers is 
duidelijk een trend raar een beperkt aantal bo- 
demdeuren. In het ontwerp van de “Rotter
dam” heeft dit geleid tot een V-vormige hop- 
pervorm. Deze vorm is ook toegepast in het 
ontwerp van de “Vasco da Gama” , de “HAM 
317” en de “HAM 318".
Voordelen van deze hoppervorm zijn minder

restlading bij het zelfleegzuigen van het schip 
en een minder hoge investering en onderhoud 
aan de bodemdeuren. Een nadeel is het moei- 
lijker lossen door de bodemdeuren. Dit nadeel 
is bij jumbo-zuigers door de grote afmetingen 
van de deuren en door het toepassen van gro
te hoeveelheden jetwater over het algemeen 
van ondergeschikt belang.

De hopper van de “Rotterdam” is uitgerust 
met acht enkele bodemdeuren op hart schip, 
een laadpunt in het achterste deel van de hop
per en twee verstelbare cilindrische overvloei- 
en in het voorste deel van de hopper.
De lading kan naast het lossen door de bo
demdeuren ook worden gelost door middel 
van een zelfleegzuigsysteem. Dit systeem 
kan de lading uit de hopper zuigen en over de 
boeg lossen. Bij het walpersen moet de lading 
geïnjecteerd worden met jetwater, zodat het 
zand in de hopper gefluïdiseerd wordt. De jet- 
pompen van de "Rotterdam” hebben hiervoor 
een totaal vermogen van 5000 kW beschik
baar. Door een zuigleiding met monden ter 
plaatse van de bodemdeuren wordt de gefluï- 
diseerde lading door de baggerpompen op
gezogen en naar de wal geperst.
Bij het walpersen worden vaak twee bagger
pompen in serie geplaatst om een hogere 
druk te verkrijgen. Bij de "Rotterdam" is het 
mogelijk om zowel met één pomp als met 
twee pompen in serie het zand-water mengsel 
naar de wal te persen. Ook kunnen de bag
gerpompen een hoger toerental draaien dan 
bij het sleepzuigen zodat de walpersdruk ver
groot kan worden.
Om de lading over een grote afstand te kun
nen persen wordt een koppeling gemaakt tus
sen de leiding en het schip. Bij drijvende lei
ding is deze koppeling zoals bij de 
“Rotterdam" op de boeg geplaatst.

Bij het 'rainbowen' wordt geen koppeling ge
maakt met een vaste leiding, maar wordt de 
lading door een spuitmond op de boeg weg
gespoten.
Bij het rainbowen moet het schip zeer dicht 
onder de wal kunnen komen. Hiertoe wordt in 
schip vaak tegen een talud of op het strand 
gevaren. Bij het leegzuigen van het schip 
komt het minder diep te liggen waardoor het 
weer vrij komt van de bodem. Vanwege deze 
manier van werken moet het vlak in het voor
schip extra zwaar uitgevoerd worden.

Machinekamerinstallatie
Als hoofdmotoren zijn twee Wartsila Diesels 
type 12V46 geïnstalleerd die elk een schroef 
aandnjven met een diameter van 4700 mm. 
Vanwege de wisselende bedrijfstoestanden 
(vrijvaren, baggeren, walpersen) worden 
sleephopperzuigers meestal uitgerust met 
schroeven met verstelbare spoed. De schroe-

Fig.3. Rotterdam aan afboutvkade



Fig.4. Rotterdam rainbowen

ven zijn gemonteerd in een straalbuis om bij 
lagere snelheden tijdens het zuigen een hoge
re trekkracht te verkrijgen. Deze trekkracht is 
nodig om tijdens het baggeren de gravende 
werking van de sleepkop te maximaliseren.
De aandrijving van de schroeven geschiedt 
via een horizontale tandwielkast met inge
bouwd stuwblok en een pneumatisch bedien
de schakelbare koppeling op de ingaande as. 
Het vermogen naar de schroeven is beperkt 
tot 9000 kW per schroef.
De hoofdgeneratoren worden aangedreven 
vanaf de voorzijde van de hoofdmotoren via 
een tandwielkast voor verhoging van het toe
rental naar 900 omw/min. De ingaande en uit
gaande as zijn voorzien van een elastische 
koppeling.
Twee elektrisch aangedreven boegschroeven 
zijn geplaatst in het voorschip, elk aangedre
ven door een 1100 kW AC elektromotor.

Elke baggerpomp wordt aangedreven door 
twee in tandem geplaatste elektromotoren, 
elk met een vermogen van 3000 kW, via een 
reductiekast met ingebouwde schakelbare la
mellenkoppeling. Tussen beide elektromoto
ren is een torsie-stijve (‘all steel! koppeling ge
monteerd. De ingaande as van elke 
baggerpompkast is voorzien van een elasti
sche koppeling, de uitgaande as is voorzien 
van een tandkoppeling. Indien de zuigbuis met 
een onderwaterpomp wordt uitgerust ont

staat een srtuatie waarin de onderwaterpomp 
in serie werkt met de binnenboordpomp. In dit 
geval kan het vermogen van de tweede elek
tromotor op de binnenboordpomp gebruikt 
worden voor de onderwaterpompmotor.
Elk van de twee jetpompen wordt aangedre
ven door een elektromotor van 2500 kW via 

een tandwielreductie kast, een elastische kop
peling op ingaande as en tandkoppeling op de 
uitgaande as
Het boordnet kan ook gevoed worden door 
een hulpset met een dieselvermogen van 
1860 kW. Tevens is een noodset geïnstal
leerd.
Elektrische installatie
De gehele elektrische installatie kan worden 
gevoed door twee hoofdgeneratoren, elk met 
een vermogen van 10500 kW en een span
ning van 6000 Volt.
De baggerpompen worden elk aangedreven 
door twee frequentie geregelde elektromoto
ren van elk 3000 kW. Voorzieningen zijn aan
gebracht voor een eventueel later te installe
ren onderwaterpompen van 2200 kW. Tijdens 
walpersen werken de beide baggerpompen in 
serie zodat een vermogen van 12000 kW be
schikbaar is voor het walpersen.
De beide jetpompen worden elk aangedreven 
door een frequentie geregelde elektromotor 
van 2500 kW.
De twee boegschroeven van elk 1100 kW 
worden aangedreven door een kortsluitanker-

motor voorzien van een 'soft starter1,
Voor het hijsen van de twee zuigbuizen zijn 6 
frequentie geregelde elektromotoren geïnstal
leerd.
Het boordnet wordt gevoed via 4 boordnet 
transformatoren van elk 1500 kVA, tevens 
zijn 4 UPS sets geïnstalleerd.
Hoofd- en hulpgeneratoren kunnen zowel 
apart als in parallel draaien, geregeld door 
een Power Management systeem voor een ef
ficiënt gebruik van het energieverbruik.

Hydraulische installatie
De centrale voedingsunit voor hydraulische in
stallatie is gesitueerd in een aparte hydrauliek 
ruimte in het voorschip. De unit bevat de hy- 
drauliekpompen voor de hoofd- en hulpsyste
men aan boord. Een apart systeem is er voor 
bediening van de overvloeisysteem. Het hy
draulisch systeem is geschikt voor een druk 
van 250 bar.

Navigatie- en communicatiemid
delen
De “Rotterdam” is voorzien van de modernste 
navigatiemiddelen. De exacte positie van het 
schip kan gepresenteerd worden op een 
beeldscherm met behulp van een elektroni
sche zeekaart.
Tijdens slecht weer kan gebruik gemaakt wor
den van meerdere radarsystemen, voorzien 
van bewaking van de posities en koersen van



de omringende schepen.
Ook voor de besturing van het schip wordt 
elektronica gebruikt, de gewenste koers kan 
worden ingesteld in de computer van het be
sturingssysteem, waarin ook de autopilot en 

gyrokompas zijn opgenomen.

Voor communicatiedoeleinden een complete 

installatie geschikt voor navigatie zone A3 vol
gens het GMDSS van SOLAS.
Voor amusement van de bemanning is een sa
telliet TV systeem aanwezig.
De pompkamer wordt bewaakt door een ge
sloten TV-systeem met 3 afstandsbediende 
zoom camera’s en een monitor op de brug en 
een in de motorkamer controle cabine

Dynamic Positioning & Tracking
De “Rotterdam" is voorzien van een bedie
ningsconcept dat beantwoordt aan de huidige 
stand van de techniek en een voortzetting is 
van het systeem op sleepzuiger "Amster
dam", gebouwd in 1996.
Het z.g. "Integrated Hopper Control System 
(IHCS)" integreert alle bagger- en navigatie
systemen. Het wordt bediend via onafhankelij
ke PLC's op diverse posities in het schip, ver
bonden door een dubbel uitgevoerd glasvezel 
netwerk. Presentatie van de bediening van de 

installatie geschiedt met behulp van 11 onaf
hankelijke PC’s, waarvan 3 op de baggerles- 
senaar, 2 op de navigatielessenaar, 1 in de 
motorkamer controle cabine, 1 in het voor
schip en 4 voor ondersteuningsdoeleinden zo
als registratie, diagnose en voor onderhoud. 
De PC’s zijn verbonden met 3 servers voor 
gegevensverkeer tussen de PC's en de 
PLC’s.

Fig.5. Baggerlessenaar

Voor het navigatiedeel bestaat de integratie uit 
een Dynamic Positioning/Dynamic Tracking 
(DP/DT) systeem, een elektronische zeekaart- 
systeem (ECDIS) en het survey-systeem. Het 
DP/DT-systeem bedient de verstelbare schroe
ven, de boegschroeven en de roeren.
In de DP modus wordt het schip op een vooraf 
ingestelde positie gehouden voor gebruik tij
dens walpersen of persen over de boeg (rainbo- 
wing). In de DT modus wordt het schip langs 
een vooraf ingestelde lijn gestuurd. De te varen 
lijn tussen zuig- en dumplocatie kan ingesteld 
worden op de ECDIS, in het survey-systeem of 
handmatig in het PD/DT-systeem zelf. Meteoro
logische informatie zoais windsnelheid en -richting 
alsook informatie ats positie, scheepssnelheid, 
koers, slinger- en stampbewegingen (ro# and

pitch) worden in het DP/DT-systeem als ingang 

gebruikt.
De baggerkrachten vormen een grote verstoring 
van de nauwkeurigheid in de DT modus. Tot nu 
toe werden deze krachten gemeten met behulp 
van krachtmetingen in de pennen van de armstuk- 
ken van de zuigbuis. De “Rotterdam” is de aller
eerste zuiger die zonder deze krachtmetingen 

wordt opgeleverd, de bediening is gebaseerd op 
een gepatenteerde rekenmethode waarbij ge
bruik gemaakt wordt van de aanwezige gege
vens uit het baggerproces en overige gegevens. 
Dit heeft geresulteerd in een indirect, economisch 

en ondertxxjdsvriendelijke systeem.
De autopilotïnstallatie, normaal een separaat 
systeem, is hier ook geïntegreerd in het DP/DT- 

systeem.
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Bedrijfsnieuws Atlas

Atlas krijgt Veiligheids Certificaat
Atlas Personnel Services en Atlas Detachering behalen Veiligheids Certificaat voor Uitzend- en detacheringbureaus (VCU).

Atlas Personnel Services BV is opgericht in 
augustus 1986 en heeft zich tot 1997 hoofd
zakelijk gericht op de natte aannemerij, waar
bij personeel beschikbaar werd gesteld aan 
boord van varend- en stationair materieel. 
Vanaf 1997 heeft Atlas zich verbreed en be
dient naast de natte aannemerij nu ook de 
koopvaardij, de offshore industrie en aanver
wante bedrijven, waardoor het personeelsbe
stand eveneens veelzijdiger is geworden.
Atlas Detachering BV is in tegenstelling tot uit
zendarbeid erop gericht personeelsleden 
langdurige arbeidsovereenkomsten te bie
den. Atlas is tevens aangesloten bij de (ABU) 
Algemene Bond Uitzendondernemingen. Wij 
conformeren ons aan de CAO en worden 
daarop periodiek getoetst.

