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IACS call for action for ISM2 deadline
With less than 12 months to go, two-

cation before next July, but only if com

ers do not get left behind in the ruraip to

Phase 2 owners focuses on three points:

thirds of the vessels covered by the ISM

panies take action now, rather than later.

the Phase 2 deadline.”

don’t leave it to the last minute, don't un

Code's Phase 2 deadline (July 1, 2002)

IACS

Robin

IACS members offer practical advice on

der-estimate the task and do take advan

have yet to be certified.

Bradley says; “Our members have the re

ISM Code implementation, as well as cer

tage of offers of help and advice from

Phase 1 of (tie mandatory ISM Code

sources and time to provide ISM certifi

tification services. Information on this

IACS members.”

took effect on July I, 1998, for ship

cation before July next year-provided

process is available from them and a full

Another Procedural Requirement on the

types including tankers, bulk carriers and

Companies get moving now. But if Com

list of vessels so far issued with Safety

IACS Web site, No. 17: ‘ Reporting by Sur

passenger vessels. Phase 2 applies to

panies let things drift, it may not be prac

Management Certificates by IACS mem

veyors of Evidence of Possible Safety

ticable to achieve certification by the 1

bers is available on the IACS Web site

Management System Failures”, formalis

July deadline next year.”

(www.iacs.org.uk). All members' ISM Au

es reporting practices when possible fail

“There has been some industry com

ditors are qualified in accordance with

ures of the shipboard safety manage

ment that many of the companies new to

IACS Procedural Requirement 10: "Pro

ment

members’ surveyors in the course of
their normal surveys on board.

‘other cargo ships’ of 500 gross tonnage
and upwards, a very diverse ‘ship type’
embracing vessels ranging from large
container ships to tugs.

Permanent

Secretary

system

are

noted

by IACS

designated

the ISM Code will have 'problems’ in com

cedure for Training and Qualification of

Phase 2 ships are classed by members

plying. IACS members have no evidence

ISM Code Auditors.” Their work is carried

of the International Association of Classi

to suggest that, in general, this is true. At

out in accordance with Procedural Re

fication Societies (IACS). So far, around

the same time, however, it is a fact that

quirement 9: “IACS Procedural Require

Contact: Robin Bradley, IACS, UK.

5800 have ISM Safety Management Cer

many owners of Phase 2 ships are small

ments for ISM Code Certification.” Both

Tel: +44.20.7976.0660.

tificates issued by member societies;

companies with modest shore-based re

are available on the IACS Web site.

these have the capacity to deliver certifr

sources. It is important that small own

Robin Bradley adds: “Our advice to

Around

17,000

vessels

M iljoen en ord er n aar B odew es W in ch es
Het Nederlandse Sodewes Winches uit

Opnieuw doet Neerlands bekendste lie

derlijke, op een drijvend boorplatform ge

een nieuwe uitdaging. De vraag was een

Nieuwerkerk a/d IJssel, heeft opnieuw

renbouwer van zich spreken. Voor de

plaatste ferunits werkend volgens het

liersysteem te ontwerpen geschikt voor

een miljoenenorder verworven voor het

ogen van alle toonaangevende internatio

combi (kabel/ketting) systeem die ver

een diepte van maximaal 2380 meter dat

bouwen van twee grote ankerliersyste-

nale leveranciers van liersystemen voor

bonden zijn met ankers. Het zeer innova

met een zo groot mogelijke veelzijdigheid

men bestemd voor twee drijvende boor-

de offshore-industrie, sleept het aan de

tieve liersysteem zorgt er voor dat een

het boorplatform bij wisselende maar

platforms die momenteel worden ge

Hollandse IJssel gevestigde Bodewes

dergelqk groot 'drijvend’ platform bi| ex

ook bij zeer zware weersomstandighe

bouwd in Singapore in opdracht van het

een grote opdracht voor de bouw van

treem grote zeediepte (tot 2290 meter)

den maximaal in positie en operationeel

in Texas, USA gevestigde Santa Fe Inter

twee complete ankerliersystemen in de

door middel van 8 of 16 lijnen in positie

houdt. Met dit gegeven zijn we aan de

national.

wacht. Het systeem bestaat uit 8 afzon

gehouden wordt. Het bijzondere aan de

slag gegaan en zijn we erin geslaagd in

ze twee aan Santa Fe te leveren liersys

één lierunit zowel een ketting als staal-

temen is dat de belasting als resultaat

draadomloop te realiseren waarmee het

van zeediepte, gewicht van het platform

complete liersysteem van 4 units naar

en de mogelijkheid van extreme weers

keuze met 8 of 16 lijnen kan ankeren. Sa

omstandigheden nooit eerder voor een

men met het gebruik van de gepaten-

in één frame gebouwde staaldraadlier en

deerde Bodewes QuickLink en een over-

kettinglier, zo hoog is geweest. Bode

zetsysteem van kabel

wes levert hiermee het krachtigste Her-

kunnen we snel en veilig overschakelen

Artist impress/on van het nieuwe drijvende boorplatform voor Santa Fe, USA.

naar ketting

systeem voor een dergelijke toepassing

van staalkabel naar ketting. Hiermee zijn

dat ooit ergens gebouwd is.

we geslaagd in de opdracht van Santa Fe

"Met ons vorige systeem (voor de Deep-

om een zo veelzijdig mogelijk inzetbaar

water Nautilus) gooiden we in technisch

systeem te creëren. Door dit flexibele 8

kunnen al hoge ogen,” zegt technisch

of 16 punts ankenngsysteem kunnen we

manager Johan Ottenhoff. “Nog nooit

een nog grotere, totale trekkracht reali

was er zo'n groot ankerliersysteem voor

seren waardoor het systeem op een veili

een diepzeeplatform geleverd. We waren

ge wijze inzetbaar is voor platforms die

er bovendien in geslaagd de lieren in één

werken in zeer diep water en bij zwaar

frame onder te brengen hetgeen ruimte-

weer. Dit is het eerste liersysteem ter we

winst op het dek opleverde; heel belang

reld dat zo'n hoge capaciteit heeft en we

rijk voor een dergelijk relatief klem platfor-

zijn hiermee opnieuw koploper.”

moppervlak.

ons

De opdracht van Santa Fe International

systeem geschikt voor waterdieptes tot

omvat het ontwerpen, bouwen, testen en

2440 meter. Met de systemen voor op

het daarna installeren en inbedrijfstellen

drachtgever Santa Fe stonden we voor

in Singapore van beide systemen.

Bovendien

was

Branchevereniging IRO bestaat 30 jaar
IRO, de branchevereniging voor de Ne

bestrijken het gehele proces: van geolo

wereldzeeën zijn veet dieper. Daarom

dig achterhaald. Een feit is dat wereld

derlandse toeleveranciers in de olie- en

gisch onderzoek dat de aanwezigheid

zijn onze leden continu bezig met de ont

wijd zo'n 85% van de zeebodem nog ntet

gasindustrie, viert dit jaar haar 30jarig ju

van olie of aardgas moet aantonen, tot

wikkeling van innovatieve technotogieen

goed is onderzocht, dus wie weet welke

bileum. IRO is opgericht in de beginperio

het boren van de winputten, de wmnmg

om ook daar oké en gas te wmrten, soms

ontdekkingen nog zullen volgen. Reden

de dat in Nederland olie en vooral aard

en het transport naar de installaties voor

wel tot m 3000 meter waterdiepte."

voor IRO om in dit jubileumjaar niet alleen

gas werden gevonden en heeft zich

de verdere verwerking en distributie.

Nederlandse

mogen

een blik te werpen op de voorgaande 30

sindsdien intensief ingezet om de belan

Het werkgebied van de toeleveranciers

zichzelf n diverse disciplines tot de kop

jaar, maar zeker ook naar de toekomst.

gen van de 300 bij haar aangesloten be

strekt zich verder uit dan het Nederlands

lopers tn de wereld rekenen. Dat is iets

Want hoe zal de situatie over 30 jaar zijn?

drijven te behartigen.

Continentaal Rat (NCP). Op dit deel van

waar we trots op zjn. Nederland is alti)d

Tijdens een seminar op 15 november

“Olie en gas zijn onmisbaar in onze maat

het plat zijn de grootste (voornamelijk

een 'zeenatie' geweest. Wi| hebben de

a.s. zullen kopstukken als de Minister

schappij, onze economie draait erop” , zo

gas-) bronnen inmiddels aangeboord en

zee leren bedwingen en geleerd hoe wi|

van Economische Zaken mevrouw Jor-

verklaart de heer ir. H.P. de Boer, direc

ontdekking van nieuwe grote gasvelden

op zee te werk moeten gaan. Al num der

ritsma, de President Directeur van Shell

wordt nauweli|ks meer verwacht. Daar

tig |aar lang zijn wij in de offshore indus

Nederland de heer Di|kgraaf en olie-ana-

om verbreden de Nederlandse bedrijven

trie duidelijk aanwezig. De toenmalige

ïst Simmons uit de Verenigde Staten

hun horizon.

voorspelling dat de bronnen uitgeput

over dit onderwerp spreken en discus

exploratie en winning van deze natuurlij

“Het NCP is een redelijk ondiep zeege

zouden raken en we op een termi|n van

siëren.

ke grondstoffen."

bied, waar tot circa 50 meter waterdiep

enkele tentallen jaren op alternatieve

De bedrijfsactiviteiten van de IRCMeden

te wordt geboord en gewonnen. Andere

energie zouden zijn aangewezen, is volle

teur van IRO. “Onze leden maken het mo
gelijk dat olie en gas op grote schaal be
schikbaar zijn. Hun werkgebied is de

toeleveranciers

IACS introduces new measures for transfer of class
New measures to enhance the gaining

nificant change is the commitment,

Key information to be checked in the

records may be sent to the gaming soci-

Society’s knowledge of a ship it is taking

made by all (ACS members, to make

ety, whichever the gaining society finds

into Class took effect on July 1. The mea-

available the vessel classification histo

Class Survey Record Review includes
t,
the results of steel thickness measure

sures are included in a revision to TOCA

ries for full use in the process of transfer

ments."

The new July 2001 TOCA also intro

(Transfer of Class Agreement), intro

of class.

“This addresses the anomaly whereby a

duced an enhanced minimum set of ‘en

duced by the International Association of

IACS

Classification Societies (IACS).

the most practicable.

purchasing owner may know more about

try surveys' for older tonnage. In the

Bradley says:

the classification history of a particular

case of vessels of 15 years and above

Although the majority of ships transfer

“Under the new TOCA regime, the gain

vessel than the gaming society. The new

which are subject to the Enhanced Sur

ring class are not substandard, these

ing society1has right of access to the full

TOCA will overcome this.”

vey Programme, the gaining society

measures represent one of IACS' most

classification history of the vessel, and

The transfer of information may involve a

must perform a Special Survey or Inter

important contributions to the fight

the society 'losing' the vessel, as well as

representative of the gaining society vis

mediate Survey (whichever is due next).

against substandard ships.

previous societies when this is the case,

iting the losing society, as well as previ

A Special Survey is obligatory for ail ves

The TOCA revision includes a number of

have an obligation to ensure that all the

ous societies when this is the case, to

sels of 20 years and over.

intensified requirements. The most sig

existing Class history is made available.

examine records. Alternatively, copies of

Permanent

Secretary

Robin

Overname Expertiseburo Jos Ceelen B.V.
Per 1 juli 2001 is Expertiseburo Jos Cee

eens gevestigd te Sliedrecht, is met na

de gezamenlijke vestiging aan de Kubus

De contactgegevens zijn als volgt:

len BV. overgenomen door Van Woer-

me actief in de schade-expertisebrarv

60 te Sliedrecht opereren. Expertisebu

Van Woerkom, Nobels & Ten Veen,

kom, Nobels & Ten Veen.

che. De ervaring en kennis van Expertise

ro Jos Ceelen B.V. zal op korte termijn in

tel: 0184.414800, fax: 0184.411630.

Van Woerkom, Nobels & Ten Veen (WNV)

buro Jos Ceelen B.V. op het gebied van

het ISO 9002 systeem van WNV worden

Expertisebureau Jos Ceelen B.V.,

is een internationaal opererend, onafhan

maritiem- en landmaterieel zijn een waar

opgenomen.

tel: 0184.416868. fax: 0184.411630.

kelijk expertise- en ingenieursbureau,

devolle aanvulling op het dienstenpakket

De bundeling van veelzijdige ervaring en

Expertisebureau Van Rees B.V.,

sinds 1924 gevestigd te Sliedrecht. In

van WNV, Expertiseburo Jos Ceelen B.V.

deskundigheid in de WNV groep maakt

tel: 0184.414676, fax. 0184.411630.

opdracht van binnen- en buitenlandse

zal de belangen van zijn klanten op de

het mogelijk een breed pakket van dien

verzekeringsmaatschappijen,

gebruikelijke manier blijven behartigen.

sten aan te bieden op het gebied van bin

Bezoekadres:

mers, reders en andere belanghebben

Door de recente overname van Experti

nenvaart, zeevaart, offshore, baggerma-

Kubus 60, 3364 DG Sliedrecht.

den worden expertises, taxaties en arbi

seburo Jos Ceelen B.V. en de overname

terieel,

Postadres:

trages uitgevoerd op het gebied van

van Expertisebureau Van Rees BV. in

installaties. Met een vestiging in Groot

scheepvaart, natte en droge aannemerif

2000 bestaat de WNV groep thans uit

Brittannie en door samenwerking met ex

E-mail: mfo@wnvnl.com.

en transport.

drie bedrijven. Deze drie bedrijven zullen

pertisebureaus in diverse landen is een

Website: www.wnvnl.com.

Expertiseburo Jos Ceelen B.V., even

onder hun oorspronkelijke naam vanuit

wijdvertakt netwerk beschikbaar.

aanne

landmaterieel en technische

Postbus 14, 3360 AA Sliedrecht.

Lloyd's register expands naval business
Lloyd’s Register (LR) continues to devel

vey requirements and will be of

existing WJ ships (e.g. Type 23 frigates

Sri Lanka:

op its naval business on a global scale.

practical use to navy representa

and aircraft earner Ark Royal), and all re

Most of the Sri Lanka Navy new con

The most recent version of the Rules and

tives, surveyors, shipbuilders, and

cent new buildings of auxiliary ships. Ex

structions are classed with Lloyd’s Regis

Regulations for the Classification of

shtprepairers;

amples of LR’s growing global naval busi

ter. This includes vessels such as fast at

the development of a naval ship

ness currently include the following:

tack craft, landing craft, and patrol

Naval Ships (Rules) was published in Jan

•

uary 2001, and, in addition to the hull as

specific training course aimed at

pects, includes requirements for machin

naval staff, ship designers, con

ery and electrical systems. Other recent
LR-iratiatives include the following:
•

•

the expansion of the Lloyd’s Regis
ter naval ship technical committee
to include representation from all

•

•

structors, repairers, and surveyors;

Seven ships are currently in LR-class (a

the appointment, in all regions, of

replenishment tanker, two hydrographic

Six (with an option for four additional) pa

local naval account managers to ad

ships and four hydrographic launches)

trol vessels for Saudi Arabia will be con
structed to LR-class in the Netherlands.

dress the needs of navies;

with a further six heavy landing craft and

the completion of webbased infor

one heavy landing ship being brought in

The Netherlands/Saudi Arabia:

regions;

mation specific to naval ships,

to LR-class. Royal Australian Navy policy

Canada:

the completion and imminent verifi

which can be found on the Lloyd’s

is to build and maintain all new ships in

In-service survey of hull, machinery, and

cation of phase I software to com

Register Web site www.lr.org under

class.

electrical aspects for Royal Canadian

plement the Rules. This is the first

‘services’.
New Zealand:

continues.

naval ship specific classification so
•

boats.
Australia:

Navy marine coastal defense vessels

ciety software available anywhere;

Lloyd's Register continues to be involved

The Royal New Zealand Navy is currently

the publication of the document

in extensive naval ship activities for the UK

using LR's Ship Emergency Response

Naval Survey Guidance for Steel

Royal Navy including classification of the

Services (SERS) for the replenishment

Ships, which sets out naval ship sur

Type 45 anti-air warfare destroyer, other

tanker Endeavour.

Seatrade
Awards 2002

Scientists and engineers create a new
world force in the maritime profession

Entries are now being invited for the
Seatrade Awards 2002, which will be pre

The institute of Marine Engineers (IMarE)

branches throughout the world and have

sented for advancement in the fields of

has received official approval from HM

a vehicle to present scientific and techni

sponsibility. as a leading marine institute,

safety at sea, countering manne and at

Privy Council to change its name to The

cal papers to a wide international profes

to be a driver and deliverer of the highest

'Through our Royal Charter we have a re

mospheric pollution, innovation in ship op

Institute of Marine Engineering Science &

sional audience.

professional standards and to promote

erations, and, for the first time, new IT ap

Technology • IMarEST.

The change of name is coupled with the

the scientific development of Marine En

plications for the shipping industry; as

The change heralds the first significant

formation of new professional cate

gineering, Marine Science and Marine

well as to the Seatrade Personality 2002.

move by any UK-based learned body to

gories. decoupling membership require

Technology in all its branches. By taking

Mr William O'Neil, secretary general of the

broaden its scope of activity and widen

ments from the UK Engineering Council

up the challenge of our revised Charter

International Maritime Organization will

its membership to professionals en

and placing a greater emphasis on com

the Institute is very much in the vanguard

chair the panel of judges and assessors,

gaged in sectors of the manne Industry.

petence to practise. Existing Institute

of modern thinking on future technologi

and the deadline for submissions is 31st

All qualified individuals in the marine sci

members may be eligible to revise their

cal development as the true wealth cre

December 2001. These Awards will be

ence and marine technology fields can

current membership category and a

ator for the world. IMarESTs mission is

presented at an Awards Ceremony

now join an internationally respected pro

much greater number of the marine

to be the chosen professional society for

Dinner at the Guildhall, City of London on

fessional learned body alongside their

community will now have the opportunity

those engaged in every aspect of marine

Monday 22nd April 2002.

professional engineering counterparts

to join the Institute.

engineering, science and technology."

If you have a product, system or process

and have their qualifications and experi

It is the first global membership body to

which has been introduced or approved

ence formally recognised by designatory

adopt an alfembracing approach for the

during 2001 that merits consideration in

letters.

whole industry. The membership service

any of the technical categories listed

The 112-year old IMarE has been forcing

and learned society activities will focus

above, or you would like to propose a

the pace of change amongst the profes

on meeting the needs of the different
marine sectors which include offshore,

suitable candidate for the Seatrade

sional institutions. The new IMarEST

Personality, either visit www.seatrade-

name and new Royal Charter and By-

shipbuilding, oceanography, marine ecol

global.com for full information and to

Laws are the culmination of a number of

ogy, and sub sea technology. In addition

register,

contact The Seatrade

visionary ideas by marine engineers to

to continuing membership of the Engi

Awards Secretariat, Seatrade requesting

or

bring together professionals and devel

neering Council the Institute has become

entry forms. Address: Seatrade House,

op a woridclass maritime professional

a member of the Science Council.

42 North Station Road, Colchester, C01

and learned body f a the benefit of the

The official launch of Institute of Marine

1RB, UK.

Marine Industry.

Engineering. Science and Technology is

Tel: +44.1206.545121.

Marine scientists and technologists will

planned for next spring. The Institute

fax: +44.1206.545190,

now have access to the major IMarEST

President, Professor Tom Ruxton BSc

email: awards@seatradeglobal.com.

information base, access to its 46

(Hons) CEng RMarEST says:

A

Vopak is wereldmarktleider op het gebied van de logistieke dienstverlening
voor chemicaliën en olie en de chemische distributie.
Binnen de wereldwijde Vopak organisatie neemt Vopak Shipping B.V. een
essentiële plaats in in de volledige geïntegreerde logistieke dienstverlening die
door Vopak wordt geboden.
Vopak Shipping B.V. startte in 1949 onder de naam Gebr. Broere B.V. en draagt
haar huidige naam sinds de fusie van Koninklijke Pakhoed N V. met
Koninklijke Van Ommeren N V. op 1 april 2000. Vopak Shipping B.V. is
gespecialiseerd in het transport van hoogwaardige vloeibare chemicaliën voor
de (petro) chemische industrie.
Voor onze scheepswerkplaats in Dordrecht zoeken wij een ervaren

Allround Scheepsmonteur (m/v)
De afdeling
De sche epsw erkplaats is
be trokke n bij het technisch
o n d e rh o u d van onze
zeeschepen, alsm e de van de
riv ie rta n k v to o t. In de
sche epsw erkplaats zijn
10 m e d e w e rk e rs w erkzaam .

Functie
In het te a m zullen je w e rk 
zaam heden bestaan u it de
praktische u itv o e rin g en
co n tro le van o n d e r
ho udsw erkzaam hede n aan
sche epson derdelen in de
w erkp laats, aan b o o rd van
onze schepen en o p d ive rse
w e rve n in N ede rlan d.

Functie-eisen
A ls ge schikte ka n d id a a t
beschik je m in im a a l o ve r
een M T S -w e rk tu ig b o u w
d ip lo m a en o ve r een zeer
gedege n technische ken nis o p
het ge b ie d van d ie s e lm o to re n ,
p o m p e n , h yd ra u lie k
en pn e u m a tie k. D aarnaast ben
je in het bezit va n rijb e w ijs B.

Tevens zijn w ij op zoek naar een

Reparatie - Draaier (m/v)
Functie
De w erkza a m h e d e n bestaan
u it o n d e rh o u d s - en
re p a ra tiew erkzaam h ede n aan
scheepsonderdelen.
Functie-eisen
A ls geschikte kan didaa t
beschik je m in im a a l o ve r een
M T S -w e rk tu ig b o u w d ip lo m a
en o v e r een zeer gedegen
technische kennis op het
gebied van p o m pen rep ara tie.
Bij v o o rk e u r heb je e rva rin g
in de scheepsreparatie.
Daarnaast ben je in het bezit
van rijb e w ijs B.
W ij b ied en een u itste kend
pakket extra a rb e id s v o o r
w aarden . Z o kan h e t salaris

o p lo p e n to t ƒ 8 5 .0 0 0 ,— (incl.
13e m a and en 8,33% va ka n 
tieto eslag). V erder ken nen w e
een s p a a rlo o n - en p re m ie sp a a rre g e lin g , d iv e rs e aan
v u lle n d e verzekerin gen op
het gebied van sociale zeker
heid, p re m ie v rij pensioen en
een p rim a k in d e ro p v a n g 
re geling .
Zou je graag bij o n s w ille n
w e rke n , s tu u r dan je s o llic i
ta tie b rie f m e t c.v. n a a r
V opak S h ip p in g B.V.
P ostbus 150
3300 AD D ordrecht
t.a.v. de afd e lin g P&O. O f
zend je b rie f m e t c.v. naar
o n s e-m ail adres
p & o. vs@ vo p a k.co m .

W ij n e m en dan zo snel m o g o lijk
co n ta ct m e t je op.
M o c h t je nadere in fo rm a tie
w e n se n da n kun je tijd e n s kan
to o ru re n co n ta ct o p n e m e n m et
Kees van G inneken,
te le fo o n +31 78 6528477.

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

Vopak

M aritiem e M arkt

M enso de Jo n g

Zom eroverpeinzingen
e hebben een typisch Hok
landse zomer achter de
rug met veel zon, fraaie
wolkenluchten en redelij
ke temperaturen maar
ook met periodes van flin
ke en soms zware regenbuien. Het weer no
digde veelvuldig uit tot een strandwandeling.
Zo’n dertig jaar terug moest je daarna de teer
van je voeten of schoenen afhalen. Wel kon je
heerlijk barbecueën op het strand met een
vuurtje van aangespoeld hout. Thans hoef ik
alleen het zand van mijn voeten te vegen, ter
wijl hout nergens meer te vinden is.
Bovendien mag je op vele stranden geen vuur
tje meer stoken. Ijveraars voor een schoner
milieu zeggen daarentegen nog altijd veel rot-

W

J PAt» o p

Dl

zooi op onze stranden te vinden; ook beschul
digt een EUonderzoek de scheepvaart nog
steeds van talrijke, illegale lozingen van olie in
de Europese wateren.
Je krijgt dan ook de indruk dat het allemaal
wat overdreven wordt met dat vuile milieu, zo
als destijds ook de waarschuwingen voor on
voldoende energie en voedsel zwaar over
trokken bleken te zijn. Liefhebbers van
walvissen lijken ook wat paiuekeng te reage
ren. Heel Alaska zou bij voorbeeld in rep en
roer zijn omdat een walvis is omgekomen,
vermoedelijk door een botsing met een schip.
Een grootscheepse speurtocht werd in gang

gezet om de schuldige op te speuren (en te
bestraffen?). Het aantal cruiseschepen dat
Glacier Bay in Alaska mag aanlopen, moet
ook beperkt worden om de walvis te sparen.
Een andere groep wil dat schepen op de oost
kust van de VS beperkingen worden opge
legd (langzaam varen, deviaties, enz.), even
eens om walvissen te sparen.

De mens toch centraal?
Ik denk dat vele zeelieden liever zouden zien
dat evenveel aandacht als aan walvissen
wordt gegeven aan het levensbedreigende
probleem van piraterij. Maar helaas, mensen
zijn voor velen minder belangrijk dan vissen
en vogels. Nu is het natuurlijk waar dat het
mensdom niet op uitsterven staat. Integen
deel zelfs, er dreigen te veel mensen te ko
men.
Angst daarvoor kan de achterliggende reden
zijn voor de relschoppers op topconferenties,
meer eufemistisch anti-globalisten genoemd.
Hen worden vele verheven gedachten toege
schreven zoals medeleven met die arme lan
den waar het nauwelijks beter is geworden
door globalisme. Bovendien, met de wereld
economie, maar de mens moet centraal
staan, behalve dan wanneer diersoorten be
dreigd worden. Wellicht hunkeren de anti-globalisten naar de tijden dat we nog rustig,
maar wel in armoede, in een dorpje konden le
ven, onbewust van de boze wereld daarbui
ten. Het mag nu ook ons land zijn in plaats van
ons dorp, want bijna niemand is mentaal ge
reed wereldburger te worden. Een wereldre
gering is er bovendien nog lang niet.
Door de eeuwen heen hebben de Westerse
landen een redelijk functionerende regerings
structuur opgebouwd, maar onze politici zul
len voorlopig niet in staat zijn globaal aan
vaardbare gedrags- en bestuursregels op te
stellen. Bij de bestrijding van piratenj is dat in
ieder geval tot dusverre niet gelukt, voorna
melijk omdat vele regeringen geen inbreuk op
hun soevereiniteit willen toestaan. Globalisme
is hter dus ver te zoeken.

Onschuldige slachtoffers
In de economie is globalisme wel verder op
gedrongen, juist omdat er internationale re
gels zijn voor zaken als transport en het han
dels- en betalingsverkeer. Zo spreidde de
terugslag in de VS zich afgelopen zomer als
een olievlek over de wereld uit. Dat is natuur
lijk de schuld van de IT-euforie en niet van glo

balisme. Jan en Piet (om politiek correct te
zijn ook Marie) gaan misschien wel op een wat
goedkopere vakantie dicht bij huis omdat ze
vrezen de volgende maand geen baan meer
te hebben. Misschien hadden ze wel een
goedkope cruise geboekt op de vijftig jaar ou
de 'Ocean Glory I’ welk schip in Dover aan de
ketting werd gelegd, eerst door de haverv
staatcontrole wegens de vele gebreken en
slecht functionerende bemanning, vervolgens
ook door de schuldeisers. Een overeenkom
stig lot trof even later in Detroit het 33 jaar ou
de cruiseschip ‘Arcadia'. Eigendom van beide
schepen zou volgens Lloyd's List berusten bij
enkele, nauw gelieerde Griekse reders. Die
konden met hun sub-standaard schepen mis
schien wel in Griekenland varen, maar reali
seerden zich blijkbaar niet dat de wereld daar
buiten meer veiligheidsbewust is. Opmerkelijk
is dat er in Engeland en de VS nog altijd bedrij
ven zijn die dergelijke schepen willen charte
ren. Die hoopten nog snel even goed geld te
verdienen.
Jan, Piet en Marie hadden natuurlijk scheeps
officier kunnen worden op een kwaliteitsschip,
in welke branche er nog duizenden vacatures
zijn, maar voor opvarenden is het helaas niet
mogelijk snel veel geld te verdienen. Je krijgt
wel veel verlof om desgewenst te kunnen pro
testeren bij topconferenties.

Tegenvallende scheepvaart
Ook voor de reders was er deze zomer wei
nig te verdienen voor zover hun schepen niet
op een nog doorlopend contract voeren. Bijna
alle vrachten doken omlaag. Die voor ruwe
olie daalden vanaf eind april tot de tweede
week van augustus met 30% tot 35%, afhan
kelijk van het traject. Bij de witte vaart was er
een opmerkelijk verschil. Vanaf het Continent
naar de oostkust van de VS ging de vracht
met 33% omlaag, maar vanaf het Caribisch
gebied slechts met ruim 7%. In de droge-ladingvaart boekten Panamaxes 39% lagere
vrachten en Capesizes 34%, maar voor Harv
dysized bulkers en containerschepen bleef de
daling beperkt tot circa 16%. Vergeleken met
najaar 2000 zijn de dalingen zelfs nog groter.
Structureel blijft het voor de tankers er op ter
mijn toch redelijk goed uitzien omdat er de ko
mende jaren vele gesloopt moeten worden.
Reders kunnen het goede vooruitzicht even
wel bederven door teveel tankers te bestel
len. Daarbij wordt dan het argument gebruikt

dat men wil profiteren van de lage nieuwbouwprijzen. In de praktijk liggen die het volgend
jaar vaak toch weer lager. Bij droge bulk en

Booreilanden en bevoorradingsschepen doen
het nu goed, maar voor de kabelleggers zakt
de markt weer in elkaar. De glasvezelrage

verkeer af te remmen, maar het heeft met ge

containers is er waarschijnlijk geen vervoersafname, maar alleen een lagere groei, terwijl
er juist veel nieuwe schepen bijkomen. Toch
blijven ook de reders van deze schepen on
verbeterlijke optimisten. In het eerste kwartaal
van 2001 werden er volgens Lloyd's Register
bij voorbeeld nog 79 containerschepen be
steld, waardoor het orderbestand met bijna
11% toenam tot 11 mln egt. Daarna zijn er
nog vele bestellingen bijgekomen hoewel het

van de afgelopen jaren heeft teweeggebracht
dat er wel erg veel van deze schepen werden

transport zal de vraag naar havenfaciliteiten
evenmin afnemen bij hogere haventarieven.
Het lijkt er dus op dat het CBS geen direct ant

begin 2001 al duidelijk was dat er overcapaci
teit zou komen. Wel is het wat stiller gewor
den rond alle plannen om schepen van 9000
tot 10.000 teu te bestellen.
De leden van de Far Eastern Freight Conferen
ce hebben nog geprobeerd het tij van sterk
dalende tarieven te keren door de capaciteit
in te krimpen in de vaart tussen Europa en
Oost-Azië, al had dat het ongenoegen van de
Europese Commissie kunnen oproepen. Je
vraagt je wel af waarom die reders niet af
spreken wat minder schepen te bestellen. Het
antwoord zal wel zijn dat die pas in 2003 of
2004 worden opgeleverd, wanneer er weer
overvloedig lading kan zijn. Reders moeten
toch aan de lange termijn denken. Toch lukt
dat niet altijd. Zo laten P&O en Nedlloyd het tij
verlopen bij de verzelfstandiging van P&O
Nedlloyd. Een van de redenen daarvoor zou
zijn dat men het niet eens kon worden waar
het hoofdkantoor moet worden gevestigd.
Gelukkig zijn niet alle scheepvaartmarkten in
mineur. De relatief kleine markt voor LNG-tankers floreert. De Koreaanse en Japanse wer
ven willen hun orderboeken met deze sche
pen van zo’n 170 mln dollar met opleveringen
doorlopend tot 2006. Het gaat ook steeds
beter met de offshorenndustrie. Er moet im
mers meer aardgas gevonden worden. De
offshore is evenwel uiterst gediversifieerd.

holpen; het heeft hooguit de verkeersgroei wat
afgeremd. Bij een nog steeds groeiend zee

besteld. Voor pijpenleggers die in diep water
kunnen werken, ziet de nabije toekomst er
daarentegen weer goed uit. De zware-ladingvaart kan eveneens profiteren van de opleven
de offshore-markt

tisch is, maar het politieke standpunt inneemt
dat die maar elders moet worden gereali

Havens uit de m arkt prijzen

seerd. In Noord- en Zuid-Holland zou alleen nog
ruimte zijn voor groen, huizen en ‘brainparken’.

Met lange-termijndenken hebben we in Nederland wel moeite. Zo zou het CBS aan het advies voorlopig geen nieuwe sluis
in IJmuiden te bouwen, hebben
toegevoegd dat Amsterdam de
havengelden maar moet verho
gen als de sluiscapaciteit toch
onvoldoende wordt om aan alle
vraag te voldoen. Dan zouden
immers minder reders belang
stelling hebben Amsterdam aan
te lopen. Uiteraard jammer van
de 300 mln gulden die Amster
dam heeft uitgegeven voor de
nog werkloze Ceres-terminal.
Als Amsterdam voor grote sche
pen op slot gaat, willen die wel
licht Rotterdam aanlopen, maar
Maasvlakte II mag er van het
CBS voorlopig ook niet komen.
Gelukkig zijn er straks uitwijkmo
gelijkheden in Antwerpen, Vlissingen, Zeebrugge en Wilhelmshaven. Vlissingen loopt al warm
voor het verkrijgen van een goe
de spooraansluiting op de, te
renoveren Ijzeren Rijn.
Eén ding ontbreekt evenwel bit
de CBS-argumentatie: waarom
zou het zeetransport afnemen bij
hogere havenkosten? Bij het
wegtransport zijn de heffingen
steeds verder verhoogd om het

woord heeft gegeven op de vraag of havenuit
breiding in Amsterdam en Rotterdam realis

We moeten net zo afhankelijk worden van de
informatie-technologie als Silicon Valley.

ni a a n d
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Opdrachten

Tewaterlatingen
Bro G alaxy

W eer 10.000 tonner voor Volharding G roep

Op 25 augustus ging bij Ferus Smit het tankschip Bro Galaxy, bouwnummer 334, te

De Duitse reden) Frank Dahl heeft aan

zusterschip van de onlangs opgeleverde

water. Het is een zusterschip van de Bro Globe, zie SWZ 801, Wz. 15.

de Volharding Groep opdracht gegeven

Vancouverborg (SWZ 7/801, blz. 16).

De oplevering is voor deze maand gepland.

voor een multipurpose containercarrier

Het schip, bouwnummer 504, moet nog

van circa 10.000 tdw. Het wordt een

dit jaar worden opgeleverd.

Opdracht E urokotter voor Visser
Scheepswerf Visser Den Helder heeft

7/800, blz. 11). Het nieuwe schip,

van Bais Noordzeevisserij, eveneens in

bouwnummer 163, krijgt de naam HD 3

Den Helder, opdracht gekregen voor een

Trijntje Gerda en zal volgend voorjaar

Eurokotter, een zusterschip van de vorig

worden opgeleverd.

jaar opgeleverde Jade BRA 7 (zie SWZ

De Hoop Schiedam bouwt veerpont
Voor de verbinding over de Lek tussen

fietsers en rolstoelgebruikers.

de gemeenten Nieuwegem en Vianen

De afmetingen worden: L x B x H = 15x

hebben deze gemeenten aan Scheeps

4,7 x 1,9 m.

werf De Hoop Schiedam opdracht gege

Het vaartuig, bouwnummer 202, moet in

ven voor de bouw van een kleine veer

het eerste kwartaal van 2002 worden

pont,

opgeleverd.

bestemd

voor

voetgangers,

Opleveringen
Tewaterlating van de Bro Galaxy (foto: Groot-Obbink).