- Middels het verkrijgen van het VCU certifi
caat is Atlas erin geslaagd om te bewijzen 
dat Atlas als ‘probleem oplosser’ voor op
drachtgevers functioneert middels het uit
zenden van kwalitatief hoogstaand en ge
motiveerde medewerkers waarbij de juiste 
medewerker past in de omgeving waarin 
hij/zij gaat functioneren. Hierbij worden de 
belangen van de Atlas medewerker opti
maal behartigd voor, tijdens en na uitzen
ding door Atlas.

- Veiligheid, Gezondheid en Mileu, in relatie 
tot arbeid nemen bij Atlas een belangrijke 
plaats in. Alle medewerkers worden goed 
geïnstrueerd en worden tevens voorzien 
van relevante persoonlijke veiligheidsmid- 
delen.

- Tijdelijk personeel gaat pas voor een op
drachtgever werken nadat de werknemer 
door Atlas geïnterviewd is. Alle Atlas mede
werkers van de operationele afdeling op 
kantoor zijn afkomstig uit de zeevaart, heb
ben zelf gevaren of kunnen terugzien op ja
renlange ervaring in de branche. Bepalend 
bij Atlas is om middels een gesprek met de 
sollicitant de juiste persoon te selecteren 
voor plaatsing aan boord op de juiste 

plaats. Hierbij worden kennis, kunde en 
wensen besproken met medewerker en 
opdrachtgever. Door de veelzijdigheid aan 
medewerkers, opdrachtgevers en werk
zaamheden kunnen wij beiden tevreden 

stellen.

Atlas is door BVQI gecertificeerd volgens de 
ISO norm. Het behalen van dit certificaat is de

www.atlasgroep.nl
erkenning voor het jarenlang streven naar ver
betering van de kwaliteit van onze diensten.

In juli 2001 ontving Atlas van BVQI het Veilig- 
heidscertificaat Uitzenden detacheringbedrij- 
ven (VCU). Tot op heden is Atlas het enige ma
ritieme uitzend- en detacheringbureau die dit 
certificaat in bezit heeft.

Het hoofdkantoor van Atlas is gevestigd in Am
sterdam met filialen in Vlissingen en Rotterdam. 
In Amsterdam en Vlissingen ligt de nadruk op 
de baggerindustrie en maritieme sector. In Rot
terdam kunnen de mensen terecht voor het 
kleinschalig baggeren en de binnenvaart.

Ook werven en selecteren wij kandidaten voor 
opleidingen voor o.a. de baggerindustrie.
Het VBKO heeft ons het contract gegund voor 
het werven en selecteren van mensen voor de 
dekknechtenopleiding in Delfzijl, die in sep
tember van start gaat.

Atlas medewerkers (in verschillende discipli
nes) worden vaak ingezet voor unieke projec
ten en reizen van de toonaangevende bagger
bedrijven. Enkele voorbeelden zijn:

- Bij het leggen van een 2 kilometer lange 

stalen sewage-pipeline offshore Cardiff.
- Als bemanningsleden aan boord van één 

van ‘s werelds grootste zelfvarende cutter
zuigers werden Atlas medewerkers ingezet 
voor het overvaren van Mauritius naar de 
Seychellen.

- Jaarlijks zijn Atlas medewerkers actief aan 
boord vgn verschillende schepen bij strand- 
suppletie voor de Nederlandse kust en 
zandsuppletie op buitenlandse projecten 
voor diverse opdrachtgevers.

- Atlas medewerkers maakten deel uit van 
de bemanning van een sleepboot voor het 
verslepen van een boorplatform van Moer- 
mansk naar Tampico.

- Atlas koks zwerven over de gehele wereld; 
de ene keer aan boord van een hopperzui- 
ger, stationair materieel of camp-boss ons- 
hore, de andere keer aan boord van een 
koopvaardijschip als kok/hofmeester.

Gevarieerd werk voor Maritieme 
officieren.
Atlas bemiddelt in alle voorkomende functies 
aan boord van bagger-, koopvaardij- en offs
hore vaartuigen. De gecombineerde maroff 
opleiding maakt het mogelijk dat je aan boord 
van een baggervaartuig als hopperschipper 
werkt, waarbij in geval van reparaties, welke 
aan dek plaatsvinden zeker ook de techni
sche opleiding van pas komt. In gevat van 
nood echter kan een maritieme officier die in 
de machinekamer werkzaam is eventueel ook 
op de brug inspringen. Samen ben je verant
woordelijk voor het goed afronden van een 
project of het creëren van infrastructuur. Ma- 
roffs met koopvaardij ervaring weten Atlas 
ook al geruime tijd te vinden. Sommige ma
ken ook de overstap naar het dynamische en 
moderne baggerbedrijf.

http://www.atlasgroep.nl


Power to control your service

Power, control en service zijn de drie kernwoorden 

voor ABB Marine Turbochargers. /ij geven exact 

w eer wat wij willen leveren voor uw schip: de ultieme 

krachtbron, verfijnde controle en vergaande service. 

Samen maken zij ons tot wat we nu zijn. Het adres

voor alles wat uw schip nodig heeft, dag in dag uit. 

Want daar was het toch om te doen, üw dienstverle

ning aan uw klanten? Daarin ligt de toegevoegde 

waarde van ABB Marine & Turbochargers. Power to 

control your service.
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Opleiding en training Michiel Flier

Risk based optimisation of FRC 
training
Early 1999 LASMO Nederland BV decided to upgrade the offshore crane on their Markham J6A platform enabling the launch 
and recovery of a Fast Rescue Craft (FRC). Using this crane, search and recovery operations will be carried out for the area 
around the Markham J6A platform in the Dutch sector and the platforms ST1 and Windermere located in the UK sector.

T
he use of the FRC, deployed 
from a considerable height, pre
sents the owners with a dilem
ma. On the one hand the crew 
has to practise with the FRC to 
develop and maintain their skills, 

on the other hand the training exercises itself 
pose a certain risk. On behalf of LASMO Ne
derland BV, Global Maritime completed an 
analysis of the balance between the require
ment to train personnel for hazardous opera
tions versus the increased level of risk due to 
the training exercises. A quantitative analysis 
was completed to determine the optimum 
number of training exercises, the point where 
the reduction in risk due to additional training 
is less than the risk of a mechanical failure 
during the training exercise. In order to deter
mine the optimum number of training exerci
ses the theories of the learning effect and the 
probability theory of an unwanted accident 
due to mechanical failure were combined.

To enable an assessment of the benefits of 
training it was necessary to quantify the learn
ing effect arising from the training exercises 
completed, with regards to risk reduction. 
This was done using the learning curve1, 
which has been used for nearly a century to 
model learning and prediction of future perfor
mance within manufacturing. The term learn
ing curve' refers to a specific (mathematical 
or statistical) technique which generates a 
function describing the learning effect in a giv
en application. The learning curve translated 
to hazardous operations and training is 
shown in figure 1.

The first part of the curve depicts the basic 
education that is enforced by the authorities 
and leads to a certain incident probability le
vel that is shown by the horizontal dashed 
line. Experience is subsequently gained by 
training. After a certain point only consolida
tion is required to prevent degradation of 
knowledge with time. The difference between 
the required performance level and the actual 
performance level can be considered as the 

safety margin.

The equation for the learning effect is:

Yn = anb

where Yn = probability of an incident 
a = probability of an incident due to human er
ror at training number 1; 
n = training number; 
b = learning index.

The probability of an incident due to mechani
cal failure or human error was determined 
using historical accident data. Combining the 
two theories then leads to the following 
equation:

fTD = anb + d

where d = probability of an incident due to 
mechanical failure.

Two other considerations are to be made 
when evaluating optimum training frequen
cies: the rules and regulations prescribing the 
number of training exercises and the practical 
maximum that the crew can actually train with
out compromise to their actual job on the plat
form. These two factors have been shaded in 
figure 2.

rig.2.



The theoretical optimum point (n^) is 
reached when the reduction in probability of 
an incident due to the learning effect beco
mes less than the probability of an incident 
due to a mechanical failure. After the optimum 
point is reached the probability of an incident 
due to a mechanical failure is greater than the 
reduction in the probability of an incident due 
to human error for an additional training. The 
following equation for the optimum number of 
training exercises was derived after combi

ning the theories:

A sensitivity analysis was conducted to deter
mine the influence of possible inaccuracies in 
the historical data and the learning index on 
the results. This step was necessary as the 
historical data may not always be 100% re
alistic, as they are not always reported to the

authorities. The sensitivity analysis provides a 
range of values for the optimum number of 
training exercises. The theoretical optimum 
could now be determined and the link to prac
tice could now be made.

To transform the theoretical results to a prac
tical and workable document several varia
bles were assessed and included in the mo
del. The crew schedule was evaluated, which 
showed that it was in practice possible for 
each FRC member to train 10 or 11 times per 
year. Furthermore the weather conditions 
(specific for the part of the North Sea where 
the platform is situated) were evaluated and it 
was calculated that with the environmental cri
teria that were set approximately 7.9% of the 
time it would not be possible to train.

Based on the analysis a risk-based training 
program was set up using classroom, inshore

and offshore training exercises whtch minimi
se the risk for the FRC crew while maxmrasmg 
the learning effect. Furthermore an evaluation 
procedure was set up to monitor the training 
exercises and to ensure continuous improve
ment where necessary. The results of the 
analysis have subsequently been presented 
to the LASMO onshore and offshore crew, off
shore industry branche organisations UKOOA 
and NOGEPA, regulatory bodies HSE and the 
Dutch Staatstoezicht op de Mijnen, and other 
stakeholders. Currently the training program 
is being put into practise by the crew of Mark
ham J6A in conjunction with the Maritime 
Training Center in Rotterdam.

‘BSc Nav, Arch. Global Maritime BV, Rotter
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Schip van het Jaar Prijs 2001

Het Neokemp concept
Bij de uitreiking van de Schip van het Jaar Prijs op 12 mei in het Aquaverium te Grou in Friesland ontving Scheepswerf Raves- 
tein Container Pontoon B.V. uit Dodewaard een eervolle vermelding (2* prijs) voor het Neokemp Concept. Omdat bij de be
schrijving van de schepen de eerste generatie (Leverkusen t/m  Gemini) niet goed uit de verf is gekomen, volgen hier een re
capitulatie waarbij vooral aandacht is besteed aan de constructie van deze schepen.

De Leverkusen, een van de eerste schepen (foto: Bas Klimbie).

De schepen
In 1999 werden vier Neokemps besteld bij 
Ravestein Container Pontoon B.V. (RCP) in Do
dewaard. Twee casco’s werden gebouwd bij 
Scheepswerf Alblas en twee bij Scheepswerf 
Harlingen. RCP verzorgde de afbouw.
Op 1 mei 2000 werden de eerste drie sche
pen in dienst gesteld: de Leverkusen, Krefeld 
en Emmerich. Op 31 juli volgde het vierde 

schip, de Gemini.

De Neokemps zijn kleine schepen, 63 x 7 m. 
Twee roerpropellers achter en een 360° 
draaibare boegschroef zorgen voor een uit
stekende manoeuvreerbaarheid.
De kruiplijnhoogte wordt bepaald door de 
containers in het laadruim, doordat het stuur
huis op het voorschip is geplaatst en in princi
pe niet boven de tweede laag containers uit

steekt. Dat zou wel nodig zijn bij een achterop 
geplaatst stuurhuis, om voldoende uitzicht te 
hebben. De kruiplijnhoogte komt daarmee 
voor de Gemini op 4,50 m boven de ballast- 
diepgang. De eerste drie schepen hebben 
echter, in verband met de vaart op de Rijn, 
een 0,80 m hoger stuurhuis en een overeen
komstig hogere kruiplijn.
Alleen de Gemini heeft een verstelbaar stuur
huis, echter slechts voor twee lagen contai

ners.

Om te bereiken dat steeds zonder slagzij kan 
worden geladen en gelost, wat de snelheid 
van het overslaan bevordert, is een slagzij- 
compensatiesysteem geïnstalleerd. Dit be 
staat uit twee stalen gewichten van 16 t (di
rect voor en achter het laadruim) die 
dwarsscheeps heen en weer worden bewo

gen. Dit slagzijcompensatiesysteem werkt 

geheel automatisch.

De afmetingen van deze schepen zijn:
Lengte 63,00 m.
Breedte 7,00 m.

Beunhoogte 3,70 m
Holte 3,10 m.
Diepgang max. 2,80 m.