Dewi I^aksmi
De Volharding Groep heeft op 6 augus

werf voor deze rederij bouwt. Het ont

tus de multipurpose containercarrier De-

werp is gebaseerd op de Vborgen van
Wagenborg (zie de Vechtborg in SWZ

Brahman Express

1046, van de helling gegleden.

wi Laksmi, bouwnummer 347, overge

Bij Scheepswerf Van Diepen in Waterhui

Voor enkele gegevens en een zijaan

dragen aan de Indonesische redeni PT

12-98, blz. 24 e.v.), maar verschilt daar

zen is op 6 september het veetransport-

zicht, zie SWZ 7/800, blz. 8.

Arpeni FYatama Ocean Line.

van op enkele punten, als toegelicht m

Het schip is het eerste van drie die de

SWZ 200, blz. 17.

schip Brahman Express, bouwnummer

Autana
Damen Shipyards Gonnchem heeft in juli

De boot is voorzien van een enkele duw

de Stan Tug 1605 Autana, bouwnum

steven en een Mampaey sleephaak van

mer 5952, opgeleverd aan Lisa S.A. m

1 5 1.

Venezuela.

Verder heeft het schip een bescheiden

In de boot zijn twee Caterpillar dieselmo

bluscapaciteit van 210 m3/h; de pomp

toren geïnstalleerd, type 3406E TA/B,

wordt aangedreven door een Cummins

van elk 354 kW bq 1800 tpm. Via Reirv

4BT 3.9 motor.

tjes tandwielkasten, type WAF 164L, dra

Onderdeks bevinden zich een vierper-

ven zij de driebladige schroeven aan. dia

soons hut, sanitaire voorzieningen en de

meter 1300 mm, in straalbuizen. Op de

kombuis.

proeftocht werd een snelheid van 10,3

Lloyd’s Register klasseerde de boot

kn behaald en een paaltrek van 13,21.

voor Special Coastal Service.

R iver A ria

Emuua

De Hoop Heusden heeft op 3 augustus

Barkmeiier Stroobos heeft op 8 augus

het passagiersschip voor de binnenvaart

tus het vrachtschip Emuna, bouwnum

S h o alw o rk er

River Aria, bouwnummer 388, overge

mer 296, opgeleverd aan Scheepvaart

Damen Shipyards Hardmxveld heeft op 9 augustus de Shoalbuster 2409

dragen aan de Amerikaanse touropera

maatschappij Deo Juvante.

Shoalworker, bouwnummer 1541, overgedragen aan het zusterbedrijf Damen

tor Grand Circle River Cruises. Het schip

Het is het 17e schip uit een serie

Marine Services.

is 125 m lang en biedt accommodatie

3200 tonners die door de werf werd

De Shoalworker is nagenoeg een zusterschip van de onlangs opgeleverde

aan 164 passagiers.

ontwikkeld.

Camperduin, zie SWZ 7/801, blz. 14.

De Dewi Laksmi (foto: Aerophoto Eelde).

Spaarnoog
Scheepswerf Grave heeft op 9 augustus

gebruikt. De betimmering is verzorgd

de rondvaartboot Spaarnoog, bouwnum-

door Wilemsen Inteneurbouw ut Gendt.

mer 138, opgeleverd aan Woltheus Crun

De afmetingen Z(n: L o.a. x B o.a. =

ses in Alkmaar.

23,5 x 4,3 m.

Met het schip, dat 90 passagiers kan

Voor de voortstuwing zorgen twee Mit

meenemen, verzorgt de rederij de 'mo-

subishi dieselmotoren, type S6S, van elk

lenrondvaarf tjdens de Alkmaarse kaas

65 kW, die Schottel roerpropeBers aan

markt op vrijdagochtend en verder rond

drijven.

vaarten in Haarlem. Een geheel gtazen

Elektriciteit wordt geleverd door een Mit

overkapping, geleverd door Peters uit

subishi set, type S4S.

Heijen, biedt een optimaal uitzicht.

Verder is een Kalkman boegschroef, ty

Tevens dient het schip als pannenkoeken

pe Beta Super, 9 kW, geïnstalleerd.

restaurant en kan het voor party’s worden
De Spaarnoog (foto: Woltheus Cruises).

Rederijnieuws

Lia-C
Op 16 augustus heeft Damen Shipyards

en is een zusterschip van de Combi

Hoogezand het 4900 tdw metende

Freighter 5000 Mane-Jeanne (SWZ 6-99,

IH D A bestelt vier schepen

vrachtschip LiaC, bouwnummer 758,

blz. 7/8), maar door het aanbrengen van

Bi) de Duitse werf Elbewerk in Boizen-

de casco's, de afbouw zal in Nederland

overgedragen aan de Engelse rederij

versterkingen voor ijsklasse IA is het

burg heeft IHDA Shipbuilding in Krimpen

plaatsvinden.

Carisbrooke. Het schip is van het type

draagvermogen iets kleiner geworden.

a/d Ussel vier grote containerschepen

Het eerste schip moet in het laatste

Combi Freighter 4900, met ijsklasse IA,

Viking Neptune

O osterhaven

De Merwede heeft op 16 augustus het

Damen Shipyards Bergum heeft op 21 au

passagiersschip voor dé binnenvaart

gustus het 3850 tdw multipurpose vracht

voor de binnenvaart besteld. De sche

kwartaal van 2002 gereed komen, de

pen krijgen een lengte van 135 m; twee

volgende steeds vier maanden later.

krijgen een breedte van 14,2 m en twee

Voor wie de schepen uiteindelijk be

van 17,1 m. De Duitse werf bouwt alleen

stemd zijn, is nog met bekend gemaakt.

Viking Neptune, bouwnummer 691,

schip Oosterhaven, bouwnummer 9345,

M ontana

Veersedijk

opgeleverd aan Viking River Cruises.

overgedragen aan Armawa Shipping &

Op 4 augustus heeft Rederij Montalex

C.V.

Het is een zusterschip van o.a. de

Trading te Haren. Het schip, van het type

het 5830 tdw multipurpose vrachtschip

Veersedijk, onderdeel van de Navigia

Viking Star, die kort staat beschreven in

Damen Combi Freighter 3850, is een zus

Montana overgenomen van IHDA Ship

Groep in Groningen, heeft op 15 augus

SWZ 600, blz. 11 (met rectificatie in

terschip van de in mei opgeleverde Ooster-

building. Het is het tweede van vijf sche

tus het containerfeederschip Veersedijk

SWZ 7/8-00 blz. 16).

singel, zie SWZ 7/801, blz. 14.

pen die IHDA laat bouwen: het casco in

overgenomen van de bouwwerf, Detlef

de Oekraïne, de afbouw in Nederland

Hagemann Rolandwerft, te Berne bij Bremen, Duitsland. Het is een zusterschip

werf van Olthof Machinefabriek in Capelle

van de Merwedijk, die in SWZ 601, blz.
24 kort werd beschreven.

beradende werkzaamheden door de ber

a/d IJssel, Het eerste schip van de serie,

Na inspectie van de vloot en een positief

gers van Wijsmiiler zou het schip eind ok

de Ameland, werd kort beschreven in
SWZ 601, blz. 25.

verlopen boekenonderzoek, zijn per 31

tober boven water gebracht kunnen wor
den. Een typhoon maakte echter in enkele

overgenomen door A/S Em. Z. Svitzer.

uren het voorbereidende werk ongedaan.

Na de overname wordt de directie van

Vanwege de naderende moesson werd

de Wi|smuller Groep gevormd door de

besloten de operatie stil te leggen.

heren John P.M. Verschelden (afkomstig

Nadat de moesson weer was afgeno

van Maersk Benelux), Michiel A. Wijsmul

men, heeft in maart van dit jaar een in

ler en Chris B. van der Zwan.

spectieteam van Wijsmuller de toestand

Wijsmuller blijft binnen de Svitzer/A.P.

van het wrak opgenomen. Het schip was

Möller Groep verantwoordelijk voor de in

iets scheef komen te liggen en was weg

ternationale ontwikkeling van de sleep

gezakt in een vijf meter diepe laag mod

vaart- en bergingsactiviteiten

m.s.

door All Ships outfitting & repair op de

W ijsm uller

juli de aandelen van de Wijsmuller Groep

Scheepvaartonderneming

der, 20 meter onder het wateroppervlak.
Voor een hernieuwde poging om het

werden bevestigd. Een kraan werd inge

nen een dag opgelost, waarbij tevens

Doublé Brave

schip drijvend te krijgen moest het ber-

zet om voor extra stabiliteit te zorgen.

vier caissons werden verplaatst. In de

Onder de bergingsactivrteiten vallen ook

gingsplan worden aangepast: de lading

Op 8 augustus kon de boeg boven water

vroege ochtend van 11 augustus kwam

wrakopruimingen. Een recent voorbeeld

en de ontstane modderlaag moesten

worden gebracht en werd het schip ge

ook het achterschip boven water. Nadat

is het ruimen van het wrak van de Doublé

worden verwijderd, diverse compartimen

stabiliseerd. De volgende dag kon ook

het schip verder was gestabiliseerd en

Brave. Het met 4000 ton veldspaat bela

ten moesten (opnieuw) waterdicht wor

het achterschip omhoog worden

ge

leeggepompt, werd het tot tevredenheid

den schip werd vong jaar op 11 augustus

den gemaakt en enkele compartimenten

bracht, maar een deel van het dek bleek

van de eigenaren en de autoriteiten van

nabij Kuchmg, Oost Maleisië, geramd

bij de boeg luchtdicht Voor extra drijfver-

zodanig gecorrodeerd te zijn, dat eerst

Oost Maleisië afgeleverd, een jaar nadat

door een bak onder sleep, waarna het

mogen werd gebruik gemaakt van cais

extra voorzieningen moesten worden

het ten onder was gegaan. De vasthou

schip rechtstandig zonk. Na allerlei voor-

sons, die binnen in de romp en langszij

getroffen. Dit probleem werd echter btn-

dendheid van de bergers had geloond.

Bedrijfsnieuws
[)e Hoop koopt Amerikaiin.se werl'
Scheepswerf De Hoop in Lobith en Heus

Rederij Otto Candies heeft inmiddels een

den heeft nu ook een vestiging in de Ver

opdracht geplaatst voor zes offshore be-

enigde Staten. De werf bouwt al regel

vooradingsschepen die op de werf in

matig

schepen

voor

Amerikaanse

Houma (waar momenteel 85 mensen

opdrachtgevers, maar die kunnen door

werken) zullen worden gebouwd. De ont-

de protectionistische wetgeving in de

werpwerkzaamheden worden overigens

V.S. (de Jones Act) niet onder Amen-

in Nederland urtgevoerd.

Zijaanzicht van de suppiiers die De Hoop in de V.S. gaat bouwen.

•

kaanse vlag in de vaart worden ge

■ fe =

bracht. Zo vaart de onlangs opgeleverde
Caballo de Mar van rederij Otto Candies
(in een volgend nummer volgt een be
schrijving van dit schip) onder Mexicaan
se vlag.
Door overname van Houma Fabricators,
een werf in Houma nabij New Orleans, is
De Hoop nu in staat ook direct voor de
Amerikaanse markt te bouwen.

---------------------

VERWEIJ

& HOEBEE

E X P E R T I S E -

T A X A T I E B U R E A U

EN

Reeds 80 jaare en dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het vaststellen van oorzaak en omvang van schaden, taxaties en in 
specties op gebied van scheepvaart, alsmede expertises aan machines en aannemersmaterieel, ten behoeve van Assuradeuren
en andere belanghebbenden.
Ter versterking van onze expertisedienst zoeken w ij iemand, die na een 5-jarige interne opleiding kan gaan optreden als

EXPERT
V o o r d e z e f u n c t ie z o e k e n w ij ie m a n d m e t:
- Een o p le id in g HTS W e rk tu ig b o u w k u n d e o f vergelijkbaar d o o r op le id in g (e n ) en ervaring.
- E rvanng- bij v o o rk e u r o p reparatiegebied - is een pré.
- A lgemene technische belangstelling en zakelijk in z ic h t o m zich in uiteenlopende
problem en te verdiepen.
- Goede redactionele vaardigheid,
- Goede beheersing van de N ederlandse taal.
- Een goede beheersing van de Engelse taa l is een pré.
- In het bezit van een rijbew ijs.
- Ervaring in expertise- o f inspectiew erkzaam heden strekt to t aanbeveling.
-W o o n a c h tig in de om geving A m sterdam o f de bereidheid zich d a a rt.z .t. te vestigen.
Een psychologisch onderzoek kan deel u itm aken van de sollicitatieprocedure.
W ij bieden een zelfstandige baan binnen een he cht te a m en afwisselend w erk m e t vele externe con tacten .
V o o r nadere in fo rm a tie k u n t u bellen m et de heer Ing. 8 .E . V erw eij o f de heer tng. R. V oskam p 0 2 0 -6 1 0 7 2 6 0 .
S chrifte lijke s o llic ita tie s k u n t u ric h te n aan de dire ctie van : E X P E R TIS E - E N T A X A T IE B U R E A U V E R W E IJ & H O E B E E
O s d o r p e r B a n 17 B C , 1 0 6 8 L D A m s te r d a m .

Geen acquisitie n.a.v. deze advertentie.

D E L I V E R Y

P R O G R A M
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Dé RVS koppeling die alle
buizen met e lk aar verbindt!

Simplex-Compact-Seals
Simplex-Compact-Fin stabilizers
Simplex-Compact-Steering gears
Simplex-Compact- Bearings
Simplan-Mechanical Seals
Centrax-Bulkhead Seals
Sterntube and sterntube bushes
Turbulo-Separators

W AGA 500:

MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH

De W A G A 50 0 RVS koppelingen zijn speciaal ontwikkeld
voor het k w alitatief verbinden en repareren van buizen.

Deckmachinery
Shiplifts and slipway winches

M e t deze koppeling kunt u veel sneller en g o e d k o p e r een
verbinding maken dan met flenzen o f lassen en deze
koppeling is tevens to e p a s b a a r in moeilijk bereikbare

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH

Shipcranes
JA H N El-K ESTER M A N N GETRIEBEWERKE BO CHUM GmbH

Dredging gearboxes
Propulsion gearboxes

ruimtes.

R&M SCHIFFSISOLIERUNG UN D A USB AU GmbH

Accommodation system and wetunits

P ro g ra m m a :
• type 5 0 0 <E*I IW AGA®-fleksl

KUPKE + W O L F Gm bH

Booster modules

Flexibele koppeling voor vele applicaties.

D ECKM A HAM BURG GmbH

• type 5 0 5 (W A G A *-klam p)

Oil content meters

Reparatie koppeling.

EUCARO BU N TM ETA LL G m bH

• type 5 0 7 IE*) IW AG A® -lockl

Cunifer pipes and fittings

Trekvaste koppeling die ook als re p a ra tiekoppeling

M OHR HEBETECHNIK Gm bH

H

Blocks, hooks and shackles
Fairleads and hawse holes

gebruikt kan w orden.
•type 5 0 7 CL IE*) en 5 0 7 PL IE*I
G elijk a an de 507 (W AGA®-lock), m aar kan "kunststof x

W1NEL B.V.

UÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Tank vent check valves
Ventilation cowls, pressure vacuum valves
W atertight doors
Hydraulic watertight sliding doors
Shell doors
Scuppers, flame arresters and deck caps
Emission control
Remote valve control

kunststof" of "metaal x kunststof" verbinden.
E* = d e "econom y" uitvoering

(S cheepsbouw ) k e u re n :
ABS, Lloyd's Register, G erm anischer Lloyd, N ip p o n Kaiji
Koyokar, Russian M a ritim e Register of shipping, Registro

TAN K S YSTEM SA

Hermetic Ullage, Temperature and
interface detectors
Hermetic deck valves and load samplers

Italiano N ava le , Bureau Veritas, Det Norske Veritas,
DVGW

JETS V A C U U M AS

Vacuum toilet systems
Sewage treatm ent plants

K e n m e rk e n :
•
•
•
•

géén dem ontage vo o r m ontage
licht in g e w ich t
snel en eenvoudig te installeren
du b b e le lipp enafd ich tin g

M EG A TO R Ltd.

Pumps and Hydrophore system s
W EARDALE STEEL (W olsingham ) Ltd.

Steel castings and steel fabrications

G eo rg Fischer N.V., Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe
Postbus 35, 8160 AA Epe, Telefoon 05 78/6 782 22,
Fax 05 78/6 2 1 7 6 8 , Internet: http://w w w .georgfischer.nl
E-mail: info.vgnl@ nl.piping.georgfischer.com

B.V. Technisch Bureau
|

GEORG FISCHER +GF+

U IT T E IM B O G A A R T
B ru g w a c h te r 13 - 303 4 KD R o tte rd a m
T elefoon: 010 - 411 46 1 4 - Fax: 010 - 414 10 04
E-m ail: info@ tbu.nl

■

Scheepsbouw

F. K ok

P rid e o f R otterd am
Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft op 27 april in Rotterdam de cruiseferry Pride of Rotterdam gedoopt, het nieuwe vlaggeschip van P&O North Sea Ferries. De Pride of Rotterdam vaart onder Nederlandse vlag op de route Rotterdam/Europoort Huil, waarop in november ook het - nu nog in aanbouw zijnde - zusterschip Pride of Huil onder Engelse vlag zal worden inge
zet. Qua lengte en bruto tonnage zijn het de grootste ferries ter wereld.
Zowel de Pride of Rotterdam als de Pride of
Huil zijn gebouwd door Fincantieri op de Marghera werf in Venetië. De twee schepen zijn
ontworpen volgens een nieuw concept, waar
door zij vier bestaande schepen op de route
Rotterdam - Huil kunnen vervangen: de Norsea en Norsun uit 1987 en de Norbank en
Norbay uit 1993/4. De nieuwe schepen com
bineren een grote vrachtcapaciteit met een
luxueuze passagiersaccommodatie, die ver
gelijkbaar is met die van de hedendaagse
cruiseschepen.
De hoofdafmetingen zijn:
215,10 m.
Lengte o.a.
203,70 m.
Lengte 1.1.
Breedte mal
31,50 m.
3,40 m.
Holte dek 1
Holte dek 3 (hoofddek)
9,40 m.
Holte dek 5
17,30 m.
22,75 m.
Holte dek 7
26,40 m.
Holte dek 8
Holte dek 9
29,60 m.
32,80 m.
Holte dek 10
35,65 m.
Holte dek 11
38,50 m.
Holte dek 12
Ontwerpdiepgang
6,05 m.
Draagvermogen hierbij
9.268,6 t.
Diepgang max.
6,20 m.
Draagvermogen
10.128,3 t.
Gross tonnage
59.925
Het schip is door Lloyd’s Register geklas
seerd, met de notatie: + 100A1 Rolkin Rolloff Cargo and Passenger Ship, + LMC, UMS,
SCM.

IN DELIN G
Het schip heeft vier roro dekken (dek 1, 3, 5
en 7), met daartussen platformdekken (dek
ken 2,4 en 6).
Op de dekken 8 tot en met 10 is de accom
modatie voor de passagiers ondergebracht,
op dek 11 die voor de bemanning. Op dek 12
tenslotte bevinden zich het stuurhuis en de
Sky Lounge.
Onder het hoofddek is de langsscheepse in
deling:
• Voorpiek.
• Dieptank voor waterballast met daarin de
boegschroeven.

H.M. de Koningin bij de doop van de Pride of Rotterdam.

• Dieptank voor waterballast, met op dek 1
en 2 de sewagennstallatie.
• Droog compartiment (void).
• Onderruim, omgeven door dubbelebodem
en zijtanks (acht stel) die behoudens ter
plaats van stabilisers en heelingtanks, Uvormig zijn. In de dubbele bodem zijn bin
nen 0,2 B uit de huid 3 x 2 waterballasttanks ondergebracht, nog eens twee
waterballasttanks met daartussen een tank
voor grijs water en tenslotte 1 x 2 brand
stoftanks.
• Voorste machinekamer, met in de dubbele
bodem diverse engineers’ tanks.
• Achterste machinekamer, met ook hier in
de dubbele bodem diverse engineers’
tanks.
• Compartiment met de schroefastunnels,
daartussen een waterballasttank met inge
bouwd een sludge tank; op dek 1 de brandstofbehandelingsinstallatie en op dek 2 o.a.
de machinecontrolekamer, machinekamerwerkplaats en diverse bergplaatsen.

• Achterpiek, met waterballasttanks SB en
BB; op dek 2 de setting- en dagtanks voor
zware olie en dieselolie.
• Hekcompartment, met de stuurmachines
en een waterballasttank.
De tankinhouden zijn:
Zware olie
Dieselolie
Smeerolie
Drinkwater
Waterballast

1102,4 m3
185,3 m3
200,4 m3
408,4 m3
3945,0 m3

R O -R O VO O R ZIEN IN G EN
Voor het vrachtverkeer zijn drie dekken t
schikbaar:
Vrije hoogte
Tanktop, dek 1
5,0 m
Hoofddek, dek 3
7,0 m
Dek 5
4,8 m
Totaal

Opstellengte
347,8 m
1496,5 m
1489,5 m
3333,8 m
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DECK 5

Op dek 9 is direct achter het gedeelte met
hutten aan SB en BB een bioscoop gelegen,
elk met 41 zitplaatsen. Verder bevindt zich
her het bovengedeelte van de Sunset Show
Lounge met 83 zitplaatsen en achtenn dft ge
deelte aan BB de insh Bar met 100 zitplaat

Fig. 1. De Pride of Rotterdam Ifoto: P&O Norlh Sea Ferries).

De grote vrije hoogte op het hoofddek maakt
het mogelijk tweehoog gestapelde containers
op mafi's te vervoeren.
Laden en lossen gebeurt via het achterschip
(rondrijsysteem), waar op het hoofddek een
op- en afril/hekdeur is aangebracht met een
lengte van 12,5 m en een breedte van 18 m.
Om in Huil gebruik te kunnen maken van de
linkspan die daar voor de (smallere) Norbank
en Norbay is gebouwd, is de hekdeur niet op
hart schip geplaatst, maar naar BB opgescho
ven. In Europoort is een compleet nieuwe
linkspan gebouwd.
Het onderruim heeft een lengte van 85,6 m en
uiteraard een kleiner aantal rijstroken dan de
hoger gelegen dekken. Het ruim wordt bereikt
via een vaste afrit, die op dek drie door een hy
draulisch bewogen luik wordt afgesloten.
Onder het achterste deel van de op/afrit is de
pompkamer ondergebracht voor de drerv
cher- en sprinklersystemen.
Dek 5 wordt bereikt via twee 58 m lange, hijs
bare opritten ter weerszijden van de centrale
schacht. Zij hebben een rijbreedte van 3,4 m
en kunnen met een belading van 100 t wor
den gehesen.
Dek 5 is aan de achterzijde open en dit ach
terste gedeelte is bij uitstek geschikt voor het
vervoer van gevaarlijke ladingen.
Het vierde ro-ro dek, dek 7, is uitsluitend be
stemd voor personenwagens. De vrije dekhoogte van 2,7 m laat het vervoer van cam
pers, caravans e.d. toe. Het dekoppervlak is
circa 3000 m2, wat een maximum capaciteit
van 250 auto's oplevert.
Het dek wordt beladen via een zijdeur aan BB
en een oprit aan de wal. Als alternatief zijn
twee 33 m lange, hijsbare opritten van dek 5
naar dek 7 beschikbaar, die in het verlengde

liggen van de opritten van dek 3 naar dek 5.
De rijbreedte is hier 2,4 m.
De hekdeur en andere ro-ro voorzieningen zijn
geleverd door Hamworthy KSE.

P ASSAG IE R SACC O M O D AT IE
De Pride of Rotterdam heeft accommodatie
voor 1360 passagiers, die alle over een hut
kunnen beschikken. In totaal zijn er 538 hut
ten in een grote verscheidenheid: eenper
soons, tweepersoons en vierpersoons hutten,
binnen- en buitenhutten, en inclusief 14 ‘De
Luxe cabins', 4 'staterooms' en 2 suites als
mede 6 hutten voor minder valide pasagiers.
Slaapstoelen, zoals op oudere veerboten
veelvuldig toegepast, zijn aan boord van de
Pride of Rotterdam niet meer te vinden.
De hutten zijn gesitueerd aan de voorkant van
de dekken 8 en 9, terwijl dek 10 geheel voor
hutten is bestemd.
Een speciale categorie passagiers wordt ge
vormd door de chauffeurs van de vrachtwa
gens. Voor hen is achterop dek 7 een apart
gedeelte gereserveerd met in totaal 53 hut
ten voor 92 personen (aantallen begrepen in
de eerder genoemde totalen).
Alle hutten zijn van eigen toiletfaciliteiten voorzien.
De publieksruimten zijn voornamelijk op de
dekken 8 en 9 ondergebracht.
Op dek 8 bevinden zich, direct achter het ge
deelte met hutten, het casino (met twee black
jack tafels, een roulette tafel en diverse speel
automaten) en de ‘Sunst Show Lounge' met
235 zitplaatsen. Boven het toneel is er een
vide zodat het gebodene ook van het dek er
boven kan worden gevolgd.
Het volgende gedeelte op dek 8 bevat de re
ceptie en twee winkels. Op het achterste deel
van dek 8 liggen het 'Four Seasons' Buffet
Restaurant met 400 zitplaatsen en daarach
ter de kombuis, proviandruimen e.d.

sen.
Het volgende deel van dek 9 heeft aan de
voorkant een speelgelegenheid voor kinde
ren, aan SB het Continental Café (voor koffie,
thee, snacks e.d., 68 zitplaatsen) en aan BB
de ‘Cyber Zone' met negen werkstations (die
permanent op Internet zijn aangesloten) en
nog een derde winkel.
Op het achterste deel van dek 9 liggen aan
SB het ‘Drivers’ Restaurant” met 80 zitplaat
sen en daarachter de 'Drivers' Lounge’. Aan
BB bevinden zich een ‘Quiet Room’ met 18 zit
plaatsen, de Wine Bar met 36 zitplaatsen, een
afgeschoten 'Business Lounge’ met 25 zit
plaatsen en geheel achterop het 'Quatre Saisons’ a la carte restaurant met 92 zitplaatsen.
In de open lucht zijn op het Sun Deck 170 zit
plaatsen.
Op dek 12 tenslotte is de ‘Sky Lounge’ gele
gen met 224 zitplaatsen.
Op het tussenliggende dek 11 is de 141 kop
pen tellende bemanning ondergebracht, voor
een aanzienlijk deel in eenpersoons hutten.
Ook hier hebben alle hutten hun eigen toiletfa
ciliteiten.

MACHINE-INSTALLATIE
Voor de voortstuwing van de Pride of Rotter
dam zijn vier Wartsila dieselmotoren geïnstal
leerd, typ« 9L46C, van ieder 9450 kW bij 500
tpm: twee in de voorste en twee in de achter
ste machinekamer. Twee motoren aan een zij
de drijven via een gemeenschappelijke tand
wielkast een Lips verstelbare, vierbladige high
skew schroef aan, diameter 4,9 m. Ditzelfde
concept werd ook al bij de Norbank en Norbay
toegepast (zie SWZ 11-93, blz. 477 e.v.)
De installatie geeft het schip een dienstsnel
heid van 22 kn, aanmerkelijk hoger dan die
van de Norsea en Norsun. Hierdoor wordt de
reisduur met circa 2 !/2 uur bekort en kunnen
gunstiger vertrektijden worden geboden.
Elektrische energie wordt geleverd door twee
generatoren van elk 4000 kW, (die via PTO’s
op de tandwielkasten door de achterste mo
toren worden aangedreven) en door twee dieselgeneratorsets met Wartsila 9L32 motoren
van ieder 4050 kW bij 720 tpm. Deze laatste
staan opgesteld tussen de beide hoofdmoto
ren in de voorste machinekamer.
De Pride of Rotterdam is verder uitgerust met
twee Fincantien boegschroeven van ieder
2000 kW en met Fincantieri stabilisers.

DECK 12

DECK 11

DECK 10
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DECK a

DECK B

Van Dam Marine Contracting B.V.

in Rozenburg

(Z-H)

is een ingenieursbureau, voor de Offshore en M aritiem e Industrie,
«j i

gespecialiseerd in n ieuw bouw en verbouwingen van mobiele o f f 
shore eenheden en schepen.

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

Naval Architect/Project Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Uitvoeren van hydrostatische berekeningen

- HTS/TU-Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek

- Maken van "sta b ility bookiets"

- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring

- Voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van stabiliteits-

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

proeven
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept
engineering/detail engineering

Structural Design Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Ontwerpen en berekenen van staalconstructies

- HTS-opleiding/Scheeps-/werktuigbouwkunde

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept enginee

- M inimaal enkele jaren relevante werkervaring

ring/detail engineering

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

Piping Engineer m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Ontwerpen van piping systems, MK en booruitrustingen

-

- Ontwerpen van P&ID's

- M inim aal enkele jaren relevante werkervaring

HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde

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

Autocad Tekenaars Constructeur O ffshore/Scheepsbouw m/v
Werkzaamheden:

Profiel:

- Het maken van Detail Constructie & Werkplaats

- HTS/MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde

tekeningen en MTO's

Vooralle genoemde functies geldt:
-

- M inimaal enkele jaren relevante werkervaring

Indien u geïnteresseerd bent in een van bovengenoemde

Goede beheersing van de Engelse taal in w oord en

functies, kunt U Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae

geschrift

richten aan:

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

Van D am M arine C o n tracting B.V.
Postbus 1110
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager

R aad voor de Transportveiligheid

J . E lias

D e Raad voor de Transportveiligheid
De Raad voor de Transportveiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen rechtspersoonlijkheid, De Raad heeft
de taak onafhankelijk te onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken en achtergronden zijn van incidenten en ongevallen
of categorieën van ongevallen in alle transportsectoren: scheepvaart, luchtvaart, railverkeer en wegvervoer, alsmede trans
port per buisleiding.
ï deze onderzoe
ken gaat het niet
om vragen van
schuld of aan
sprakelijkheid.
Doet van het werk
van de Raad is alleen het voor
komen van (soortgelijke) onge
vallen in de toekomst. Daartoe
richt de Raad, in het kader van
de onderzoeksrapporten, aan
bevelingen aan diegenen die
een bijdrage zouden kunnen en
moeten leveren aan het voor
komen van ongevallen.
De Raad is bij Wet ingesteld,
per 1 juli 1999. Onder de over
koepelende Raad voor de
Transportveiligheid zijn per
sector Kamers ingericht, waar
van de leden zijn aangewezen
op basis van deskundigheid op
het gebied van de transport
sectoren. De Kamers worden De Raad van de Transportveiligheid onderzocht vorig ja a r 40 ernstige ongevallen waarbij de recreatievaart was be
ondersteund door een secre trokken (Foto: H. Wanink).
taris en een staf van onderzoe
ernstig letsel, dat opneming in een zieken
vaart als de recreatievaart. Op basis van deze
kers. Nadere informatie, zoals de uitgebrach
huis gedurende meer dan 48 uur vereist,
meldingen kunnen vervolgens onderzoeken
te rapporten en een mogelijkheid tot e-mail
de breuk van een bot tot gevolg heeft, uit
gestart worden. Bij een melding zal een tiental
communicatie zijn te vinden op de website:
gezonderd enkelvoudige breuken van vin
gerichte vragen worden gesteld. Op basis
www.rvtv.nl
gers, tenen of de neus, scheurwonden die
daarvan besluit de Raad al dan niet een onder
ernstige bloedingen of beschadigingen van
zoek te stellen door de Kamer Scheepvaart.
M elden
zenuwen, spieren of pezen veroorzaken;
De Kamer Scheepvaart van de RvTV verricht
•
letsel aan een inwendig orgaan;
W elke ongevallen moeten er ge
onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken en
•
tweedegraads of derdegraads brandwon
meld w orden?
achtergronden van ongevallen in de binnen
den of brandwonden over meer dan 5%
De Wet Raad voor de Transportveiligheid
vaart en recreatievaart - zeescheepvaart zal in
van het lichaamsoppervlak;
geeft op die vraag een antwoord:
een later stadium worden toegevoegd. Voor
•
blootstelling aan besmettelijke stoffen of
“Elk voorval aan een schip overkomen, waar
ernstige en zeer ernstige ongevallen, gedefi
schadelijke straling;
bij dode/i/k of ernstig letsel of schade van be
nieerd in de Wet Raad voor de Transportveilig
•
verlies
van een persoon (vermissing);
tekenis aan een schip of aan het mariene mi
heid, geldt zelfs een onderzoeksverrichting.
•
verloren
gaan of verlaten van het schip;
lieu is veroorzaakt".
Betrokkenen zoals schippers, eigenaren, ex
• schade aan het schip door contact of ge
ploitanten en waterbeheerders hebben de
bruik of anderszins ontstaan;
Dit betekent, dat nagenoeg alle scheepvaart
wettelijke verplichting ongevallen te melden bij
• gronding;
ongevallen
ingevolge
wettelijke
verplichting
de Raad. Daartoe heeft de Raad een g ra tis
• aanvaring;
moeten worden gemeld en onderzocht. Meer
telefoonnummer beschikbaar gesteld dat 24
• milieuverontreiniging;
gespecificeerd
levert
dat
de
volgende
lijst
op:
uur per dag 7 dagen per week wordt be
• brand en/of explosie;
waakt. Dit nummer is: 0800.MELDRVTV ofwel
• zwaarweer schade;
•
ernstige
verstoring
van
de
algemene
veilig
0800.63537888.
• ijsschade;
heid (groot ongeval);
• scheefvallen c.q. kapseizen;
•
dodelijk
letsel;
Deze meldplicht geldt voor zowel de beroeps

• scheurvorming in de romp (ook vermoe
den) en gaten in de romp onder de water

gevallen omdat niet iedereen zich houdt aan
de wettelijke verplichting van het melden van

lijn;
• schade die de zeewaardigheid in gevaar
brengt;
• machinestoringen in combinatie met de
noodzaak tot slepen naar een noodhaven,
waarbij gevaarsaspecten een rol spelen.

een ongeval.

De eerste 18 maanden
Tijdens de eerste 18 maanden van het be
staan van de Raad werden 280 (zeer) ernsti
ge scheepvaartongevallen op de binnenwate
ren geregistreerd.
In het jaar 2000 waren er:
• 106 ongevallen, waarbi) beroepsvaart was
betrokken; en
• 34 ongevallen, waarbij recreatievaart was
betrokken; en
• 6 ongevallen tussen beroepsvaart en re
creatievaart; en
• 8 ongevallen overig.

M ensclijke factor is belangrijk
Algemene oorzaken voor ongevallen in de
scheepvaart zijn moeilijk te onderscheiden.
Geconstateerd kan worden, dat oorzaken lig
gen in:
• onvoldoende toezicht,
• onvoldoende zeewaardigheid,
• gebreken in uitrusting,
• technische mankementen,
• gebrekkig onderhoud,
• niet tijdig ontdekte defecten,
• geen goede zeemanschap, enz..

Er kwamen daarbij 14 personen om het leven
bij de recreatievaart; het aantal personen met
ernstig letsel bedroeg 24. Het aantal ongeval
len, dat werkelijk heeft plaatsgevonden, ligt
veel hoger dan het aantal geregistreerde on

atievaart, waarover een veiligheids studie
wordt uitgevoerd. Deze thema’s worden voor
al geselecteerd op statistische gronden.
Daarbij speelt naast het aantal malen dat een
type ongeval voorkomt ook de ernst of om
vang van de gevolgen een rol. Het kan gaan
om maatschappelijke gevolgen, letsel of matenële schade, maar ook om schade aan het

Duidelijk is, dat in een groot aantal gevallen de
menselijke factor direct dan wel indirect een
rol speelt.

Aandachtspunten
Waar mogelijk op basis van beschikbare en
betrouwbare ongevalstatistieken over vooraf
gaande jaren en op basis van de resultaten
van ongevalonderzoeken wordt een aantal
aandachtspunten geformuleerd, onderwer
pen op de terreinen van binnenvaart en recre

milieu.
Elk diepgaand onderzoek en elke veiligheidsstudie resulteert in een rapport van de Raad,
met aanbevelingen aan de betrokkenen. Deze
eindrapporten zijn openbaar; een gratis exem
plaar is verkrijgbaar bij SDU Grafisch Bedrijf
BV in Den Haag. De rapporten zijn tevens be
schikbaar op de website van de Raad:
www.rvtv.nl

M elden is verplicht
De veiligheid op de Nederlandse wateren zal
verbeterd worden door het melden van alle
ongevallen en incidenten bij de Raad voor de
Transportveiligheid: 0800-MELDRVTV.