De langs- en dwarsversterking van deze vier 
schepen bestaan niet uit de normaal gebruike
lijke profielen (b.v. plat met kraal) maar uit ver
sterkingen die gebruikt worden bij de bouw 
van bruggen, pontons en containers. Op dit 
gebied heeft de firma Ravestein zijn sporen 
verdiend.
Volgens de werf zijn deze vier schepen aan
zienlijk sterker dan die van de tweede, afwij-



De twee voortstuwingsmotoren staan op 
het achterdek in een opgebouwde machi
nekamer; bij de tweede serie onderin het 
achterschip.
Het voorschip is praamvormig; bij de twee
de serie V-vormig.
Het slagzijcompensatiesysteem; bij de 

tweede serie wordt slagzij gecompenseerd 
door het overpompen van waterballast.

kende serie. Deze zijn n.l. op de gebruikelijke Andere, belangrijke verschillen met de twee-
manier van spanten voorzien. de serie zijn:
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Reacties Door Max van Hilten

Reacties op het artikel 
“Ezelgedrag”
Schip en Werf de Zee, uitgave februari 2001.

Afgezien van enkele mondelinge reacties hebben een drietal schriftelijke reacties de auteurs van dit artikel bereikt, Eén daar
van is een reactie op het oorspronkelijke artikel in Port Technology International; de overige twee op de publicatie in Schip en 
Werf de Zee. In zijn totaliteit bevatten deze reacties nogal wat tekst: een reden voor de auteurs om, in overleg met hen die dit 
commentaar leverden, deze reacties samen te vatten en hier op hun beurt weer op te reageren.

De reacties zijn afkomstig van:
Dr. Jacek Pawlowski, voorzitter van het Inter
national Maritime Simulator Forum,
Dhr. Henk Hensen, van de firma “Nautical Saf- 

ety Consultancy",
Dhr. Piet Swager, registerloods regio Rotter

dam Rijnmond.

Situatieschets:
Omwille van de duidelijkheid zuilen we nog
maals kort de situatie schetsen. In figuur 1 
ziet u de beginsituatie van de proeven (zowel 
praktijk- als simulatorproevenh U ziet een zee
schip met een vaart van 5 knopen, gestopte 
schroef, het roer midscheeps en zonder rate 
of turn. Aan de bakboord voorschouder is een 
sleepboot vastgemaakt. Deze begint het ge
assisteerde schip nu met zijn volle vermogen 
naar stuurboord te duwen. De schroef van het 
geassisteerde schip blijft gestopt en het roer 
blijft midscheeps liggen.
Aanvankelijk loopt het geassisteerde schip 
naar stuurboord. Na enige tijd neemt de vaart 
echter geleidelijk toe en loopt het schip uitein
delijk naar bakboord. De auteurs van het arti
kel verklaarden dit door de opbouw van een 
drifthoek ter plaatse van het zwaartepunt van 
het geassisteerde schip naar stuurboord, Dit 
resulteert in een schuine aanstroming met als 
gevolg, conform de vleugeltheorie, een lift-

kracht naar bakboord ter hoogte van het 
voorschip. Een zódanig grote liftkracht dat 
het daardoor ontstane moment naar bak
boord, mede door de toenemende vaart, gro
ter werd dan het door de sleepboot veroor
zaakte moment naar stuurboord.

Samenvatting van de reacties, di
rect gevolgd door de antwoorden 
van de drie auteurs van het arti
kel:

1) (J. Pawlowski), 'The flow phenomena are 
more complicated than suggested, Involving 
both the ideal fluid flow destabilizing moment 
(which tends to increase the drift angle) and a 
viscosity generated cross-flow with the center 
of pressure in the vicinity of the midship sec
tion. This complexity requires a well identified 
mathematical manoeuvring model to make 
actual predictions of the turning of the vessel. 
This link with the quantitative simulation appro
ach that is necessary to predict the actual 
performance of the vessel is not pointed out 
in the paper,"

Antwoord auteurs:
Berekeningen, ofwel een kwantitatieve bena
dering van het fenomeen voor een bepaald 
schip of bepaalde typen schepen, behoren 

voor wat betreft het 
tweede onderdeel 
van het artikel tot de 
mogelijkheden. Om
wille van de eenvoud 
is de term voor de 
cross flow drag niet 
meegenomen in de 
uitleg. In het gebruik
te simulatie-model is 
deze term als onder
deel van het volledig 
mathematisch 

manoeuvreermodel 
van de romp echter 
wel degelijk geïmple

menteerd. Voor wat betreft de optredende li
neaire liftkracht wordt het schip in het artikel 
echter beschouwd als een vleugelprofiel. 
Daarnaast is het in het artikel niet de bedoe
ling geweest van de auteurs om een kwantita
tieve beschouwing betreffende dit fenomeen 
te geven doch uitsluitend een kwalitatieve be
nadering waarbij slechts wordt aangetoond 
dat het optreden van het verschijnsel in princi
pe tot de mogelijkheden behoort. Zoals tij
dens een presentatie over dit onderwerp ook 
werd gesteld: dit gedrag is vooralsnog niet te 
voorspellen; in de praktijk dient men echter re
kening te houden met het feit dat het zich zo 
nu en dan, afhankelijk van veel factoren, voor 
kan doen.

2a) (J. Pawlowski). 'The tug may change the 
flow around the huil of the vessel (this is the ef
fect which the authors do not mention),”
2b) (J. Pawlowski). ‘The dowrvwash from the 
tug causing a decrease of the water pressure 
on the port bow is not considered by the aut

hors.”
2c)<P.Swager). "Hef geheel van schip en 
sleepboot vormt, vaartlopend door het water, 
een asymmetrisch profiel met de bolle zijde 
aan die kant waar de sleepboot is vastge
maakt. Daardoor ontstaat wellicht ook een lift 

kracht naar bakboord.”

Antwoord auteurs:
De auteurs zijn het eens met de opmerking 
dat de omstroming van de sleepboot effect 
heeft op het gedrag van het geassisteerde 
schip. Een mogelijke versterking van het ef

fect (ezelgedrag) door de aanwezigheid van 
de sleepboot nabij de bakboords voorschou
der achten zij niet uitgesloten. Doch:
• Tijdens de simulatieproeven is echter ook 

geexperimenteerd met een aan stuurboord 
voorschouder vastgemaakte trekkende 
sleepboot alsook met een sleepboot vast
gemaakt door de middenkluis van het voor
schip. Bij die proeven deed het fenomeen 
zich eveneens voor; daarbij kan nauwelijks



of geen sprake zijn van verandering van de 
omstroming van het geassisteerde schip 
door invloed van de sleepboot. Met andere 
woorden: de aanwezigheid van de sleep
boot ter hoogte van de bakboords voor
schouder is geen noodzaak voor het optre
den van het onderhavige gedrag.

• Voorts bestaat er een breed geaccepteer
de verklaring van het uit de praktijk beken
de feit dat een bij het draaien assisterende 
voorsleepboot veel minder effect heeft dan 
een achtersleepboot (bij vaart over de voor
steven van het geassisteerde schip); een 
verklaring die evenals de verklaring van het 
ezelgedrag berust op de opbouw van een 
verkeerde drifthoek van het zwaartepunt 
van het geassisteerde schip. De effectivi
teit van een assisterende voorsleepboot 
nadert daarbij de waarde nul. De door de 
auteurs gegeven verklaring van het ezelge
drag is in feite niet meer dan extrapolatie 

of, zo u wil, een uiterste vorm van de ver
klaring voor de verminderde effectiviteit 
van de voorsleepboot; doch dan bij toene
mende vaart waarbij het effect mogelijk ne
gatief wordt.

3a} (P. Swager): “Bij vaart over de voorsteven 
van schip en sleepboot wordt door de sleep
boot een extra weerstand gecreëerd aan bak
boordzijde; is dat mogelijk een reden voor het 
uiteindelijk naar bakboord weglopen?"
3b)(H. Hensen); “Is in de beschouwing meege
nomen dat de duwende sleepboot zelf een 
grote weerstand oplevert en zodoende een 
draaimoment oplevert op het schip tegenge
steld aan de gewenste draairichting van het 
schip?"

Antwoord auteurs:
De weerstand van de sleepboot is verdiscon
teerd. De sleepboot zag namelijk kans om het 
geassisteerde schip vaart te laten vermeerde
ren, dus moet de sleeptros vanaf de sleep
boot naar achteren hebben gewezen. Met an
dere woorden er is geen sprake van een naar 
bakboord draaiend moment. De sleepboot 
zorgt dus door middel van zijn eigen vermo
gen en roerkracht voor het opheffen van haar 
eigen weerstand en ondervonden momenten. 
Daardoor kan de sleepboot dus geen extra 
weerstand (in langsscheepse richting) hebben 
veroorzaakt voor het geassisteerde schip. Tij
dens de praktijkproef ontstond daardoor 
hoogstens een extra dwarskracht naar stuur
boord door de scherende werking van de 

sleepboot.

4) (J. Rawtowski).”The key point is that the 
qualitative argument can indicate only a hypo- 
thetical possibility of the reversed turn event, 
but not such a possibility for a particular ves- 
sel or even a type of vessel, because the lat-

ter possibility depends on the actual magnitu
des of the quantiües invoh/ed in the argument. 
In particular, in instances, like the one under 
discussion, where a number of opposing ef- 
fects take place and therefore the outcome 
depends on their balance."

Antwoord auteurs:
Hiervoor verwijzen we naar ons antwoord on
der punt 1).

5) (P. Swager): “Hoe is de ligging van het 
draaipunt bepaald of berekend?"

Antwoord auteurs:
Doordat de beweging van het zwaartepunt (G) 
van het geassisteerde schip en de rate of turn 
bekend zijn (gemeten), is de ligging van het 
draaipunt te herleiden met behulp van gonio- 
metrische verhoudingen en de formule v = o 
x R (vaart is hoeksnelheid maal straal).

6) (P. Swager): “Hoe werden de sleepboot- 
krachten gesimuleerd tijdens de simulator- 
runs; met behulp van Vector-tugs’ (uitsluitend 
een opgegeven kracht met richting) of met 
behulp van mathematische sleepbootmodel- 

lenr

Antwoord auteurs:
Hiervoor zijn deels ‘vector-tugs’ gebruikt en 
deels mathematisch gemodelleerde sleepbo
ten. De uitgeoefende kracht en richting zijn bij 
gebruik van de Vector-tugs' echter continu 
handmatig aangepast aan reële waarden. Bij 
gebruik van beide typen sleepboten werd ech
ter “ezelgedrag" geconstateerd.

7) (H. Hensen): “Is in de beschouwingen mee
genomen dat de koersstabiliteit van het soort 
schepen zoals tankers over het algemeen ge
ring is en dat, indien bij een bepaalde snelheid 
de machine gestopt en het roer midscheeps 
gelegd wordt, het schip door een geringe ver
storing gemakkelijk uit zijn koers kan lopen?"

Antwoord auteurs:
Met het verschijnsel koersinstabiliteit is inder
daad rekening gehouden. Het een en ander is 
verwerkt in het mathematisch scheepsmodel. 
Daarnaast beschikken de meeste tijdens de 
simulaties gebruikte scheepsmodellen over 
een bewust aangebrachte random verstoring 
van hun roerhoek en tevens van de heersende 
stroom (indien aanwezig). Dit teneinde te 
voorkomen dat deze schepen bij midscheeps 
roer en windstilte schier eindeloos exact op 
koers blijven. In werkelijkheid gebeurt dit na
melijk zelden of nooit. Deze (kleine) verstorin
gen kunnen zodoende werken als initiërende 
factor voor het optreden van koersinstabiliteit. 
Een door een verstoring geïnitieerde kleine 

drifthoek kan, zoals ook de heer Hensen tij

dens een mondelinge toelichting stelde, voor
al b»j schepen met een kleine lengte-breedte 
verhouding en daarmee veelal gepaard gaan
de grote blockcoëfficiënt, leiden tot grote lift- 
krachten vrij ver voor de halve lengte. De es
sentie van de in het artikel gehanteerde 
verklaring wordt daarmee, naar de mening 
van de auteurs, echter geen onrecht aange
daan.

8) (H. Hensen): Is  in de beschouwing meege
nomen dat de krachten die een duwende con
ventionele sleepboot op een varend schip kan 
uitoefenen aanzienlijk teruglopen bij toene
mende snelheid? Dat in de praktijk, hoewel 
verschillende simulatieproeven anders doen 
geloven, bij snelheden boven 4 knopen de 
Amerikaanse conventionele sleepboten vrijwel 
geen dwarskrachten meer op het schip kun
nen uitoefenen en dat deze grens mede be
paald wordt door of de duwende sleepboot al 
of niet met trossen aan het schip is vastge
maakt?" (Hierbij wordt verwezen naar het 
boek ‘Tug use in port. A Practical Guide” , pa

gina’s 63 en 64.)

Antwoord auteurs:
Dat de effectiviteit van een duwende conven
tionele sleepboot sterk afneemt bij toenemen
de vaart is inderdaad meegenomen in de 
proeven en beschouwingen. De relevante 
tekst en grafieken in het boek “Tug use in 
port. A Practical Guide” bevestigen hetgeen in 
het artikel ts vermeld, namelijk dat de uitgeoe
fende dwarskracht vermindert en de uitgeoe
fende kracht in langsscheepse richting toe
neemt. Verder willen we verwijzen naar 
hetgeen we reeds voor punt 3a/b) hebben 
vermeld.

9) (H. Hensen): “Ken/leer de mogelijkheden 
en beperkingen van uw schip en van assiste
rende sleepboten”. Dit leek de heer Hensen 
een voor de praktijk meer op zijn plaats zijnde 

conclusie uit het beschreven fenomeen.

Antwoord auteurs:
Het advies van de heer Hensen is in zijn alge
meenheid juist. Daartoe dienen opleidingen en 
trainingen en wordt continu kennis en ervaring 
opgedaan in de praktijk. Veel kan ook geleerd 
worden uit ongevallen en bijnaongevallen. Het 
artikel over ezelgedrag poogt het inzicht in de 
materie te vergroten en zodoende een aan
pak aan te bieden waarmee veel, wellicht 
soms op het eerste gezicht Vreemde’, ver
schijnselen mogelijk kunnen worden ver
klaard. Overigens wordt er door de Neder
landse loodsen, in samenwerking met enkele 
sleepbootfirma’s, tegenwoordig extra veel 
aandacht besteed aan sleepbootgebruik. Eén 
van de redenen daarvan is dat er de laatste ja- 
ren in hoog tempo andere typen en ook ster



kere sleepboten in gebruik zijn genomen. 
Voorts is er enige maanden geleden weer een 
uitstekend en op de praktijk gericht artikel 
over sleepbootgebruik verschenen, nu van de 

hand van registerloods Hans Hoffmann. Dit ar
tikel is intern binnen het Nederlans Loodswe
zen verspreid.
Voorts werd door de heer Hensen nog ver
meld dat een zelfde soort simulatorproeven 
als uitgevoerd door de auteurs, met vrijwel 
hetzelfde resultaat, ook reeds in 1994 werd 
uitgevoerd door de Dr. Paul Brandner, des
tijds van het Australian Maritime College.

Aanvullende opmerkingen van de auteurs:

Het artikel betreffende het ezelgedrag behan
delde in principe een theoretische onderbou
wing van een niet veel voorkomend feno
meen. Onder de eindconclusies hebben we 
echter tevens een duidelijke waarschuwing 
nchting praktijk gegeven: (te) veel vaart of (te) 
veel vaarttoename tijdens het gebruik van 
sleepboten kan leiden tot onverwacht 
scheepsgedrag.

De auteurs hebben het als prettig ervaren dat 
hen een aantal reacties heeft bereikt en willen 
hen die reageerden daarvoor dan ook bedan
ken. We hopen dat we de diverse vragen vol
doende hebben beantwoord en op een beleef

de doch dutdelijke manier zijn ingegaan op de 
diverse opmerkingen. Het een en ander uiter
aard ook ter verduidelijking voor andere le
zers van Schip en Werf de Zee.De redactie 
van Schip en Werf de Zee willen we, mede na
mens hen die reageerden, bedanken voor de 
mogelijkheid het een en ander te publiceren.

Max van Hilten (Maritime Pilots Institute 
Netherlands);
Dick Engelbracht (Koninklijk Instituut v.d. Mari
ne);
Freek Verkerk (MARIN’s Maritime Simulation 
Centre Netherlands);
Jim Vink (Koninklijk Instituut v.d. Marine).
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i t é r a tuur

SWZ 01-0801
A weathervane ship under wave and 

current action: an experimental veri

fication of the wave drift damping

Aranha, J.A.P.; Silva, S. da; Martins, M.R.; 

Leite, A.J.P.

Applied Ocean Research (000080), 

200104, vol.23, no.2, pg-103, nrpg-8, 

gr4,ta-3, dr-2, ENG

In this paper, the stability of the equilibn- 

um of a tanker, free to rotate around a 

vertical axis while being displaced with 

constant velocity in following sea, is ex

perimentally analyzed. The configuration 

emulates a turret system and the only bi

furcation parameter is the articulation 

(turret) position. The post-critical behav

iour depends strongly on the wave-cur

rent interaction and the experiments 

were used not only to display this fact but 

also to provide a direct verification of the 

wave drift damping formula derives in 

earlier publications.

0630219; 0150631

SWZ 01-0802
Wave resistance of a hovercraft 

moving in water with nonrigid bottom

Cohen, M.; Miloh, T.; Zilman, G.

Ocean Engineenng (002350), 200111, 

vol.28, no.11, pg-1461, nrpg-18, gr-9, 

dr-2, ENG

Surface waves generated by a moving 

ship in water of finite depth are affected 

by the rheological properties of the mov

able bottom. The aim of this work is to 

evaluate the wave resistance exerted on 

a hovercraft modeled as a two<iimen- 

sional pressure distribution moving on 

the free surface of water with nonrigid 

bottom. Analysis of three<iimensional 

flows in twofluids layers of finite depths is

performed by assuming an inviscid upper 

layer (water) and a viscous lower layer 

(normgid bottom). 0150225; 0112105

SWZ 010803

A comparison of jacket and jack-up 

structural reliability

Dier, AF.; Morandi, AC.; Smith, D.; 

Birkinshaw, M.; Dixon, A 

Marine Structures: Design. Construction 

& Safety (001907), 200110, vol.14, 

no.5, pg-507, nrpg-15, gr-3, taS, dr-6, 

ENG
This paper presents the methodology 

and key findings of a study aimed at 

comparing the reliability of a representa

tive jacket platform with that of a repre

sentative jack-up unit. Both structures 

were assumed to operate at the same 

location under identical environmental 

conditions (typical of the North Sea). 

Each structure was designed to the limits 

of their relevant recommended practice 

to ensure a consistent comparison. This 

was followed by component and system 

reliability analyses using detailed model

ling for both structures.

0630211

SWZ 010804

On the prediction of nonlinear free- 

surface flows past slender hulls using 

2D+t theory: the evolution of an idea

Fontaine, E.; Tulin, M.P.

Ship Technology Research/Schiffstech- 

nik (002860), 200106, vol.48, no.2, pg- 

56, nrpg-12, gr-10, dr-6, ENG 

The basis, evolution and applications of 

the 2D+t nonlinear slender body theory 

are described through a review of the lit

erature. Attention is focused on practical 

problems, where nonlinearities, such as 

spray and wave breaking, play an impor

tant role. Examples of computations are 

provided to illustrate the capability of the 

method.

0150200

SWZ 01-0805

Numerical simulation of sloshing 

flows with impact load

Kim, Y.

Applied Ocean Research (000080), 

200102, vol.23, no.l, pg-53, nrpg-10, 

gr 23, dr-10, ph-2, ENG 

The sloshing flows in two- and threedi- 

mensional liquid containers are simulated 

based on a finite difference method. The 

Navier-Stokes equation with free bound

ary is solved using the SOLA scheme, 

and the free surface profile is assumed to 

be a singlevalued function. The global flu

id motion is of interest and some local

nonbnear phenomena are not consid

ered. The computation has been carried 

out for three tanks with and without rter- 

nal members. A concept of buffer zone is 

adopted near the tank ceing, where a 

mixed boundary condition of rigid wall 

and free surface is imposed before an im

pact. In order to mitigate a series of (ts- 

crete impacts, the computed signal is av

eraged over several time steps. The 

computational results are compared with 

experimental data and other computa

tional results for the validation of the nu

merical scheme and computer program. 

0140134

SWZ01-0806

The maritime safety system, its main 

components and elements

Kopacz, Z.; Morgas, W.; Urbanski, J. 

Journal of Navigation (001460), 200105, 

vd,54, no.2, pg-199, nrpg-12, ta-3, dr-8, 

ENG

The basic concepts safety at sea and the 

maritime safety system have remained al

most unchanged for a comparatively long 

time. However, the components and ele

ments of these concepts are now subiect 

to many changes created by the 'informa

tion age'. This paper presents thoughts 

on today's concept of the maritime safety 

system, its main components and their el

ements. Although the thoughts and ideas 

presented are those of the authors, they 

take account of the legal instruments in 

force and recent developments in tech 

notogy, especially developments in radio- 

communications. The paper provides an 

overall review of the institutions, regula

tions and procedures concerned with 

safety at sea.

0211430:0160900

SWZ 010807

Formal safety assessment in ship

ping

Abbott, JA; Rettie, C.

Transactions/the Institute of Eng. & Shipb. 

Scotland (003320), 200012, vol. 143, pg- 

41, nrpg-11, gr-1, ta-1, dr-5, ENG 

Over the last couple of years, increasing 

attention has been focused on two differ

ent approaches to improving safety at 

sea: the use of Formal Safety Assess

ment (FSA) by the IMO to support the de

velopment of maritime legislation” (Con

ventions and Protocols) and the 

development of ship-specific safety cas

es. This paper provides an overview of 

both of these approaches and considers 

their potential value to the shipping indusr 

try in general.

0211431

SWZ 01-0808

Numerical investigation on propul

sion by undulating plate

Chen, Z.; Doi, Y.

Journal Soc. of Naval Arch, of Japan 

(003343), 200012, vol.188. no.4, pg-359, 

nrpf8, gr-20, ta-5, dr-2, ENG 

Unsteady viscous flow field around an undû  

lating advancng plate « low Reynolds num

ber range is numericaly stucted. The mam 

ob(ectwe is to study the abilities of an undu

lating plate to produce thrust and achieve 

higher propulsive efficiency in the low 

Reynolds lumber range. The Reynolds num

ber based on the oncomng velocity and the 

plate length is 1000. The flow aroind an un

dulating plate is smulated by sdvng the fuN 

3 D unsteady Navier Stokes equation n a 

primitive value formulation. The numerical 

scheme is based on the MAC method 

where the Navier-Stokes equation is solved 

by the time marchng method on a body fit

ted coordinate system,

0150100

SWZ 01-0809

Application of a genetic algorithm to 

the optimal structural design of a 

ship's engine room taking dynamic 

constraints into consideration

Kitamura, M.; Nobukawa, H.; Yang, F. 

Journal of Marine Science and Technolo

gy (001425), 200012, vol.5, no.3, pg- 

131, nrpg-16, gr-7, ta-17, dr-9, ENG 

The genetic algorithm, known as GA, is 

used to optimize engine room structure, 

not only under static contraints, but also 

under dynamic constraints. A penalty 

function method is used to handle the 

complicated constraint conditions based 

on the numerical results of dynamic and 

static analyses.

0120500

SWZ 0108-10
Numerical calculation method for 

the hydroelastic response of a pon

toon-type very large floating struc

ture close to a breakwater

Ohmatsu, S.

Journal of Marine Science and Technolo

gy (001425), 200012, vol.5, no.4, pg- 

147, nrpg-14, gr-15, ta-1, dr-5, ENG 

This paper presents an effective scheme 

for calculating the wave-induced hydro

elastic response of a pontoon-type very 

large floating structure (VLFS) when it is 

near a breakwater. The basic numerical 

calculation method is the one previously 

developed by the same author for a VLFS 

in the open sea (no breakwater), which is 

expanded to include the effect of the hy

drodynamic mutual interaction between
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the breakwater and the floating structure. 

The efficiency and accuracy of the pro

posed method are validated through 

comparisons with other numerical resufts 

and with existing experimental results, 

1030201

SWZ 01-08-11

A simple probabilistic model for cor

rosion evaluation of a ship's hull

Pirker, G.; Fujimoto, Y.; Samudro, H. 