Melding is niet alleen in het belang van
een veilige scheepvaart, het is ook een
wettelijke plicht.
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50 J a a r Seatrad e!
Dit jaar bestaat Seatrade 50 jaar; het bedrijf werd in 1951 onder de naatn
Scheepvaartkantoor Groningen opgericht door 5 kapitein-eigenaren, die ieder
hun eigen schip in brachten: kleine traditionele coasters voor de West-europese
vaart.

rpm., goed voor een dienstsnelheid van 23
kts., geladen. Onbemande machinekamer,
twee arpa’s en satelliet communicatie & navi
gatie op de brug. Twee kranen, SWL = 40t x
30mtr. + twee pallet handlmg cranes a 8 ton.
Koelinstallatie R-22; ruimen met vtoerroosters, geschikt voor alle soorten koe!- en vrieslading, general cargo, inclusief containers en
project ladingen. Controlled Atmosphere,
waarmee de lading niet alleen gekoeld, maar
d.m.v. stikstof a.h.w. tijdens de reis onder
narcose wordt gebracht voor een nog betere
kwaliteit en langere bewaartijden van met na
me vers fruit. Alle luiken hydraulisch bediend,
inclusief de tussendekken. 200 FEUS high
cub. 40 ft. koelcontainers aan dek è 30 ton. In
totaal kan het schip bijna 1 mii. cft. aan koella
ding vervoeren, waarvan 45% aan dek in koel
containers.

De bevrachting en administratie wordt in ei

maar volumineus, waardoor de 499 BRT

gen beheer uitgevoerd en de inkomsten mi
nus de kosten verdeeld d.m.v. een verdeel
sleutel, bepaald door de ‘earning capacity1
van de deelnemende schepen; daardoor een

maat als knellend werd ervaren; onder grote
druk wordt in Nederland deze maat vervan
gen door een lengtegrens van 75 m, later ge
volgd door 4000 GT, waardoor nieuwe KHV
koelschepen konden worden gebouwd tot ca.
265.000 cft., geoptimaliseerd voor het trans
port van gepallettiseerde lading met een inter
nationaal vastgestelde hoogte van max. 2.20
mtr., waarmee zeer concurrerend kon wor

betere service voor de klant: de Pool-gedacbte is geboren!
In 1961 wordt het eerste koelschip, het m.s.
“Arctic" in de vaart genomen: een KHV-schip,
gebouwd als open-shelterdecker van 499
BRT, 1100 tDW, ruimnnhoud = 62.000 cft.,
1500 PK [ca. 1100 kW] medium speed ME,
dienstsnelheid 13 kts.
Bemande machinekamer, één radar en een
sextant op de brug. Twee masten + vier laad
bomen, SWL = 3 ton in union purchase. Koel
installatie met R-12, directe verdamping. Rui
men met eenvoudige vloer-roosters, geschikt
voor breakbulk ladingen. Ponton luiken en niet
geschikt voor deklading.

den gevaren.
In 1989 wordt de bekende Rotterdamse rede
rij Dammers & Van der Heide overgenomen,
waardoor in een klap de vloot en het perso
neelsbestand wordt verdubbeld en ook GHV
schepen aan het vlootbestand worden toege
voegd. Tegelijkertijd wordt duidelijk, dat het
vervoer per koelcontainer een hoge vlucht zal
nemen. Om hierop in te spelen worden nieu
we, bredere schepen een 'must', zodat veel
containers aan dek kunnen worden mee ge

Het vervoer van gekoelde en bevroren pro
ducten over zee blijkt een aantrekkelijke optie

nomen.
Deze schepen kunnen niet meer in het Win-

te zijn en de droge lading schepen worden
verkocht. Nieuwe participanten worden aan
getrokken met het doel nieuwe koelschepen

schoterdiep en/of in Friesland worden ge
bouwd, zoals voorheen steeds het geval is
geweest. De laatste 10 jaar heeft Seatrade
dan ook vele koelschepen in de vaart ge
bracht, alle ontworpen in Groningen en ge
bouwd in Japan, zoals in 2000 het koelschip

in de vaart te brengen.
In 1973 wordt de naam gewijzigd in Seatrade
Groningen B.V., internationaal beter in het ge
hoor liggende; het aantal koelschepen be
draagt inmiddels 18 stuks.
Koellading is vaak relatief licht in gewicht,

m.s. “Comoros Stream", een schip met vier
tussendekken, 10.800 GT en 12.900 tDW;
ruiminhoud = 580.000 cft. 12.600 kW x 123

Thans varen er ca. 120 koelschepen in de
Seatrade Reefer Pool en worden er ca. 65
koel- en droge lading schepen vanuit Gronin
gen beheerd, waardoor Seatrade behoort tot
de grootste koelrederijen ter wereld.
Terugkijkende naar 40 jaar koelvaart, is er
veel veranderd en zijn duidelijke trends waar
neembaar als we de "Arctic” met de "Como
ros Stream” vergelijken:
Groter, sneller, efficiënter, veiliger, schoner
en meer, veel meer containers (aan dek).
Evenwel, de koelvaart gaat momenteel door
een dal t.g.v. overcapaciteit en concurrentie
van de grote container schepen; door consoli
datie, grotere samenwerkingsverbanden en
sanering en/of slopen van verouderde tonna
ge zal een nieuw evenwicht ontstaan.
Nieuwe type schepen zullen worden ontwor
pen en gebouwd, aangepast aan de vraag uit
de markt:
- (open-top) container schepen, volledig inge
richt voor het vervoer van (koetIcontainers;
- dan wel multi-purpose schepen voor het ver
voer van containers, koel- en vrieslading, drogelading etc., waarbij de lading stromen zo
veel als mogelijk worden geautomatiseerd,

ff
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gescheiden en gelijktijdig plaats vinden, waar
door de ligtijd in de havens tot een minimum
wordt beperkt en schade aan lading en/of te
korten worden voorkomen;
• ofwel gespecialiseerde schepen, die op een
eenvoudige en snelle wijze zijn aan te passen
aan het ladingaanbod, inclusief containers en

koellading, waardoor een hoge mate van flexi
biliteit en inzetbaarheid ontstaat
Hoe het ook zij, zolang iedereen graag het he
le jaar door vers fruit, vis en vlees op het dage
lijkse menu wil hebben, zal het zeetransport
van deze producten blijven bestaan en

Seatrade ziet dan ook de toekomst met opti
misme tegemoet. Eveneens zijn recentelijk
een aantal nieuwe droge lading schepen aan
de vloot toegevoegd, waardoor de cirkel zich
lijkt te sluiten; ook mogen we verwachten, dat
andere trades’ worden opgestart, waardoor
een meer gedifferentieerd bedrijf zal ontstaan.

Geen dag hetzelfde
Ben jc op zoek naar een afwisselende
haan waarin je werkt aan een product

Vitters Shipyard B.V.
We zijn op zoek naar een belangrijke schakel in de ketting.

waarvan er maar één is op de wereld? W il
jc graag eer van jc werk hebben? Dat kan

Magazijnmeester m/v

bij Vitters Shipyard (voor een referentie
van één van ome producten, zie w w w .timoneer.org). Wc bouwen luxe zeil- en

Bij het bouwen van onze schepen is het verzorgen van de goederenstroom van binnenkomst
to t uitgifte aan medewerkers van de werkplaats en scheepshallen van groot belang. Ook het

m otorjachten vanaf 20 m eter voor een

beheren van de standaard en projectgebonden voorraad en het gereedschap behoort to t

groeiend aantal internationale klanten.

jouw taak. Zonder jouw werk kunnen veel anderen in onze organisatie niet (goed) functione

Daarom zijn we op kurte term ijn op zoek
naar een enthousiaste collega's.

ren.
We zoeken daarom een enthousiaste medewerker die in voorkomende gevallen naast de om 
schreven taken ook licht administratief werk op zich wil nemen. Je hebt ervaring met de hier
boven beschreven taken en bent in bezit van een middelbaar technische opleiding. Kennis
van de Engelse taal is een pré.

Nooit meer een (werk)dag hetzelfde?
Solliciteer voor 17 september 2001 per brief of e-mail bij Vit
ters Shipvard B.V. ta.v. de heer J. Vitters, Postbus 108, 8064
ZJ ZWARTSLUIS o f info@vitters.com. Als je nog vragen hebt.
kun

je

contact

opnemen

1 Vitters, tel.038-38 67 145.

met

de

heer

VITTERS

Voorw oord
Doel van de special “A ntillen M aritiem ”

B

ij een eerder bezoek aan Curagao kwam ik min ot meer toevallig in contact met mensen van dal eiland

die w erkzaam w aren in ot betrokken w aren bij de m aritiem e branche in de Antillen.

Niet alleen hun verhalen, m aar ook eigen ervaringen gaven op den duur de indruk dat de slechte economische
en bestuurlijke toestanden die volgens velen in N ederland op de Antillen heersen, op zijn minst een wending
ten goede gaan nemen.
Dit gaat op voor een groot deel van de activiteiten aldaar. M aar omdat dit een maritiem blad is en degenen die
dit blad vullen w at m eer inzicht van maritieme zaken hebben dan van andere dingen, kwam het idee op om
hieraan een speciale uitgave van "Schip en \Ver( de Zee" te wijden.
Aangezien N ederland samen met Aruba en de Antillen 'H et Koninkrijk" vormen, is het mijn mening dat het.
al is het dan m aar op maritiem gebied, op zijn minst nodig is het een en ander onder de aandacht in Nederland
te brengen, om hiermee te trachten de negatieve denkbeelden die hier heersen een w al m eer positieve richting
te geven.

A ruba en de Antillen zijn volstrekt aihankelijk van w at er van buiten op de eilanden afkomt; er wordt nauwe
lijks m eer prim air geproduceerd. M en moet het dus hebben van dienstverlening aan klanten van buiten de ei
landen.
M et m edew erking van enige leden van de afdeling Antillen van de KN V I S zijn we op onderzoek uitgegaan.
Veel leidinggevende personen van overheid en bedrijfsleven zijn bezocht en geïnterviewd, w aarbij bleek dal er
wel degelijk positieve ontw ikkelingen gaande zijn. M aar het gaat niet allem aal vanzell.
Een groot deel van deze special is gewijd aan de m ogelijkheden en onmogelijkheden van de Antillen. W e ho
pen dat er in N ederland m aritiem e ondernemers zijn die op zijn minst geïnteresseerd raken en dat de negatie
ve meningen in ons land over dit deel van ons Koninkrijk worden weggenom en.

De hoofdredacteur

Meestal gaan de historische
beschouwingen over de
Antillen niet verder terug
dan het jaar 1499, toen een
Spaanse ontdekkingsexpeditie onder commando
van Alonso de Ojeda en
vergezeld door Amerigo
Vespucci en Juan de la
Cosa, de eilanden Curaçao
en Bonaire bereikte.
l 500 jaar voor onze jaartelling
echter arriveerde op de oor
spronkelijk onbewoonde eilan
den een volk, afkomstig uit het
gebied rond de Orinoco-rivier,
dat via het noordwesten van
Venezuela gekomen was.
Deze mensen, later door de Spanjaarden 'in
dianen' genoemd, waren boeren en leefden in
een groot aantal dorpjes van elk ongeveer
200 personen. Men neemt aan dat de rotste
keningen in de grotten die op veel plaatsen op
de eilanden voorkomen, van deze mensen af

A

komstig zijn.
Na hun eerste bezoek in 1499 bezochten de
Spanjaarden de eilanden nauwelijks. Later,
rond 1515, zijn deze indianen in aantal gede
cimeerd door de uitgebreide 'slave raids’ van
de Spanjaarden. In 1634, toen de Nederlan
ders in het bezit van de eilanden kwamen,
werden bijna alle aanwezige indianen gede
porteerd omdat zij potentiele spionnen voor
de Spanjaarden zouden zijn. De zeer weinige
die op de eilanden waren overgebleven, wer
den geleidelijk geabsorbeerd door de Afri
kaanse en Europese bevolking die zo langza
merhand de eilanden waren gaan bevolken.
In 1795 konden nog maar vijf volbloed oor
spronkelijke indianen op Curaçao gevonden
worden. Op Bonaire en Aruba waren ze in de
19de en 20ste eeuw echter nog steeds aan
wezig.
Uiteindelijk blijken de uit Afrika en Europa af
komstige 'immigranten’ de belangrijkste bij
drage te hebben geleverd aan de culturele en
genetische ontwikkeling op Curaçao. Op Aru
ba is het culturele en genetische beeld be
langrijk bepaald door de Europeanen en de
onginele indianen. Op Bonaire bestaat een

Fig.1 Paleis van de Gouverneur in Willemstad.

drievoudig mengsel van Afrikaanse, indiaanse
en Europese invloeden. Op ieder eiland, en
misschien iets meer op Curaçao vanwege het
sterker commerciële karakter, zijn culturele
invloeden aanwezig van Chinezen, Arabieren,
Joden, Indiërs, Venezolanen en mensen uit
Madeira.

Staatkundige .structuur
Op 15 december 1954 ondertekende Konin
gin Juliana in de Ridderzaal te 's-Gravenhage
een verdrag waarin Nederland zijn laatste ko
loniën, Suriname en de Nederlandse Antillen,
een vrijwel volledige zelfstandigheid van be
stuur gaf. Dit verdrag, genaamd het “Statuut
voor het Koninkrijk der Nederlanden”, werd
op 25 november 1975 gewijzigd. Op die da
tum trad Suriname uit het Komnknjk der Ne
derlanden en werd een geheel onafhankelijke
republiek. Het Koninkrijk der Nederlanden be
stond vanaf die datum nog maar uit Neder
land en de Nederlandse Antillen, bestaande
uit de eilanden Anjba, Bonaire, Curaçao (ook
wel ABC-eilanden genoemd) en Saba, Sint-Eustatius en Stnt-Maarten, (de zogenoemde Seilanden). Daar kwam op 1 januari 1986 verarv
denng in. Op die bewuste datum ging voor
Aruba de zogenoemde Status Aparte in en
kreeg dit eiland een zelfstandige status ton
nen het Koninkrijk der Nederlanden, Deze Sta
tus Aparte werd verkregen na een langdunge
politieke strijd en bekrachtigd tijdens een rorv
de-tafelconferentie in maart 1983. Het Koninknjk der Nederlanden bestaat momenteel
dan ook uit dne autonome gebiedsdelen, te
weten Nederland, de Nederlandse Antillen én
Aruba. De eilanden Bonaire, Curaçao, Saba,
Sint-Eustabus en Sint-Maarten vormen sedert
1 januari 1986 de Nederlandse Antillen.

Met de naam Antillen (afgeleid van het legerv
darische eiland Antilia, waarvan men in de vijf
tiende eeuw beweerde dat het tussen WestEuropa en Oost-Azie moest liggen, maar dat
nooit werd gevonden) wordt de eilanden
groep aangeduid die zich uitstrekt van de
noordoostpunt van Zuid-Amerika tot aan Florida in NoordAmerika. Deze eilandengroep
wordt min of meer omsloten door de Golf van
Mexico, de Canbische Zee en de Atlantische
Oceaan, en bestaat uit een bonte verzameling
van voormalige koloniën of huidige overzeese
gebiedsdelen, kroonkoloniën en departemerv
ten van verre mogendheden.
De langgerekte eilandenboog beslaat zo'n
3300 kilometer en wordt onderverdeeld in
drie groepen: de Bahama Eilanden nabij Flonda, de Grote Antillen waartoe onder andere
de eilanden Cuba, Harh en de Dominicaanse
Republiek (Hispaniola), Jamaica en Puerto Rico behoren en de Kleine Antillen waartoe de
Amerikaanse Maagdeneilanden als St.-Thomas, de (voormalige) Britse eilanden als Montserrat, St.-Lucia, Anguilla, Antigua, de Franse
eilanden als Martimque en Guadebupe en Aru
ba en de Nederlandse Antillen behoren.
Bij de Kleine Antillen wordt ook nog een onder
scheid gemaakt tussen de zogeheten Boven
windse Eilanden en Benedenwindse Eilanden.
Deze verdeling dateert nog uit de tijd van de
zeescheepvaart en vindt haar oorsprong in de
ligging van de eilanden ten opzichte van de
noordoostpassaat; dat is een krachtige wind
die van het midden van de Atlantische Oceaan
voortdurend in de richting van de evenaar
waait. De Nederlandse eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten (waarvan het noordelij
ke gedeelte Frans grondgebied is en dat on-

Ftg.2. Koninginnedag in Willemstad.

der het departement van Guadeloupe valt) lig
gen ten noorden van deze noordoostpassaatwind en dus boven de wind. Aruba, Bonaire en
Curaçao liggen aan de zuidzijde en dus bene
den de wind in de nabijheid van tiet Zuid-Amerikaanse continent. De afstand tussen beide
eilandengroepen is circa 900 kilometer. Af
hoewel de Antilliaanse eilanden sterke over
eenkomsten met elkaar vertonen - mede
dankzij de ligging, de fysische en de klimatolo
gische omstandigheden - zijn er ook grote
verschillen die vooral ontstaan zijn door de
staatkundige situatie die per eiland sterk ver
schilde. De Britten, Fransen, Spanjaarden en
Nederlanders veroverden in voorgaande eeu
wen menig eiland en brachten zo een verbrok

zeventiende eeuw werd Curaçao een belang
rijke doorvoertiaven en opslagplaats voor Afri

tje mee wilden pikken van het hoge welvaarts
peil dat de olie-industrie met zich mee had ge

kaanse slaven. Deze slavenhandel duurde tot
het eind van de achttiende eeuw. Er ontstond
op het eiland door de eeuwen heen een grote
en goed ontwikkelde handelsstand en een op
merkelijke internationaal georiënteerde handelsgeest. Nadat Venezuela en Colombia on
afhankelijk waren geworden, bleef Curaçao

bracht. De gestegen koopkracht en de sterke
bevolkingsgroei betekenden een grote impuls
voor de dienstverlening en snel floreerde de
ze als nooit tevoren. Automatisering van het
olieraffinageproces had echter tot gevolg dat
het aantal werknemers in deze industrietak
gestaag terugliep en in de jaren v»|ftig nam de
werkloosheid - een tot dan nauwelijks bekend
verschijnsel - sterk toe. Aan het begin van de
jaren tachtig passeerde het werkloosheidscij

een belangrijke handels- en havenplaats, tot
dat Venezuela in 1881 een wet uitvaardigde
waarbij voor alle producten afkomstig uit de
Nederlandse Antillen invoerrechten moesten
worden betaald. Dit had tot gevolg dat het
bloeiende handelsverkeer langzaam maar ze

fer op Curaçao zelfs de 20 procent.
Momenteel is ruim 13 procent van de totale
beroepsbevolking op Curaçao werkloos.

een verscheidenheid in taalgebruik.

ker afnam. Vanaf 1850 tot aan de komst van
de oliënndustrie was het dan ook droevig ge
steld met de handel op Curaçao. De voor
naamste middelen van bestaan waren
scheepvaart, landbouw en hoedenvlechterij.

Ondanks de opkomst aan het eind van de ja
ren vijftig en begin zestig van een geheel
nieuw middel van bestaan, het toerisme, is de

Antilliaanse economie

De vestiging van de Shelkaffinaderij op Cu

huidige situatie structureel en is een oplos
sing op korte termijn niet voorhanden. Men

De economie van de Nederlandse Antillen in
het algemeen en die van Curaçao in het bij

raçao in 1918 betekende een ommekeer. De
economie van Curaçao ging met sprongen

zonder berust hoofdzakelijk op drie pijlers, te
weten de verwerking van ruwe olie, de toeris
tenindustrie en de dienstverlening. Tot de

vooruit en de welvaart steeg tot ongekende
hoogten. Er ontstond volop werkgelegenheid
en de lonen die in de olieindustrie betaald
werden, waren vele malen hoger dan in ande

keling tot stand die uiteindelijk heeft geresuf
teerd in grote verschillen in staatkundige
organisatie, uiteenlopende cultuurpatronen en

komst van de olienndustrie in 1915 en de olie
raffinaderij in 1918 was de handel verreweg
de belangrijkste bron van inkomsten. Reeds in
de zeventiende eeuw floreerde de handel op
Curaçao dankzij de goede ligging ten opzich
te van het ZuidAmerikaanse vasteland en de
voortreffelijke natuurlijke havens. Er bloeide
toen een levendige illegale - in principe was
het handelsrecht alleen voorbehouden aan
Spanje - handel op tussen deze Nederlandse
kolonie en de Spaanse bezette gebieden in
het noorden van Zuid-Amerika. Halverwege de

re bedrijfstakken het geval was, met als ge
volg dat veel minder rendabele vormen van
bestaan langzaam maar zeker verdwenen.
Maar ook de visserij, de landbouw en na ver
loop van tijd de hoedenindustrie liepen in be
langrijkheid terug. In de beginjaren van de olieindustrie was er op het eiland zetfs een tekort
aan arbeidskrachten en was import hiervan
noodzakelijk. Uit andere Caribische eilanden.
Suriname en zelfs uit Madeira werden arbeids
krachten aangetrokken, die graag een graan

heeft grote verwachtingen van het toerisme,
dat inmiddels (na de olie en offshore) urtgegroeid is tot de derde belangrijke bron van in
komsten.
Tot aan het begin van de jaren tachtig steeg
het toerisme op Curaçao, dat opgesplitst kan
worden in het cruisetoerisme en verblijfstoerisme, gestaag. Na 1980 stagneerde het en
liep het zelfs terug. In het belang van de werk
gelegenheid heeft men plannen ontwikkeld
om het toerisme te stimuleren. Zo worden de
hotels opgeknapt en probeert men via recla
mecampagnes en dergelijke de toerist te at
tenderen op de vele toeristische attracties die
het eiland bezit. Vooral het goede klimaat en
de ideale watersportomstandigheden vormen

Als we de situât* op Aruba en de Nederland
se Antillen vergekjken, zien we dat op het ge
bied van economisch potentieel de laatste
veel meer te bieden heeft. De Antillen, door
de omvang van de markt (de Antillen bestaan
mt vijf eilanden), de bevolkingsgrootte en een
grotere economische verscheidenheid. Cu
raçao is het grootste van de vijf eilanden met
ongeveer 140.000 inwoners.
Curaçao en Aruba liggen beide vlak voor de
kust van Venezuela. De internationale zakelijke financiële- en dienstensector van Curaçao
is echter veel uitgebreider dan die van Aruba.
Op beide eilanden staat deze activiteit onder
aanzienlijke druk door nieuwe belastingmaat
regelen, afspraken en richtlijnen die in de
OECD landen en de Verenigde Staten zijn in
gevoerd, met de bedoeling de zogenaamde
'tax havens' te elimineren.
De industriële sector van Curaçao is ook veel
meer ontwikkeld dan die van Aruba. Op beide
eilanden staan raffinaderijen. Maar de invloed
van deze raffinaderijen, die door buitenlandse
Fig.3. Gezicht op Otrobanda over Piasa Piar.

daarbij het voornaamste thema. Ook het zo
genoemde kooptoerisme, in het bijzonder
vanuit Venezuela en via Amerikaanse cruise
schepen, wordt door middel van reclamecam
pagnes gestimuleerd. Het eiland geniet dan
ook bekendheid als een van de belangrijkste
Shoppmg Centres in the Canbbean. De deva
luatie van de Venezolaanse bolwar heett ech
ter een negatief effect op het kooptoerisme
vanuit Zuid-Amerika gehad, zodat ook hier
sprake is van een teruggang. Het aantal toe
risten vanuit Europa is de afgelopen jaren ge
staag gegroeid, waarbij Nederland voorop
loopt en inmiddels is uitgegroeid tot de
grootste markt.
De laatste jaren probeert Curaçao zich vooral
ook als een financieel zakencentrum te profi
leren. In het kader hiervan werd bijvoorbeeld
een International Trade Center Curaçao ge
bouwd. Er bestaan diverse plannen om Cu
raçao als financieel dienstencentrum verder
uit te bouwen. Al met al is de economische si
tuatie van Curaçao echter nog steeds verre
van rooskleung en zal men zich de nodige in
spanningen moeten getroosten teneinde het
hoge werkloosheidscijfer terug te dnngen.

Vooruitzicht
De Antilliaanse economie heeft een goed
vooruitzicht op economische groei, maar het
vooruitzicht hierop hangt voor een groot deel
af van de capaciteiten van de autoriteiten. Zij
moeten de verschillende hervormingsproces
sen implementeren die nodig zijn om de eco
nomische groei te laten gebeuren.
Deze conclusie kan worden getrokken uit een

analyse die gemaakt is door de ABN-AMRO
Bank van de economische vooruitzichten van
zowel de Nederlandse Antillen als Aruba, die
begin dit jaar is gepubliceerd.
Zowel de Nederlandse Antillen als Aruba vor
men, samen met Nederland, een deel van het
Koninkrijk. Nederland heeft de volle verant
woordelijkheid voor de defensie en buitenland
se zaken. Aruba werd een gelijkwaardige part
ner in het Koninkrijk in 1986 toen dit eiland uit
de Antilliaanse groep trad.

oliemaatschappijen worden beheerd, op de
economie van beide eilanden is zeer beperkt.
Zij hebben alleen een duizendtal werknemers
in dienst.
Zoals in de meeste Canbische gebieden is toe
risme een van de activiteiten die goede voor
uitzichten biedt voor groei en ontwikkeling op
Aruba en de Antillen volgens de ABN-AMRO
analyse. Beide eilanden hebben een aantrek
kelijk klimaat, zijn politiek stabiel en hebben
geen last van bovenmatige cnrmnaliteit.

A ruba
De economie van Aruba staat echter op een

Fig.5 Na gedane a rb e id .....

hoger perf dan die van de Nederlandse Antil
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len. Dit is volgens de analyse het gevolg van
een succesvolie ontwikkelingsstrategie die

In tegenstelling tot Aruba, zegt de analyse, is
de prestatie van de toeristensector alleen

het eiland voor de toeristensector heeft ont
worpen en ingevoerd. Toerisme is de belang

maar zwak geweest. Het eiland Curaçao, tuf
voorbeeld, ontbeert een duidelijk strategie ten
aanzien van de ontwikkeling van zijn toeristen
industrie. Kort geleden heeft het eiland een

rijkste steunpilaar van de eilandeconomie.
Met ongeveer 7000 hotelkamers heeft de
toeristenbranche zich gericht op het aantrek
ken van de betere toenst uit de Verenigde
Staten. Met een gemiddelde bezettingsgraad
van 77% die wijst op een effectieve marketing
van de doelgroep en de hoge kwaliteit van de
producten en diensten, genereert het toeris
me een aanzienlijk inkomen voor het eiland.
De economie van Aruba vertoont indrukwek
kende groeicijfers in de laatste jaren, volgens

blijft laag, waarschijnlijk ten gevolge van de
ongunstige locatie van de olieraffinaderij en
de onvoldoende service aangeboden door de

Dit laatste alleen als de overheid er in slaagt
om alle maatregelen uit te voeren om de na

toeristensector zelf. Men beweert dat het me
rendeel van de vakantiegangers die Curaçao
kiezen voor hun verblijf, komen uit de Europe

economie had niet alleen tot gevolg dat de
werkloosheid daalde, maar was ook de oor
zaak van een verstevigd vertrouwen van in

is dan die van Curaçao, heeft het toerisme op
St. Maarten zwaar geleden in de negentiger
jaren door het passeren van een aantal wer

vesteerders in de toekomst van Aruba en een
toename van het aantal immigranten vanuit

velstormen over het eiland.

reld.
Volgens de analyse zal de economische groei
afnemen tot 2,5% in 2001 ten opzichte van
3% in het jaar 2000. Dit wordt veroorzaakt
door de verwachte verminderde groei van de
Amerikaanse economie, die vooral invloed zal
hebben op de toeristensector. Op de lange

De Antilliaanse economie, zo gaat de studie
verder, wordt gekenmerkt door een negatie
ve groei. Dit is voornamelijk te danken aan het
slechte presteren van de exportsector en een
afname van de binnenlandse vraag naar goe
deren en diensten. Het eerste heeft voorna
melijk te maken met het achterblijven van de
ontwikkeling van de toeristensector. Deze
was met in staat om te concurreren met ande

van 3% verwacht.

re bestemmingen op de internationale markt,
door een laag niveau van investeringen. De af

Toch is er enige zorg bij de Nederlandse over
heid met betrekking tot de wil en het in staat
zijn om voorzichtigheid te betrachten in het
beheren van de openbare gelden.

name van de binnenlandse vraag wordt, vol
gens de analyse, geweten aai een gebrek aan
vertrouwen bij investeerders om raeuwe activi
teiten te ontplooien, een verdere stijging van

termijn wordt echter een gemiddelde groei

belastingverhogingen door de overheid om de
tekorten op de begroting te verminderen
De ABWAMRO studie verwacht over 2001

droeg in begin 2001 nog slechts 1% van het
bruto binnenlands product. De groei van de

Latijns Amerika en andere delen van de we

Een andere factor die de bmnentandse vraag
naar goederen en diensten beïnvloedde, was

öatwf genomen tot het vergroten van de ca
paciteit van de accommodatie, maar de
gemiddelde bezettingsgraad van de hotels

se middenklasse en dat zij minder geld uitge
ven dan de Amerikaanse toeristen.
De toeristenindustrie van St. Maarten richt
zich in eerste instantie op de Verenigde Sta
ten als bron. Ofschoon deze meer succesvol

de ABN-AMRO analyse. Als gevolg hiervan is
het verschil tussen de publieke inkomsten en
uitgaven geleidelijk verminderd en dit be

de werkloosheid en de groeiende emigratie
van hoger opgeleide mensen naar Nederland.

een nul-groa van de economie, maar in 2002
toch een groei van 2%.

tionale economie en de overheidsfinanciën te
verbeteren.

Interview s
Zoals reeds eerder aangegeven is een tiental interviews afgenomen door de re
dactie om overtieidsfunctionarissen en ondernemers zelf te laten vertellen wat
men voor mogelijkheden ziet in de Antillen.

Gevolm achtigd M inister van de
Nederlandse Antillen

JüL

Kabinet van de G evolm ach tigd e M inister
van d c Nederlandse Antillen

Op 5 april van dit jaar werd als voorbereiding
voor de reis een bezoek gebracht aan de Ge
volmachtigd Minister van de Nederlandse Arv
tillen, Dr. C. De Hasetti op het Kabinet in Den

Om in de behoefte aan kennis vanuit Neder
land en andere landen te voorzien is een werk
vergunning op de Antillen niet meer nodig.
Na te zijn voorzien van allerlei informatie door
het Hoofd Voorlichting, mevrouw drs. Karin
Fraai, werd dit aangename bezoek afgeslo
ten.

A nthony Veder & Co. N.V.

Haag.
Daar zijn we geïnformeerd over de achter
gronden en grote lijnen van de situatie en het
beleid.
De heer De Haseth is gematigd positief in zijn
mening over de ontwikkeling van de Antillen.
Er zijn veel positieve maatregelen genomen
maar die moeten verder ontwikkeld worden
en daar is hulp, inzet en doorzettingsvermo
gen voor nodig.
“Het toerisme is kernactiviteit”, zegt hij, "en
daan/oor moeten ondersteunende maatrege
len voor worden genomen en moet het parti
culier initiatief worden gestimuleerd. Er is fi
nanciële steun door Nederland tn het
vooruitzicht gesteld maar dan moeten wel
aan bepaalde voorwaarden worden voldaan.
Hiervoor wordt advies verkregen van IMF/We
reldbank."
Daarnaast worden andere ontwikkelingen niet
vergeten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar
mogelijke ondersteunende offshore-activiteiten, zoals het verlenen van faciliteiten en repa
ratiemogelijkheden.
“De infrastructuur moet natuurlijk ook niet ver
geten worden", benadrukt hij, “energie- en wa
tervoorziening zal worden uitgebouwd ten be
hoeve van at deze activiteiten, waarbij vooral
moet worden ingespeeld op de behoeften van
de raffinaderij op Curaçao”.
Teneinde de unieke ligging van Curaçao ten
opzichte van het Amenkaanse continent maxi
maal uit te buiten, wordt de ontwikkeling van
de haven krachtig aangepakt. Een overeen
komst is afgesloten met de haven van Rotter
dam voor samenwerking op dit gebied. Bo
vendien zijn taxfree zones’ ingencht bij de
haven en het vliegveld ten behoeve van de in
ternationale handel.
De Haseth: "De haven van Willemstad is al de
tweede haven van het Koninkrijk”.

A n th on y V eder & Co. N.V.
Na aankomst op Curaçao betrof het eerste in
terview de firma Anthony Veder & Co. N.V. Wij
spraken met de heer E.R. Camstra, Managing
Director.
Het bedrijf verzorgt een wekelijkse scheep
vaartdienst met Nederland, Miami, het Verre
Oosten en de Middellandse Zee als agent. In
die functie organiseert Veder ook allerlei acti
viteiten die samenhangen met het bezoek van

schepen aan de haven, zoals het regelen van
sleepdiensten en wat kort geleden gebeurde,
het op milieuveilige manier lossen van de la
ding van een uitgebrand containerschip. Al
met al een vrij gecompliceerde functie.
De heer Camstra: “Er is op Curaçao een goe
de infrastructuur voor ons bednjf en een
transparante wetgeving doordat deze op Ne

derlandse leest is geschoeid. Dit gegeven
moet worden uitgebuit om de Nederlandse
Antillen door middel van de handelsplaats Cu
raçao een vooraanstaande plaats te geven.
Het is hier op Curaçao eenvoudiger om ver
gunningen te krijgen dan op de rest van het
continent. We hebben in dit opzicht ook de
maximale medewerking van de douane”.
De lijnvaart verkeert in een constante en sta
biele situatie, volgens Camstra. Dit is voorna
melijk het gevolg van de in- en doorvoer van
lading. Dit wordt ook bevorderd door de Vnje
zone' bij de haven, die intussen alweer te klein
is. Maar er zijn plannen deze uit te breiden.
De import is louter voor de locale behoefte en
is derhalve niet zo groot. Het betreft de mate
rialen voor de bouw van resorts. Er is prak
tisch geen utiliteitsbouw. Er is momenteel wel
enige extra import vanwege de upgrading van
de raffinaderij en de energiecentrale. Het be
treft voornamelijk gerede onderdelen vanuit
de VS en het Verre Oosten. Aangezien de raf
finaderij sinds de overname belastingvrijdom
geniet, diept dit met erg op.
Wat offshore betreft: Er is enige tijd geleden
een productie/distributieplatform gebouwd in
de Caracasbaai door Heerma/Shell met be
hulp van de “Balder”. Dit zou meer moeten ge
beuren; de bouwplaats en de situatie is uniek

en voor de Antillen is hier nog wel wat te ver
dienen.
“De cruiseschepen die Curaçao aandoen zijn
in aantal verminderd, maar bevatten per schip
tegenwoordig wel meer passagiers," zegt
Camstra, “ Dit blijft een zaak van belang en
het aantal ligplaatsen voor cruiseschepen is
onlangs uitgebreid met een nieuwe ‘megapier1
SCHIP «
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terwijl er nog een tweede m de piammg ts. Bo
vendien is het havenbednjf van Curasao ISO
9002 gecertificeerd en zijn alle klassrftcabebureaus surveyors beschikbaar.’

C urasao I’ort Services Inc. N.V.