Journal Soc. of Naval Arch, of Japan 

(003343), 200012, vol. 188, no.4, pg- 

633, nrpg-11, gr-23, ta-3, dr-3, ENG 

A probabilistic model for the evaluation 

of the corrosion degradation of ship hull 

members is presented. Emphasis is on 

obtaining a simple relationship between 

corrosion depth and service time based 

on the actual data collected from plate 

thickness measurements. The corrosion 

phenomenon is assumed to be the result 

of two sequential processes: generation 

of pitting points and progress behaviour 

of pitting points after their generation. 

Both processes are treated by the prob

abilistic method, The proposed model is 

applied to the collected data of plate 

thickness measurements of Caraka Jaya 

ships, and the corrosion behaviour of the 

ship hull members is evaluated. In the

second part of the paper, the effect of 

corrosion on the longitudinal strength 

degradation of Caraka Jaya ships is dis

cussed,

0140600

SWZ 01-08-12

Design and operation of floating pro

duction systems

Smith, S.N.

Transactions/the Institute of Eng. & Shipb. 

Scotland (003320), 200012, vol.143, pg- 

21, nrpg 15, ta-12, dr-14, ph-2, ENG 

This paper is concerned with the design 

and operation of floating production sys

tems as used offshore for the production 

of hydrocarbons. The paper gives an 

overview of the wide range of issues and 

factors associated with floating production 

and goes into vanous engineering and 

naval architecture related topics. It starts 

with a brief description of the history and 

worldwide use and then goes on to sub

jects such as advantages and disadvan

tages, hull considerations from general 

functional requirements down to fatigue 

and ultimate limite state reliability analysis; 

turrets, moorings, risers and swivels; safe

ty and environmental issues and some 

commercial arrangements.

0630118; 0630116
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L21/31 Engine Debut -12  x Holeby GenSets Ordered
MAN B&W Diesel A/S, Holeby Diesel 

have been selected for supplying the 

Gen Sets for a series of RoRo vessels 

contracted by DFDS Tor Line at the 

Flensburger SchiffbauGesellschaft.

The innovative ‘New Generation' medium- 

speed design from MAN B&W Diesel will 

debut in its 21cm bore configuration for 

a new series of large high-tech RoRo 

vessels. The auxiliary power package for 

each vessel will consist of four Holeby 

GenSets type 7L21/31 with a total out

put of 5600 kW.

The exterior design of the new L21/31 

Gen Set series quite clearly continues 

MAN B&Ws clean lined pipeless ‘New 

Generation' design. Characterized by the 

front-end box technology and the cylin

der unit principles, originally applied by 

the awardwinning LI 6/24 and followed 

by the L2 7/38.

The 7 cyl Gen Sets for DFDS Tor Line de

livers each 1400 kW at 1000 r/min, 

50 Hz.

DFDS Tor Line have contracted three

large RoRo newbuildings - with option for 

five additional vessels - at The German 

yard Flensburger Schiffbau-Gesellschaft

mbH & Co. The first vessel is scheduled 

for delivery dunng September 2003.

The 200m ship design wiH accommo

date about 4000 lane metres 

corresponding to about 260 standard 

(13.6m) trailers. The vessels are planned 

to go into service between Esbjerg, Derv 

mark/lmmingham, UK and Gothenburg, 

Sweden/Gent, Belgium. Consequently 

the sailing schedules and transit times 

will be improved on these routes with the 

new vessels' service speed of about 

22.5 knots.

A decisive newbuilding design parameter 

tor the Danish owner is the overall trans

port efficiency. High service speed - low 

fuel consumption and low emissions per 

unit transported. The choice of robustly 

designed, fuel efficient and service 

friendly L21/31 GenSets - goes hancHrv 

hand with that priority.

Westfalia Introduces the Next Separator Generation
Westfalia Separator has consistently im

plemented the demands of the market in 

a radically modified new separator gene

ration. The “D” in the model designation 

is the outward sign for this new develop

ment which, after the A, B and C models, 

signals a leap into a new era. With the in

troduction of the D-Type separators 

Westfalia Separator Mineraloil Systems 

is opening up new dimensions for mod

ern shipping. The D-Type separators 

from Westfalia Separator Mineraloil Sys

tems comprising the models OSD 5, 

OSD 15, OSD 30 and OSD 50 cover the 

complete application and performance 

range required by modern shipping. With 

an improved separation efficiency, lower 

fresh water consumption, maintenance 

intervals up to 16000 hrs, 40 % less 

space requirement and 60 % reduction 

in weight, the new D-Type separators 

satisfy all the requirements made by 

faster and larger ships.

The D-Type separators are also setting 

new standards in the energy, oilfield and 

industry sectors in the treatment of fuel 

and lube oil, oily and watery sludges as 

well as industrial fluids.

Ail self-cleaning separators of the in

novative D-Type generation for di

verse applications in oil and water 

treatment will in future operate with 

belt drives.

Using a flat belt drive in place of a 

gear makes for easy maintenance 

thanks to 30 percent fewer parts. 

Lower sensitivity to vibrations, low 

noise level and a better pricfrperfof- 

mance ratio round this new genera

tion off. In addition, the new OSD 

models are characterised by a 

modified bowl design which makes 

the machine safer and more effi

cient.

All D-Types are available as com

pact units which makes installation 

fast and easy.

Reliability, speed, performance 
and economy. The new D-Type 
separators from Westfalia 
Separator meet precisely those 
demands required in modem 
shipping.



Nieuwe gereedschapwagen van Gedore
In iedere werkplaats zijn ze te vinden: ge- 

reedschapwagens, die het mogelijk ma

ken dat men alle benodigde gereed

schappen en onderdelen alti|d direct bij 

de hand heeft. Als geen ander weet ge 

reedschappenfabrikant Gedore aan wel

ke eisen zo'n wagen moet voldoen. Re

centelijk werd het programma uitgebreid 

met een geheel nieuwe professionele ge

reedschapwagen die berekend is op een 

veel zwaardere belasting dan totnogtoe 

gebruikelijk, Maar liefst meer dan 500 kg 

aan tools en attributen kan erin worden 

opgeborgen en gemakkeli|k binnen hand

bereik worden gebracht. Dat is allereerst 

natuurlijk te danken aan de robuuste con

structie, compleet met extra stabiel on

derstel en zware kogelgelagerde wielen. 

De stuurwielen aan de achterzijde maken 

de multifunctionele gereedschapwagen 

eenvoudig wendbaar; één van deze wie

len is voorzien van een stop om de wa

gen geheel te blokkeren.

Over de nieuwe gereedschap truck' van 

Gedore - die thans als model 2003 op de 

markt wordt gebracht - is tot in details 

goed nagedacht. Zo beschikt hij over 

niet minder dan zeven volledig uittrekba- 

re schuifladen en vier uitneembare vak

ken voor het opbergen van onderdelen.

De lichttopende laden zi|n alle voorzien 

van een praktische ladenstop. Bijzonder 

handig is de halfronde opening in de zij

wand, waardoor regelmatig gebruikte 

grote gereedschappen die niet in de la

den passen snel bereikbaar zijn. Door de 

centrale vergrendeling met hangslot kan 

de complete wageninhoud veilig worden 

afgesloten. Het grote werkplateau aan 

de bovenzijde is voorzien van een ver

hoogde rand en drie vakken voor kleine 

gereedschappen en onderdelen. Met de 

stevige duwstang kan de gereedschap

wagen gemakkelijk gedraaid en ver

plaatst worden. Het lage zwaartepunt 

zorgt daarbij voor een grote stabiliteit en 

veiligheid. De rondom aangebrachte 

stootbeschermmg voorkomt beschadi

gingen en zorgt ervoor dat kleine onacht

zaamheden geen grote deuken tot ge

volg hebben. Bij deze professionele 

gereedschapwagen wordt ten slotte de 

aandacht gevestigd op de fraaie en de

gelijke afwerking, Wat daarbij direct op

valt is de sterke, elektrostatisch aange

brachte epoxycoating. Met het oog op 

de vaak ruwe omstandigheden waaron

der de wagen wordt ingezet is dit van

zelfsprekend een belangrijk voordeel.

Voor nadere informabe:

Technag B.V., Postbus 488,2400 AL 

Alphen a/d Rijn. Tel: 0172.427330, fax: 

0172.427360, email: info@technag.n

Leica introduces first integrated 
GPS/DGPS/AIS
Leica Marine GPS unveiled the first fully 

integrated GPS/DGPS/AIS shipboard 

system in a press conference at the 

Norshipping marine exhibition in Oslo. 

The new MX 420 system meets the 

IMO carriage requirements for Auto

matic Identification Systems (AIS), ac

cording to Gunnar Mangs, marine busi

ness area director, who observed that 

all new ships over 300 grt must be 

equipped with an approved AIS after Ju

ly 1, 2002. Existing ships must be 

retrofitted with AIS over the next six 

years. Deadline dates for retrofits de

pend on the type and size of vessel. 

The MX 420 system incorporates a 

high-accuracy MX 421 GPS/DGPS re

ceiver and an IMO-compliant AIS 

transponder system, with a combined 

control and display unit. Optionally, the

MX 420 AIS can be interfaced with an 

already installed GPS or DGPS receiver 

on board instead of the MX 421.

The MX 421 is a type-approved high 

precision GPS/DGPS "smart antenna”, 

which was introduced by Leica in late 

2000. It is the first marine GPS product 

to use the new Silicon Germanium 

(SiGe) receiver chip, which was devel

oped jointly by Leica and IBM. In field 

trials, the MX 421 has consistently 

achieved unprecedented positioning 

accuracies of under three meters RMS 

(root mean square) in an autonomous, 

non-differential mode. When used with 

the built-in dual-channel DGPS beacon 

receiver, the MX 421 yields accuracies 

of under one meter RMS. The MX 421 

DGPS beacon receiver includes an H- 

field antenna for superior signal recep

tion and interference rejection, and has 

been designed to meet all existing and 

projected IMO carriage requirements 

for GPS and DGPS.

The AIS transponder module in the MX 

420 system was designed and 

developed by SAAB TransponderTech, 

the world leader in AIS technology. It 

meets all specifications for marine AIS 

shipboard equipment, including IMO 

Resolution MSC.74(691 Annex 3, ITU-R 

Recommendation M. 1371-1 and IEC 

Standard 61993-2. The system is de

signed to be compliant with future stan

dards through software upgrades.

The heart of the MX 420 system is its 

Control and Display Unit (CDU), which 

controls all GPS, DGPS and AIS func

tions. The display and operating proce

dures are similar to Leica's familiar MX

400 series GPS products. The CDU 

collects inputs from the ship’s gyro

compass, speed log and other sen

sors, organizes the data for transmis

sion through the AIS transponder unit 

and collects and displays AIS data from 

all other stations. It also interfaces with 

the ship's ECDIS, ARPA, VDR and other 

systems. The CDU keypad is used for 

entering static and voyage-related data 

for AiS reports, as well as system set

up and all GPS/DGPS functions. The 

system provides extensive interfacing 

capacity, with eight user ports and ad

ditional dedicated ports for connection 

of the MX 421 smart antenna.

There is even a separate dedicated 

port, which can be used for the ship's 

pilot to plug a laptop computer into the 

AIS.

De nieuwe gereedschapwagen van Gedore beschikt over zeven schuifladen 
en vier uitneembare vakken voor het opbergen van onderdelen.

Ti



SU sets the standard
Not only does the Alfa Laval Separation 

Unit (SU) offer higher separation efficien

cy than comparable units from other ma

nufacturers. Alfa Laval is also able to de

clare the separation efficiency with 

standardised tests.

Designed to handle any type of mineral 

oil for all types of marine diesel engines, 

the SU is also available in a wide range of 

sizes covering the entire capacity range. 

It comprises five main elements: a sepa

rator, a block of ancillary components, a 

sludge removal kit, a control cabinet and 

a base on which they are mounted. 

Launched in 1999, the SU has already 

replaced the old generation lube and fuel 

oil separators as the new industry stan

dard for oil treatment on newbuildings in 

the cruise sector. To date, more than 

500 units have been ordered by the ma

rine industry alone.

For the shipyard, the SlTs modular de

sign and rigorous function testing of the 

system at the factory prior to delivery 

mean simple plug & play installation. 