Cf « T i n t o

Cura^ao Port Services

IS O 9 002

De CPS presenteren zich als “Stevedores and
Terminal Operators”. De heer Karel Jan 0. As
ter is de Managing Director. Hij ontving mij in
een leuk gebouw waarvan het ontwerp geba
seerd was op gestapelde containers. Het ge
sprek werd geopend met het opsommen van
de sterke punten van de haven van Curaçao.
Heel belangrijk is de natuurlijke infrastructuur,
Het is een natuurlijke haven die geschikt is
voor schepen tot 40 voet (12,2 m) diepgang.
Dat wil dus zeggen: geschikt voor de derde
generatie containerschepen tot 3000 TEU.
Een tweede heel belangrijk punt is de be
trouwbare juridische status op Curaçao. Zo
wel regering als financiële branche is geba

Thans is men nieuwe gestandaardiseerde laaden lossystemen aan het ontwikkelen met soft
ware die het geheel stuurt. Naast containers
worden er ook bulkladtngen verwerkt. Nedlbyd
heeft enige tijd een vast distnbutiepunt op Cu
raçao gehad, maar dat is helaas vervallen om
dat men overging op een andere conference.

seerd op degelijke (Hollandse) principes en
dat wordt in de zakenwereld als zeer positief

In maart 2000 is het havenbedrijf geslaagd
voor ISO 2002. leder werknemer is heeft
thans een vaste functie en is daarnaast opge
leid voor een tweede functie, zodat ze multi

ervaren in een deel van de wereld waar be
trouwbaarheid met altijd tot een van de be
langrijkste eigenschappen wordt gerekend.

functioneel zijn.
De haven van Curaçao wordt nu de 'most dependable port in the Caribbean' genoemd.

In de 18de en 19de eeuw werd de koffie en
cacao vanuit ZuidAmerika in Curaçao overge

S.E.L. M aduro & Sons
(Cura^ao), Inc.

laden voor verdere distributie. In 1919 kwam
de oliemarkt tot leven en werd op Curaçao
een raffinaderij gebouwd. De aan- en afvoer
door tankers was de oorzaak van een enorme
ontwikkeling van de haven. Daarnaast werd

(m)
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In een gesprek met de Managing Director, de
heer Hugo Meijer, bleek dat Maduro Shippmg
voor 95 % op de 'cruise' markt opereert. De

De organisatie van de haven paste zich aan
doordat in 1939 een samenwerking tussen

firma beseft dat zij een belangrijke tak van de
vooruitgang van de Antillen m de hand heeft.

de diverse organisaties op gang kwam. De
stuwadoors sloten zich aaneen en de organi
satie ontwikkelde zich in de loop der jaren. In

De cruisemarkt ondergaat een gestage groei;
het aantal schepen wordt wel minder, maar
de schepen worden groter. Daarom is de

1960 kwam de cruisevaart langzaam op
gang en in 1975 kwam de containerisatie van

bouw van de mega-pier buiten de haven een
goede greep geweest en worden voorberei
dingen getroffen voor een tweede mega-pier.

720 werkers in vaste dienst met een vast
(laag) loon die werden doorbetaald als er
geen werk was.
In 1980 kwam een adviescommissie tot de
conclusie dat men het beste af was met het
model cf. de haven van Rotterdam, d.w.z, het
hele havengebied in eigendom van de over
heid en de exploitatie door een private onder
neming. In 1982 ontstond de Curaçao Port
Authonty (CPA) als overheidsinstantie.

tracht deze functie voor Curaçao te verster
ken. De haven zou dan gaan dienen als aanleverpunt voor de bevoorrading van de
Canbean. Dit geldt ook voor de bemanningswïsselmgen. Op dit punt werken de autoriten
ten en de douane goed mee en immigratie is
ook geen probleem.
De raffinaderij (230.000 barrels per dag)
heeft ook een grote behoefte aan toeleverin
gen, speciaal door de 'upgrading' dte onder
handen is. Het grootste belang voor Curaçao
bestaat echter alleen urt de levermg van ener
gie en water. Andere behoeften blijven voor
het grootste deel buiten de invloedssfeer van
de Antillen.
Wat regelmatig te berde wordt gebracht is
dat het jammer is dat de njst en suiker door
voer naar Nederland is gestopt vanwege de
marktbescherming van de EU.

S.E.L. Maduro & Sons (Curaijao), Inc.

voor het noodzakelijk onderhoud van de tan
kers een reparatiewed met dok gebouwd.

de grond.
In die tijd vormde men ook een pool van ca,

hoefte aan een goede bevoorrading en men

Het is daarom belangrijk dat Willemstad en de
rest van Curaçao aantrekkelijker worden voor
toeristen. Langzaam maar zeker komt dan
ook de renovatie van gebouwen en huizen op

Cura^Ao D rydock Company, Inc.
Curasao Drydock Company. Inc.

“De CDM is heel langzaam en voorzichtig op
weg naar een betere toekomst,” zegt Steven
Marcano, Communication & International Ma
nager, “ Wij zijn sinds 1999 bezig met de re
paratie en onderhoud van cruiseschepen. In
januari van dit jaar hadden we de “Nordic Empress”, in april de "Fascination” van Carnival
en in september verwachten we de "Freewind”.

gang.
De wintertijd is normaliter het hoogseizoen
voor cruises. Carnival Cruises echter komt al
het hele jaar door elke veertien dagen langs
en de mogelijkheid bestaat dat dit eens per
week wordt.
De cruise-schepen hebben een enorme be

Het plan van de werf is om overeenkomsten
met de rederijen te sluiten voor tenminste drie
crutse-schepen per jaar voor onderhoud en
reparatie. Ook kijkt men naar de grote olie
maatschappijen die voor hun schepen vaste
onderhoudscontracten kunnen sluiten.

Dit zal de nodige voorbereiding en investerin
gen vergen. Op dit punt is van de overheid
niets te verwachten en ook niet vanuit Europa.
Daarom worden de oude werfmstallaties stuk
voor stuk vervangen en worden nieuwe toege
voegd. Zo zijn er al een nieuwe sewageplant,
vier generatoren en een stoomketel. Het
luchtcompressorstation is pas geheel ver
nieuwd.
De werf is gecertificeerd voor ISO 9002 en
men gaat trachten ook aparte afdelingen van
het bedrijf te laten certificeren.
Het probleem is dat er veel mensen zijn weg
gaan; er is nu grote behoefte aan geschoold
personeel. Er werken al veel mensen uit Vene
zuela, Colombia en Portugal.
Er is behoorlijke concurrentie vanuit de VS,
terwijl de plaatselijke kosten, zoals manuren
en energie, nog steeds hoog zijn.
Maar Steven Marcano heeft er vertrouwen in
dat met een scherp oog op de kosten, een
goede organisatie met een vooruitziende blik
en een goed personeelsbeleid de werf in
staat zal zijn voldoende klanten aan te trek
ken.

IW zal worden beoordeeld. Hieronder valt
ook een herziening van het belastmgregiem.
Onder dit laatste valt ook het ‘domicilie verle
nen’. Dit betekent dat vennootschappen van
buiten de Antillen daar een plaatsvervanger
kunnen aanwijzen, waardoor sommige zaken
kunnen worden afgehandeld onder de Antilli
aanse wetten. Seacon Management kan dit
regelen en beheren.
Dit betekent onder andere dat schepen onder
Nederlandse vlag op de Antillen kunnen wor
den geregistreerd. Het schip voert dan wel
daadwerkelijk de Nederlandse vlag, maar bemanningszaken zijn soepeler te regelen en er
wordt geen winstbelasting geheven; wel een
tonnagetax. De wetgeving op o.a. de veilig
heid is hetzelfde als in Nederland.
‘Bare boat charters' kunnen ook in de Antillen
worden ondergebracht.

Rcsort "Santa Barhara Plantation”

Seacon Management N.V.
AT
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M anagem ent
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Finumïal Services & Corporale Muruixement

Seacon Management is een bedrijf dat Finan
cial Services & Corporate Management als
diensten aanbiedt. We hadden daar een ge
sprek met de heer Ton Pennings, dat in het al
gemeen ging over de economische achter
gronden van de Antillen en in het bijzonder
over de speciale positie van de ‘Nederlandse
vlag' op schepen in de Antillen.
Pennings: “Curaçao is verwend door een lan
ge periode van voorspoed van voor de twee
de wereldoorlog tot aan eind jaren ‘70. Er was
werkgelegenheid genoeg door de raffinaderij
en al de daarvan bestaande bedrijven. Men
sen werden op grote schaal aangenomen,
vaak meer dan er werkelijk nodig waren. Be
gin 1980 werd echter de raffinadenj gesloten
en de offshore zakte in. Er kwam dus veel
minder belasting binnen. Toch heeft men op
veel manieren mensen in dienst gehouden en
Curaçao werd een soort sociale werkplaats.
In de jaren 1993 -1995 werd door de regenng onder leiding van de heer Poumer het

S P A N I S H
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Resorts zijn niet in de eerste plaats maritieme
onderwerpen, maar als het gaat om jachtha
vens ‘mannas', dan is er wel wat interessants
te zien.
We zijn uitgenodigd op de “Santa Barbara
Plantation" aan het “Spaanse Water' in Cu
raçao.
We zijn ontvangen door de heer Edward.E.
Jonckheer, managing director en daarna
rondgeleid door de heer Y.Z. Krauss.
Santa Barabara is een oude plantage op het
terrein waarvan op een oppervlakte van 1200

roer omgegooid en werd een begin gemaakt
met het bestuur te reorganiseren.”
Nederland wtlde wel helpen, maar verlangde
een behoorlijke vinger in de pap. De regenng
wilde dat niet en na veel gepraat is afgespro
ken dat Nederland de Antillen financieel gaat
steunen onder bepaalde voorwaarden zoals
een goede reorganisatie, hetgeen door het

A N TIILIS

Fig.3. De huidige jachthaven.

ha het resort zich bevndt. Het bestaat urt 780
ontwikkdbare kavels, terw^l er een z.g. masterplan is voor nog 530 kavels. Het te bebou
wen gebied ligt rondom de Tafelberg. Er
komt een golfbaan en een eigen water- en
energievoorziening.
Er is al een kleine jachthaven nabij “Barbara
Beach”, maar een grotere met 400 ligplaat
sen zal worden gebouwd in de “Fmkbaaf. De
ze 'marma' is beschermd tegen de ZW-deming
na een orkaan door een landtong.
Er moet een kleine ‘shipyard’ komen en een
verkoopmagazyn voor onderdelen. Een be
langrijk punt is dat het buiten het hurricane-gebiedligt.
Voor investeerders vanuit het Koninkrijk is 60
millioen Antilliaanse gulden beschikbaar voor
de onrendabele top. Nederlandse jachtbou
wers kunnen hun jachten hier 'showen'.

Directie Scheepvaart en
M aritiem e Zaken
De Directie Scheepvaart en Maritieme Zaken
is ook belast met de scheepvaartinspectie in
de Nederlandse Antillen.
Wij zijn te woord gestaan door de directeur de
heer B.MJ. Komproe en mevrouw Lapré.
Het 'Antillenregister' kwam hier ook ter spra
ke. Zoals al in een ander interview vermeld,
moet men, indien men vrijstelling van winstbe
lasting geniet, wel tonnage belasting betalen.
Dit is echter aanzienlijk minder dan winstbe
lasting. Er is ook nog een verschil tussen het
Nederlandse register en het Antilliaanse regis
ter voor wat betreft de Nederlandse kapitein.
In het Antilliaanse register moet er in principe
een Nederlandse kapitein aan boord zijn,
maar het hoeft niet. In Nederland altijd, behal
ve als er geen beschikbaar is.
De taken van de Directie zijn verder:
• Stimuleren van het maritieme bedrijf.
• Stimuleren van het nautisch onderwijs.

Het bedrijf is gestart in 1977 en heeft zich re
gelmatig urtgebretd Momenteel houdt men
zich bezig met de volgende zaken:
• Onderhoud en controle CO,-blussers van
schepen en grote gebouwen (hotels).
• Controle COinstallaties aan boord van
schepen.
• Onderhoud en reparaties aan reddmgvlotten.
• Verkoop EPIRS's en het programmeren
daarvan.
Verder de verkoop van:
• Hijsbanden en stroppen {tot 38 mm).
• Touw en staalkabels.
• Rookmaskers en zwemvesten.
• Luchtdrukslangen.
• Lasapparaten.
Men is ISO 9002 gecertificeerd.
• Afhandelen privaatrechtere zaken.
• Behouden ‘bare-boat charter' register
• Hydrografische zaken.
• Contacten met IMO.

fo vanuit de Antillen naar Nederland.
De organisatie en de opleiding van personeel
voor de bestrijding van de oSevervuüng voor
de geheie Caribbean is gezamenlijk in handen

Sm it International (Antilies) N A’.

jÜ^J Smit International

van de VS en Nederland.
Bij hef stimuleren van het nautisch onderwijs
ss belangrijkste punt en wens: het opzetten
van een scheepvaartopleiding op lbo/mbo ni

Catis M arine Division N.V.

veau en een wsserifoptesding. Hulp vanuit Ne
derland zou daarbij zeer welkom zijn.
Voor wat betreft de twee taatste zaken heb
ben we nog gesproken met de heer L. van
Schaik. Hij is voor enige tijd door de Neder
landse overheid uitgeleend aan de "Regional
Marine Pollution Emergency Information and
Training Center Wider Caribbean" (REMPErïCCarib) met als standplaats Curaçao en een bu
reau bij de DSMZ. Hij heeft zich enige tijd na
mens de DSMZ bezig gehouden met
hydrografische zaken, onder meer met het or

"Van de 5 ciepzeehavens in het Koninkrijk lig
gen er dne m de AnOëen’ , zegt de Business
Unit Manager. Capl. L.CJ. van der Siutjs, “Dit
zijn de havens van WSemstad. Aruba en St.Eustatius. Logisch dat Smit internationale hter
een Business Unit' heeft gevestigd. Ook het
Station Caracas wordt bij Curaçao getrokken”.

M A R I N E DIVISION N.V.
Het bedri|f Catis heeft zich voornamelijk ge
specialiseerd in veiligheidsartikelen en goed
gekeurde hulpmiddelen voor de scheepvaart.
Bovendien mogen zij diverse reparaties ver
richten en veiligheidskeuringen uitvoeren.

Smit heeft op Curaçao de beschikking over
twee boten die assistentie verlenen aan sche
pen (tankers) die afmeren in de Builenbaal. De
andere havens van Curaçao worden bediend
door de KTK. Natuurlijk kan sleepbootassister>
te worden verleend aan in problemen verke

De 'director1, mevrouw Goilo-Sperwer stond

rende schepen op volle zee. De beide maat
schappijen werken echter uitstekend samen

ons te woord.

als op grotere schaa) assistentie nodig is.

ganiseren van het zenden van betrouwbare irv
Interviews doorJ.M . Veltman
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W) ja a r C itro in actie

CITRO

V rijw illig e retldingtliensten

De gedachten van het groepje bur
gers, dat op 5 mei 1976 ten overstaan
van notaris Mr.R.J.A. Palm de stichting
Citizens Rescue Organization of the
Netherlands Antilles (CITRO) oprichtte,
was niet nieuw. In Engeland en Neder
land werden in 1824, dus 177 jaar ge
leden, particuliere zeeredding organi
saties gesticht, die nu tot de
leidinggevenden in de wereld behoren.
it zijn de Britse RNLI en de Ne
derlandse KNRM. Deze organi
saties hebben samen meer
mensen in nood op zee gered,
dan Curaçao aan inwoners telt!
Wat bij de initiatiefnemers op
Curaqao de doorslag gaf tot de oprichting van
een particuliere zeeredding organisatie was
het feit dat er onvoldoende mensen en midde
len waren om aan deze basiseis van het red
den van mensen in nood op zee gevolg te ge
ven. Enkele pogingen van de Centrale
Regering om hier wat aan te doen, gaven
geen resultaat, terwijl de schaarse middelen
door veroudering en afbouw van het Defensie
apparaat steeds ontoereikender werden.
Bewaarde krantenverslagen uit die |aren ge

D

ven soms een schokkend beeld: met alleen
van het gebrek aan middelen en de vele onge
lukken op zee met dodelijke afloop, maar ook

De “Citro 1 " (Foto Curd Evertsz).

van een overheid die niet geïnteresseerd was
om van aangeboden Amerikaanse hulp ge
bruik te maken!

Hoe het begon
De oprichters, die mets meer konden inbren
gen dan 100 gulden oprichtingskapïtaal, had
den een ontwikkelingstraject in gedachten,
dat na 25 jaar volkomen is geslaagd. In eer
ste instantie kon naar het voorbeeld van de
United States Coast Guard Auxiliary een
groep gemotiveerde motorjacht eigenaren
bereid worden gevonden om onder de vlag
van de CITRO - de afkorting van de nogal lan
ge stichtingsnaam - mee te werken aan het
reddmgwerk op zee. Ten tweede werd met
een een afspraak tot samenwerking met de
toenmalige commandant van de Marine

Luchtvaart Dienst op Hato gemaakt, alwaar
twee jaren eerder het Redding Coördinatie
Centrum was gevestigd. Hierna volgde een
periode, waarin oefeningen werden gehouden
en enorme aandacht aan voorlichting werd
besteed. Helaas verleende de toenmalige
overheid geen enkele vorm van steun en was
men voor wat betreft de financiële middelen
geheel afhankelijk van de medewerking van
particulieren en later eveneens het bedrijfsle
ven.
Toch bleef er een groot probleem: het ontbre
ken van eigen reddingboten, waarmede snel
ler en efficiënter op noodgevallen kon worden
gereageerd, dan met particuliere boten het
geval was.
Bovendien waren deze boten - hoe groot en
goed ook gebouwd - met altijd opgewassen
tegen de zeer ruwe zeecondrties, die rondom
ons eiland voorkomen.

W at niet lukte
De CITRO trachtte ook op de andere eilanden
van de Nederlandse Antillen reddingstations
op te richten, waarbij Engeland als voorbeeld
gold. De Britse RNLI is zelfs in het onafhanke
lijke Ierland belast met het zeereddingwerk!
Mensen redden is met aan nationalistische of
andere gedachten gebonden, maar alleen
aan het vervullen van een menselijke plicht.
Gelukkig zijn er thans op alle eilanden - dank
zij particulier initiatief - onafhankelijke zeered
ding organisaties actief en thans wordt er
naar gestreefd om deze in federatief verband
samen te brengen.
Ook gelukte het met om volledige inhoud te
geven aan de internationaal door de ICAO (In
ternationale Burger Luchtverkeer Organisatie)
voorgeschreven eis - voortvloeiende uit een ir>

temationaal verdrag waaraan de Nederlandse
Antillen is gebonden - dat elke aan zee of
breed water gelegen luchthaven, over midde
len moet beschikken om luchtvarenden (dus
passagiers en bemanmng) te redden indien
hun vliegtuig onverhoopt op zee zou moeten
noodlanden. Later toen de CiïRO de beschik
king kreeg over een aan ICAO normen beant
woordende reddingboot, werd er van geen
enkele zijde hulp ontvangen om een afrit aan
Raya Canoa te realiseren, alhoewel de DOW
kosteloos een prachtig ontwerp maakte!

Keerpunt
Na 14 (aren te hebben gewerkt met particulie
re motorjachten en geleende vaartuigen,
kreeg de CiïRO dank zij medefinanciering
door SEDE ANT1A de beschikking over een

kmg krijgt over alle technische kennis.
Met veel vreugde denken de vrijwilligers terug
aan de uitmuntende samenwerking met het

zeer snelle reddingboot, dte aan alle mogelijke etsen beantwoordde. Tien jaar geleden
werd deze boot onder de naam CiïRO 1 in
gebruik genomen en honderden mensen kon

336 squadron der Koninklijke Luchtmacht,
die thans in Kustwacht verband wordt geconti
nueerd met de Marine Luchtvaart Dienst op
Hato Militair.

den behouden worden binnengebracht.
Daarna ging het snel: in 1993 kreeg de CiïRO
de beschikking over een kleine Duitse alumini
um reddingboot en in 1994 gaf de stichting
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschap
pij de eerste van een sene reddingboten in
bruikleen. Het betreffen de Zeeleeuw (die mo
menteel ongebruikt te Bonaire op het droge
staat) en de Cornélius Zwaan, waarmede de
CiïRO ook grote successen boekte en regel
matig de lokale pers haalde.

De CiïRO werkt ook prettig samen met de
Arubaanse SARFA en in de toekomst binnen
de in ontwikkeling zi|nde Federatie ook met
de andere eilanden van de Nederlandse Antil
len. De grote donateur blijft de KNRM, die in
middels tien uitstekende reddingboten naar
de Nederlands Antillen en Aruba heeft ge
stuurd. Helaas is één van deze boten op 16
oktober 1999 in orkaanbranding nabij Aruba
vergaan, waarbii de redders ternauwernood
aan de dood ontsnapten.

Sam enw erking
Het door velen met begrepen woord samen
werking heeft de CiïRO veel voordelen ge
bracht.
In lokaal verband werkt de CiïRO met de
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en
Aruba uitstekend samen. Internationaal is de
CiïRO lid van de prestigieuze International
Lifeboat Fédération, waarvan ongeveer 33 op
zeereddinggebied ontwikkelde landen deel
van uitmaken en mede daardoor de beschik-

Momenteel worden vrijwillige redders op kos
ten van de KNRM aan de wereldberoemde
Schotse school Maritime Rescue Internation
al opgeleid voor reddingbootbemannmgslid.
Als men deze school heeft doorlopen, durft
een geslaagde elke reddingactie onder aller
lei extreme omstandigheden aan. De Neder
landse Antillen en Aruba mogen er trots op
zijn zich op dit gebied onder de groten van
de wereld te mogen scharen!

Resultaten
De CITRO heeft n haar 2Sjang bestaan op elke
noodoproep gereageerd. Ten tijde van de het
varen met motorjachten, moest er twee keer
een reddingacöe worden afgebroken omdat
het te hulp snellende jacht tengevolge van de
buitengewoon hoge golven, zelf in moeilijkhe
den kwam. In de penode van 14 jaar, waarbii
met agen jachten werd gevaren, werden naar
schatting 214 personen veilig aan land ge
bracht.
Officiële statistieken - zoats sedert 1990 het
geval is • werden met bijgehouden, hl de perio
de 1990 Vm 2000 werden er 491 gered,
waardoor het aantal geredden sedert de op
richting m 1976, tijdens de jaarwisseling 705
personen bedroeg.

Resume
Over de ervaringen van de CiïRO zou al een
lijvig boek kunnen worden geschreven. We
noemen nog het grote belang van de CITRO
Medico, waaraan negen artsen kosteloos hun
beste krachten wijden.
Aan de CiïRO Sea Auxiliary, waarin de motor
jachten van weleer met nieuwe eigenaren/vrijwilligers participeren en nog steeds uitrukken,
als de CITRO met meerdere noodgevallen te
gelijk wordt geconfronteerd. Ten tenslotte
moet de helaas niet meer functionerende
CiïRO Air Auxiliary worden genoemd, waarin
sportvliegers ten tijde van onvoldoende be
schikbaarheid van militaire vliegtuigen grote
resultaten wisten te bereiken.
Allen van de CiïRO kunnen terugzien op een
emotionele periode van 25 jaar, waarbij grote
vreugde werd afgewisseld door droefheid of
teleurstellende ervaringen. Gelukkig, dank zij
de financiele en materiele steun van het be
drijfsleven en de burgerij heeft de CiïRO het
gered.
De tijd van bedreiging met opheffing is thans
voorbij en met vertrouwen zien bestuur, vrijwil
ligers en hun achterban de komende 25 jaar
tegemoet.
(Overgenomen uit de “Antillean Navigator”, uit
gave 39 van mé - juli 2001.)

C uraçao Towage Com pany L td .
K om paniadi Tou Korsou E xploitatie Maatschappij N.V.
Interview met de heer L.C. Stacie, General Manager van KTK
De sleepvaart maatschappij Kompania di Tou
Korsou Exploitatie Maatschappij N.V., ge
woonlijk KTK genoemd, is een honderd pro
cent dochtermaatschappij van de Curapao
Ports Authority N.V., de exploitatie maat
schappij van de havens van Curaçao.
De KTK is in feite een voortzetting van de Curapaosche Scheepvaart Maatschappij N.V.,
een dochteronderneming van de Shell, die tot
1985 de eigenaresse was van de grote olie
raffinaderij op Curapao, alsmede de olie-installaties aan de Bullenbaai en de Caracasbaai.
In het jaar 1985 besloot de Shell haar activitei
ten op Curapao te beëindigen en verkocht al
haar bezittingen voor een symbolisch bedrag
aan het eilandgebied Curapao.

De onderneming verricht alle sleepboot assistenties in de havens van Curaçao en de terri
toriale wateren van dit eiland, maar met uit
zondering van de Builenbaal, alwaar het bij de
raffinaderij behorende grote olieoverslagbedrijf met een capaciteit van 17 miljoen barrels
is gevestigd. Het werk wordt daar verricht
door Smit International (Antilles) N.V., die al
daar de beschikking heeft over twee krachti
ge sleepboten.
Tussen deze twee sleepbootmaatschappijen
heerst er een goede verstandhouding, waarbij
afspraken zijn gemaakt om elkaar bij te staan,
wanneer zulks nodig is. De KTK beschouwt
Smit als een goede buur.

I3o K T K nu

De sleepboten JAROII en de enkele jaren ge
leden bij Damen in Nederland gebouwd LIMA II
beschikken allebei over een maximum 'bollard
pull' van 63 ton. De laatste sleepboot is van
het type ASD 3211 en is uitermate goed
manoeuvreerbaar. Wegens de vraag naar
zeesleepwerk is de KTK sinds 1998 ook op
dit gebied actief geworden. Men heeft thans
drie kapiteins in dienst met zeesleepervaring
en de KTK heeft de sleepbootuitrusting aan
gepast voor langere reizen, die thans nog

IX> Vloot
De sleepbootmaatschappij Kompania di Tou
Korsow is thans een moderne onderneming
met een vloot van twee grote sleepboten en
een zestal loodsboten, die tevens ingericht
zijn voor lichter sleepwerk.
De maatschappii staat onder leiding van de
heer L.C. Stacie, een persoon met moderne
management opvattingen en tegelijkertijd vol
interesse voor het uit 70 personen bestaande
personeel.

Als u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u h e m m o rg e n in huis: o n ze u itg e b re id e catalo gu s. Een o ve rzic h te lijk
b o e kw erk van 3 6 pagina's w aa rin u

een c o m p le e t lev e rin g s p ro g ra m m a
van a lu m in iu m p ro d u k te n en
h alffa b rik a te n a a n tre ft. W ij ku n nen
m eestaf u it v o o rra a d leveren.

voornamelijk binnen het Caribisch gebied wor
den verncht.
De loodsboten hebben een vermogen van
250 pk, maar hebben in voorkomende geval
len kleinere zeeschepen in veiligheid ge
bracht, die op kritische plaatsen plotseling
met een motorstoring werden geconfron
teerd. Voorts zijn deze boten actief bij het aanen afmeren van grote cruiseschepen bij de
Mega-pier, hetgeen bij harde wind soms heel
wat vakmanschap van de bemanning vereist.

Vakbekwaam heid
Toen de heer Stacie vier jaren geleden het di
recteurschap op zich nam, heeft hij meteen
het bedrijf doorgelicht en kwam toen tot de
ontdekking, dat vergrijzing en onvoldoende di
ploma’s in het licht van de steeds grotere
vaartuigen met zwaardere geïnstalleerde ver
mogens het bestaan van de onderneming in
gevaar zouden kunnen brengen. De heer Sta
cie is toen in samenwerking met het Regio
naal Opleiding Centrum Zeeland een studietra
ject begonnen, dat inmiddels tot goede
resultaten heeft geleid en nog steeds wordt
voorgezet, (zie artikel hierover elders in dit
blad).

GIZOM

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

Tel. (05 98 ) 61 57 38. Fax (05 98 ) 61 23 52

Zeevaartopleiding op Cu ra^ao
Interview met de Keer L.C. Stacie

Enige jaren geleden sloot het Eilandsbestuur

Zeevaartcursussen

van Curaçao de op dit eiland gevestigde
Scheepvaartschool, een LBO die een
scheepsgezellen opleiding verzorgde ten be

Toen een inventarisatie van de behoefte zijn
beslag had gekregen, werd besloten om lo
caal twee cursussen te starten. Eén cursus
Stuurman Kustvaart met Aanvulling en de an
dere cursus voor Scheepswerktuigkundige A.
Het bleek mogelijk om locaal leerkrachten te
vinden, terwijl er af en toe leraren structureel
van de ROC óverkwamen om tussentijdse op
leidingen te verzorgen en verder inventarisa
tie van de vorderingen te maken.
De heer Stacie heeft toen de lesuren voor de
cursussen in nauwe samenwerking met de
ROC Vlissingen en de Scheepvaart Inspectie
uitgewerkt, waarbij de locale coördinatie in
handen was van de heer Rob St. Jago, loods

hoeve van zówet de locale scheepvaartbedrij
ven als voor elders gevestigde scheepvaartondernemingen.
De sluiting heeft tot gevolg gehad, dat er
geen enkele vakbekwame persoon op LBO ni
veau locaal meer beschikbaar kwam en zulks
in een tijd, waarin de IMO alleen nog maar toe
staat om gediplomeerde bemanningsleden
op elk niveau op schepen te werk te stellen.

Locale behoefte
Het sleepvaartbedrijf KTK werkt geheet met
locale mensen, die door zelfstudie de des
tijds verplichte diploma’s hadden gehaald,
t.w. Stuurman Kustsleepvaart en Motordrijver. Oorspronkelijk was één kapitein in het
bezit van het diploma Tweede Stuurman
GHV. Twee andere kapiteins bezaten het
middelbare MAROF diploma en respectieve
lijk SKA met aanvulling.
Afgezien van de leeftijd, die gemiddeld op
vijftig jaar lag, vond de heer Stacie, dat er
iets moest worden gedaan om de achter
stand in het opleidingsniveau bij de andere
kapiteins en werktuigkundigen in te halen.
Gesprekken met de Kustwacht voor de Ne
derlandse Antillen en Aruba, de BOPEC (Bo
naire), alsmede Smit International (Antillen)
N.V. wezen uit, dat men ook daar dezelfde
behoeften koesterde.

O riëntatiereizen
De heer Stacie heeft eerst oriëntatiereizen in
het Caribisch gebied gemaakt en bezocht
de zeevaartscholen in Venezuela, Trinidad
en Cuba. De Cubaanse zeevaartschool komt
zeer professioneel over, maar is sterk mili
tair gericht.
Toen besloot de heer Stacie in Nederland
kennis te maken met de nautische opleidin
gen in Rotterdam en Vlissingen. Aangezien
op Curaçao relatief veel ex-stuurlieden wo
nen, die in Vlissingen hun opleiding hebben
genoten, viel de keus uiteindelijk op het in
die stad gevestigde Regionale Opleiding
Centrum.

te Bonaire.
Al het lesmateriaal en de lesroosters werden
daarna overzichtelijk gebundeld.
Terwijl de gedachte van de heer Stacie was
gericht op het verkrijgen van voldoende be
kwaam personeel, was hij in feite bezig de
grondslag te leggen voor modern zeevaartonderwijs volgens Nederlandse uitgangspunten
op Curaçao.
De vergaderzaal van het KTK werd als lesruim
te ingericht en voorzien van PC’s en audiovisu
ele middelen om de cursussen te ondersteu
nen. Het enthousiasme bij de cursisten was
hoog.
Na anderhalfjaar studie slaagden 11 perso
nen voor het diploma SKA en 12 van de 13
cursisten voor het A-diploma als scheeps
werktuigkundige.
Alle examens stonden onder toezicht van het
Nederlandse Directoraat-Generaal Goederen
vervoer te Rotterdam.
Van Nederlandse zijde bestaat er belangstel
ling om na te gaan, of er mogelijkheden be
staan om het zeevaartonderwijs op Curaçao
vastere vorm te geven.
Het kostenelement speelt hierbij een grote
rol. In dit geval lagen de kosten tussen Nafis.
10.000 en Nafls. 20.000 per cursist, die
door de respectievelijke bedrijven werden ge
dragen. Voor individuele geïnteresseerden is
het uitermate moeilijk om een dergelijk be
drag op te brengen. Bovendien moet een der
gelijke persoon over een inkomen beschik
ken, hetgeen betekent, dat men evenals in

deze cursussen, is aangewezen op avondstu
die.
Wegens de enorme behoefte aan gediplo
meerde zeevarenden in Nederland, zou een
zeevaartopleiding in de West zeer aantrekke
lijk kunnen zijn, indien genoeg kandidaten die
aan de vereisten kunnen voldoen, beschik
baar zouden zijn. Dit is nog een punt dat nade
re initiatieven verlangt, aangezien er locaal
geen enkele vorm van voorlichting over de
studiemogelijkheden voor zeevarende beroe
pen wordt gegeven.

Special Antillen

Voor zover bekend, werd de eerste serieuze poging
om de zeevisserij op grotere schaal te beoefenen
gedaan door de heer Teun Blok, die in 1951 - dus nu
een halve eeuw geleden - met een motorkotter van
Scheveningen naar Curaçao vertrok.

A

angezien de toenmalige infra

importeerde vis van hoge kwaliteit, waarvoor

structuur op Curaçao ontoerei
kend was - er waren onvoldoen
de koel- en vriesruimtes,
onvoldoende binnenlandse af

hi) in de hotelsector en bij de locale inwoners

zet mogelijkheden en ontoerei
kende vervoersmogelijkheden naar het buiten
land - heeft de heer Blok de zeevissenj
gestaakt en heeft zich daarna toegelegd op
dienstverlening in de haven.
De lokale visserij wordt beoefend met zee
waardige vissersvaartuigen variërend van een
soort open sloepen tot ca. 9 meter lange
vaartuigen met een kajurtje. Deze laatste ge
bruiken sleeplijnen en zorgen voor de behoef
ten van de lokale bevolking. Gewoonlijk ver
trekt men ‘s morgens heel vroeg naar zee en
brengt dan omstreeks 17.00 u. de vangst
aan wal.
Ongeveer negen jaar geleden vestigde een
andere Europese Nederlander zich op Cu
raçao, de heer Cor Gouw. Hij begon met een
viswinkel genaamd het Hollands Vispaleis en

een grote afzet vond.

heidstoezicht, waardoor de kwaliteit wordt g e
garandeerd en helaas is de lokale infrastruc
tuur daar nog met op ingesteld. Dit zou van
overheidswege moeten worden opgelost en

I)e ontwikkeling van de
zeevisserij

daarmede zou een nieuw exportproduct kun
nen worden gecreeerd.

Een belangnjk leverancier van zeevis aan het
Hollands Vispaleis is de Firma Den Heyer uit
Scheveningen, alwaar de heer Arie Zuurmond

De op het gebied van voedselimport moeilijke
regelgeving van de Verenigde Staten heeft
echter geen problemen met de tonijn uit Cu

Marketing Manager was.
Sedert twee |aren is de heer Zuurmond met
23 jaar ervaring op het gebied van de import

raçao, mits geleverd door een bedrijf met een
goede naam. Thans wordt er per vliegtuig
naar Miami tonijn en zwaardvis geëxporteerd.

en export van zeevis, partner van de heer Cor
Gouw en vooral belast met de ontwikkeling

Er was nog een andere interessante ontwikke

van de visserij en export van ws.
Destijds importeerde de fa. Den Heyer tonijn
uit Oman, maar op een gegeven moment

ling: de Nederiandse Antillen en Aruba bezit
ten nu een internationaal erkende economi
sche vissenjzone, die zich tot 200 zeem ijlen
ten noorden van Aruba, Bonaire en Curaçao

maakte de Europese regelgeving de import
van tonijn uit dat gebied onmogelijk en ge

uitstrekt. Het is een gigantisch zeegebied en
sedert de indienststelling van de K ustw acht

zocht werd om vanuit het Canbische gebied
tonijn te importeren. Helaas, volgens deze
zelfde regelgeving mag Europa geen tonijn uit

voor de Nederlandse Antillen en Aruba op 2 3

Curaçao importeren. Wat is het geval? De Eu
ropese regels vereisen een bepaald over

lanuan 1996, houdt de Kustwacht nu vanuit
de lucht en middels zgn. cutters toezicht op
de integriteit van dit zeegebied. Het totaal
aantal door het land verstrekte vergunningen
S C H I P « W E R F * ZEE
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A n tilliaan se w ater

bedroeg 30, inclusief de vergunningen aan
eigen schepen en voor de EFZ van de Sababank. Aan de Venezolanen werden 13 vergun
ningen afgegeven (van meer dan 13 aanvra
gen), maar deze zijn inmiddels verlopen. Er
zijn 18 nieuwe aanvragen die echter zeker
met allemaal gehonoreerd kunnen worden.
Kortom, de voorwaarden voor een succesvol
le zeevisserij waren volop aanwezig, wat ont
brak was een eigen vissersvloot.

D e beoefenin g van de zeevisserij
Besloten werd, dat het Hollands Vispaleis een
zeevisserijbedrijf zou opzetten onder de
naam van Blue Caribbean Seafood N.V.
Vorig jaar werd een in Trinidaó in de Verenigde
Staten gebouwd vissersvaartuig aangekocht,
genaamd BigEye, optimaal ingericht voor zo
wel de visserij als de navigatie met elektroni
sche instrumenten, waaronder het GMDSS
systeem. Het schip is bemand met zes opva
renden en vaart onder de Antilliaanse vlag.
De BigEye werd ingericht als ‘longltner’, een
wijze van vissen, die men een eeuw geleden

beugvisserij noemde. Het is een enorme lan
ge lijn (soms 30 zeemijlen lang), die zich op
een bepaalde diepte onder de oppervlakte be

een bepaalde ziekte (ciguatera), die kan lei
den tot voedselvergiftiging.

vindt en waaraan aas is bevestigd. De lijn
wordt horizontaal gehouden middels boeien

Inmiddels is een tweede vissersvaartuig in ge
bruik genomen, genaamd "Made my Day” .

en aan het begin van de lijn bevindt zich een
grote boei met radarreflector en zendertje,

Vangstresultalen

die kan worden gepeild.
Dit visserijbedrijf houdt zich aan de moderne
regels van verantwoord vissen, waarbij wordt
vermeden, dat dolfijnen, haaien en zeeschild
padden worden gevangen. Men heeft twee
zeer ervaren mensen in dienst, nl. een Cana
dese kapitein en een Canadese consulent. De
ze hebben samen 40 |aar ervaring met longltners en hebben een systeem ontwikkeld,
waarbij watertemperatuur, dieptes en stro
mingen worden gebruikt als parameters. Met
andere woorden, er wordt op een diepte ge
werkt, alwaar alleen de gewenste vis zich op
een bepaald moment van de dag zich bevindt.
Voorts wordt met gevist in gebied, waarvan
bekend is, dat de voedselketen van vele vis
sen, w.o. barracudas, kan zijn besmet met

Gemiddeld wordt per week 2.000 kg vis ge
vangen en in scherfijs bewaard. Het ijs wordt
aan boord aangemaakt. Gemiddeld blijtt een
vissersvaartuig 5 tot 12 dagen op zee.
Momenteel draait men nog 'break even’, maar
de vooruitzichten op een tonende exploitatie
zijn gunstig.
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IN T E R N A T IO N A L AIR P R E IG H T
& S t A r R EIC H I S E R V IC E S

PIPINGSYSTÏM EN VO OR

Miami
Europe
Far East

Puerto Rico
Netherlands
Panama

Sche e psbou w
Precisiepiping

G a s- en olie
industrie

• CNC-buigwerk
Pijp uithalen

M a c h in e b o u w
Air Freight Division:

Sea Freight Division:

Halo Handling Building
Suite 112. Curaçao
Phone: (599-9) 868-9874
Fax (599-9)868-9201

Maduro Plaza
Curasao
Phone:(599-9) 733-1591
Fax: (599-9) 733-1599

M o d u le b o u w

M o to re n bo u w

E-mail: seawings,ops@madurosons com

Website: www.seawings.an

M U LT I NV

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

Autocad, Microstation, Nupas.

Multi NV: Kapelanielaun 13 I) 9140 Temse - B
Tel: +32/3/710.58.10-F ax : + 32/3/710.58.1I
E-mail: info@nrulti.be
Web: http.V/www.multi.be

INDUSTRIAL MODULAR
P I P I N G A SS E MB L Y SYSTEMS

P ro m e s V an D o o r n e
Promes Van Door ne is een i n te r n a t i o n a a l
opererend a d vo c a t e n k a n t o o r met v e s ti g i n 
gen op Curapao en A r u b a , en, door asso
ciatie met Van Door ne ( v oor he en Trenité
van D o o r n e ) , in A ms t e r d a m , Brussel en
Londen.
Onze specialisten staan c li ë nt e n bij in alle
j u r i d i s c h e aspe cte n van i n t e r n a t i o n a l e
ha nde l, tr anspor t, c h ar t e r i n g , ladingschades, a a n v ar in g en , scheepsbeslagen en v e i 
l ingen, scheepsregistratie, scheepsreparatie en f in a nc i e r i n g e n .
Contactpersonen:
Freek e F. Kunst (ext. 150)
E-m ai! k u n st@ p ro m es-van d o on ie.com
J.M . Randolph Statius van Eps (ext. 2 2 3 )
E-m ail van ep s@ p ro m es-van d o orn e.co m
B ij spoedeisende gevallen buiten kantooruren bel:
+ 5 9 9 9 561 2 3 7 8
Julianaplein 2 2 . P.O. Box 5 04,
W illem stad, C u raçao, Nederlandse Antillen
Tel: + 5 9 9 9 461 3 4 0 0 , Fax: + 599 9 461 2023

* OCEAN TOWAGE
* HARBOR TOWAGE

* OFFSHORE PROJECTS
* MAINTENANCE SERVICES
•TRANSPORT

* SALVAGE
* RIG SUPPLY SERVICES

P.O .B . 3017 - C u ra ç a o , Neth. Antilles
Tel. 4612712

Fax 4613376

M aritiem e excursie
voor jongm aatjes
De KNVTS trakteerde op 5 juli 2001 een groep schoolkinderen uit Bonaire op
een bezoek aan het Maritiem Museum Curaçao hetgeen door alle deelnemers
bijzonder is gewaardeerd.
bezoekers in huis gehad zoals de Gouver
ijdens de jaarvergadering begin
neur van de Nederlandse Antillen met echt
mei 2001 van de KNVTS afde
genote en ook de Commandant Zeemacht
ling Antillen op Curaçao werd
actie ondernomen om geld in
Caribisch Gebied. Na voorafgaand overleg te
te zamelen teneinde kinderen
Bonaire en Curaçao kwam donderdag 5 juli
2001 als de datum uit de bus voor een ex
van het basisonderwijs in de An
van deze groep schoolkinderen, 20 in
tillen de gelegenheid te geven om cursie
een be
zoek te brengen aan het Maritiem Museum
totaal, uit Bonaire om kennis te maken met
de maritieme geschiedenis en de haven van
Curaçao.
Curaçao. Vier dames werkzaam bij de FED

T

Deze inzamelingsactie was een groot suc
ces en het resultaat was dat, behalve school
kinderen van Curaçao, ook die van Bonaire
de mogelijkheid is geboden om een excursie
te maken naar het Maritiem Museum Cu
raçao in combinatie met een havenrondvaart
in de St. Annabaai en het Schottegat te Cu
raçao. De keuze te Bonaire viel op kinderen
van de verschillende lagere scholen op dit ei
land die in de middaguren hun huiswerk ma
ken en ook bijles krijgen, o.a. met behulp van
computerprogramma's uit Nederland, bij de
stichting “Fundashon pa Ensenansa i Desaroyo” (FED).
FED heeft een goede naam en dit instituut
heeft in de loop der jaren een aantal bekende

vergezelden deze enthoustaste groep jonge
lui tijdens de excursie op 5 juli in Willemstad.
Als eerste programmaonderdeel was er de
rondvaart 's morgens van ongeveer een uur
met een jonge dame van het maritiem muse
um als actieve gids, die de kinderen in de
landstaal, het Papiamento, uitleg gaf-over de
bijzonderheden van de haven zoals de containerterminal, het CDM-dok en de cruise- en
tankerfaciliteiten. Daarna was deze dame
ook de gids voor deze groep kinderen in het
Maritiem Museum Curaçao. Dit museum had
juist enige dagen eerder een uitbreiding vol
tooid van het gedeelte over de geschiedenis
van de Koninklijke Marine en Korps Mariniers
in de West. Met grote belangstelling werd

door de groep schoolkinderen uit Bonaire
gekeken en geluisterd naar wat in dit muse
um wordt gepresenteerd aan de bezoekers.
Na de vaartocht en het museumbezoek wer
den deze schoolkinderen uit Bonaire en hun
begeleiders gastvrii onthaald met een gratis
lunch aangeboden door de directie van hotel
Plaza op Curaçao. Deze lunch bestaande uit
kip, fntes, appelmoes en een koele dronk
viel bi|zonder in de smaak bij iedereen.
Als sluitstuk van deze excursie op 5 juli 2001
door de groep schoolkinderen uit Bonaire
stond op het programma een ontvangst in
de middag bij de Gouverneur van de Neder
landse Antillen in Fort Amsterdam. Daarbij
kregen de kinderen en hun begeleiders een
rondleiding door het Paleis van de Gouver
neur met een toelichting over de geschiede
nis van deze residentie en werkomgeving
van de Gouverneur als de Antilliaanse verte
genwoordiger van het staatshoofd in het Ko
ninkrijk der Nederlanden. Tijdens het bezoek
aan de Gouverneur werden deze |onge gas
ten uit Bonaire getrakteerd op een koele
drank en icecream hetgeen door de jongens
en meisies in de prachtige tuin van Fort Am
sterdam no. 1 met veel plezier werd genut
tigd. Al met al een waardig eind aan een inte
ressante excursiedag waaraan verscheidene
personen hun medewerking hebben ver
leend, zeker ook KNVTS-leden.

Jan Mol was coördinator van de excursie en
is KNVTS-contactpersoon op Bonaire.
De groep
schoolkinde
ren uit Bonai
re van de
Fundashon pa
Ensenansa I
Desaroyo met
begeleiders
bij de rond
vaartboot van
het Maritiem
Museum Cu
raçao na de
vaartocht
door de ha
ven. Rechts
achter nog
net te zien de
opengezwaai
de Koningin
Emmabrug,
de pontjesbrug (Foto:
EmyMol).

R efin eria Isla (C ura^ao) S.A .
Vanwege zijn geografische positie en
prachtige natuurlijke haven is Curaqao
al sinds het koloniale tijdperk gebruikt
als een handelsplaats tussen Europa
en Amerika en als haven om kolen te
bunkeren.
Toen in 1914 het Panamakanaal werd
geopend, werd de positie van Curaçao
steeds belangrijker.
Fig. 1. De Isla Raffinaderij (Foto J.M. Kooijman)

n 1910 startte de systematische olie-excapaciteit kan alleen worden gehaald, indien

• polymeren;

er een noodsituatie in de brandstofvoorziening bestaat. Getuige de raffinage gedurende
de Tweede Wereldoorlog, toen het niet bruik
bare asfalt in een zgn 'asfaltmeer' werd opge
slagen.
Een economische raffinage capaciteit ligt tus

•
•
•
•
•
•

sen de 210.000 en 230.000 BPD en die
wordt momenteel gehaald.

• asfalt;
• als bijproduct: zwavel.

G rootte van de raffinaderij

Los- en laad faciliteiten
Er zijn twee grote terminals op Curaçao, te

werden de diepzeehavens Caracasbaai en

De grootste raffinaderij van het Caribisch ge
bied is gelegen op het Amerikaanse maag
deneiland St. Croix. De capaciteit is 500.000
BPD. Deze raffinadenj behoort aan HESS,

weten:
1. Emmastad.
2. Bullenbaai.

Builenbaal gebouwd.
In 1975 werd de olieindustrie in Venezuela ge
nationaliseerd. Daarvoor was de raffinaderij

maar in werkelijkheid heeft de Venezolaanse
PDVSA hierin een belang van 50%.
De gemiddelde raffinaderijen op het vasteland

Ad 1. Emmastad behandelt ca. 800 schepen
per jaar. Kleinste schepen 1.050 dwt en de

verbonden met de Companma Shell de Vene
zuela, maar deze kwam nu los te staan van de
olie-mdustrie in Venezuela. Vanwege de afhan

van de USA hebben een raffinage capaciteit
van 100.000150.000 BPD. Dit betekent, dat
de ISLA raffinaderij op Curaçao tot de grotere

grootste 90.000 ton dead weight.
Ad 2. De Bullenbaai behandelt ca. 250 sche
pen per jaar. Toegankelijk voor beladen

kelijkheid van geïmporteerde ruwe olie werd
de positie van de raffinadenj steeds moeilijker.

raffinaderijen in de wereld behoort.

ULCC-ers tot 500.000 ton dead weight.

Import en export
Iu?n nieuw Itegin

De gemiddelde dagelijkse invoer van ruwe
olie bedraagt ongeveer 220.000 barrels van

Totaal aantal schepen 1.050 schepen per
jaar.

ploratie in Venezuela (in het Meer van Maracatbo) op 400 km afstand van Curaçao
door Caribean Petroleum, een maat
schappij die tot de AngloOutch Royal
Dutch Shell groep behoorde. De natuurlij
ke zeehavens en de politieke stabiliteit van Cu
raçao als deel van het Nederlandse Koninkrijk
waren belangrijke overwegingen voor Shell
om een raffinaderij op Curaçao te bouwen.
In mei 1915 startte de bouw, maar door de
Eerste Wereldoorlog, kwam pas de eerste
olie in 1918 naar de raffinaderij. Daarna pas
seerden perioden van variërende groei en

In 1985 werden gesprekken gestart tussen
de regeringen van Curaçao, de Nederlandse
Antillen, Nederland, Venezuela en Shell over
het stopzetten van de raffinaderij. In septem
ber 1985 werd besloten de installaties en de
terminals aan het eilandbestuur over te dra
gen. Op dezelfde dag werd er een 'Letter of
Intenf getekend door de Petróleos de Vene
zuela S.A (PDVSA) om de raffinaderij en de

159 liter elk.
Van deze aanvoer wordt ca. 8% aangewend
voor eigen gebruik, waaronder het affakkelen.
Lokaal wordt ongeveer 5 a 6 % voor lokaal
gebruik via CUROIL gedistnbueerd aan het ubliteitsbednjf AQUALECTRA en de pompsta
tions, daarbuiten nog 1% voor bunkers. CURGAS
distnbueert
propaangas
voor

O nderhoud

huishoudelijk gebruik, dit gedeelte is begre
pen m het hogergenoemde percentage voor

men door de Refinena Isla (Curaçao) en werd

lokaal gebruik.
De overblijvende 84% van het gedestilleerde
product wordt weer geëxporteerd.

Raffinage capaciteit
De maximum raffinage capaciteit is 330.000
barrels per day (BPD), maar dan werkt de raf
finaderij niet economisch, omdat men dan
een teveel aan bijproducten heeft, die ter
plaatse niet kunnen worden verwerkt. Deze

Om deze schepen te behandelen zijn een
groot aantal daartoe uitgeruste pieren beschik
baar en ruim voldoende tankcapaciteit. Zowel
in de Builenbaal als te Emmastad kunnen de
schepen 'slops' afgeven, maar dan mag deze
geen chemische bestanddelen bevatten.

terminals van het eilandbestuur te 'leasen'. Op
1 oktober 1985 werd het bedrijf overgenohet proces weer opgestart.

kerosine;
dieselolie;
gasturbine brandstof;
diverse distillaten;
stookolie, zowel hoog- als laag zwavelig;
smeeroliën;

De producten die bij het raffinageproces wor
den verkregen, zijn:
• LPG;
• verschillende nafta's
• benzine;

Om de installaties m goede staat te houden,
wordt continu onderhoud gegeven. Periodie
ke, geprogrammeerde 'shutdowns' van een
hele 'planf of aparte installaties voor onder
houd zijn een deel van het gewone werkpro
gramma.
Het onderhoud wordt uitgevoerd door het ei
gen, gekwalificeerde personeel van Refineria
Isla en door plaatselijke en internationale on
dernemers.

Zwaar transport
Evenals elke technische installatie,
vergt de raffinaderij Isla van Curaçao
regelmatige onderhoud, maar ook de
periodieke vernieuwingen van grote
technische installaties. Thans vinden
er een aantal ingrijpende verbouwin
gen plaats, waaronder verbeteringen
in het raffinage proces en de bouw van
een nieuwe elektrische centrale.
Htertoe worden de benodigde onderdelen per
schip naar Curaçao gebracht en aklaar ge
lost. Het probleem is, dat de raffinaderij alleen
accommodatie voor tankers heeft en niet
voor wachtschepen.
Indien het zware stukken betreft, worden de
ze gewoonli|k gelost aan de EEG kade van de
Curacaose Dok Maatschappij N.V., die met
een lengte van 400 meter en voorzien van
grote kranen, diepstekende schepen kan be
handelen.
Daarna dienen deze stukken via de openbare
weg op diepladers naar de raffinaderij worden
vervoerd. In de eerste plaats worden daartoe
speciale trekkers met diepladers vereist, die
op Curaçao met aanwezig zijn, omdat dit zeer
speciale transporten betreft, die weinig voor
komen. Om die reden moet dit materiaal in
het buitenland worden gehuurd, in dit geval
Venezuela, alwaar voor een enorme aardolie
industrie veel zware transporten plaats vin

Fig.2 Los- en laadfaciliteitenJn de Bullenbaai

Fïg.3. De raffinaderij neemt op Curaçao een belangrijke plaats in.

GROOT Wl
SuHisart
Brtevengat

den.
Een ander aspect dat heel veel voorbereiding
vereist, betreft het wegtransport, zoals tijdeliike aanpassingen in de bestaande verkeerssi
tuaties (bi|v. verkeerslichten boven de open
bare weg, draaicirkels etc.) en het maken van
afspraken met de verkeerspolitie,
De internationale lucht en zeetransport maatschappij SEAWINGS N.V, is een onderdeel
van de ruim 170 jaar oude S.E.L. Maduro &
Sons groep, die wegens haar kennis van za
ken met het totale landgedeelte van deze
transporten is belast, w.o. de inklaring, het
lossen, het huren van geschikte wegvervoermiddelen en de afspraken t.a.v. de verkeers
regeling en de infrastructuur (zoals het verwij
deren van straatmeubilair, dat het transport
kan bemoeilijken.
Onderstaande foto geeft dit wegtransport ge
deelte weer.
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Lloyd's Register, 's w erelds bekendste

bm

classificatie- en certificatie-instelling,

CUTRAFA N.V.
Voor Kroon Verhuur,

streeft in haar dienstverlening

het Repareren van Diesel,

doortastendheid en degelijkheid na.

In- & O utboord M otoren

Ons dienstenpakket om vat de classifi

en Trailers

catie en certificatie van producten,
Caracosbootweg 177, Curoqoo
Nederlandse Antillen
Tel: (599-9) 461 1048 - Fax: 465-0102
Portable: 669-9444

diensten, systemen, processen en
com plete installaties. Diensten waarbij
kwaliteit en betrouwbaarheid een alles
bepalende rol spelen. Onze specialisten

YAMAHA

hebben een breed werkterrein en
inspecteren, begeleiden, auditen en

BANCO Dl CARIBE

trainen m iddelgrote en kleinere, alsook
grote nationale en internationale
ondernemingen in de maritieme,
industriële en zakelijke dienstverlening.
V oor meer inform atie kunt u contact
opnemen met ons kantoor op Curaqao:

Ir- & Outboord Mo»oa

The financial institution that has you in m ind

ARUBA

H O RAIRE

V o n d e l la a n 31

T e l.: ( 2 9 7 ) 2 3 2 0 0 0
Fax: ( 2 9 7 ) 832422

K a y a G ran di 2 2
Tel ( 5 9 9 - 7 1 7 ) 7 5 9 5
F o x : ( 5 9 9 - 7 17 ) 5 1 5 3

B rjix h Stn Man»

Hr.ut J t PuikLi

Jan Noorriuynweg un
Tel (599-9) 869-4444
Fax <599-9) 8o9-4410

•

CURAÇAO
S c h o tle g a lw e g (Jo s t 2 0 5
T el (59 9 -9 ) 4 3 2 - 3 0 0 )
F ax (59 9 -9 )4 6 1-5 2 2 0

BrauchO irotauida

Breedestraiit (P) 3B
Tel <599-9)461-6000
Fax (599-9) 461-6044

41

ftoodsweg
Tel (599-9) 462-5050
Fax (599-9)402-5133

Lloyd's Register of Shipping
Fokkerweg 30
W illem stad, Cura«;ao
Always serving you belter

Postbus 3106, Cura<;ao
Telefoon +599 9 461 6201

_
S P E C IA L IZ E D IN FIRE FIG H TIN G & S A F E T Y EQ U IP M E N T
Certified s e rv ic e station for:
V IK IN G , RFD & DSB Life Rafts
- S a le s & S e r v ic e o f V ik in g , R FD & D S B life ra fts.
- P y ro te c h n ic s (D is tre s s H a n d F la re s, R o cke ts, S m o k e S ig n a ls,
L in e T h ro w in g A p p a ra tu s . M a n O v e r B o a rd L ig h t & S m o ke ).

J e .3

- E m e rg e n c y F o o d R a tio n s & D rin kin g W a te r.
- V a rio u s o th e r L ife s a v in g E q u ip m e n t (P F D 'S ).
- S u p p ly L ife b o a t & R e s u e B oats E q u ip m e n t.
- S e rv ic in g o f C 0 2 C y lin d e rs . A la rm 8 P ip e L in e (R e fillin g of
C 0 2 - c a r tr id g e s ) .
- S e rv ic in g a n d R e fillin g o f B re a th in g A p p a ra tu s .
• F ire E x tin g u is h e rs (C 0 2 , D ry P o w d e r & F o a m ) & S e rv ic e .
- M a n u fa c tu re r o f W ire -ro p e o r N ylon S lin g s & a la rg e se le ctio n
o f L iflin g E q u ip m e n t.
- E n g in e D e -G re a s e r. H a n d C le a n e rs & C le a n in g R ags.
- M a n ila N y lo n & P o ly p ro p y le n e 3 -s tre n g s ro pe.
- A n c h o rin g C h a in , G a lv a n iz e d o r S ta in le s s (M e tric ) 8 -1 6 m m .

Shottegatweg West 341
£ura§| 0, Netherlands Antilles
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

(5999) 868-3596
(5999) 869-0557
(5999) 560-3080 24hrs
(5999)869-6090

- M a rin e P ro d u c ts , d iffe re n t s iz e s o f F e n d e rs & B uoys.
• A la rg e c h o ic e o f H a rd w a re E q u ip m e n t.
- F u e l H o s e s , d iffe re n t s iz e s . H e a t-R e s is ta n t.
- A u th o riz e d d e a le r o f L O C T IT E p ro d u cts.
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M aritiem rech t op de A ntillen
Interview met Mr. Lex Gonzales
De heer Lex Gonzales oefent op Curaçao een juridische praktijk uit met als specialisatie maritiem recht. Hij is als advocaat
werkzaam bij het gerenommeerde advocatenkantoor Halley, Blaauw & Navarro. dat onder meer de beheerder van de Curacaose havens CPA N.V. als cliënt heeft.
Mr. Gonzales onderscheidt een aantal hoofd
onderwerpen, waarbinnen hij zijn maritieme ju
ridische ervaring aanwendt, namelijk: beslag
legging op zeeschepen; garanties, waaronder
P&l; veilingen; scheepsregistraties; juridische
aspecten van milieu; lading en verzekeringen;
en, algemeen, bevordering van maritiem juri
disch denken en handelen.

de eisen moet worden voldaan en waarbinnen

gebrek aan inkomsten van een schip, waarop

het schip niet kan worden geveild. De kortste
periode waarbinnen dit kan gebeuren is 40

een beslag rust, te voorkomen. In Rotterdam
kent men het Rotterdams Garantie Formulier

dagen en dan alleen indien het Gerecht mee
werkt door de Rechterlijke toestemming tot

waardoor de eisende partij de garantie krijgt
dat hij zijn geld krijgt. In Curaçao werkt Mw.

openbare verkoop te verlenen. In alle grote
havensteden heeft men bij de Rechterlijke
macht mensen, die ervaring hebben in de af

Mr. F. F. Kunst aan een Curaçaos Garantie
Formulier.

wikkeling van beslagen en die een idee heb

Beslaglegging op schepen
Vorderingen over en weer kunnen zich verta
len in beslaglegging op schepen, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt in conservatoir
en executoriaal beslag. Teneinde onttrekking
van het schip aan een dergelijk beslag te ver
hinderen, werd een schip in vroeger jaren ‘aan
de ketting gelegd', dus het stuurrad verzege
len middels een zware ketting. Ontsnappen uit
het Schottegat of de Annabaai van Curaçao is

ben van de grote financiële belangen die hier
bij een rol spelen.
Terugkomende op de kosten rondom de

zicht kleinschalig.

Crown Destiny kan het volgende als voor
beeld dienen: in die periode gaan de lopende
kosten door. Rente ongeveer US$20.000 per

Momenteel zijn de Nederlands Antilliaanse Re

dag, kosten van het aan boord houden van
een kernbemanning voor het in bedrijfsklare
staat houden van het schip, waaronder het in
bedrijf houden van de water en energie voor
ziening. Verder kosten op het gebied van be

vnjwel onmogelijk, omdat de zware drijvende
pontonbrug - die de haveningang afsluit - al
leen door de havenbeheerder wordt geopend

voorrading, communicatie en dergelijke en
tenslotte het ontbreken van inkomsten. Om

en alleen dan, als aan de vereiste formalitei

die reden trachten de belanghebbenden om

ten is voldaan.
Een ander geval was bijvoorbeeld het luxe Ve
nezolaanse jacht, dat bij de Curaçao Yacht
Club aan het Spaanse Water lag. Op dit schip
werd beslag gelegd en de eigenaar kreeg de
keus: of naar de Annabaai gaan of blijven lig
gen, maar dan zonder schroeven. Wegens de

Uiteraard is Nederland getalsmatig een ande
re markt, de Nederlandse Antillen zijn in dit op

de verkoop binnen de kortst mogelijke termijn
te doen plaatsvinden. Helaas kost het nog wel
eens grote moeite om deze procedure - die
ongeveer een uur van de tijd van een Rechter
vergt - op de Rechterlijke agenda te plaatsen.
Indien men wat aan de snellere afwikkeling

gunstige ligplaats gaf de eigenaar de voorkeur

zou kunnen doen, zou ons eiland zeker in de
regio meer schepen voor de verkoop kunnen

Privatisering
gering en de lokale overheden bezig om on
der druk van het Internationale Monetaire
Fonds overheidsbedrijven te privatiseren. In
het transport gebeuren dient dit wel met de
nodige voorzichtigheid te gebeuren, omdat
daarbij de onafhankelijke positie van (lucht) ha
venmeesters met zal worden aangetast. Zo
mag een havenmeester nooit ondergeschikt
worden gemaakt aan het commerciële be
lang van een haven. Publiekrechtelijke perso
nen moeten worden belast met de scheepsregistratie (waaronder kleine vaartuigen), het
havenveiligheid element etc.

Executoriale verkoop
Deze wijze van verkoop dient om een schip
vrij te maken van preferente schuldeisers, lm
mers met de opbrengst van de verkoop via
openbare aanbesteding (veiling), worden de

aan het laatste en duikers verwijderden de

aantrekken.

twee schroeven, die pas weer werden terug
geplaatst, nadat het beslag was opgeheven.

Aan bed erf onderhevige lading

steld en het schip kan daarna door de nieuwe

Een voorbeeld van beslaglegging en vele pro

In dergelijke gevallen wordt een zeer zorgvul

eigenaar vrij worden geëxploiteerd.

blemen bij de verkoop is het oudere m.s. Toucan Trader. Dit schip ligt al twee jaren in Cu

dig handelen door alle daarbij betrokkenen
vereist. Commercieel gezien kunnen de be

raçao afgemeerd als slachtoffer van
financiële problemen en achterstallig onder

langhebbenden grote financiële schade lijden
en dat weerspiegelt zich ook weer in de aan

houd.
In dit geval zijn de financiële consequenties

trekkelijkheid van de betrokken haven, lm

ding aan te nemen en datgene bieden, waar
aan de commerciele scheepvaart grote be

mers, havens dienen efficiënt te zijn in het
licht van de enorme dagelijkse exploitatiekos
ten van een schip.

hoefte heeft. De maritieme advocatuur heeft
belang bij wederzijds onderling begrip, maar
ook een goede verstandhouding met de Rech

niet dramatisch, maar anders lag het bij het in
Aruba liggende cruiseschip Crown Destiny,

schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos ge

Klantvriendelijke opstelling
Elke haven dient een 'klant vriendelijke' hou

terlijke Macht in het bijzonder ten aanzien van

met een boekwaarde van USS 85 miljoen. Op
dit schip werd beslag gelegd en daarna werd

G aranties

in kort geding dit beslag bevestigd.
Het Wetboek van Strafvordering kent een pe
riode van 30 dagen, waarbinnen aan bepaal

Een andere mogelijkheid is een garantiestel
ling. Dit kan gebeuren om groot tijdverlies
met de daaraan gepaard gaande onkosten en

executoriale verkopen. Dit alles komt de mari
tieme cliënten ten goede en kan daardoor
meer werkgelegenheid en dus inkomsten ge
nereren. Iets waaraan grote behoefte bestaat.

Kustw acht N ederlandse A ntillen
Niet alleen drugsbestrijding
De opdracht van de Kustwacht Nederlandse Antillen is tweezijdig. De eerste is het handhaven van de maritieme wetten en
voorschriften en is de meest traditionele en regelmatige. De tweede is ‘Search and Rescue’ (SAR) en bijdragen aan de mari
tieme veiligheid. Deze opdracht is meer onregelmatig.
et commando van de Kust
wacht berust bij de Comman
dant der Zeemacht Caraïben,

H

tijdens ons bezoek nog de brn
gade-generaal der Mariniers W.
Prins. De organisatie is uitge

legd op 162 functies, die nog lang niet alle
maal bezet zijn door volledig opgeleid en ge
traind personeel. Het tekort wordt aangevuld
met personeel van de KM.
Als Commandant Zeemacht maakt generaal
Prins ook deel uit van de commandostructuur
van de Amerikaanse Joint Inter Agency Task
Force East (JIATFE) waarin hij optreedt als
commandant van de Task Group 4.4 (TG
4.4).
De KM is onder leiding van de Commandant
Zeemacht Caraïben tevens belast met de de
fensie van de Nederlandse Antillen en Aruba

Fig.1. Marineterrein m et Kustwachtcentrum

wateren zien zowel van de Nederlandse Antil
len als van Aruba. In deze gebieden heeft de

Tenslotte is er de Sababank waar gepro
beerd wordt illegale visvangst te voorkomen
omdat dit een negatieve miliewnvloed heeft

het transport van gevangenen tussen de eilan

Kustwacht junsdctie en mag dus ingrijpen.
De gele gebieden geven de exclusieve visse

den.

rszones aan waarin de Kustwacht patrouilleert

In het rode gebied bevindt zich het SAR-gebied van Curaçao dat voor een groot deel

en kan door de plaatselijke regering om assis
tentie worden verzocht bij calamiteiten en bij

Taken van de Kustwacht
De taken die behoren bij het handhaven van
de maritieme wetten en voorschriften zijn:
• Algemene maritiempolitieke zaken, zoals
drugs, wapens en illegale immigratie.
• Grenscontrole.
• Douane toezicht.
• Milieu- en visseriHnspectie.

om illegale vissers te weren.
Er zijn drie belangrijke gebieden die in de ga
ten moeten worden gehouden. Ten zuiden
van de ABC-eilanden waar veel ZuidAmerikaanse vissers de exclusieve visserszone binnendnngen.
Tot 200 zeemijl naar het noorden wordt veel

de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint Maar
ten buiten het verantwoordelijkheidsgetned

op tonijn en zwaardvis gevist zonder de juiste

van de Antilliaanse Kustwacht.

papieren.

Hiertoe wordt dag en nacht gepatrouilleerd
hetgeen vanuit het Kustwachtcentrum op Cu
raçao wordt gecoördineerd,
Van hieruit wordt tevens de tweede opdracht
van de Kustwacht gestuurd, namelijk de SAR
en de mantieme veiligheid.
Het Kustwachtcentrum is zeer modem en in
staat om alle SAR gevallen aan te pakken, zo
Fig.2.
Verantwoordelijkheid s g e t x e d

De zwarte ellipsen in fig.2 laten de territonale

overeenkomt met het vlucht informatie ge
bied van Hato (het vliegveld van Curaçao).
Het gebied hierbuiten is de verantwoordelijk
heid van andere overheden. Hierdoor vallen

• Toezicht op de scheepvaart, zowel zeeverkeersregels als scheepvaartvoorschriften.

wel mantiem als luchtvaart. Het is volledig uit
gerust voor GMDSS, 24 uur per dag en 7 da
gen per week bemand.

op dit zeer kwetsbare gebied.

Fig.3. Kustwachtkotter “Jaguar* (Foto Flying Focus)

Middelen
De middelen die de Kustwacht ter beschik
king staan zijn:

van andere ministeries, zoals vissenjbescherming, bestrijding van milieu verontreiniging,
enz.

• 3 kustwacht kotters van het type "Jaguar”;
• 4 patrouilleboten;

Het niveau van de misdaad in de Nederlandse
Antillen is nogal hoog, speciaal met betrek

• 6 ‘inshores’ (RIB's);
• 1 kustwacht helikopter.
Daarnaast zijn het stationsschip in de Antillen
(M-fregat) en 3 Orions beschikbaar voor ope
raties van de Kustwacht.

steeds meer tijd nodig is voor SAR-operaties.
Hoe meer tijd ik besteedt aan SAR des te min
der kan ik mij wi|den aan andere, belangrijke
kustwachttaken".

king tot drugs en het is dus begrijpelijk dat de

De Kustwacht coördineert en neemt in de

belangrijkste taak die is van de wetshandha
ving.

meeste gevallen ook deel aan ongeveer 150
SARoperaties per jaar met organieke midde

Generaal Prins: "Ondanks het belang van de
wetshandhaving moeten we ons realiseren

len en met behulp van KM materieel. Dit aan
tal neemt toe met ongeveer 10% per jaar. Dit
komt neer op ongeveer drie keer per week.

dat, zowel in de praktijk als beleidsmatig, de
SAR-taak altijd de eerste prioriteit moet krij
gen. We hebben geen keus, dat is dutdelijk.

De Commandant van de Kustwacht heeft aan
de ene kant tot taak het uitvoeren van het be

Wanneer een SAR-probleem zich voordoet

leid van de Ministers van Justitie op het ge
bied van wetshandhaving en aan de andere

moet het uiterste worden gedaan om te pro
beren levens te redden.

kant het handhaven van het algemene beleid

De realiteit is echter dat de laatste paar jaren

De hierbij betrokken soorten schepen zijn on
geveer te verdelen in drie groepen:
• De

Colombiaanse

en

Venezolaanse

scheepjes die van de vaste wal oversteken
naar Curaçao en Aruba om daar hun groen
te en fruit te verkopen.
• Locale vissers in kleine bootjes die zonder
reserve voortstuwing, commumcabe-apparatuur of andere veiligheidsuitrusting aan
boord de zee opgaan.
• Hetzelfde gek) voor locale jachtschippers
en toeristen met gehuurde of eigen sche
pen.

a
Fïg.4. Inshore (RIB)

iü
■

deze SAR-operaties wordt uitgebreid sa
mengewerkt met specialisten van de vrijwilli
Bij

ge reddingsorganisaties, zoals CfTRO (Cu
raçao) en SARFA (Aruba). Z ij voorzien de
Kustwacht van middelen, vrijwilligers, kennis
en ondersteuning. De samenwerking met de

Fig.5. Kustwachtcentrum

ze vrijwillige zeereddingsorganisaties wordt
elk jaar intensiever.