These factors, combined with a number 

of configuration options that enhance in

stallation flexibility, mean the total instal

lation cost is reduced with up to 50%.

For the ship operator, one key benefit of 

the SU is the 'performance guarantee’ 

that comes with it. This represents a mi

nor revolution since other manufacturers

state only the separator's throughput ca

pacity.

Due to the SUs longer discharge inter 

vals - combined with smaller discharge 

volumes - the total volume of discharged 

waste is reduced by 2/3 compared with 

conventional separators.

The service intervals are also long ■ up to 

12,000 hours for the first overhaul servF 

ce - and the amount of spare parts used 

for planned maintenance is much less 

than for previous generations of mineral 

oil separators.

On the SU, the conventional lock ring has 

been replaced by CentnLock'“  • a 

thread-free lock ring in stainless steel 

that is easily opened using a small alien 

key. This arrangement enables the bowl 

to be opened quickly and eliminates 

problems with wear on conventional lock 

ring threads or bowl body threads.

Inductieve benaderings- 
schakelaars van Siemens
Siemens heeft de familie inductieve Bero 

benaderingsschakelaars uitgebreid met 

de Bero IP 68+. Deze serie is door de 

extreem robuuste uitvoering speciaal ge

schikt voor toepassing onder ruwe om

standigheden in een industnële omge

ving. De IP 68+ is zelfs te gebruiken bij 

een overdruk tot 0,8 bar. Naast de huidi

ge uitvoering met de kunststof behuizing 

is de IP 68+ ook leverbaar met een me

talen behuizing in de standaardurtvoerin- 

genM12, M18enM30.

De nieuwe Bero IP 68+ functioneert 

dankzij de spuitgietbehuizing zelfs effec

tief en snel wanneer de benaderings- 

schakelaar onder water staat. Ook wan

neer de Bero IP 68+ volledig in contact 

is met waterdamp, reinigingsvtoeistoffen

of smeerolie registreert hij heel nauwkeu- 

ng objecten. Het registreren verloopt 

hierbij uiterst precies. De nieuwe serie 

omvat een compleet programma. Er zijn

uitvoeringen vanaf 4 mm doorsnede tot 

de veel grotere rechthoekige uitvoerin

gen van 80 x 100 mm. De verschillende 

varianten zijn leverbaar voor schakelaf- 

standen van 0,6 tot 1 5 mm.

Siemens levert met de IP 68+ nu een 

compleet programma inductieve bena

deringsschakelaars. Er zijn Siemens Be- 

ro's voor schakelafstanden van 0,6 tot 

75 mm en in rechthoekige uitvoeringen 

van 80 x 100 mm tot modellen met cilin

drische miniatuurbehuizingen met een 

diameter van 3 mm. Niet alleen de nieu

we IP 68+ is ontworpen voor toepassing 

in een extreme situatie. De complete fa

milie van Bero's omvat nog tal van ande

re variëteiten voor speciale doeleinden. 

Voorbeelden zijn de Bero's voor directe 

koppeling met ASnrv 

terface, Bero's die 

geschikt zijn voor 

verschillende sparv 

ningsaansluïtingen of 

met extreem grote 

schakelafstand.

Bero benaderings
schakelaars.

Divisie Industrie, Matthieu Heuser,

Tel: 070.3333247,

email: matthieu.heuser@siemens.nl

Kockum Sonics AB launches Ballast 
Water Exchange Concept

Invasive marine species are considered be

ing one of the major threats to the world's 

oceans. IMO Resolution A.868 (20) con

tains descriptions of this complex problem 

with the aim to prevent the transfer of un

wanted organisms like bacteria, plankton, 

invertebrates, spores, eggs, larvae etc fr

om one biotope to another. One solution is 

to exchange the ballast water in deep wa

ter, which requires careful planning and on

line supervision.

Swedervbased Kockum Sonics AB has the

refore developed a new concept for safe 

and efficient ballast water exchange on 

high seas, based on their two products 

LoadRite® and LEVELMASTER®.

LoadRite®, with its full 3D description of 

the hull, is being used for hydrostatic calcu

lations. It has been developed further to in

clude the powerful Ballast Exchange Sup

port Tool for the responsible ship officers 

to define the fastest and safest way of bal

last exchange at sea.

A simulation of the complete ballast 

exchange process is followed by an online 

supervision in real-time as well as predic

ting future conditions.

While simulating the ballast exchange pro

cess of any selected tanks and sequence, 

the responsible officer can overview the 

process in detail at any time interval. Valu 

es of certain limits may also be adjusted at 

this stage. Time bars give the user a quick 

and clear overview of the situation at any

moment of the process. Parameters of the 

ship’s draughts, stability and longitudinal 

strength are calculated at any stage and 

compared with allowable limits. Should the 

chosen sequence at any time exceed any 

parameter limits, the programme will dis

play a visual warning, giving the user the 

signal to amend the defined process.

After an acceptable simulation, LoadRite* 

exchanges information online with Kockum 

Sonics' LEVELMASTER* and its new paten

ted intelligent CALMsensors (Computer Ai

ded Level Measurement).

The CALM-sensors constantly feed LoadRi

te® with actual and very accurate levels 

and flows in the tanks, supervising the real

time process. Predictions and data on futu

re conditions are constantly being calcula

ted and warnings are given if limits are 

being exceeded, thus giving a second lay

er of protection.

Both simulation and online supervision are 

crucial, since the actual process could de

viate from the approved simulation, due to 

a failure such as a broken pump.

For more information:

Kockum Sonics AB, Karma Linner, Vice 

President,

Box 1035, S-21210 Malm", Sweden.

Tel: +46.40.6718800, 

fax: +46.40.216513, 

email: karina.linner@sonics.se, 

internet: www.sonics.se

mailto:matthieu.heuser@siemens.nl
mailto:karina.linner@sonics.se
http://www.sonics.se


HOLLAND M A R I N E  EQUIPMENT
VERENIGING VAN MARITIEME TOELEVERANCIERS

P a rtn e rs  in q u a lity

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

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

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

Geassocieerde leden
NCM Marine

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

H o lla n d  M a rin e  E q u ip m e n t
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw
M aaskade 119
Postbus 24074
3007 D B Rotterdam
Tel. (0 1 0 )4 4 4  43 33
Fax (0 1 0 )2 1 3  07 00
E-mail info@hme.nl
Internet: www.hme.nl

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


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

N a ja a rs p ro g ra m m a  2 0 0 1

Branche activiteiten
□ E T IS M A R , Europese in v e n ta r is a tie
□  A fro n d in g  a rb e id s m a rk to n d e rz o e k
□  O n d e rz o e k  e -co m m erce  m a rit ie m e
□  4  o k to b e r

□ 13 decem ber

p ro je c tid e e ë n  in  m a r it ie m  M K B  en o p s te lle n  van  C R A FT -pro jecten
m a r it ie m e  to e le v e r in g s in d u s tr ie
to e le v e r in g s in d u s tr ie

A lg e m e n e  Le d e n ve rg a d e rin g , lo c a tie  D am en S h ipya rds, 
G o rin ch e m
A lg em e ne  L e d e nve rg ad e rin g , lo c a tie  H M S  ‘ R o tte rd a m ’ , 
Den H e lde r

Beursprogramma
□  10-13 o k to b e r
□  13-17 n o ve m b e r
□  30 o k to b e r  - 3 n o ve m b e r
□  4 -7 decem ber

Cursussen
□  6 + 7 sep tem ber

□  1 3 + 1 4 sep tem ber

□  20 sep tem ber

□  27 +  28 sep tem ber

□  4  +  5 o k to b e r

□  10 o k to b e r

□  11 (ge p land ) o k to b e r

□  26 o k to b e r

□  ge p land n o v e m b e r

□  1 + 2 n o v e m b e r

□  6 +  7 de cem b er

□  13 +  14 de cem b er

IN M E X  M u m b a y  
E u ro p o rt 2001 
K o rm a rin e  Pusan 
M a rin te c  S jangha i

H o lla n d c o ü e c tie f H M E  
E q u ip m e n t Lounge , a lle e n  leden 
H o lla n d c o lle c t ie f  i.s .m . IRO 
H o lla n d c o lle c t ie f  H M E /E V D

A lg e m e n e  in tro d u c tie c u rs u s  v o o r  de m a r it ie m e  c lu s te r ’ 
te R o tte rd am
A lg e m e n e  in tro d u c tie c u rs u s  v o o r  de m a rit ie m e  c lu s te r ’ 
te G ro n in g e n
S em ina r ‘ M a r it ie m  K red ie t o f N ie t? ’ 
i.s .m . N C M  M a rin e , IN G  B an k  en MRC 
V e ilig he idscu rsus  'V O L /V C A  v o o r de m a rit ie m e  sec to r' 
te D o rd re ch t
A lg e m e n e  in tro d u c tie c u rs u s  v o o r de m a rit ie m e  c lu s te r ’ 
te R o tte rd am
W o rksh o p  ‘ In c o te rm s  2000 in  de m a r it ie m e  s e c to r ’ 
i.s .m . Fenedex
cu rsus  'M a r it ie m  te c h n is c h -c o m m u n ic e re n  in  he t E nge ls ’ 
(10 m od u les )
M a r it ie m e  m o d u le  ‘ V O L /V C A  v o o r  de m a r it ie m e  sec to r' 
te D o rd re c h t
cu rsus  'S ch e e p sb o u w  v o o r  n ie t-sch e e p b o u w e rs ' 
te R o tte rd am
A lg e m e n e  in tro d u c tie c u rs u s  v o o r de m a r it ie m e  c lu s te r ’ 
te R o tte rd am
A lg e m e n e  in tro d u c tie c u rs u s  v o o r  de m a r it ie m e  c lu s te r ' 
te R o tte rd am
V e ilig he idscu rsus  'V O L /V C A  v o o r  de m a rit ie m e  sec to r’ 
te D o rd re c h t

In d ie n  u m e e r in fo rm a t ie  w i l t  o n tv a n g e n  o ve r één v a n  b o ven s ta an de  a c t iv ite ite n  k ru is  he t 
d e sb e tre ffe n d e  h o k je  aa n  en fa x  deze  p a g in a  m e t u w  con tac tgeg eve ns  n a a r 
V e re n ig in g  H o lla n d  M a r in e  E q u ip m e n t,  fa x n u m m e r 010 - 2130 700.

N a a m  : d h r /m e v r  .  ................................................. .............................. .....................................

B e d r i j f  : ..................................................................................................................................................

P ostadres : ......................................................................  ................... .....................................

P ostcode  +  ad res : ............................ ................................................ ..................................... ...............................

T e le fo o n  : ................. ....................................... ............................... .......................................................

Fax : ................................................. ............................ ....................................................................



Afdeling Rotterdam

Koninklijke Nederlandse C.P. Jongste Havens & Vaarwegen - Zaandam

Vereniging van Technici W.O Nicolai Manager Engineering MODUSpec- Schulpweg 26,

op Scheepvaartgebied Student Scheepsbouwkunde Serooskerke 1733 AT NIEUWE DORP.

Hogeschool Haarlem Pr. van Swaaylaan 21, Voorgesteld door J.M. Veltman

Royal Netherlands Society Oranjestraat 107, 4731 EVOUDENBOSCH. Afdeling Amsterdam

of Marine Technology 2013 VC HAARLEM. Was reeds eerder lid,

Voorgesteld door T. Ekkelkamp doch verbleef in het buitenland E. Stevens

Afdeling Amsterdam Afdeling Rotterdam SWTK/C - V.O.A.C.2-Gorinchem

I n  M e m o r ia m Laan van Niftarlake 21,

Voorgesteld en gepasseerd H.H.L, Klein 3612BKTIENHOVEN.