POWERFULL EXPERTISE PULLING YOU AHEAD
Towing the Caribbean into the future.
The h a rb o r o f Curasao w ith its d e ep n a tu ra l e n tra n c e c a lle d th e S in t A n n a Bay, has a c irc u la tio n o f
m ore th a n 5 ,0 0 0 ships a y ea r.
The Curasao T o w ag e C o m p a n y is re s p o n s ib le fo r th e to w a g e o f cargo ships, c ru ise ships, ta n k e rs and
o th e r vessels e n te rin g th is b u s tlin g m a ritim e c e n te r.
W ith m ore th a n 15 y ea rs o f e x p e rie n c e , o f im p le m e n tin g D u tch k n o w -h o w ,a n d p ro v id in g p ro fe s s io 
n a l, re lia b le and e ffic ie n t services, th e C urasao T o w ag e C o m p an y is y o u r b e s t c h o ic e in th e
C a rib b e a n .
A long history in short:
B efore 1 9 8 5 , to w a g e services in C urasao w ere o ffe 
red by th e C urasao S h ip p in g C om pany, w h ic h was
p a rt o f s h e ll C urasao N.V. a fte r 1 9 8 5 , th e is la n d
g o v e rn m e n t p ro c ee d to p lac e th e n e w ly e s ta b lis h e d
C urasao To w ag e C o m pany u n d e r s u p e rv is io n o f th e
Curagao Dry Dock C o m p an y and th e Curagao Ports
A u th o ritie s NV re s p e c tiv e ly . S in ce th e n th e C urasao
T ow age c o m p a n y has e n v o lv e d in to a s e lfs u p p o r
t in g , su cccessful e n te rp ris e . G ood s tra te g ic p la n n in g , a c le a r v is io n a n d s u b s ta n tia l in v e s tm e n ts
h a v e le d to th e c u rre n t h ig h s ta n d a rd s and d e g re e o f p ro fe s s io n a lis m .
The Fleet
C urasao T ow age C om pany's n e w e s t a c q u is itio n , th e L IM A I I , is u n iq u e in th e C a rib b e a n re g io n . This
6 0 - t o n b o lla rd p u ll A S D -tu g has th e c a p a c ity to p u ll a t a 3 6 0 a n g le becau se o f its s p e c ia l s tern
d riv e s ys tem . T h e L IM A I I is a b le to p u ll in v ir tu a lly a n y d ire c tio n w ith m uch g re a te r p o w e r and
fa s te r re a c tio n tim e th a n w as p rv io u s ly p o s s ib le w ith c o n v e n tio n a l tu g s , th u s m ak in g i t an e x c e p 
t io n a l g u id e fo r a ll kinds o f ships m a n o e u v e rin g in d iff ic u lt c o n d itio n s .
The JARO I I ,

a c o n v e n tio n a l tu g w ith 6 3 - to n b o lla rd p u ll c a p a b ility , is a n o th e r tu g b o a t t h a t is re a 

d ily a v a ila b le fo r th e C a rib b e a n a re a . B o th th e L IM A I I and th e JARO I I are e q u ip p e d w ith f ir e - f ig h 
tin g and s a lv a g e e q u ip m e n t and s t a t e -o f -t h e a r t te le c o m m u n ic a tio n e q u ip m e n t.
Interested?
P lease c o n ta c t us fo r m ore in fo rm a tio n .
C urasao T o w ag e C o m p an y
Jan Baarda Kade z /n
P 0 Box 4 7 8 1
C urasao N e th e rla n d s A n tille s
T e l. ( 5 9 9 - 9 ) 4 6 1 - 1 0 5 5
Fax ( 5 9 9 - 9 ) 4 6 1 - 2 0 5 5
e - m a il: k tk m a n a g @ c u r a .n e t

OUR EXPERTISE IS OUR POWER

H T S ’ er

SCHEEPSBOUW
die in de funct ie van C o n s t r u c t e u r / P r o j e c t
wil w e r k e n aan H o l l a n d s V a k m a n s c h a p
Het Scheepsbouwkundig
Ontwerp- en Advies Bureau
Kooiman B.V. is een klein ontwerp
bureau gevestigd in een modern
werfkantoor te Zwijndrecht. De
constructeurs / projectbegeleiders
van ons bureau ondersteunen in
hoofdzaak de technisch gecompli
ceerde projecten welke gereali
seerd worden op de drie werven
van de Gebr. Kooiman Holding B.V.
te weten:
Scheepswerf GEBR. KOOIMAN B.V.
te Zwijndrecht, Scheepswerf
HOEBEE B.V. te Dordrecht.
Scheepswerf VAN OS YERSEKE
B.V. te Yerseke

tions en pleziervaartuigen. Maar
ook realiseerden wij spraakmaken
de projecten zoals diverse zelf-losinstallaties voor hopperzuigers,
nieuwe visserijtechnieken aan
boord van mosselschepen en inno
vatieve overslag systemen.

Onder het motto "Alles kan ten
zij het tegendeel bewezen wordt"
worden de meest uiteenlopende
projecten aangepakt zoals: nieuw
bouw en ingrijpende verbouwingen
van, visserijschepen, binnenvaarttankers, droge-lading- en contai
nerschepen, baggervaartuigen,
coasters, sleepboten, bunkersta

Wij zoeken collegae die willen
groeien naar de functie van constructeur/projectbegeleider. In die
functie verricht u alle voorkomen
de werkzaamheden ter ondersteu
ning van de productie op drie wer
ven van de Kooiman-groep.
- » In het offerte stadium ontwerpt,
rekent en tekent u ten behoeve

De huidige vijf medewerkers
van het ontwerp- en adviesbureau
kijken reikhalzend uit naar colle
gae die net als zij, zowel mentaal
als ook fysiek, betrokken willen zijn
bij de uitvoering van de projecten,
en die willen streven naar innova
tieve en praktische oplossingen
van een zeer hoge kwaliteit.

van het voorontwerp en kostprijs
bepaling.
- » Na het verkrijgen van een
opdracht ligt uw taak in het sturen
van de productie door middel van:
Het verzorgen van ontwerpen,
berekeningen en constructie teke
ningen. het inkopen van materialen
en componenten, het verzorgen en
het sturen van de project admi
nistratie en planning.
-* Na de oplevering assisteert u
de administratieafdeling bij de
nacalculatie en het opstellen van
de rekening, en bent u het aan
spreekpunt voor de service en de
after sales.
Kortom binnen ons ontwerp- en
advies bureau groeit u naar een
omvangrijk, maar zeer gevarieerd
taken pakket.
Wij vragen van de kandidaten:
- » Tekenkamer ervaring op H TSniveau,
- » Kennis van relevante PC en

begeleider

CAD-programmatuur,
- » Flexibiliteit, inlevings- en
doorzettingsvermogen.
- » Collegialiteit en verantwoor
delijkheidsgevoel.
-* "Gevoel voor de bal"
Wij bieden u een goed salaris en
prima secondaire arbeidsvoor
waarden passend bij uw kennis en
ervaring.
Bent u geïnteresseerd stuur dan uw
sollicitatie brief met CV per post of
middels een E-mail aan:
ONTWERP- EN ADVIES BUREAU KOOMAN B.V.
Lindtsedijk 84 3336 LE Zwijndrecht
E-mail: antwerp@scheepswerfkooiman.nl
Telefoon: 078 - 6100477
Indien u nadere informatie wenst
aangaande deze vacature of de
sollicitatie procedure nodigen wij u
uit contact op te nemen met Rinus
Kooiman of Marc de Roo.

S C H E E P S B O U W K U N D I G O N T W E R P EN A D V I E S - B U R E A U K O O I M A N B . V .

ClassNK

The Classification Society o f Japan

In verb an d m et de toenam e en u itb re id in g van de a ctiv ite ite n heeft het R o tterd am
K a n to o r van N ip p o n K a iji Kyokai (N K K ) vacatures vo o r de positie van

SURVEYOR
Sollicitanten dienen bij voorkeur in het bezit te zijn van het diploma S W TK (C ) o f
M A R O F met hoogste vaarbevoegdheid, en bereid te zijn tot deelnemen aan intensieve
training en verdere opleiding.
U w sollicitatie brief met C V kunt u sturen naar:
Nippon K aiji Kyokai
M auritsw eg 23
3012 JR Rotterdam

D

ata sheet

Trans A lina
Van der Giesservde Noord heeft op
12 april de chemicaliëntanker Trans
Alina, bouwnummer 982, opgele
verd aan Altna Shipping Ltd. te Douglas, Isle of Man, een werkmaat
schappij van Unifleet B.V. in
Roosendaal.
Het schip was oorspronkelijk als
laatste van een serie van drie door
een Italiaanse reder bij Aarhus Flydedok in Denemarken besteld.
Toen de bouw al was begonnen,
ging de werf failliet. Unifleet kocht
daarop het ontwerp, het engineeringspakket, de al gebouwde
scheepsconstructiedelen en de in
stallaties/componenten. Dit alles
werd naar Nederland getranspor
teerd. Van der Giesserxle Noord
kreeg opdracht daarvan een schip
samen te stellen. Tevens werd de
lengte met 6,75 m (negen spantafstanden) vergroot.
Zowel voor de werf als voor diverse
onderaannemers (vooral voor de
elektnsche onderaannemer GTI Mari
ne & Offshore) bracht dit veel uitzoek
werk mee, van de ontvangen 'spul
len', maar ook van de tekeningen, die

Foto: Flying Focus.

thermische olie geplaatst, achter de
BB bunkertanks de settlingtank en

resulterende tanks zijn ■behalve een

dagtank voor gasolie. Daarachter

stel zijtanks, spant 46-55, die voor
technisch zoet water zijn bestemd -

liggen aan BB de bergplaats reservedelen, meer naar binnen de machinekamerwerkplaats en daarvoor

op de schroefas.

de schakelbord/controleruimte.

Registre Italiano Navale (RINA):
4* lOOA-l.l-NAVILCsttOil/Chem),

moesten worden aangepast.

alle voor waterballast ingericht. De
voorste en de achterste tanks zijn
U-vormig en staan in verbinding met

Het casco werd samengebouwd op

de kofferdammen. Van de daartus

de Ysselwerf, waar het op 20 janu

sen gelegen tanks zijn er nog twee
eveneens U-vormig, de overige

stuk voor stuk moesten worden ge
controleerd en zonodig in overleg

ari j.1. te water ging. De afbouw
vond eveneens in Capelle plaats.
De Trans Alina is een IMO 2 chemi
caliëntanker met roestvrijstalen

Snelheid:

pompkamer zijn aangebracht. De

waar kofferdammen en de ballast-

Achterop het tussendek staan de
thermische olie installatie (SB) en de
hulpmotoren (BB) en daartussen (in

Proeftochtsnelheid 13,46 kn op
6,00 m diepgang en bij 2560 kW

Klasse:

ESP, APS, IAQ-1, 1AP, Ice Class IC,
IWS, SCC, TMS, VCS.

een aparte ruimte die geen deel van

tanks zijn L-vormig.

de machinekamer uitmaakt) de

Verdere regels o.a.:

In de machinekamer zijn aan de

stuurmachine.
In de dubbele bodem onder de ma
chinekamer zijn ondergebracht: een

- IBC Code;
- U.S. Coast Guard for foreign ves-

tanks, die zijn berekend op een

voorzijde aan SB en BB bunkertanks
voor zware olie geplaatst die doorlo

lenswatertank en diverse overloop-

sels;
- Panama-, Suez- en Kielerkanaal

soortelijk gewicht van maximaal
1,85 t/m 3 bij een temperatuur van

pen tot in de kampanje; in de SB
tanks zijn de setting- en dagtanks

en aflooptanks.

- St. Lawrence Seaway

70°C.

voor zware olie ingebouwd en on

ALGEMENE GEGEVENS

Tankinhouden:

De indeling onder het hoofddek is:

derin de voorste BB bunker een
zeennlaatkast.
Verder naar achter bevinden zich,

Hoofdafmetingen:

Zware olie
Gasotie

• Voorpiek voor waterballast.
• Dieptank voor technisch zoet wa

tot het bovendek, een tank voor

Lengte o.a.
Lengte l.l.

99,35 m.
93,75 m.

Smeerolie
Thermische olie

15,30 m.

Vuile olie
Sludge
Drinkwater
Technisch zoetwater

ter, met onderin de dwarsschroefruimte.
• Tankgedeelte.
• Machinekamer.

grijs water (SB), resp. een smeerolietank voor de hoofdmotor en de
gasoliebunker (BB) en vervolgens

Breedte mal

aan beide zijden een kofferdam en

Waterverplaatsing

6340

• Achterpiek/hek voor waterballast.

tanks voor technisch zoet water.

Draagvermogen

4196 t.

Het tankgedeelte, met zestien ladingtanks, is geheel dubbelwandig,

Op het bovendek zijn achter de SB

Diepgang max.
Draagvermogen

6,25 m.
5064 t.

Gross tonnage

3350

ook aan de voor- en achterzijde,

bunkertanks diverse kleine tanks
voor smeerolie, hydraulische olie en

Holte
Ontwerpdiepgang

7,70 m.
5,60 m.
t.

Sloptank
Lenswater
Waterballast

328 m3.
88 m3.
48 m3.
15m3.
16 m3.
7 m3.
60 m3.
202 m3.
81 m3.
7 m3.
2155 m3.
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L A D IN G SY ST E M E N

De afsluiters in het ladingsysteem

Ladingtanks:

zijn geleverd door Danfoss Marine
Systems; de belangrijkste afsluiters
worden elektrotiydraulisch op af

16 stuks, van uiteenlopende lengten
(zie algemeen plan); totale inhoud
5.245,5 m3.
Tanks geheel

gladwandig,

van

stand bediend.
Bij het manifold een Pellegrim slan
genkraan, type CHCD-214, SWL 2 1

2 x Frank Mohn hydraulisch aange
dreven tankwaspompen, 36
mVh, voor technisch zoetwater.
1 x Garborino algemene dienst
pomp, 70 m3/h, 2 ,5 bar, bij ge
bruik zeewater.

roestvrij staal.
Op het bovendek is op het voor
schip een cilindrische, roestvrijsta

op 10 m.

Tankventilatie:

Tankverwarming:

len sloptank geplaatst.

Voor lading- en brandstofverwar-

Pres-Vac P/V kleppen voor lading
tanks en sloptank, openen bij 2000
mmwk c.q. -350 mmwk.

Ladingpompen:

ming is een thermische olie installa
tie ontworpen en geleverd door S-

Frank Mohn, uitgevoerd in r.v. staal

Man,

316 L:
16 x hydraulisch aangedreven

Garioni-Naval Group.
Het primaire circuit omvat:
2 x oliegestookte ketel, 1160 kW,

- een ventilatiedeel,
3.500/7.000 m3/h,

1 x uitlaatgassenketel, 400 kW.
1 x thermische olie verwarmde
stoomgenerator, 1500 kg/h bij
7 bar, voor reinigen ladingtanks.

ter/glycol, capaciteit 65kW,
- een
droogunit,
capaciteit

deepwell pomp, type SDI00,
120 m3/h, 100 m opvoerhoogte,
1 x hydraulisch aangedreven deep
well pomp voor sloptank, type
SD100, 50 mVh, 100 m opvoerhoogte,
1 x draagbare noodpomp, type
TK80, 70 m3/ti, 70 m opvoer-

onderdeel

van

de

Een en ander inclusief circulatiepom
pen, warmtewisselaars, expansietanken, regelaars en bedieningskasten.

hoogte.
Voor alle pompen gelden als medi

Ten behoeve van de verwarming
van de ladingtanks is een secundair
systeem (thermische olie/water)

um criteria: s.g. 1,0 en viscositeit

voorzien. Elke tank heeft een dubbe

1.0 cSt.
De hydraulische installatie, capaci
teit 3 x 130 kW, is in een aparte
ruimte in de machinekamer onder
gebracht, Het complete hydrauli
sche regelsysteem voor de pom

le verwarmingsloop voor een opti
male en nauwkeurige temperatuur
regeling. Het leidingsysteem is uit
gevoerd in r.v. staal. De circulatiepompen en warmtewisselaars zijn

Voor ventilatie/verwarming lading
tanks is in de bak een unit geplaatst,
bestaande uit:
capaciteit

- een verwarmingsdeel met wa

1.000 m3/h(20°C/50%).

Somer generator, 820 kVA.
1 x Caterpillar motor, type 3408C,
307 kW, 1500 tpm, met Leroy
Somer generator, 390 kVA.

Haven/noodset
1 x Caterpillar motor, type 3406,
260 kW, 1500 tpm, met Leroy
Somer generator, 315 kVA.

Verdere systemen zijn o.a.:
Twee Frank Mohn hydraulisch aan
gedreven ballastpompen,
175
m3/h, opgesteld in pompkamer.
Alfa Laval zoetwatermaker, type
JWP-26C80, capaciteit 20 m3/2 4 h.
Hamworthy sewage-installatie, type
Super Trident ST-2A.

terugslagklep, heeft op een aantal

U IT R U S T IN G

plaatsen voorzieningen voor het
aansluiten van een flexibele slang.

Stuurgerei:
Roer: vrijhangend Barkemeijer flap-

M A C H IN E SY ST E M E N

roer.
Stuurmachine:Barkemei|er,

Hoofdmotor:

rams, type BRA 2540-14/14.
Dwarsschroef: Brunvoll, type F445LTC 1375, vier verstelbare bladen;
aangedreven door elektromotor,
400 kW, 1500 tpm.

Wartsila, type 6L32F, mcr 2760
kW, 750 tpm.

Koppeling:

twee-

Centa, flexibel.

pen, inclusief bedienmgsconsole in
de ladingcontrolekamer, is even

Tandwielkast:

eens door Frank Mohn geleverd.

Bewaking en besturing van het primai

Valmet,

PTO/PTI voor twee snelheden.

Ladingieidingen:

re circuit vinden plaats in de machinecontrolekamer, van het secundaire
circuit in de ladingcontrolekamer.

316 L.
Elke tank heeft een dedicated laad-

2 x Caterpillar motor, type 3412,
534 kW, 1500 tpm, met Leroy

Een hoofdventilatieleiding, op het
tankdek, voorzien van een dubbele

geplaatst in de pompkamer.
De regelaarafsluiters voor dit sys
teem zijn hydraulisch gedreven.

Geleverd en gemonteerd door
Frank Mohn; uitgevoerd in r.v. staal

Generatorsets:

Anker- en meergerei:
type

MIVAC-840,

met

Schroef:
Wartsila, type C8 100/41, vier ver

Inertgasinstallatie:

stelbare bladen, diameter 4000

Voorzieningen zijn getroffen voor la

mm, 136 tpm.

Op de bak twee Pellegrini gecombi
neerde anker/meerlieren, op de
kampanje twee meerlieren van het
zelfde fabrikaat; alle lieren hebben
twee trommels, met een trekkracht
van 5 1 bij 15 m/min, en worden hy
draulisch aangedreven.

Brandbestrijding:

losleiding, diameter 125 mm, met
een afgetakte dropleiding en is aan

tere plaatsing van een permanente
inert gas installatie, capaciteit circa

Asgenerator:

Scana Servoteknik branddetectie-

gesloten op een cross-over leiding
op het manifold, diameter 250 mm,

500 m3/h.
Momenteel worden voor het in
standhouden van de inertgasdruk

Leroy Somer, 640 kW, 1500 tpm,
3 x 380 V, 50 Hz, aangedreven via

systeem, met overwegend rooksensoren in de accommodatie en hitte

boven de lading, flessen gebruikt.

flexibele koppeling.
De asgenerator kan bij uitvallen van

Tankwasinstallatie:

de hoofdmotor ook als voortstuwingsmotor werken en dan via de

sensoren in de machinekamer.
Ajax FPS C02-systeem voor machi
nekamer en separatorkamer.

Gebeurt met zeewater of technisch

PTO - die dan PTI (Power Take In)

zoet water.
Per ladingtank een vaste Toftejorg
tankwasmachine; daarnaast kunnen

wordt - de schroef aandnjven. De
tandwielkast is hiertoe voorzien van
een ingebouwde koppeling om de

verplaatsbare

tankwasmachines

hoofdmotor los te koppelen. De

van hetzelfde fabrikaat in de tanks
worden geplaatst.
2 x warmtewisselaar thermische

snelheid die met deze installatie
wordt bereikt, op ontwerpdiepgang
en onder proeftochtcondities, is 7

Tevens is een laacHosleiding naar
het achterschip voorzien, diameter

olie/water; fabnkaat S-Man, ver
hogen watertemperatuur met

kn. Hiermee is de APSnotatie ver

200 mm, met dezelfde operationele
mogelijkheden.

60°C met twee tankwasmachi

met afsluiters aan SB en BB.
De koppeling van de tanks vindt
plaats na deze afsluiters. Via losse
spoolpieces of flexibele laadslangen
zijn diverse laad-iosconfiguraties te
maken. Hiermee is een zeer grote
flexibiliteit en verscheidenheid in beladingscondities te realiseren.
Het laadsysteem is voorzien van
een aantal vapour return leidingen,
zodat het laden en lossen bij geslo
ten tanks kan plaatsvinden.

nes in gebruik.

kregen.

Ajax FPS schuimblusinstallatie voor
het tankdek, met:
1 x opslagtank voor schuimconcentraat, 4000 liter, vervaardigd
van r.v.s. 316;
1 x schuimpomp, 120 m3/h, 10
bar;
1 x schuimmenger, bijmengpercentage 6%;
6 x monitor,
type
MX2000
DN80/PN16, op voorkant kam
panjedek en loopbrug;

1 x monitor,
type
MX2000
DN65/PN16, achterop kamparv
ia/iob •
JCVJCrV,
5 x kisten met brandslangen en
handschuimstraalpijpen.

Navigatie- en communicatie
apparatuur:
Geleverd door STNAÖas. Omvat o.a.:
1 x Anschütz Standard 20 gyrokom-

Verder:

pas met repeaters en ROT indi
cator;
1 x Anschütz koersrecorder;

2 x Garbarino brandblus/dekwaspomp, 70 m3/h, 8 bar;

1 x Anschütz Pilotstar-D autopilot ;
1 x Atlas 1002 ARPA1A5X radar;

1 x eenzelfde pomp als noodbluspomp in dwarsschroefruimte.

1 x Atlas 1002 ARPA3B14S radar;
1 x Atlas 4400B DGPS navigator;
1 x Atlas 4400 GPS navigator;

Reddingmiddelen:

1 x Atlas 9230 chartpilot met UPS

Norsafe vrije val boot installatie,
voor 14 personen (het betreft een

(ECDIS);
1 x Atlas/Thies windmeetsysteem;

van de eerste installaties van een

1 xDebeg 3105 SSB zender met
geïntegreerde DSC en 2187,5
kHz wachtontvanger;

nieuw type).
1 x rescue boot.
2 x opblaasbaar vlot voor 16 perso
nen.
1 x Pellegrini kraan voor rescue
boot en BB vlot.
1 x Pellegrini davit voor SB vlot.

2 x Debeg 3220C Inmarsat C sys
teem;
2 x Debeg 6322 marifoon met geïn
tegreerde DSC en kanaal 70
wachtontvanger;

3 xDebeg 6701 GMDSS porto
foon;
1 x Atlas SP2000 Mmt-M satcom
systeem.
Verder is in de brugconsole en m de
machinekamer een géntegreerd bewakings- en alarmsysteem geïnstal
leerd.

(waarvan twee stuks tweepersoons)
voor de kok en gezellen; aan de
achterzijde twee stuks tweeper
soons hutten voor gezellen, met
daartussen een hut voor de eige
naar.

Naast de

machinekamer-

schacht aan SB de C02-kamer en
aan BB een ruimte die is gereser
veerd voor de inert gas installatie.

A C C O M M O D A T IE
Brugdek: stuurhuis (op verhoogd
gedeelte) met daarachter ventilatiekamer aan SB, omvormerruimte op
hart schip, brugtoilet aan BB en
daarachter ruimte met safety uitrus

Op kampanjedek: aan voorzijde ladingcontrolekamer op hart schip en
daarnaast aan SB de mess voor de
gezellen en aan BB die voor de offi
cieren; verder aan SB de kombuis
en proviandbergplaatsen, aan BB

t
Officierendek: suites kapitein en

een kleedruimte, de wasserij, kan
toor en een ruimte die evenals de
erboven gelegen ruimte is gereser

HWTK in front; aan achterzijde drie
eenpersoons officierenhutten.

veerd voor de inert gas installatie. In
laatstgenoemde ruimte is ook het

Sloependek: in front vier hutten

koelaggregaat voor de proviandruimten geplaatst.

ting.
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T O P (T ra in in g Organisatie Personeel ) B.V. is een groeiend organisatie
adviesbureau. Wij richten ons onderm eer op bedrijven In de sectoren
Metaal. Wegenbouw en de Scheepvaart. In de komende jaren is een ster
ke groei van on/.e activiteiten in met name de scheepvsuirt te verwachten.

BAF BV
BUTTERFLY VALVES

Ter versterking van de maritieme afdeling zoeken wij een:

Maritiem Adviseur (m/v)

Functie
U werkt zelfstandig of in een klein leam. Er wordt resultaat gericht gewerkt. Het werk
richt zich op het begeleiden van onze klanten hij de invoering van aspecten als kwaliteit,
veiligheid, arbo en milieu, t gaal zich mei name bezighouden met scheepvaart bedrijven.
Deze bedrijven worden door u ondersteund In het opzetten en Invoeren van de noodzakelijke (soms wettelijk vereiste) Scheeps Management Systemen (volgens ISM code).
Daarnaast moeten audils worden uitgevoerd en gerap|x>rtcerd voor onze klanten
Regelmatig moeten scheepsspecifieke boekwerken zoals bijvoorbeeld SOPF.PS en t.SM's
voor onze klanten worden samengesteld. Ook behoort het werven van nieuwe klanten lot

B A F BV,

de werkzaamheden.

U w p a rtn e r

Profiel

in p ro c e s 

Voor deze functie komen wij graag in conlact met een kandidaat op IIIM) niveau met een

en w a te r

nautische of scheepswerkiuigkundige (zeevaart) opleiding Kandidaten moeten boven

b e h e e rsin g .

dien beschikken over een a anvullend opleiding waarbij bedrijfskunde een belangrijk
onderdeel vormt. De kandidaat moei tenminste twee jaar op de kleine handelsvaart heb
ben gevaren, overige relevante (bedrijfskundige) werkervaring strekt tot aanbeveling.

Wij bieden
Een boeiende baan met goede flexibele arbeidsvoorwaarden (employee benefit pakket).
Een jaarcontract om Ie zetten in contract voor onbepaalde lijd bij gebleken geschiktheid.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
TO P (Train in g Organisatie Personeel) B.V

Postbus 9, 4900 AA O osterho ut
K anaalstraat 7, 49 05 8H O osterhout
l* iu u ~ k
Tel : 0 1 6 2 -4 6 0 8 4 0
K l l f l i a
F a x :0 1 6 2 -4 5 8 4 9 7
*

' 0

"

T.a.v. de heer F.J. de Nijs
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
f.de.nijs@top-advies.nl

TOP
Or|inlulli> Advlwur»

Opgeleverd
2e kwartaal

Tabel 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Zuid Korea
Japan
China
Duitsland
Italië
Polen
Kroatië
Finland
Frankrijk
Roemenie

11 Nederland
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Spanje
Ü.S.A.
Taiwan
Rusland
Denemarken
Singapore
Oekraine
Turkije
Noorwegen

Opdrachten
2e kwartaal

Orderportefeuille
per 30 juni 2001

Verschil to.v.
vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

gt

egt

N

[1]
[2]
[3]
(4)
[5]
[6]
(10)
[7]
[8]
112]

60
99
22
13
9
15
3
1
2
9

1.594.760
1.403.371
319.547
228.133
294.230
131.035
65.581
107.400
82.732
61.024

67
102
32
16
10
10
11
0
0
25

2.257.924
2.049.925
446.428
288.388
123.856
141.331
204.268
0
0
249.206

516
488
299
115
66
134
53
13
27
112

30.921.466
20.448.715
5.274.884
2.600.812
2.205.105
2.924.767
1.632.483
871.252
766.702
903.678

16.204.534
11.042.758
3.604.049
2.528.171
2.354.979
2.281.965
1.096.638
1.071.115
996.348
964.373

+ 1
+ 5
- 4
- 8
- 4
- 8
+ 8
- 1
- 1
+ 14

+
+
+
+

604.265
569.392
102.641
55.222
196.600
9.106
146.780
106.364
81.975
162.288

[9]

16

71.587

9

29.843

201

577.931

890.936

- 22

-

66.648

[111
[13]
114]
[15]
[19]
[16]
[17]
[18]
[20]

19
10
5
0
3
6
0
5
5

99.683
74.840
88.708
0
67.258
22.852
0
24.980
32.686

16
4
0
4
0
9
0
7
5

21.126
11.470
0
16.287
0
32.738
0
39.409
26.610

95
39
26
78
15
49
28
51
35

779.261
1.027.870
1.072.290
305.477
581.991
331.974
425.028
260.171
183.026

763.021
670.355
578.050
446.601
411.616
391.041
358.057
318.261
268.319

- 13
+ 1
- 5
+ 2
+ 3
+ 8
0
+ 2
+ 1

- 160.688
- 34.870
- 95.559
+
7.810
+ 130.556
+
9.400
- 10.718
+ 13.366
3.670

Tabel 2

Opgeleverd
2e kwartaal

Opdrachten
2e kwartaal

Orderportefeuille
per 30 juni 2001

egt

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

gt

egt

LNG tankers
LPG tankers
Chemicaliëntankers
Olietankers (crude)
Productentankers
Tankers overig

0
6
19
17
9
0

0
40.776
245.185
664.027
135.126
0

7
9
57
30
21
0

530.475
182.560
889.995
941.171
346.947
0

38
50
221
234
103
2

3.821.300
1.051.442
4.163.626
22.674.324
1.886.740
60.000

2.865.977
929.605
3.611.931
8.302.904
1.478.444
48.000

+
+
+
-

Droge bulkschepen
Droge bulk/olieschepen
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

79
0
1
2

1.324.712
0
12.150
7.295

56
0
0
0

1.020.097
0
0
0

377
2
2
14

13.866.112
130.000
49.990
379.310

6.548.123
65.000
31.744
220.217

-3 4
0
- 2
- 3

- 579.661
0
- 32.964
- 15.242

Vrachtschepen
Pass/vrachtschepen
Containerschepen
Koelschepen
Ro<o vrachtschepen
Pass./roro vr.schepen
Cruise schepen
Overige pass.schepen
Overige droge lading

28
2
41
0
8
26
5
5
0

176.306
11.882
1.101.019
0
124.446
412.313
385.596
17.108
0

30
0
51
0
6
4
1
3
0

372.399
0
1.412.477
0
175.723
27.281
3.456
9.468
0

312
5
441
7
68
74
49
46
7

2.233.748
24.926
16.274.498
76.900
2.181.721
1.342.060
3.853.118
54.152
85.438

2.373.415
41.300
11.412.360
99.500
1.503.811
1.335.911
4.913.560
187.607
100.151

- 14
- 2
+ 6
- 3
- 4
-2 4
- 5
- 2
0

+ 65.791
- 11.601
+ 438.414
1.622
+ 23.223
- 405.857
- 372.045
4.716
+ 22.686

248

4.657.941

275

5.912.049

2052

74.209.405

46.069.560

-2 6

+ 696.755

Visserij vangschepen
Overige vissersschepen
Offshore bevoorrading
Overig offshore
Research
SleperVduwen
Baggeren
Overig

30
3
5
2
0
34
4
7

55.556
6.685
30.682
60.376
0
45.735
20.308
44.267

28
4
9
2
0
28
1
9

64.188
11.205
57.504
10.560
0
48.135
8.000
22.980

210
10
89
13
17
223
25
64

155.145
6.059
224.188
23.914
105.314
70.990
177.972
264.856

490.457
28.225
604.619
69.661
199.964
335.005
320.121
469.596

+
+

-

8
1
2
0
0
6
0
7

+
+
+
+
+
-

5.974
5.415
31.906
31.842
1.680
12.858
1.957
34.032

Subtotaal

85

263.609

81

222.572

651

1.028.438

2.517.648

-

6

-

9.998

333

4.921.550

356

6.134.621

2703

75.237.843

48.587.208

Subtotaal

Totaal generaal

N
+

+

7
0
37
10
8
1

-3 2

egt
+
+
+
+
+
-

493.164
120.215
646.124
185.627
127.340
2.121

+ 686.757

Het wereldorderboek is opnieuw ge
groeid en had per eind juni een om
vang van 2703 schepen met
48.587.208 egt en 75.237.843 gt;
dat is weliswaar 32 schepen min
der, maar 686.757 egt (1,4%) en
1.269.802 gt( 1,7%) meer dan eind

Volgens de gegevens van Lloyd’s
moet ruim 27% van de orderporte
feuille (13,5 miljoen egt) in 2001
worden opgeleverd, 39% (19,0 mil
joen egt) in 2002 en de rest (16,1
miljoen egt) in 2003 of later.
Grote winnaars qua omvang van de

vorig kwartaal.
De opleveringen waren: 333 sche
pen met in totaal 4.921.550 egt en

orderportefeuille waren Zuid Korea
en Japan met ieder een winst van
meer dan een half miljoen egt. Ver

7.834.612 gt; dat is 14 schepen en

der gingen Roemenië, Kroatië en

249.739 egt (5,3%) meer dan in het
voorgaande kwartaal, maar 48.793

Denemarken er ieder met meer dan

gt (0,6%) minder.

100.000 egt op vooruit. Achteruit
gingen vooral Italië, Spanje, Finland

Nederland

Tabel 3 geeft voor ons land nadere

Ons land neemt met 890.936 egt
op de wereldranglijst de 11' (9')
plaats in. Naar gt gemeten staat Ne
derland met 577.931 gt op de 15'
plaats (14') en naar aantal schepen

details.

lijk lager dan in het voorgaande
kwartaal: 356 schepen, met in to
taal 6.134.621 egt en 9.821.116
gt; dat is 123 schepen, 1.684.436
egt (21,5%) en 2.240.332 gt
(18,6%) minder dan in het voorgaan
de kwartaal.

gen opdrachten gedurende het
kwartaal en van de orderportefeuille

Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 71.587 egt de 12*

ten opzichte van het vorige kwartaal
(in aantallen schepen en compensa

(7e) plaats in, met 42.681 gt de 16e
(14e) plaats en naar aantal schepen

ted gross tonnage, orderportefeuil

\

Chemicaliëntankers
Productentankers
Vrachtschepen
Containerschepen
Pass./Rcn'o vr.schepen
Overige droge lading
Bedrijfsvaartuigen
Totaal

De cijfers voor de Top 20’ scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.

staat ons land op de 12* (13e)
plaats naar egt, op de 12e (14e)
naar gt en op de KF (9e/1 0 e) plaats
qua aantal schepen.

de rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak
jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype.
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

N

egt

1

5.506
13.902
24.017

0

0
0

5.439
0

0
0
0

0
0
7

0
22.723

16

71.587

0
2

15.323
0
0

Verschil t.o.v.
vorig kwartaal

Orderportefeuille
per 30 juni 2001

Opdrachten
2e kwartaal

egt

5
1

le bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens

Er waren 9 nieuwe opdrachten met
29.843 egt en 15.154 gt. Hiermee

N

2

per einde kwartaal, alsmede van de
verschillen in de orderportefeuille

met 16 stuks de 5e (4e/5 e) plaats.

100.000 egt.