Ing. H. Bitter Voor het GEWOON LIDMAATSCHAP Surveyor A8S Europ&Rotterdam Voorgesteld door T.N. Jetses
Op 8 juli 2001 is overleden mg. H. Bitter, T. Habtemariam Mauritsstraat 36,4421 CK KAPELLE. Afdeling Amsterdam
oud-scheepsbouwconstructeur bij E.J. HWTK Bermuda Container Line Ned.BV- Voorgesteld door R.P.F. van

Smit & Zn's Scheepswerven N.V, te Amsterdam Dierendonck M. Visser

Westerbroek. De heer Bitter was van Doornenburg 113, Afdeling Zeeland MAROFF-BosKalis NV. Papendrecht
1987 t/m 1989 lid van het 4385 EL VLISSINGEN. P.J. Troelstrastraat 12,

Hoofdbestuur van de KNVTS. Hij was 78 Voorgesteld door T. Lantau A.F. van der Markt 3354 BL PAPENDRECHT.
jaar en ruim 50 jaar lid van de KNVTS. Afdeling Zeeland Havenmeester-Zaanstad Afdeling Rotterdam

j 3 hebt topmerken.
En je hebt een topmerk 
van Sandfirden.

|Topmerken
Scania

Als ondernemer heeft u natuurlijk een neus voor het beste rendement. 
Vergelijk en u komt op één van deze topmerken uit. Maar zelfs ;een to p 
merk ïê M k : ... - —1

arbij komt 
dat alles

moet eerst zorgvuldig geïnstalleerd worden. En proefdraaien. De 
dat er links o f rechts wel eens een aanpassing nodig is. Wie |a  
beter dan Sandfirden? lu is t Sandfirden omdat hier alle vakkennis, erva^ng, 
materialen en onderdelen aanwezig zijn. Maak er gebruik van. E ovendién 
heeft u meteen de garantie van een continue service van hoge kwaliteiliteft 

iet i lOok daar staan w ij bij Sandfirden om bekend..^o ziet u, u kqcp t niet alleen 
een topm erk maar vooral de zekerheid dat alles optimaal draait en b lijft 
draaien, U koopt in feite een Sandfirden. Dat is a ltijd  een goe^Je investering.

i  e n  gen era to rsets
Sisu Valm et

f o r m  e n  g e n e t  M or sets

e n  stu u rm jK h in es
B a rk e
Aqpfomv
E x c e lte c

O m ni p o  r e  s e w a g e  trea tm e n t plan ts
wws

H elf-Sep e nUltra-Sep lenswater seperatoren 
B ru n v o ll
b o e g s  c h rocfin s M la tre  s
A u r a  m a rin e

b o o s te r  m o d u les
S te e rp ro p
azim uth  p ro p u ls io n

Tel.: +31 (o) 
E-mail: InfoÖsand



V(\S\
Techniek

Het ‘Basisonderzoek Prognosetechnie- 

ken Scheepsequipmenf is onlangs afge

rond. Met de ontwikkelde software kun

nen werven sneller en nauwkeuriger 

begroten, door hergebruik van bestaan

de gegevens. Het systeem is ontwikkeld 

door de Technische Universiteit Delft in

opdracht van CAD/CAM Scheepsbouw. 

Door een goede mix van praktische ont

werpkennis en specialistische informafr 

ca-expertse is een generieke begrotmg- 

sapplicabe ontwikkeld. Hierdoor kan elke 

werf zijn eigen begrotingssystematiek 

blijven gebruiken, waardoor de accepta

tie verhoogd wordt en er minimale aan

passingen noodzakelijk zijn.

Het systeem is gemaakt voor en door 

mensen uit de praktijk. Dit betekent dat 

het zeer herkenbaar en gebruikersvrien

delijk is voor ontwerpers en begroters.

De eigen 'spreadsheets' kunnen gekop

peld worden aan de centrale database. 

Deze database, i e  het hart van het sys

teem vormt, bevat aSIe technische en fi

nanciële gegevens die bfl een proiect, 

subsysteem of component horen. De 

nauwkeurigheid van het systeem zal 

toenemen naarmate er meer projecten 

worden ingevoerd. Trendlijnen en statisti

sche gegevens kunnen per begrotings

post eenvoudig gegenereerd worden. 

Een aantal werven heeft zich bereid 

verklaard de applicatie in de bedrijfsom

geving uitgebreid te testen, zodat de ap-

plicatie door kan groeien tot een votwaar- 

dig begrotingsinstrument.

Voor de toekomst worden de mogelijk

heden onderzocht om de applicatie ge

lijktijdig toegankelijk te maken voor ver- 

schiende gebruikers en de koppeling 

met inlernetcatatogi zoals www.Se- 

aOupment.com te verbeteren, zodat di- 

gitaie data direct in de applicatie ingele

zen kunnen worden. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met 

VNSI.

Onderzoek & Ontwikkeling

Wie de film “Titante" heeft gezien weet 

dat de evacuatie bit scheepsrampen 

veel problemen met zich brengt. De 

evacuatietijd wordt vaak gebaseerd 

op gegevens die gelden voor de eva

cuatie uit gebouwen. Recente rampen 

met passagierschepen tonen echter 

aan dat dit ontoereikend is. De gehan

teerde evacuatiegegevens zijn veel te 

optimistisch en houden geen rekening 

met slagzij en scheepsbewegingen. 

Om een beter inzicht te krijgen in de 

evacuatiesnelheid bij scheepsbewe

gingen en slagzij heeft TNO in op

dracht van het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat - Directoraat-Generaal 

Goederenvervoer een onderzoek uit

gevoerd. Ti|den s dit onderzoek zijn 

proefpersonen tussen de 18 en 83 

jaar in een bewegmgssimulator onder

zocht op hun loopsnelheid in gangen, 

bij het op- en afgaan van trappen en 

op vertragingen bij het openen van 

deuren. Dit werd uitgevoerd bij toene

mende slagzij en steeds sterkere 

scheepsbewegingen.

Bij een slagzij van 20 graden neemt 

de loopsnelheid met 35% af (15% bij 

het naar beneden lopen). Ouderen 

(60+) waren gemiddeld 15% langza

mer dan jongeren.

Het Brandbeveiligingsconcept voor 

gebouwen kan dus niet zomaar wor

den toegepast op schepen. De IMO 

richtlijnen zijn iets realistischer, maar 

ook daar wordt geen rekening gehou

den met slagzij en scheepsbewegin

gen. Aanpassing van de richtlijnen lijkt 

dan ook een logische stap, zeker om

dat veel ouderen een cruise boeken.

Ledenvergadering

Op 15 november 2001 vindt onze na- 

jaarsledenvergadering in Amsterdam 

tijdens Europort plaats. Onderwerp is 

de toekomst van de (Nederlandse) 

scheepsbouwindustrie. Noteer deze 

datum vast in uw agenda

VNSI S C H E E P S B O U W  NED ER LA ND
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i e

Gebr. Akerboom B V.

Werf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht 8, V.

Amels Holland B.V.
Barkmeijer Stroobos B.V.

Bodewes Binnenvaart B V 
Bodewes' Scheepswerven B.V. 
Bodewes Volharding' Foxhol B.V. 
Scheeps- en Jachtwerf L .J. Boer B.V. 
Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V 

Van Brink Shipyard B.V.
Scheepswerf Wh C Buitendijk B.V, 
Scheepswerf Bu itenweg-Vreeswijk 

Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. 
Scheepswerf Bijlsma B.V. 

Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V 
Central Industry Group N V. 

'Ceuvel-Volharding' B.V.
Conoship International B.V.

Damen Shipyards Bergum 

Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Gorinchem 

Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Scheepswerf K. Damen B.V. 

Scheepswerf van Diepen 8.V.
Joh van Duijvendijk B.V.
Dumacon B.V.
Engelaer Scheepsbouw B.V. 

Scheepswerf Ferus Smit B V 

Frisian Shipyard Welgelegen B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V 

Scheepswerf Gelria' B.V. 
van der Giessen-de Noord N V. 

van der Giessen-de Noord Shipb 
div.Scheepswerf 'Grave' B.V. 

Scheepsbouw De Greuns B.V.
Van Grevenstein s Scheepswerf B.V 

De Groot Nijkerk 8.V.

Scheepswerf Harlingen B V. 
Scheepswerf Hoebée B V

A. 8. L Hoekman 8.V.
Scheepswerf De Hoop Heusden B V 

Scheepswerf De Hoop Lobith B.V 
Werf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.

IHC Delta Shipyard B V.
IHC Holland N V  
IHC Holland Dredgers 
IHC Holland Beaver Dredgers 

IHC Holland Parts & Services 

Scheepswerf De Kaap B.V.
Gebr Kooiman B V,

Shipyard C. van Lent & Zonen B.V. 
Dokbedrijf Luyt B V.

Scheepswerf 'Maasbracht' N V, 
Scheepswerf Maaskant Bruinisse 
Scheepswerf Maaskant Stellendam 

Merwede Shipyard B V.

Scheepswerf Metz B.V.
Neder lof Scheepsbouw B.V 
Niehuis & Van den Berg B.V. 

Scheepsreparatie H Niessen B.V 
Koninklijke Niestem Sander B.V. 

Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Oceanco Shipyards (Alblasserdam) 

Oceanco Shipyards (Dreumel) B.V 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V 
Padmos Bruinisse 8 V.

Padmos Stellendam B.V. 
Scheepswerf Pattje B.V. 
Scheepswerf Peters B.V.

PSI Pijpleidingen 

Rotterdam United Shipyards B.V 
Koninklijke Schelde Groep 

B V.Schelde Maritiem B V,
Schelde Scheepsnieuwbouw B V. 
Scheldepoort B V Reparatiewerf 

Hellingbedrijf Scheveningen B V.

Schram & Van Beek C V 

Scheepswerf De Schroef B.V. 
Serdijn Shiprepair B.V,

Shipdock Amsterdam 8 V. 
Scheepswerf Slob B V.
Texdok B V.
Tille Scheepsbouw Kootstertille B
B.V  Scheepswerf 'Vahali' 

Verolme Botlek B.V.
Vervako Heusden B.V 

Scheepswerf Visser B.V. 
Vlaardingen Oost Scheepsrep 8 
Scheepswerf Vooruit B.V.

VOSTA B.V,
Scheepswerf v/d Werff en Visser 
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden

Bucomar

Centerline
Econosto Nederland B.V 
IHDA Shipbuilding Service 
INCAT B.V.

Marin Ship management B V 
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 

Scheepsbouwkundigbureau Zeen 
Vuyk Engineering Rotterdam B.V. 
Yachting Consult

VNSf

Boerhaavelaan 40 

Postbus 138

2700 AC ZOETERMEER 
Tel 079-3531165 
Fax 079-3531155 

E-mail info@vnsi nl 
internet www.vnsi.nl

http://www.vnsi.nl
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M ededelingen en 
Cursussen

Cursus Mariene Milieukunde Zee

vaart
In oktober er november 2001 verzorgen 

het NIOZ en EcoMare op Texel weer 

twee cursussen Mariene Milieukunde 

voor (toekomstig) zeevarenden. De trai

ning besteedt expliciet aandacht aan de 

milieuzorg aan boord. Uitgangspunt is 

dat een beter begrip van de zee leidt tot 

milieuverantwoord gedrag van de be

manning, De cursus is conform de ISO 

14002 norm.

De cursus is op HBO niveau en gericht 

op professionals vanuit het bedrijfsleven 

(reders, havens, scheepsmanagement), 

medewerkers van de overheid en dienst

verlenende organisaties zoals classifica

tiebureaus. Daarnaast wordt de cursus 

gevolgd door 4e jaars marof-studenten. 

De eerstvolgende cursussen zullen 

plaatsvinden van maandagavond tot don

derdagmiddag op:

1 tot 4 oktober en 12 tot 15 november 

2001 te Texel. Het volledige programma 

is te vinden op www,nioz.nl/cursus.

De cursusprijs voor niet-studenten be

draagt EURO 1400,- (NLG 3.085,-), incl. 

verblijfkosten (hotel, maaltijden, vervoer 

op Texel). Indien u minimaal 2 maanden 

voor aanvang van een cursus plaatsen re

serveert, wordt een korting gegeven en 

is de prijs EURO 1.250,- (NLG 2.755,) 

per deelnemer, Uitgebreidere informatie 

over doelstelling, cursus, organisatoren, 

inschrijving en kosten is te vinden op: 

www,promare.nl.

Cursus Maritieme Expertise

Gezien het succes van de inmiddels vier 

gehouden cursussen Maritieme Experti

se zullen in november a.s. nog twee cur

sussen door Touw Holding worden geor

ganiseerd en wel op 13, 14 en 15 

november en 26,27 en 28 november.