Opgeleverd
2e kwartaal

Tabel 3

De tabellen geven een overzicht van
de opgeleverde schepen en ontvan

in opdracht met 201 stuks op de 4e
plaats (onveranderd; tussen haakjes
de positie in het vorige kwartaal).

en China, ieder met meer dan
Nieuwe opdrachten lagen aanzien

Toelichting tabellen

N

gt

1

7.100
10.800

2
89
1
2

306.249
2.940
71.800

0

3

7

14.520

103

37.138
141.904

9

29.843

201

577.931

N

egt

egt

7.455

-

1

_

13.705
440.027

-

-

5.439

-

2
9
1

-

5.600
13.705
35.080

-

5.439

0

+

0
22.686

0

64.620
50.136
309.554

-

9

-

29.510

890.936

- 22

-

66.648
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K N M I door Rob van D orland

M enselijke invloed op h et
klim aat aangetoond
We dachten het al lang, maar nu weten het vrijwel zeker: menselijke activiteiten zijn in belangrijke mate de oorzaak van de
opwarming van onze planeet. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de temperatuurtoename in de tweede helft van de 20* eeuw
aan louter natuurlijke variaties kan worden toegeschreven. Medio januari kwam het internationale gezelschap van klimaat
deskundigen van de VN, het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), met nieuwe feiten naar buiten, die er niet
om liegen.
inds het vorige IPCC rapport,
dat vijf jaar geleden werd gepu
bliceerd, zijn de aanwijzingen

van de vegetatie dat het groeiseizoen eerder

van dit jaar door het IPCC naar buiten zijn ge

begint.

bracht.

voor de menselijke invloed op

U itzonderlijk

het klimaat steeds sterker ge

Deze nieuwe meetgegevens versterken het
beeld van een warmer wordende wereld. Aan

N atuurlijke klimaatschommelin
gen

S

worden.

De wereldgemiddelde temperatuur bij het
aardoppervlak is sinds 1860 met 0,6 ± 0,2

gezien het feitelijk verloop van de wereldge
middelde temperatuur in de laatste duizend

graden toegenomen. Een dergelijke snelle,

jaar nu veel beter in kaart gebracht is dan vijf
jaar geleden, kan men met meer vertrouwen

forse opwarming heeft zich de laatste dui

De planeet aarde kent sinds haar geboorte,
zo'n vijf miljard jaar geleden, grote en kleine
klimaatveranderingen. In feite vormen klimaat
schommelingen een normaal onderdeel van
het aarde-atmosfeersysteem. Het klimaat is
gedefinieerd als het langjarig gemiddelde van

Waargenomen wereldgemiddelde (emperatuurtrend

meteorologische grootheden zoals tempera
tuur, neerslag, zonneschijn, etc., en de varia
ties daarin. Het wereldgemiddelde klimaat
zegt dus iets over de toestand van onze pla
neet.
De oorzaken van klimaatveranderingen zijn
talrijk: zo is de ligging van continenten in de
loop van honderden miljoenen jaren veran
derd, net zoals de hoeveelheid zonnestraling
die op de aarde valt. Klimaatveranderingen in
de afgelopen miljoen jaar, waarin een serie ijs
tijden onderbroken door warmere perioden
(de zogeheten interglacialen) is opgetreden,
zijn in belangrijke mate veroorzaakt door pe
riodieke veranderingen in de aardbaan en de
stand van de aardas ten opzichte van deze

F ig .l. Twee reconstructies van de trend in wereldgemiddelde luchttemperatuur nabij het a a rd o p 

baan. Tijdens de laatste ijstijd, zo’n 18.000
jaar geleden, was de wereldgemiddelde tem
peratuur ongeveer vier graden lager dan nu,

pervlak 190 0-1999 t.o.v. het gemiddelde over de periode 196 1-1990 :1 Jones (getrokken lijn);

terwijl het kooldioxidegehalte circa zestig pro

Jaar

2. Wnnikov en Kaplan (gestippeld).

zend jaar waarschijnlijk niet eerder voorge
daan, Opmerkelijk is dat drie recente jaren

vaststellen hoe uitzonderlijk het verloop van
de temperatuur in de twintigste eeuw is ge

(1995, 1997 en 1998) in ieder geval de

weest. Voorts is het begrip van het klimaat
systeem en de manier waarop dat systeem
gemodelleerd kan worden met een computer

warmste jaren waren sinds 1860 en waar
schijnlijk de warmste waren in duizend jaar.
Door de temperatuurstijging is de bedekking
van de aarde met sneeuw en ijs afgenomen.
De zeespiegel is in de twintigste eeuw geste
gen met 10 tot 20 centimeter, mede door de
opwarming van zeewater en het smelten van

de laatste vijf jaar verbeterd. Dat geldt met na
me voor de rol van waterdamp in de atmos
feer, de effecten van zeeiis en het transport
van warmte door de oceanen. Tenslotte is

cent van de huidige waarde bedroeg.
De informatie over de temperatuur en con
centratie broeikasgassen ligt opgeslagen in
het kilometers dikke ijs van Antarctica. Zo zijn
wetenschappers erin geslaagd om tijdreek
sen van deze grootheden te reconstrueren
van de laatste vierhonderdduizend jaar. De
meetreeks van het kooldioxidegehalte in de
atmosfeer laat zien dat de huidige concentra
tie van circa 368 ppm (delen C02 per miljoen
delen lucht) beduidend hoger is dan de pieken

men nu beter in staat om de natuurlijke varia

tijdens de interglacialen (minder dan 310

landijs. De hoeveelheid neerslag op gematig
de en hogere breedtegraden is toegenomen,

ties van het klimaat te scheiden van de men
selijke invloed. Deze toename van kennis en

ppm).
Ongeveer 12.000 jaar geleden, na de laatste

terwijl in de subtropen een afname is gesignal
eerd. Voorts blijkt uit satellietwaarnemingen

inzicht rechtvaardigen de krachtige formule
ringen van de conclusies, die op 22 januari

ijstijd, bereikte de wereldgemiddelde tempe
ratuur het huidige niveau van 14 a 15°C.

N a tu u rlijk e k lim a a tsc h o m m e lin g e n

ben de eigenschap om zonlicht terug te kaat
sen en leden daarom tot een afkoeling van
het aardoppervlak. In de periode 1880 tot
1920 was sprake van verhoogde vulkanische
activiteit, terwijl e tussen 1920 en 1960
geen vulkaanuitbarstingen van betekenis zijn
geweest, waarmee een deel van de opwar
ming in de eerste helft van de eeuw verklaard
kan worden, De serie vulkaanuitbarstingen
sinds 1963 (Mount Agung) heeft in feite een
koelende trend teweeggebracht, terwijl de
temperatuur fors gestegen is.
Een tweede natuurlijke factor is het optreden
van El Nino, een uiting van de complexe wis
selwerking tussen de oceaan en atmosfeer.
Gemiddeld eens in de drie a vier jaar is de
zeewatertemperatuur m een aanzienlijk ge

Ja a r

Fig.2. Schatting van de temperatuurveranderingen door drie natuurlijke signalen, t.g.v.: 1. Varia
ties in zonnestraling (gestippeld); 2. Vulkaanuitbarstingen (gestreept); 3. El Niiio (getrokken lijn).

bied ten westen van Peru abnormaal hoog.
De wisselwerking met de atmosfeer zorgt
vervolgens voor wereldwijde afwijkingen van
bewolking en neerslag, en is daarmee van in
vloed op de mondiaal gemiddelde tempera
tuur. Bovenop de toch al sterk gestegen tem

Sindsdien zijn er talrijke kleinere temperatuur
schommelingen geweest. Voorbeelden hier
van zijn de warme middeleeuwen en de kleine

De vraag rijst welke factoren verantwoordelijk
zijn voor deze opwarmende tendens en tem
peratuurschommelingen. Uit satellietmetin-

peratuur werd 1998 het warmste jaar van de
eeuw dankzij de sterke El Nino.
Voorts is de zon geen constante energiebron.

ijstijd rond 1600, waarin de temperatuur
waarschijnlijk zo’n 0,5°C lager uitviel.

gen van de door het klimaatsysteem gereflec
teerde zonnestraling na de uitbarsting van de

Zo vertoont zij een duidelijke activiteitencyclus
van ongeveer 11 jaar, die zichtbaar is in de
waarnemingsreeksen van het aantal zonne
vlekken. Ook vertonen zowel het zonnevlek

Recente klim aatveranderingen
De opwarming in de twintigste eeuw is niet
gelijkmatig verlopen. Tussen 1910 en 1945
is de wereldgemiddelde temperatuur toege
nomen met 0,14°C per decennium. In de pe
riode tussen 1945 en 1976 is er nauwelijks
sprake van een temperatuurtrend, terwijl in de
afgelopen 25 jaar een stijging van maar liefst
0,19°C per decennium is waargenomen.

Pinatubo in juni 1991 bleek duidelijk dat vulka
nische activiteit een factor is. Sterke vulkaan
uitbarstingen kunnen enorme hoeveelheden
stof, bestaande uit een zwavelverbinding, tot
grote hoogte in de atmosfeer blazen. Alleen
onder invloed van de zwaartekracht dwarre
len deze stofdeeltjes naar beneden. Dit duurt
enkele jaren, waarbij horizontale luchtstromin
gen de stofdeeltjes verspreiden over de hele
aarde. Deze zogeheten sulfaataërosolen heb

kenmaximum als de lengte van de cyclus va
riaties. Recent KNMtonderzoek laat zien dat
de zon een temperatuurtoename van circa
0,15°C in de eerste helft van de 201' eeuw
kan hebben veroorzaakt. De effecten daarna
lijken echter marginaal.

Schatting menselijke invloed
Wanneer we de waargenomen wereldgemid

M c n s clijk e in vlo e d o p klim aat

delde temperatuur corrigeren voor de beste
schattingen van deze natuurlijke factoren,
houden we een restsignaal over, dat een mar
kante stijging over de tweede helft van de
twintigste eeuw laat zien van circa 0,5°C. De
ze temperatuurstijging lijkt qua vorm en ti
ming sterk op wat klimaatmodellen bereke
nen aan menselijke invloed.
Zo is de C02-concentratie in deze periode
sterk gestegen van 311 ppm in 1950 tot 368
ppm in 2000. Vóór de industriële revolutie,
zo'n twee eeuwen geleden, schommelde de
concentratie rond de 280 ppm. Het staat vast
dat die toename door de mens veroorzaakt

Ja a r

is. Ook de concentraties van andere broeikas
gassen zijn toegenomen. Verder komen door
menselijke activiteiten ook zwavelhoudende
gassen in de atmosfeer terecht. Deze gassen

Fig.3. Het restsignaal dat overblijft als de waargenomen wereldgemiddelde temperatuur gecorri

worden gedeeltelijk omgezet in stofdeeltjes,

geerd wordt voor schattingen van de natuurlijke invloeden (getrokken lijn). Dit signaal is consistent

is de berekende temperatuurtrend door de stijgende concentraties broeikasgassen alleen weer

die het versterkte broeikaseffect voor een
niet onbelangrijk deel tegenwerken. Hoeveel
precies is nog onderwerp van onderzoek.

gegeven (gestreept).

De afgelopen vijf jaar wijzen veel onderzoe

m et de verwachte menselijke invloed, zoals berekend m et een klimaatmodel (gestippeld). Tevens

ken, op verschillende methodieken en compu
termodellen gebaseerd, in de richting van een
duidelijke menseli|ke invloed op het klimaat,
met name wat de laatste vijftig jaar betreft. Dit
versterkt het beeld dat we de komende eeuw
te maken zullen krijgen met een klimaatveran
dering, die gedomineerd wordt door de men
selijke invloed - hoofdzakeli|k via de uitstoof

ontwikkeld die ten behoeve van het recente
IPCC rapport wetenschappelijk z(n doorgere
kend met klimaatmodellen. Het is vrijwel ze

Computersmiaties op basis van bovenge
noemde scenario's laten zien dat c*e toename

ker dat ook de komende eeuw de ontwikke
ling van de concentratie C02 in de atmosfeer

n de 21' eeuw zal leiden tot een toename van
de wereldgemiddelde temperatuur met 1,4
tot 5,8 graden en een zeespiegelstijging van

zal worden bepaald door de verbranding van
fossiele brandstoffen. Naarmate de hoeveel

9 tot 88 cm (ten opzichte van 1990). Zo’n op
warming zal nog eeuwen doorwerken waar

heid CO? toeneemt, vermindert het vermogen

door uiteindeli|k, op een tijdschaal van dui
zend jaar, een zeespiegelstijging met enkele

van broeikasgassen.

van oceanen en land om extra C02 op te ne

Klim aatveranderingen in de
2 f eeuw

C0? concentratie van 1,5 tot 2,6 maal de hui
dige waarde verwacht. In alle scenario's

meters moet worden verwacht. De verwachte
toename van de wereldgemiddelde tempera
tuur in een kort tijdsbestek van een eeuw

Voor het doen van voorspellingen van de ont

neemt de relatieve bijdrage van C02 aan het
nett»broeikaseffect gedurende de huidige

wordt hiermee vergelijkbaar met de opwar
ming door natuurlijke processen tussen de

eeuw toe. De verkoelende werking van stof
deeltjes is substantieel kleiner.

laatste ijstijd en nu! Tenzij men er natuurlijk in
slaagt om de emissies van broeikasgassen

men. Aan het eind van de 21' eeuw wordt een

wikkelingen in de 21' eeuw is het noodzakelijk
een beeld te hebben van de uitstoot van broei
kasgassen en stofdeeltjes in de toekomst.
Het IPCC heeft daartoe een aantal scenario's
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and seasickness is represented by a

flexible fishnet is studied analytically. The

nrpg-8 , ta-3, dr-1, ENG

contains all the terms consistent with a li

simple mathematical model that is ex

fishnet is modelled as a porous flexible

The design theory of the jet dredging

near straiiKlisplacement relation. Poteo

pressed by the product of amplitude of

barrier displaced solely by hydrodynamic

system, which is a jet scour solid system

tial flow solutions of the internal and ex

vertical acceleration, its frequency and

force like a catenary. The objective is to

and the silt handling jet pump is presen

ternal fluids

exposure duration.

investigate how a flexible permeable bar

ted. This new type of jet dredger is an

boundary element models, which are

rier affects the passing waves in the way

engineered ship which has many func

coupled to the finite element model of

they are transmitted and reflected, as

tions and is self-propelled. Its main featu

the membrane.

observed by the fact that the water in

re is that it is not limited by water depth,

0410232:0410220

side a fishfarm surrounded by fishnets is

making in suitable for deep dredging.

are obtained by two

0150616
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Formal safety assessment of containerships

Wang, J.; Foinikis, P.

SWZ 01-10-11

assumption of a quasi-steady state tor

based on an uncoupled ron equation with

Wave-drift damping in stow surge-

each positron of rotafoon is made in data

piecewise linear restoring curves and

sway-yaw coupling motions of a cy

processing for the yaw mode of slow

existing wave statistics.

linder array

moton. To calculate wave<Jrift damping,

0150321

Bao, W.; Kinoshrta, T.; Sunahara, S.; Li,

the slow oscillations are approximated

vol-25, no.2, pg 143, nrpg-15, gr-5, ta-7,

M.; Tsukui, M,

by the corresponding steady motions.

dr-7, ENG

Journal of Marine Science and Technolo

0630219

Foltowing an introduction to container-

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

Marine

Policy

(001902),

200103,

ships, formal safety assessment and its

189, nrpg-15, gr-16, dr-2, ENG

SWZ 01-10-12

development in the shipping industry are

Both experimental and theoretical investi

Capsizing probability of an Indone

described. Containership accident statis

gations were made on wave-dntt dam

sian RoRo passenger ship in irregu

tics are studied and discussed. This is

ping of a moored array of circular cylin

lar beam seas

followed by a description of container

ders which undergo slow oscillations in

Iskandar, B.H.: Umeda, N,; Hamamoto, M.

ship characteristics and a proposed for

horizontal modes, i.e., surge, sway, and

Journal Soc. of Naval Arch, of Japan

mal safety assessment methodology for

yaw, due to the nonlinear excitation of

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

containerships. Further development in

ocean waves. Detail descriptions of the

183, nrpg-7, gr-15, ta-2, ENG

formal safety assessment in the context

experimental arrangement and methods

The annual capsizing probability was cal

of containership safety is finally discus

of processing the measured data are gi

culated for an Indonesian RoRo passen

sed in detail.

ven, The model is restrained from the

ger ship in Indonesia and Japanese wa

0211431:0110402

linear response to wave excitations. An

ter areas. The calculation method is

ciers van heat exchangers.

2001 organiseert Freight Select Interna

Het programma start om 14.45 uur. Wilt

Data en plaats:

tional, organisator van de Freight Select

u het seminar bijwonen en hier een uitno

• dinsdag 20, 27 november en 4 de

titels in onder meer België, Nederland en

diging voor ontvangen, neemt dan con

Duitsland, Freight Select International

tact op met Sylvia Hoyinck. De toegang

• Ampt van Nijkerk te Nijkerk

2001, The Netherlands. Het vakevene

is gratis bij aanmelding vooraf.

Informatie:

ment voor de mantierTvtogistieke bran

Informatie:

TECHNOTRANS

che wordt dit iaar voor de zevende keer

Public Relations IRO

Tel: 010-2341082,
fax:010-2341172,
email: technotrans@per.nl

georganiseerd en vindt andermaal plaats

Tel. 079-3411981,

in de Rotterdamse Cruise Terminal. Tij

e-mail: koyink@iro.nl

genda
Mededelingen en
Cursussen
Cursus Warmtewisselaars

Technotrans organiseert op 20 en 27
november, en 4 december a.s. in Nijkerk
een driedaagse praktijkcursus "Warmte

cember 2001 (09.30 tot 16.45 u)

dens Freight Select zal onder leiding van

wisselaars".

Nico Wijnolst van Nederland Maritiem

24 t/m 28 september 2002

Cursussen op het gebied van warmtewis

Land (NML) een seminar worden georga

SMM 2002 - Shipbuilding, Machine-

selaars vormen een vrij zeldzaam ver

niseerd over de ontwikkeling van mondia

ry & Marine Technology; Interna

schijnsel en dit terwijl zich rond de keuze

6 oktober 2001 tot en met 24 februari

le havens in relatie tot de steeds groter

tional Trade Fair - Hamburg.

2002

wordende schepen. Inmiddels hebben

Volgend jaar presenteert de Hamburg

Rotterdam en de Rijn

zich al meer dan veertig bedrijven aange

Messe voor de 20ste keer de tweejaar

revisie diverse praktijkproblemen voor

Rotterdam en de Rijn zijn beide een be-

meld, waarmee het evenement goed op

lijkse SMM, toonaangevende vakbeurs

doen,

gnp en behoren bij elkaar. De Ri|n zou

koers ligt.

voor de maritieme industrie. Organisato

Tijdens de cursus komen o.a. de volgen

zonder Rotterdam minder bevaren zijn.

de onderwerpen ter sprake:

En had Rotterdam zich zonder de Rijn

15 november

in belangstelling van deelnemer en vak-

• Typen warmtewisselaars en toepas

ooit tot de grootste haven van de wereld

The future role of the oil and gas in-

bezoeker voort te zetten.

kunnen ontwikkelen?

dustry in world energy supply

Deelname staat open tot 30 november

• Selectiecriteria,

In het kader van Rotterdam Culturele

Op 15 november a.s. - tijdens Europort

2001.

• Ontwerpberekeningen,

Hoofdstad 2001 presenteert het Mari

2001 in de RAI te Amsterdam - viert IRO

• Toepassingsgebieden plaatwarmte-

van het optimale systeem, zowel als bij
functioneren, onderhoud en keuze voor

singen.

Sym posia en Beurzen

ren werken eraan de steeds stijgende lijn

tiem Museum Rotterdam de tentoonstel

haar jubileum in de vorm van een semi

Voor inlichtingen deelname en bezoe

wisselaars en zelf reinigende warmte

ling "Rotterdam en de Rijn”. Een tentoon

nar met bovenstaande titel.

kersinformatie: Vis Consultancy, agent

wisselaars,

stelling die aandacht schenkt aan de

Sprekers op het seminar zijn o.a. me

Benelux Hamburg Messe.

vrachtvaart op de Rijn in de 1 9 * en 20slF

vrouw Jorritsma, Minister van Economi

Tel: 072.5895509, fax: 072.5894185,

eeuw.

sche Zaken, de heer Di|kgraaf, President

email: viscon @ worldonline.nl.

• Onderhoud, inspectie, reiniging, slijta
ge, revisie en reparatie.

Directeur Shell Nederland en de heer

De cursus is met name afgestemd op:
apparatenbouwers, process engineers,

31 oktober en 1 november

Simmons. President Simmons & Co.

TD-ers, maintenance engineers, project

Freight Select 2001, The Netherlands

USA.

engineers, werktuigbouwers en leveran-

Van 31 oktober tot en met 1 november

P

r o d u c t / '/ i fo

Walker Filtration levert filter-programma voor
persluchtconditionering
De kwaliteit van de perslucht die van

vated carbon), voor afscheiding van

een compressor afkomstig is, laat nog

deeltjes van 25 micron tot 0,01 micron.

al eens te wensen over. Vaak heeft men

Door de gekleurde eindkappen zijn de

hier te maken met verontreinigingen als

verschillende typen altijd eenvoudig te

deeltjes, olie en vocht, die tot ernstige

herkennen. Opmerkelijk bij al deze filters

vervuiling van de aangesloten appara

is het speciaal door Walker ontwikkelde

tuur kunnen leiden. De gevolgen daar

“pushnn” concept, waarbij het filterele-

van zijn vaak niet te overzien; ze kunnen

ment geplaatst wordt door het simpel

variëren van een eenvoudige storing tot

weg in de houder te drukken. Aldus is bij

een ingrijpende revisie en - in het ergste

onderhoud snelle uitwisseling mogelijk,

geval - een complete productiestilstand.

ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De

Dergelijke problemen zijn met een goe

toegepaste filterhouders zijn uitgevoerd

de persluchtkwaliteit te voorkomen. Te

in degelijk gietaluminium en aan de bui

recht wordt daarom een steeds betere

tenzijde afgewerkt met een fraaie blau

persluchtconditionering verlangd, wat

we poedercoating. Alle producten van

op zijn beurt extra hoge eisen stelt aan

Walker Filtration zijn voorzien van het

de filters en filterapparatuur. Aan die ei

CE-keur en berekend op een druk tot 1

sen valt te beantwoorden met het om

MPa (16 bar). De coalescentie filters zijn

vangrijke programma van filterappara

bij temperaturen tot 120 °C toe te pas

tuur van Walker Fittration, dat thans

sen; ze kunnen ook bij oliegesmeerde

door

gepresenteerd

compressoren worden ingezet; afhanke

wordt. Afhankelijk van de gekozen filter-

lijk van het type kan het oliegehalte max.

De standaard filterreeks van Walker Filtration omvat veertien modellen met

elementen is met deze apparatuur iede

10 mg/m 3 tot 0,01 mg/m 3 bedragen.

aansluitingen van 1 /4 " tot 3” (A20-A308), m et doorstroomcapaciteiten tot

re gewenste persluchtkwaliteit te berei

De filtertypen A20 en A30 zijn van fa-

m aar liefst 2.600 Nm3/ b.

ken.

omvat

briekswege voorzien van een eenvoudi

veertien modellen met aansluitingen

ge statusindicatie aan de bovenzijde,

handbediening mogelijk is; op de model

ker Filtration programma kan contact

alsmede een condensaat-peilglas.

len met geactiveerd koolstof filterele-

worden opgenomen met: Pneu/tec B.V,,

liefst

De andere modellen zijn uitgerust met

menten is een halfautomatische aftap-

postbus 416, 2130 AK Hoolddorp, tel,

2.600 Nm3/h . De in combinatie hier

een drukverschilmeter, waarmee de fil-

klep

(023) 5699090, fax (023) 5632465, e-

mee te gebruiken siliconenvrije filterele-

terwerking goed in de gaten gehouden

filterhouders zijn bijpassende montage-

mail:

beugels leverbaar.

www.pneutec.nl

Pneu/tec

De

B.V.

standaard

reeks

van 1/4’ tot 3” (A20-A308), met doorstroomcapaciteiten

tot

maar

menten zijn in vijf uitvoeringen lever

kan worden. Alle standaardtypen be

baar. Het zijn de filterklassen X25, X5,

schikken over een vlotterbediende auto

X I, XA (coalescentie filters) en AC (acb-

matische condensaataftap, waarbij ook

geplaatst.

Voor

de

diverse

verkoop@pneutec.nl,

internet:

Voor uitgebreide informatie over het Wal-

New Rescue Buoy Projectile for the Pneumatic Line Thrower
where it is a safer alternative compared to ordinary

Restech Norway AS launches a new type of projectile
for their latest pneumatic line thrower, the PLT® -

life buoy with a typical throwing length up to 10 m.

Mini. It is based on the bigger Solas-approved PLT®-

Both versions are re-packable and can thus be used

Rescue 230, but can also launch a Rescue Buoy pro

for both practising and in emergency situations. With

jectile.

this new projectile, the PLT® - Mini has now five differ

The throwing range is up to 90 m and can be

ent projectiles available. Each one developed for their

launched either with a C02 cartndge or compressed

special use.

air.
A 3 mm nylon lifeline is stowed in a line box used with

For more information:

the Rescue Buoy. After the projectile has hit the wa

Restech Norway A^S,

ter, the PLT®Rescue Buoy inflates within 2 seconds

Product Manager Kâre Tverbak,

and keeps a fully-grown man afloat. When inflated, the

Box 624, N03001 Botte, Norway

projectile cover acts as a sea anchor in the water, pre

device for launching without the pi leumatic launcher. It is

Tel: +47.7558.5263,

venting any major drift of the Rescue Buoy, enabling

then held in hand and manually thrown up to 27 m. 30m

fax: +47.7558.5264,

easier reach for the person to be rescued. The lifeline

of Rescue line with a breaking strength of 3 kN is stored

email: restech@restech.no,

has a breaking strength of 1,5 kN.

inside and is fed out during the flight. This Manual Res

internet: www.restech.no

The PLT® - Rescue Buoy is also available as a manual

cue Buoy is ideal for beaches, marinas, and yachts
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Bloksma BV
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Central Consulting Group BV (CCG)
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Discom BV
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Eekeis elektrotechniek BV
el-Tec
Machinefabriek EMCE BV
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Beele Engineering BV
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Internet: www.hme.nl
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Voor de boeg...
de

een nationaal Nederlands paviljoen met

• ‘M aritiem -tec h n isc h c o m m u n ic e 
ren in het E ngels’

Algemene Ledenvergadering plaats bij

een im posante netto-oppervlakte van

Vanaf 18 oktober gaat de avondcursus

Damen Shipyards te G orinchem . De

800 vierkante meter. Het paviljoen zal

'M aritiem -tech nisch com m un iceren in

middag begint m et een rondleiding

verrijzen in de A m stelhal, een plek

het Engels' van start. De basis bestaat

over

form ele

w aar de bezoeker met de beste wil van

uit een cursus algemene maritieme ter

plaatsvinden.

de wereld niet om heen kan! Al on ze

minologie. w aarna een keuze kan w or

Aansluitend geeft de gastheer een uit

relaties zijn van harte welkom om een

den gem aakt uit werktuigkundig en

eenzetting over de bouw van het recent

heerlijk

te

elektrotechnisch Engels. De vervolgmo

opgeleverde inspectievaartuig ‘Barend

komen drinken, een harinkje te happen

dules worden over meerdere dagen ver

Biesheuvel’. Met name zal worden inge

of gew oon gezellig op de koffie te

spreid. Onderwerpen die aan bod komen

gaan op de inkoop en andere aspecten

komen. Dat zal de zakelijke sfeer van

hebben betrekking op ap paratuu r en

van verregaande bouw in het buiten

het paviljoen alleen m aar ten goede

onderdelen,

land.

komen.

manuals en te hanteren gereedschappen.

Holland M arine Equipm ent verzorgt

• A lg em en e L ed en verg ad erin g
D onderdag

de

4

w erf,

oktober

w aarn a

Ledenvergadering

zal

vindt

de

G rolsch-biertje

bij

ons

tech n isch e

term en

uit

De nadruk ligt op het verbeteren van de

• C o nferen tie Seatrad e

• E uroport 2001

mondelinge com m unicatie in de Engelse

Dit jaar wordt voor de dertigste maal de

G edurende Europort zal de Engelse

taal. Het lesmateriaal bestaat dan ook uit

beurs Europort georganiseerd. De am bi

organisatie Seatrade een tw eedaags

luister- en spreekoefeningen, cd-rom s en

ties van de RAI zijn hoog. Niet on te

congres

video’s. De cursus wordt in nauw over

recht, zo leert een blik op het vloerop

Nederlandse zijde medewerking wordt

pervlak ons: nagenoeg alle ruim te is

verleend door Niko W ijnolst (N ed er

verhuurd.

land Maritiem Land), André Tienpont

Holland M arine Equipm ent en haar

Gulpen. Het them a van de conferentie

leden zullen op overweldigende wijze

is 'Cooperation in a changing maritime

organiseren,

w aaraan

van

(CIG) en onze eigen voorzitter Pim van

aanwezig zijn tijdens deze beurs. Zo’n

industry’. Nader zal worden ingegaan

80% van de leden is vertegenwoordigd

op de ontwikkelingen en bedreigingen

en wij werken wederom aan een aan 

in de scheepsbouwm arkt, op de toepas

trekkelijk PR-actie voor de leden. Onze

sing van e-com m erce, op co-makership

verw achtingen zijn dan ook h oogge

en op stru ctu rele sam en w erk in gsvor

spannen.

men binnen Europa.

leg met de leden van HME opgezet.

• B eu rsprogram m a n a ja a r 2001
INMEX

M u m h .iy

E u ro p o rt

K o rm .irin e Pus.ui

10-13 okloher
Hollandcollectief HME
13-17 november
Equipment Lounge,
alleen leden
3 0 / 1 0 -3 / 1 1

Hollandcollectief i.s.m.
IR O
M .irin tec Sjanghai

4-7 december
Hollandcollectief
HME/EVD

In het kielzog...
tact brengen met lokale Aziatische part

beursorganisatie zeer te spreken waren,

Holland M arine Equipm ent en haar

ners ten einde sam enw erkingsvorm en

getuige de eerste prijs in de categorie

leden zijn de vakantie begonnen met de

op te zetten. Volgens Nick Wessels van

'Beste landen-paviljoen'.

jaarlijkse vaardag op zaterdag 30 juni.

ons bureau leidde dit tot zeer interes

Twee schepen

staken met gunstige

sante contacten! Zo werden enkele be

wind vanuit Harlingen van wal de

drijven zelfs direct benaderd om in een

In septem ber is de laatste hand gelegd

offerte mee te doen.

aan het inventariseren van de ontwik

• Vaardag HME

W addenzee op. Na een dag varen onder

kelingsbehoefte binnen het maritiem e

perfecte omstandigheden werd de dag
afgesloten met een gezam enlijk diner.

• ETISMAR

MKB. De gegevens zijn verwerkt in de

• A sia Pacific M aritim e 2001

Wederom een geslaagd netwerk evene

Van 5 t/m 7 septem ber werd de beurs

ETISM AR-database en er wordt hard

ment. Volgend jaar zal de vaardag op 6

Asia

gewerkt aan de organisatie van works

septem ber plaatsvinden, dus reserveer

Singapore. Holland Marine Equipment

hops

deze datum vast in uw agenda.

organiseerde w ederom het nationale

Bedoeling is om Nederlandse MKB’s te

Holland Paviljoen met 18 deelnem ende

betrekken bij CRAFT-projecten en te

bedrijven. Voor het eerst werd een

helpen bij het realiseren van product

Voorgaand aan de beurs A sia Pacific

designer ingehuurd voor het standont-

vernieuwingen.

Maritime werd het business m atching

w erp ,

program ma Asia Interprise 2001 georga

afwierp. Een ruime, open stand w aar

niseerd. Doel: Europese MKB’s in con 

over zow el de standhouders als de

• A sia In terp rise 2001

Pacific M aritim e gehouden

wat

duidelijk

zijn

in

vruch ten

i.s.m .

EG-Liaison

en

CCG.

r o d uct info

eC M ail - a new W indow s based
application for Inm arsat-C

nals and land earth stations for global

Thrane & Thrane A/S today introduced

vices based on the Inmarsat system, and

eCMail. eCMail is a Windows based appli

today it provides equipment for land-

mobile satellite communication. Since its
incorporation in 1981, the company has
established a strong position within
equipment for global mobile satellite ser

cation providing easy to use e-mail func

based, maritime and aeronautical use.

tionality for maritime and land mobile

Thrane & Thrane V S distributes, mar

products.

kets and supports its products globally

E-mail has become more and more pop

through more than 100 distributors. In

ular onboard commercial vessels, fishing

formation about Thrane & Thrane A/S

boats as well as yachts. Inmarsat-C is of

can be found a twww.tt.dk.

ten chosen as the easiest and most costefficient way to communicate.

Information:

To provide easy and trouble free e-mail

Thrane & Thrane /VS
Lundtoftegaardsvej 93D, 2800 Lyngby,

functionality Thrane & Thrane /VS has
developed eCMail, which is a Windows

eCMail works with Thrane & Thrane /VS'

Thrane & Thrane is pleased to inform

Denmark,

based Capsat-application for Inmarsat-C.

existing TT-3022C Land Mobile Trans

that the new software can be down

Tel: +45.39.558800, fax:

eCMail is very similar to Microsoft Out

ceivers, TT-3022D Fishery Transceivers

loaded free of charge directly from the

+45.39.558888, mailto: info@tt.dk,

look. It is extremely easy to install and

as well as Thrane & Thrane A/S' Non-So-

Internet at www.tt.dk/ecmail

internet: www.tt.dk

use making it the perfect e-mail solution

las Inmarsat-C Capsat products of the fu

Thrane & Thrane A/S is one of the

for people at sea.

ture.

world's leading manufacturers of termi

Modulair opgebouwde hardware voor
besturing van productiemachines
De introductie van wereldwijde communi-

De systeemsoftware van Rexroth Indra

catiestandaards zijn van doorslaggeven

mat voor het Machine Management Sys

de betekenis geweest voor de snelle ex

teem (MMS) levert de eindgebruiker een
klantspecifieke oplossing voor de regis

pansie van het Internet. Bosch Rexroth
m ,m ,l

levert met het merk Indramat als markt

tratie en analyse van vitale machinege

VVmHMI
Operation

gevens en voor het machineonderhoud.

leider op het gebied van open aandrijf- en

Complexe producbetechnische en logis

besturingssystemen, hard- en software
die compromisloos gebruik maakt van
deze standaards. Zo blijft zelfs de meest
complexe productieomgeving goed be
heersbaar.
Het merk Indramat levert reeds lang be
proefde, modulair opgebouwde hardwa
re voor de besturing van productiemachi

tieke samenhangen worden op eenvou

WrHMI
Diagnostics
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dige en overzichtelijke manier gepresen

s
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teerd. Dit maakt de preventie en het

■

Machine

oplossen van storingen eenvoudig. Om

Management

dat de machmegegevens via het Internet
op een uniforme wijze toegankelijk zijn,

I ^

komt het centraal managen van wereld

E

1

nes. Deze PLC- en NC-besturingen zijn

wijd verspreide productiefaciliteiten een
grote stap dichterbij.

volledig op Windows-technologie geba
seerd. Nieuwe software voor communi

Voor informatie:

catie via het Internet, programma's voor
productie analyse en voor de bewaking

Bosch Rexroth B.V., Boxtel.

Programming''

Tel: 0411.651407,

Troubleshooting

en het onderhoud van machines, vormen

email: electricdrives@boschrexroth.nl

een belangrijke aanvulling op het standaardprogramma. Deze programma’s
leveren een bijdrage aan de verbetering

ling of bewerkingen die volgens een vast

Active-X heeft als voordeel dat de gebrui

van de productiviteit.

patroon verlopen. De markt staat een

ker de systemen van Indramat kan com

Met de WiriHMI beschikt de gebruiker

oplossing ter beschikking die een snelle

bineren met de producten van andere Ie

over een beproefd standaard platform

en eenvoudige integratie met bestaande

veranciers.

voor het uniform programmeren en be

systemen mogelijk maakt.

installatie is met de op Windows geba

dienen van machines, of het nu gaat om

De toepassing van open standaard inter

seerde softwaretools WinMTC, WINPLC

complexe productietaken, material hand-

faces, zoals Ethernet TCP/IP, OPC en

en Drivetop maximaal gewaarborgd.
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De Maritieme Markt
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Maand Maritiem
Pride o f Rotterdam
Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft op 27 apnl in Rotterdam de cruiseferry Pride of
Rotterdam gedoopt, het nieuwe vlaggeschip van P&O North Sea Ferries.