De cursus is speciaal opgezet voor de 

doelgroep verzekeraars, makelaars, re

ders, juristen, enz. Met het geven van de 

cursus hoopt Touw Holding te bewerk

stelligen dat een duidelijk beeld verkre

gen wordt van de diverse aspecten van 

de mantiem-technische expertise. Een 

tweetal excursies welke deel uitmaken 

van het cursusprogramma, zullen hier 
zeker toe bijdragen,

De cursussen zullen worden gehouden in

Novotel Rotterdam Brampark. Inschrij

ving op de cursus van 26, 27 en 28 no

vember 2001 is misschien nog mogelijk 

Nadere informatie kan worden verkre

gen bij Touw Holding B.V. te Rotterdam, 

tel: 010.2836666, fax: 010.2836660, 

email: rotterdam@touw.nl

Congressen en Beurzen

FAST 2001

4 - 6 September 2001, University of 

Southampton, Southampton, UK.

In September 2001, the international 

maritime community will come together 

for the sixth international conference on 

Fast Sea Transportation. The FAST 

2001 Conference and Exhibition will 

bring together owners, builders, acade

mics, designers, equipment suppliers, 

service providers and policy makers 

from around the world to Southampton, 

the premier port of the United Kingdom. 

For more information, please contact the 

RINA Conference Department.

Tel: +44.20.72354622, 

fax: +44.20.72595912 or 

email: conference@rma.org.uk or visit 

our website at: www.fast200l.com

Verladersdag en internationale con

gressen versterken Interfreight 

2001

Tijdens Interfreight 2001, de internatio

nale vakbeurs voor transport en logistiek 

in mamport Rotterdam, presenteert een 

breed scala aan logistieke dienstverle

ners zich aan binnen- en buitenlandse 

verladers.

Congresprogramma
Woensdag 5 september 2001 (voertaal

Engels).

ICT: a solution in Global Chain Manage 

ment.

Donderdag 6 september (voertaal En

gels):

The future is water and rail with road 

transport as link between the distribution 

centres.

Vrijdag 7 september (voertaal Neder

lands):

De haven in stellingen - De haven instellin

gen - De haveninstellingen.

Een totaaloverzicht van het producten

en dienstenaanbod van de exposanten, 

noviteiten en veel andere relevante infor

matie is te bezichtigen op www.interf- 

reight.nl

Duisburger Schiffahrtsmesse

Internationale Vakbeurs voor Binnen

vaart, Scheepstechniek, Uitrusting en 

Havenexploitatie.

11 -14 september 2001, Mühlenweide, 

Duisburg-Ruhrort

Informatie over de Duisburger Scheep- 

vaartbeurs en de tegelijkertijd plaatsvin

dende evenementen:

Duisburger SchifftahrtsMesse GmbH, Al- 

te Duisburger Strasse 12a, D47119 

Duisburg (Ruhrort)

Tel: +49.203.8787360, 

fax: +49.203.8787364, 

email: info@dsrr>duisburg.de

Motorendag Noordelijk Scheep

vaartmuseum

Op zondag 16 september 2001 organi

seren het Noordelijk Scheepvaartmuse

um en de "Oude trekker en motoren Ver

eniging" voor de zevende keer de 

motorendag.

Op de binnenplaats van het museum zijn 

van 11.30 tot 16.00 uur draaiende 

scheepsmotoren en stationaire motoren 

te zien. Diverse bekende historische mo

toren zoals de Timmermotor, de Krom

hout, Deutz, Industrie, Lister enz. zullen 

hierbij werkend aan het publiek getoond 

worden. Ook motoren voor de ankerlier, 

waterpomp of stroomopwekking zijn 

aanwezig en oude buitenboordmotoren 

ontbreken evenmin.

Informatie:

Noordelijk Scheepvaartmuseum, Brug

straat 24 - 26, 9711 HZ Groningen.

Tel: 050.3122202

The Seatrade Conference at Euro

port 2001
13 and 14 November, Amsterdam RAI.

A new feature of this year’s Europort Ex

hibition will be a two day international 

conference, organised by Seatrade, with 

the cooperation of the Dutch Maritime 

Network. The programme will have as its 

theme “Cooperation in a changing mari

time industry".

This innovative programme will examine 

how some of the relationships in the ma

ritime sector are changing and how new 

technology is provoking or influencing 

this change.

Info: www.seatrade-global.com

CEDA Dredging Day 2001

15 November 2001, Amsterdam RAI. 

“Dredging seen: Perspectives - From The 

Outside Looking In".

In conjunction with Europort 2001 Exhibi
tion.

This year’s CEDA Dredging Day will take 

place on 15 November 2001 at the RAI

Congress Centre m Amsterdam, the 

Netherlands. CEDA's biannual confer

ence, tradrtonalty held during the Euro- 

port Exhibition is a highlight of the inter

national dredging calendar It bnngs 

together leading experts in the dredging 

and marine construction and associated 

fields to exchange views and discuss the 

latest developments of their profession.

The Organising Secretary 

CEDA Dredging Day 2001 

C/o Amsterdam RAI, P.O. Box 77777, 

1070 MS Amsterdam.

Tel: 020.5491212, fax: 020.5491889.

mailto:rotterdam@touw.nl
mailto:conference@rma.org.uk
http://www.fast200l.com
http://www.seatrade-global.com


m a r i t i m e

■  Afsluiters (kopie)
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 0152 -46 08 40
Fax 0162-45 84 97
E-mail: mfo@bafbv.nl
www.bafov.nl

■  Agenturen
Rometel Trade B.V. 
Postbus 380 
1900AJ Castricum 
Tel. 0251-65 73 49 
Fax 0251-67 15 55

Airconditioning

\ e a  r c h

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

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

■ Automatisering

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

■  Automatisering 
(Navision ERP-software)

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

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 -407 8888 
Fax 010-407 84 44 
E-mail: info@nl.abb.com

■  Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Te!. 0180 -51 6588
Fax 0180-51 6064
E-mail: wkmarine@compuserve.com

■  Bouwpakketten
Centraalstaal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050-54221 22 
Fax 050-542 14 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.ceritraalstaal.nl

■ Compressoren
Deno Compressors 
Industrieterrein “De Zaag' 
Zaag 51
2931 LD Krimpen g/d Lek 
Tel. 0180442288 
Fax 0180-522222 
E-mail: denocomp@wxs.nl

■  Constructiepakketten

m
IHC Nube + Staal 
Postbus 1 
2960 AA Kinderdijk 
Tel.:078-6910627 
Fax 0786914520
E-mail: algemeen@nube.ihctiolland.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

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV/Chris Marine 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010 -412 02 90, toestel 13 
Fax 010-413 54 69

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

I /Hewijnse
Your e le c tr ic a l partner

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-3716311 
Fax 024-371 63 10 
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: coopsflieborg@coops<iieborg.nl

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGWEEWNO CONSULTANTS B V

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

Multi Engineering N.V.
Kapelamelaan 13d 
9140Temse(B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 5810 
Fax 00 32-3-7105811 
E-mail: info@mufti.be

■  ISM- Systemen, -trainingen efi 
manuats

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
E-mail: f.de.ni!s@t0p-actviesnl
www.topwctvies.nl

■ Krukas/Drijfstang Revisie

Machinefabriek Van Zetten B.V, 
Beukendaal 4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-41949 22 
Fax 010-41956 15 
E-mail: info@vanzetten.ccim 
www.vanzetten.com

■  Lastoevoegmaterialen
Elga Benelux 
Edison straat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0186 6414 44 
Fax 0186-640880 
E-mail: info@elga.nl 
www.elga.nl

■  Management Solutions

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

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

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

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Oen Helder 
Tel. 0223-618800 
Fax 0223-61 8317

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-59219 66 
Fax 010 -592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■ Maritiem Risico

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

■  Maritieme Techniek

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

■  Maritieme Toeleveranciers

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

■ Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-42091 55 
Fax010-456 02 42 
vanderlaanmediscore@wxs.nl

■  Milieu en Veiligheid
Absorbit B.V.
Kuppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Te). 023-553 99 99 
Fax 023-553 99 90 
E-mail: mfo@absorbit.nl

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010 4130852 
Fax 010 413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allsh ipffwrwi* projMli

Allship Marine Projects 
Bobeldijk 35 
1647 CE Berkhout 
Tel. 0 2 2 9 -5 5 1 2 0 5 /5 5 1 3  06 
Fax 0229-55 1292 
E-mail: allship@multiweb.nl

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

Scheepsreparatie

6b

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht

mailto:mfo@bafbv.nl
http://www.bafov.nl
mailto:info@novenco.nl
mailto:sales@spectec.nl
http://www.spectec.net
mailto:info@logicvision.nl
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mailto:wkmarine@compuserve.com
mailto:sales@centraalstaal.nl
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mailto:algemeen@nube.ihctiolland.com
mailto:vdmceng@worldonline.nl
mailto:ans@alewijnse.nl
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mailto:vanderlaanmediscore@wxs.nl
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mailto:info@groensoet.nl
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mailto:coopsflieborg@coopsflieborg.nl
mailto:sales@nicoverken.nl


Tel. 078-618 08 77 
Fax 078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.rtl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Lfittenbogaart BV 
Brugwachter 13,3034 KD Rotterdam 
Tel. 010-411 46 14 
Fax 010 -414 1004 
E-mail: info@tbu.nl

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

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvelcWiessendam
Tel. 0184-67 6262
Fax 0184 -67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

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

TurboNed Service b.v,
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 078 620 52 52 
Fax 078-612 32 30 
E-mail: turboned@wxs.nl 
www.turboned.net

■  Verfinspectieburo
COT
ZijtweR 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023 -531 9544
Fax 023-527 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■  Vertaalbureaus
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen

SCHIP™ W ER F
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

de ZEE

C olo fon

Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-617 91 17
Fax 078-618 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

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

Bibliotheek voor Varenden 
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam 
Tel. 010 -411 23 89 
Fax 010-404 73 17 
E-maii bw@bart.nl 
Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam 
Tel. 010-476 52 44

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 070-351 61 71 
Fax 070-351 7895

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

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

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

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

HME, Vereniging Holland Marine 
Eqmpment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010-444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

Japanese Marine Equipment Association 
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3, 
Rotterdam, Tel. 010-414 6411

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

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010 -24100 94 
Fax 010-241 0095

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

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wtinhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam 
Postbus 2442,3000 CK Rotterdam 
Tel. 010-414 60 01 
Fax 010-233 00 81 
E-mail: kvnr@kvnr.nl 
www.kvnr.nl /  www.kvnr.org

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AA Wageningen
Tel. 0317-493911
Fax 0317-49 3245
NVKK, Nederlandse Vereniging van

Kapiteins ter Koopvaard)
Delftsestraat 9c 
3013 AB Rotter dam 
Tel. 010-2400592 
Fax 010-240 05 96 
E-maü: nvkk@irtraweb.nl 
www.nvkk.nl

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

Rotterdam Municipal Port Management 
Gatvanisfraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-2521010

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

Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting 
Wijnhaven 65b 
3011 WJ Rotterdam 
Tel. 010-414 6191

VNSI, Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie 
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer 
Tel. 079-353 11 65 
E-mail: info@vnsi.nl, www.vnsi.nl

Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smimoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070-621 3480
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfïnancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-392 52 50 
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in marine technology
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Imtech Marine
innova t ion  in System In teg ra t ion

PO Box 5054 - 3008 AB Rotterdam - The Netherlands 

Tel. +31 (0)10 487 15 08 - Fax +31 (0)10 487 17 45 

E-mail: info.marine@renhs.nl 

Internet: www.imtech.nl
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S i m p l y  t h e  b e s t  i n  d r e d g i n g  t e c h n o l o g y

visit us at

I H C H O L L A N D

PO Box 204. 3360 AE Sliedrecht. The Netherlands. Tel. +31 (0)184 411 555 
Fax. +31 (0)184 411 884. w ww.ihcholland.cominfo@ihcholland.com
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the design and building of custom- 

built and standard types of dredging 

equipment, including workboats, 

boosterstations and other auxiliaries 

standard Beaver dredgers on stock 

the design and construction of 

dredging installations and dredging 

components, instrumentation and 

automation systems 

R&D organization for product 

development - engineering consultants 

professional training institute

IHC Holland, the full service

ization for the dredging world

2
21,500 m Trailing Suction Hopper Dredger 

"ROTTERDAM" recently delivered by IHC Holland
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