Pride o f Rotterdam
Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft op
27 april in Rotterdam de cruiseferry
Pride of Rotterdam gedoopt het nieuwe
vlaggeschip van P&O North Sea Ferries.
De Pride of Rotterdam vaart onder Ne
derlandse vlag op de route RotterdarrVEuropoort - Huil, waarop in novem
ber ook het - nu nog in aanbouw zijnde zusterschip Pride of Huil onder Engelse
vlag zal worden ingezet. Qua lengte en
bruto tonnage zijn het de grootste fer
ries ter wereld.
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Doel van de special “Antillen Maritiem”
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2 5 jaar C itro in actie
Vrijwillige reddingdiensten in de Antillen
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Interview met de heer L.C. Stacie, General Manager
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Interview met de heer L.C. Stacie
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De visserij in de Antilliaanse wateren
Voor zover bekend, werd de eerste serieuze poging om de zeevisserij op grotere schaal
te beoefenen gedaan door de heer Teun Blok, die in 1951 met een motorkotter van
Scheveningen naar Curaqao vertrok.

V

37

M aritieme excursie voor jongmaatjes
De KNVTS trakteerde op 5 juli 2001 een groep schoolkinderen uit Bonaire op een be
zoek aan het Maritiem Museum Curaçao hetgeen door alle deelnemers bijzonder is ge
waardeerd.

Interviews
Er is een tiental interviews afgenomen
door de redactie tijdens het bezoek aan
de Antillen om overheidsfunctionarissen
en ondernemers zelf te laten vertellen
wat men voor mogelijkheden ziet in de
Antillen.

38

Refineria ISLA

-41

M aritiem recht

de Antillen

Interview met Mr. Lex Gonzales

42

Kustwacht Nederlandse Antillen
Niet alleen drugsbestrijding

46

Trans Alina
Van der Giesserxle Noord heeft op 12 april de chemicaliëntanker Trans Alina, bouwnummer 982, opgeleverd aan Alina Shipping Ltd. te Douglas, Isle of Man, een werkmaat
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IACS call for action for ISM2 deadline
With less than 12 months to go, two-

cation before next July, but only if com

ers do not get left behnd m the moup to

Phase 2 owners focuses on three points:

thirds of the vessels covered by the ISM

panies take action now, rather than later.

the Phase 2 deadline.”

don’t leave it to the last minute, don't un

Code's Phase 2 deadline (July 1, 2002)

IACS

Robin

IACS members offer practical advice on

der-estimate the task and do take advan

have yet to be certified.

Bradley says: “Our members have the re

ISM Code implementation, as well as cer

tage of offers of help and advice from

Phase 1 of the mandatory ISM Code

sources and time to provide ISM certifi

tification services. Information on this

IACS members.”

took effect on July 1, 1998, for ship

cation before July next year-provided

process is available from them and a full

Another Procedural Requirement on the

types including tankers, bulk carriers and

Companies get moving now. But if Com

list of vessels so far issued with Safety

IACS Web site, No.17: “Reporting by Sur

passenger vessels. Phase 2 applies to

panies let things drift, it may not be prac

Management Certificates by IACS mem

veyors of Evidence of Possible Safety

‘other cargo ships' of 500 gross tonnage

ticable to achieve certification by the 1

bers is available on the IACS Web site

Management System Failures", formalis

July deadline next year."

(www.iacs.org.uk). All members’ ISM Au

es reporting practices when possible fail

■There has been some industry com

ditors are qualified in accordance with

ures of the shipboard safety manage

ment that many of the companies new to

IACS Procedural Requirement 10: “Pro

ment

members' surveyors in the course of
their normal surveys on board,

and upwards, a very diverse ’ship type’
embracing vessels ranging from large
container ships to tugs.

Permanent

Secretary

system

are

noted

by IACS

designated

the ISM Code will have ’problems' in com

cedure for Training and Qualification of

Phase 2 ships are classed by members

plying. IACS members have no evidence

ISM Code Auditors.” Their work is carried

of the International Association of Classi

to suggest that, in general, this is true. At

out in accordance with Procedural Re

fication Societies (IACS). So far, around

the same time, however, it is a fact that

quirement 9: “IACS Procedural Require

Contact: Robin Bradley, IACS, UK.

5800 have ISM Safety Management Cer

many owners of Phase 2 ships are small

ments for ISM Code Certification." Both

Tel: +44.20.7976.0660.

tificates issued by member societies;

companies with modest shore-based re

are available on the IACS Web site.

these have the capacity to deliver certift-

sources. It is important that small own

Robin Bradley adds: “Our advice to

Around

17,000

vessels

M iljoen en ord er n a a r B od ew es W in ch es
Het Nederlandse Sodewes Winches uit

Opnieuw doet Neerlands bekendste lie

derlijke, op een drijvend boorplatform ge

een nieuwe uitdaging. De vraag was een

Nieuwerkerk a/d IJssel, heeft opnieuw

renbouwer van zich spreken. Voor de

plaatste lierunrts werkend volgens het

liersysteem te ontwerpen geschikt voor

een miljoenenorder verworven voor het

ogen van alle toonaangevende internatio

combi (kabel/ketting) systeem die ver

een diepte van maximaal 2380 meter dat

bouwen var twee grote ankerliersyste-

nale leveranciers van fersystemen voor

bonden zijn met ankers. Het zeer innova

met een zo groot mogelijke veelzijdigheid

men bestemd voor twee drijvende boor-

de offshore-industrie, sleept het aan de

tieve liersysteem zorgt er voof dat een

het boorplatform bij wisselende maar

platforms die momenteel worden ge

Hollandse IJssel gevestigde Bodewes

dergelijk groot 'drijvend' platform bij ex

ook bij zeer zware weersomstandighe

bouwd in Singapore in opdracht van het

een grote opdracht voor de bouw van

treem grote zeediepte (tot 2290 meter)

den maximaal in positie en operationeel

in Texas, USA gevestigde Santa Fe Inter

twee complete ankerliersystemen in de

door middel van 8 of 16 lijnen in positie

houdt. Met dit gegeven zijn we aan de

national.

wacht. Het systeem bestaat uit 8 afzon

gehouden wordt. Het bijzondere aan de

slag gegaan en zijn we enn geslaagd in

ze twee aan Santa Fe te leveren Hersys-

één lierunit zowel een ketting als staat-

Artist impressi'on van het nieuwe drijvende boorplatform voor Santa Fe, USA.

temen is dat de belasting als resultaat

draadomloop te realiseren waarmee het

van zeediepte, gewicht van het platform

complete liersysteem van 4 units naar

en de mogelijkheid van extreme weers

keuze met 8 of 16 lijnen kan ankeren. Sa

omstandigheden nooit eerder voor een

rren met het gebruik van de gepaten-

in één frame gebouwde staaldraadlier en

deerde Bodewes QuickLink en een over-

kettinglier, zo hoog is geweest. Bode

zetsysteem van kabel

wes levert hiermee het krachtigste fer-

kunnen we snel en veilig overschakelen

systeem voor een dergelijke toepassing

van staalkabel naar ketting. Hiermee zjn

dat ooit ergens gebouwd is.

we geslaagd in de opdracht van Santa Fe

“Met ons vorige systeem (voor de Deep-

om een zo veelzijdig mogelijk inzetbaar

water Nautilus) gooiden we in technisch

systeem te creëren. Door dit flexibele 8

kunnen ai hoge ogen,” zegt technisch

of 16 punts ankeringsysteem kunnen we

manager Johan Ottenhoff. "Nog nooit

een nog grotere, totale trekkracht reali

was er zo’n groot ankerter systeem voor

seren waardoor het systeem op een veili

naar ketting

een diepzeeplatform geleverd. We waren

ge wqze inzetbaar is voor platforms die

er bovendien in geslaagd de lieren in één

werken in zeer diep water en bij zwaar

frame onder te brengen hetgeen ruimte-

weer. Dit is het eerste liersysteem ter we

winst op het dek opteverde; heel belang

reld dat zo'n hoge capaciteit heeft en we

rijk voor een dergelijk relatief klem ptatfor-

zijn hiermee opnieuw koploper."

moppervlak.

ons

De opdracht van Santa Fe International

systeem geschikt voor waterdieptes tot

omvat het ontwerpen, bouwen, testen en

2440 meter. Met de systemen voor op

het daarna installeren en inbedrijfstellen

drachtgever Santa Fe stonden we voor

in Sngapore van beide systemen.

Bovendien

was

Branchevereniging IRO bestaat 30 jaar
IRO, de branchevereniging voor de Ne

bestnjken het gehete proces: van geolo

weretdzeeen z fi veel dieper. Daarom

dig achterhaald. Een feit is dat wereld

derlandse toeleveranciers in de olie- en

gisch onderzoek dat de aanwezigheid

zin onze leden continu bezig met de ont

wijd zo'n 85% van de zeebodem nog net

gasindustrie, viert dit jaar haar 30jarig ju

van olie of aardgas moet aantonen, tot

wikkeling van innovatieve technologieen

goed is onderzocht, dus wie weet wetke

bileum. IRO is opgericht in de beginperio

het boren van de wmputten, de wmnng

om ook daar oke en gas te winnen, soms

ontdekkingen nog zullen volgen. Reden

de dat in Nederland olie en vooral aard

en het transport naar de instalabes voor

wel tot in 3000 meter waterdiepte."

voor IRO om in dit jubileumjaar met alleen

gas werden gevonden er heeft zich

de verdere verwerking en distributie.

Nederlandse

mogen

een bhk te werpen op de voorgaande 30

sindsdien intensief ingezet om de belan

Het werkgebied van de toeleveranciers

zichzelf m diverse disciplines tot de kop

jaar, maar zeker ook naar de toekomst.

gen van de 300 bij haar aangesloten be

strekt zich verder uit dan het Nederlands

lopers in de wereld rekenen. Dat is iets

Want hoe zal de situatie over 30 iaar zijn?

drijven te behartigen.

Continentaal Plat (NCP). Op drt deel van

waar we trots op zifn. Nederland is altqd

Ti(dens een seminar op 15 november

“Olie en gas zijn onmisbaar in onze maat

het plat zijn de grootste (voornamelijk

een ‘zeenatie' geweest. Wi| hebben de

a.s. zuUen kopstukken als de Minister

schappij, onze economie draait erop” , zo

gas-) bronnen inmiddels aangeboord en

zee leren bedwingen en geteerd hoe w*

van Economische Zaken mevrouw Jor-

verklaart de heer ir. H.P. de Boer, direc

ontdekking van nieuwe grote gasvelden

op zee te werk moeten gaan. Al ru n der

ritsma, de President Directeur van Shell

wordt nauwelijks meer verwacht. Daar

tig jaar lang zijn wij in de offshore indus

Nederland de heer Di|kgraat en olie-ana-

om verbreden de Nederlandse bednjven

trie duidelijk aanwezig. De toenmalige

ïst Simmons uit de Verenigde Staten

hun horizon.

voorspelling dat de bronnen uitgeput

over dit onderwerp spreken en discus

exploratie en winning van deze natuurlij

“Het NCP is een redelijk ondiep zeege

zouden raken en we op een termijn van

siëren.

ke grondstoffen."

bied, waar tot circa 50 meter waterdier

enkele tentallen jaren op alternatieve

De bedrijfsactiviteiten van de IRCHeden

te wordt geboord en gewonnen. Andere

energie zouden zijn aangewezen, is volle

teur van IRO. “Onze leden maken het mo
gelijk dat olie en gas op grote schaal be
schikbaar zijn. Hun werkgebied is de

toeleveranciers

IA CS introduces new m easures for transfer of class
New measures to enhance the gaining

nificant change is the commitment,

Key information to be checked in the

records may be sent to the gaming soci-

Society's knowledge of a ship it is taking

made by all IACS members, to make

Class Survey Record Review includes

ety, whichever the gaining society finds

into Class took effect on July 1, The mea

available the vessel classification histo

the results of steel thickness measure

the most practicable.

sures are included in a revision to TOCA

ries for full use in the process of transfer

ments."

The new July 2001 TOCA also intro

(Transfer of Class Agreement), intro

of class.

"This addresses the anomaly whereby a

duced an enhanced minimum set of ‘en

duced by the International Association of

IACS

purchasing owner may know more about

try surveys' for older tonnage. In the

Classification Societies (IACS).

Bradley says:

the classification history of a particular

case of vessels of 15 years and above

Although the majority of ships transfer

"Under the new TOCA regime, the ‘gain

vessel than the gaming society. The new

which are subject to the Enhanced Sur

ring class are not substandard, these

ing society1 has right of access to the full

TOCA will overcome this.”

vey Programme, the gaining society

measures represent one of IACS' most

classification history of the vessel, and

The transfer of information may involve a

must perform a Special Survey or Inter

important contributions to the fight

the society 'losing' the vessel, as well as

representative of the gaining society vis

mediate Survey (whichever is due next).

against substandard ships.

previous societies when this is the case,

iting the losing society, as well as previ

A Special Survey is obligatory for all ves

The TOCA revision includes a number of

have an obligation to ensure that all the

ous societies when this is the case, to

sels of 20 years and over.

intensified requirements. The most sig

existing Class history is made available.

examine records. Alternatively, copies of

Permanent

Secretary

Robin

t,

Overname Expertiseburo Jos Ceelen B.V.
Per 1 juli 2001 is Expertiseburo Jos Cee

eens gevestigd te Sliedrecht, is met na

de gezamenlijke vestiging aan de Kubus

De contactgegevens zijn als volgt:

len BV. overgenomen door Van Woer-

me actief in de schade-expertisebrarv

60 te Sliedrecht opereren. Expertisebu

Van Woerkom, Nobels & Ten Veen,

kom, Nobels & Ten Veen.

che. De ervaring en kennis van Expertise

ro Jos Ceelen B.V. zal op korte termijn in

tel: 0184.414800, fax: 0184.411630.

Van Woerkom, Nobels & Ten Veen (WNV)

buro Jos Ceelen B.V. op het gebied van

het ISO 9002 systeem van WNV worden

Expertisebureau Jos Ceelen B.V.,

is een internationaal opererend, onafhan

maritiem- en landmaterieel zijn een waar-

opgenomen.

tel: 0184.416868. fax: 0184.411630.

kelijk expertise- en ingenieursbureau,

devcfle aanvulling op het dienstenpakket

De bundeling van veelzijdige ervaring en

Expertisebureau Van Rees B.V.,

van WNV. Expertiseburo Jos Ceelen B.V.

deskundigheid in de WNV groep maakt

tel: 0184.414676, fax: 0184.411630.

opdracht van binnen- en buitenlandse

zal de belangen van zijn klanten op de

het mogelijk een breed pakket van dien

verzekeringsmaatschappijen,

gebruikelijke manier blijven behartigen.

sten aan te bieden op het gebied van bin

Bezoekadres:

Door de recente overname van Experti

nenvaart, zeevaart, offshore, bagger ma

Kubus 60,3364 DG Sliedrecht.

den worden expertises, taxaties en arbi

seburo Jos Ceelen B.V. en de overname

ter teel,

Postadres:

trages uitgevoerd op het gebied van

van Expertisebureau Van Rees BV. in

installaties. Met een vestiging in Groot

Postbus 14,3360 AA Sliedrecht.

scheepvaart, natte en droge aannemerlj

2000 bestaat de WNV groep thans uit

Brittannie en door samenwerking met ex

E-mail: info@wnvnl.com.

en transport.

drie bedrijven. Deze drie bedrijven zulten

pertisebureaus in diverse landen is een

Website: www.wnvnl.com.

Expertiseburo Jos Ceelen B.V., even

onder hun oorspronkelijke naam vanuit

wijdvertakt netwerk beschikbaar.

sinds 1924 gevestigd te Sliedrecht. In

aanne

mers, reders en andere belanghebben

landmaterieel en technische

L loyd s register expands naval business
Lloyd’s Register (LR) continues to devel

vey requirements and will be of

existing RN ships (e.g. Type 23 frigates

Sri Lanka:

op its naval business on a global scale.

practical use to navy representa

and aircraft carrier Ark Royal), and all re

Most of the Sn Lanka Navy new con

The most recent version of the Rules and

tives, surveyors, shipbuilders, and

cent new buildings of auxiliary ships. Ex

structions are classed with Lloyd's Regis

Regulations for the Classification of

shiprepatrers;

amples of LR's growing global naval busi

ter. This includes vessels such as fast at

the development of a naval ship

ness currently include the fdowing:

tack craft, landing craft, and patrol

Naval Ships (Rules) was published in Jan

•

uary 2 0 0 1 , and, in addition to the hull as

specific training course aimed at

pects, includes requirements for machin

naval staff, ship designers, con

ery and electrical systems. Other recent
LR-initiatives include the following:
•

•

the expansion of the Lloyd’s Regis
ter naval ship technical committee
to include representation from all

•

•

The Netherlands/Saudi Arabia:

structors, repairers, and surveyors;

Seven ships are currently n LR-class (a

the appointment, in all regions, of

replenishment tanker, two hydrographic

Six (with an option for four additional) pa

local naval account managers to ad

ships and four hydrographic launches)

trol vessels for Saudi Arabia wiH be con
structed to LR-class in the Netherlands.

dress the needs of navies;

with a further six heavy landing craft and

the completion of webiased infor

one heavy landing ship being brought in

regions:

mation specific to naval ships,

to LR-class. Royal Australian Navy policy

Canada:

the completion and imminent verifi

which can be found on the Lloyd’s

is to build and maintain all new ships in

In-service survey of hull, machinery, and

cation of phase I software to com

Register Web site www.lr.org under

class.

electrical aspects for Royal Canadian

plement the Rules. This is the first

‘services’.
New Zealand:

continues.

naval ship specific classification so
•

boats.
Australia:

Navy marine coastal defense vessels

ciety software available anywhere;

Lloyd's Register continues to be involved

The Royal New Zealand Navy is currently

the publication of the document

in extensive naval ship activities for the UK

using LR's Ship Emergency Response

Naval Survey Guidance for Steel

Royal Navy including classification of the

Services (SERS) for the replenishment

Ships, which sets out naval ship sur

Type 45 anti-air warfare destroyer, other

tanker Endeavour.

Seatrade
Awards 2002

Scientists and engineers create a new
world force in the maritime profession

Entries are now being invited for the
Seatrade Awards 2002, which will be pre

The institute of Marine Engineers (IMarE)

branches throughout the world and have

sented for advancement in the fields of

has received official approval from HM

a vehicle to present scientific and techni

sponsibility, as a leading marine institute,

safety at sea, countering mame and at

Privy Council to change its name to The

cal papers to a wide international profes

to be a driver and deliverer of the highest

"Through our Royal Charter we have a re

mospheric pollution, innovation in ship op

Institute of Marine Engineering Science &

sional audience.

professional standards and to promote

erations, and, for the first time, new IT ap

Technology - IMarEST.

The change of name is coupled with the

the scientific development of Marine En

plications for the shipping industry; as

The change heralds the first significant

formation of new professional cate

gineering, Marine Science and Marine

well as to the Seatrade Personality 2002.

move by any UK-based learned body to

gories, decoupling membership require

Technology in all its branches. By taking

Mr William O'Neil, secretary-general of the

broaden its scope of activity and widen

ments from the UK Engineering Council

up the challenge of our revised Charter

International Maritime Organization will

its membership to professionals en

and placing a greater emphasis on com

the Institute is very much in the vanguard

chair the panel of |udges and assessors,

gaged in sectors of the marine Industry.

petence to practise. Existing Institute

of modern thinking on future technologi

and the deadline for submissions is 31st

All qualified individuals in the marine sci

members may be eligible to revise their

cal development as the true wealth cre

December 2001. These Awards will be

ence and manne technology fields can

current membership category and a

ator for the world. IMarESTs mission is

presented at an Awards Ceremony

now join an internationally respected pro

much greater number of the marine

to be the chosen professional society for

Dinner at the Guildhall, City of London on

fessional learned body alongside their

community will now have the opportunity

those engaged in every aspect of marine

Monday 22nd April 2002.

professional engineering counterparts

to join the Institute.

engineering, science and technology."

If you have a product, system or process

and have their qualifications and experi

It is the first global membership body to

which has been introduced or approved

ence formally recognised by designatory

adopt an altembracing approach for the

during 2001 that merits consideration in

letters.

whole industry. The membership service

any of the technical categories listed

The 112-year old IMarE has beer forcing

and learned society activities will focus

above, or you would like to propose a

the pace of change amongst the profes

on meeting the needs of the different
marine sectors which include offshore,

suitable candidate for the Seatrade

sional institutions. The new IMarEST

Personality, either visit www.seatrade-

name and new Royal Charter and By-

shipbuilding, oceanography, marine ecol

global.com for full information and to

Laws are the culmination of a number of

ogy, and sub sea technology. In addition

register,

to continuing membership of the Engi

contact The Seatrade

visionary ideas by marine engineers to

Awards Secretariat, Seatrade requesting

or

bring together professionals and devel

neering Council the Institute has become

entry forms. Address: Seatrade House,

op a workklass maritime professorial

a member of the Science Council.

42 North Station Road, Colchester, C01

and learned body for the benefit of the

The official launch of Institute of Marine

1RB, UK.

Marine Industry.

Engineering. Science and Technology is

Tel:+44.1206.545121,

Marine scientists and technologists will

planned for next spring. The Institute

fax: +44.1206.545190,

now have access to the major IMarEST

President, Professor Tom Ruxton BSc

email: awards@seatradfrglobal.com.

information base, access to its 46

(Hons) CEng FIMarEST says:

Vopak is wereldmarktleider op het gebied van de logistieke dienstverlening
voor chemicaliën en olie en de chemische distributie.
Binnen de wereldwijde Vopak organisatie neemt Vopak Shipping B.V. een
essentiële plaats in in de volledige geïntegreerde logistieke dienstverlening die
door Vopak wordt geboden.
Vopak Shipping B.V. startte in 1949 onder de naam Gebr. Broere B.V. en draagt
haar huidige naam sinds de fusie van Koninklijke Pakhoed N.V. met
Koninklijke Van Ommeren N.V. op 1 april 2000. Vopak Shipping B.V. is
gespecialiseerd in het transport van hoogwaardige vloeibare chemicaliën voor
de (petro) chemische industrie.
Voor onze scheepswerkplaats in Dordrecht zoeken wij een ervaren

Allround Scheepsmonteur (m/v)
De a fd e lin g
De sche epsw erkplaats is
be trokke n bij het technisch
o n d e rh o u d van onze
zeeschepen, a lsm e de van de
riv ie rta n k v to o t. In de
sche epsw erkplaats zijn
10 m e d e w e rk e rs w erkzaam .

Functie
In het te a m zullen je w e rk 
zaam heden bestaan u it de
praktische u itv o e rin g en
co n tro le va n o n d e r
ho udsw erkzaam hede n aan
sche epson derdelen in de
w erkp laats, aan b o ord van
onze schepen en o p d ive rse
w e rv e n in N ede rlan d.

Functie-eisen
A ls ge schikte ka n d id a a t
beschik je m in im a a l o ve r
een M T S -w e rk tu ig b o u w
d ip lo m a en o v e r een zeer
gedege n technische ken nis o p
het ge b ie d va n d ie s e lm o to re n ,
p o m p e n , h yd ra u lie k
en pn e u m a tie k. D aarnaast ben
je in het bezit va n rijb e w ijs B.

T e v e n s z ijn w ij o p z o e k n a a r e e n

Reparatie - Draaier (m/v)
F unctie
De w erkza a m h e d e n bestaan
u it o n d e rh o u d s - en
re p a ra tiew erkzaam h ede n aan
scheepsonderdelen.
F u nctie-eisen
A ls geschikte kan didaa t
beschik je m in im a a l o ve r een
M T S -w e rk tu ig b o u w d ip lo m a
en o v e r een zeer gedegen
technische ken nis op het
ggebied van p o m pen rep ara tie.
Bij v o o rk e u r heb je e rva rin g
in de scheepsreparatie.
D aarnaast ben je in het bezit
v an rijb e w ijs B.
W ij b ied en een u itste kend
pakket extra a rb e id s v o o r
w a a r d e n . Z o kan het salaris

o p lo p e n to t ƒ 8 5 .0 0 0 ,— (incl.
13e m a and en 8,33% va ka n 
tie to e sla g ). V erder ken nen w e
een s p a a rlo o n - en p re m ie sp a a rre g e lin g , d ive rse aan
v u lle n d e verzekerin gen op
het gebied van sociale zeker
heid, p re m ie v rij pensioen en
een p rim a k in d e ro p v a n g 
re geling .
Z o u je graag b ij o n s w ille n
w e rke n , s tu u r dan je s o llic i
ta tie b rie f m e t c.v. naar:
V opak S h ip p in g B.V.
P ostbus 150
3300 AD D ordrecht
t.a.v. de afd e lin g P&O. O f
zend je b rie f m e t c.v. naar
o n s e-m ail adres
p & o. vs@ vo p a k.co m .

W ij n e m en dan zo snel m o g e lijk
co n ta c t m e t je op.
M o c h t je nadere In fo rm a tie
w e n se n da n kun je tijd e n s kan
to o ru re n co n ta ct o p n e m e n m et
Kees van G inneken,
te le fo o n +31 78 6528477.

Vopak, the link betw een
producer and end-u*er of
chem icais and o il pro d u ct*

Vopak

M aritiem e M ark t

M enso de »Jong

Z om eroverpeinzingen
c hebben een typisch Hol
landse zomer achter de
rug met veel zon, fraaie
wolkenluchten en redelij
ke temperaturen maar
ook met periodes van flin
ke en soms zware regenbuien. Het weer no
digde veelvuldig uit tot een strandwandeling.
Zo’n dertig jaar terug moest je daarna de teer
van ie voeten of schoenen afhalen. Wel kon je
heerlijk barbecueën op het strand met een
vuurtje van aangespoeld hout. Thans hoef ik
alleen het zand van mijn voeten te vegen, ter
wijl hout nergens meer te vinden is.
Bovendien mag je op vele stranden geen vuur
tje meer stoken. Uveraars voor een schoner
milieu zeggen daarentegen nog altijd veel rot-

W

J PA^ o p Dl

zooi op onze stranden te vinden; ook beschul
digt een EUonderzoek de scheepvaart nog
steeds van talrijke, illegale lozingen van olie in
de Europese wateren.
Je krijgt dan ook de indruk dat het allemaal
wat overdreven wordt met dat vuile milieu, zo
als destijds ook de waarschuwingen voor on
voldoende energie en voedsel zwaar over
trokken bleken te zijn. Liefhebbers van
walvissen lijken ook wat paniekeng te reage
ren. Heel Alaska zou bij voorbeeld in rep en
roer zijn omdat een walvis is omgekomen,
vermoedelijk door een botsing met een schip.
Een grootscheepse speurtocht werd in gang

gezet om de schuldige op te speuren (en te
bestraffen?). Het aantal cruiseschepen dat
Qacier Bay in Alaska mag aanlopen, moet
ook beperkt worden om de walvis te sparen.
Een andere groep wil dat schepen op de oost
kust van de VS beperkingen worden opge
legd (langzaam varen, deviaties, enz,), even
eens om walvissen te sparen.

I)e mens toch centraal?
Ik denk dat vele zeelieden liever zouden zien
dat evenveel aandacht als aan walvissen
wordt gegeven aan het levensbedreigende
probleem van piraterij. Maar helaas, mensen
zijn voor velen minder belangrijk dan vissen
en vogels. Nu is het natuurlijk waar dat het
mensdom niet op uitsterven staat. Integen
deel zelfs, er dreigen te veel mensen te ko
men.
Angst daarvoor kan de achterliggende reden
zijn voor de relschoppers op topconferenties,
meer eufemistisch anti-globalisten genoemd.
Hen worden vele verheven gedachten toege
schreven zoals medeleven met die arme lan
den waar het nauwelijks beter is geworden
door globalisme. Bovendien, niet de wereld
economie, maar de mens moet centraal
staan, behalve dan wanneer diersoorten be
dreigd worden. Wellicht hunkeren de anti-globalisten naar de tijden dat we nog rustig,
maar wel in armoede, in een dorpje konden le
ven, onbewust van de boze wereld daarbui
ten. Het mag nu ook ons land zijn in plaats van
ons dorp, want bijna niemand is mentaal ge
reed wereldburger te worden. Een wereldre
gering is er bovendien nog lang niet.
Door de eeuwen heen hebben de Westerse
landen een redelijk functionerende regerings
structuur opgebouwd, maar onze politici zul
len voorlopig met in staat zijn globaal aan
vaardbare gedrags- en bestuursregels op te
stellen. Bij de bestrijding van piraterij is dat in
ieder geval tot dusverre niet gelukt, voorna
melijk omdat vele regeringen geen inbreuk op
hun soevereiniteit willen toestaan. Globalisme
is hier dus ver te zoeken.

Onschuldige slachtoffers
In de economie is globalisme wel verder op
gedrongen, juist omdat er internationale re
gels zijn voor zaken als transport en het han
dels- en betalingsverkeer. Zo spreidde de
terugslag in de VS zich afgelopen zomer als
een olievlek over de wereld uit. Dat is natuur
lijk de schuld van de iï-euforie en niet van glo

balisme. Jan en Piet (om politiek correct te
zijn ook Marie) gaan misschien wel op een wat
goedkopere vakantie dicht bij huis omdat ze
vrezen de volgende maand geen baan meer
te hebben. Misschien hadden ze wel een
goedkope cruise geboekt op de vijftig jaar ou
de 'Ocean Glory I' welk schip in Dover aan de
ketting werd gelegd, eerst door de havenstaatcontrole wegens de vele gebreken en
slecht functionerende bemanning, vervolgens
ook door de schuldeisers. Een overeenkom
stig lot trof even later in Detroit het 33 jaar ou
de cruiseschip ‘Arcadia’. Eigendom van beide
schepen zou volgens Lloyd’s List berusten bij
enkele, nauw gelieerde Griekse reders. Die
konden met hun sub-standaard schepen mis
schien wel in Griekenland varen, maar reali
seerden zich blijkbaar niet dat de wereld daar
buiten meer veiligheidsbewust is. Opmerkelijk
is dat er in Engeland en de VS nog altijd bedrij
ven zijn die dergelijke schepen willen charte
ren. Die hoopten nog snel even goed geld te
verdienen.
Jan, Piet en Marie hadden natuurlijk scheeps
officier kunnen worden op een kwaliteitsschip,
in welke branche er nog duizenden vacatures
zijn, maar voor opvarenden is het helaas niet
mogelijk snel veel geld te verdienen. Je krijgt
wel veel verlof om desgewenst te kunnen pro
testeren bij topconferenties.

Tegenvallende scheepvaart
Ook voor de reders was er deze zomer wei
nig te verdienen voor zover hun schepen niet
op een nog doorlopend contract voeren. Bijna
alle vrachten doken omlaag. Die voor ruwe
olie daalden vanaf eind april tot de tweede
week van augustus met 30% tot 35%, afhan
kelijk van het traject. Bij de witte vaart was er
een opmerkelijk verschil. Vanaf het Continent
naar de oostkust van de VS ging de vracht
met 33% omlaag, maar vanaf het Caribisch
gebied slechts met ruim 7%. In de droge-ladingvaart boekten Panamaxes 39% lagere
vrachten en Capesizes 34%, maar voor Handysized bulkers en containerschepen bleef de
daling beperkt tot circa 16%. Vergeleken met
najaar 2000 zijn de dalingen zelfs nog groter.
Structureel blijft het voor de tankers er op ter
men toch redelijk goed uitzien omdat er de ko
mende jaren vele gesloopt moeten worden.
Reders kunnen het goede vooruitzicht even
wel bederven door teveel tankers te bestel
len. Daarbij wordt dan het argument gebruikt

dat men wil profiteren van de lage nieuwbouwprijzen. In de praktijk liggen die het volgend
jaar vaak toch weer lager. Bij droge bulk en
containers is er waarschijnlijk geen vervoersafname, maar alleen een lagere groei, terwijl
er juist veel nieuwe schepen bijkomen. Toch
blijven ook de reders van deze schepen on
verbeterlijke optimisten. In het eerste kwartaal
van 2001 werden er volgens Lloyd's Register
bij voorbeeld nog 79 containerschepen be
steld, waardoor het orderbestand met bijna
11% toenam tot 11 mln egt. Daarna zijn er
nog vele bestellingen bijgekomen hoewel het

Booreilanden en bevoorradingsschepen doen
het nu goed, maar voor de kabelleggers zakt
de markt weer in elkaar. De glasvezelrage
van de afgelopen jaren heeft teweeggebracht
dat er wel erg veel van deze schepen werden
besteld. Voor pijpenleggers die in diep water
kunnen werken, ztet de nabije toekomst er
daarentegen weer goed uit. De zwardadingvaart kan eveneens profiteren van de opleven
de offshore-markt.

Havens uit de m arkt prijzen

De leden van de Far Eastern Freight Conferen

Met lange-termijndenken hebben we in Nederland wel moeite. Zo zou het CBS aan het advies voorlopig geen nieuwe sluis
in Umuiden te bouwen, hebben
toegevoegd dat Amsterdam de
havengelden maar moet verho
gen als de sluiscapaciteit toch

ce hebben nog geprobeerd het tij van sterk
dalende tarieven te keren door de capaciteit
in te krimpen in de vaart tussen Europa en
Oost-Azië, al had dat het ongenoegen van de
Europese Commissie kunnen oproepen. Je
vraagt je wel af waarom die reders niet af
spreken wat minder schepen te bestellen. Het

onvoldoende wordt om aan alle
vraag te voldoen. Dan zouden
immers minder reders belang
stelling hebben Amsterdam aan
te lopen. Uiteraard jammer van
de 300 mln gulden die Amster
dam heeft uitgegeven voor de

antwoord zal wel zijn dat die pas in 2003 of
2004 worden opgeleverd, wanneer er weer
overvloedig lading kan zijn. Reders moeten
toch aan de lange termijn denken. Toch lukt

nog werkloze Ceres-terminal.
Als Amsterdam voor grote sche
pen op slot gaat, willen die wel
licht Rotterdam aanlopen, maar
Maasvlakte II mag er van het
CBS voorlopig ook niet komen.

begin 2001 al duidelijk was dat er overcapaci
teit zou komen. Wel is het wat stiller gewor
den rond alle plannen om schepen van 9000
tot 10.000 teu te bestellen.

dat niet altijd. Zo laten P&O en Nedlloyd het tij
verlopen bij de verzeffstandiging van P&O
Nedlloyd. Een van de redenen daarvoor zou
zijn dat men het niet eens kon worden waar
het hoofdkantoor moet worden gevestigd.
Gelukkig zijn niet alle scheepvaartmarkten in
mineur. De relatief kleine markt voor LNG-tarv
kers floreert. De Koreaanse en Japanse wer
ven vullen hun orderboeken met deze sche
pen van zo'n 170 mln dollar met opleveringen
doorlopend tot 2006. Het gaat ook steeds
beter met de offshore-industrie. Er moet im
mers meer aardgas gevonden worden. De
offshore is evenwel uiterst gediversificeerd.

Gelukkig zijn er straks uitwijkmo
gelijkheden in Antwerpen, Vltssingen, Zeebrugge en Wilhelmshaven. Vlissingen loopt al warm
voor het verkrijgen van een goe
de spooraansluiting op de, te
renoveren Uzeren Rijn.
Eén ding ontbreekt evenwel bii
de CBS-argumentatie: waarom
zou het zeetransport afnemen bij
hogere havenkosten? Bij het
wegtransport zijn de heffingen
steeds verder verhoogd om het

verkeer af te remmen, maar het heeft niet ge
holpen; het heeft hooguit de verkeersgroei wat
afgeremd. Bij een nog steeds groeiend zee
transport zal de vraag naar havenfaciliteiten
evenmin afnemen bij hogere haventarieven.
Het lijkt er dus op dat het CBS geen direct ant
woord heeft gegeven op de vraag of havenuit
breiding in Amsterdam en Rotterdam realis
tisch is, maar het politieke standpunt inneemt
dat die maar elders moet worden gereali
seerd. In Noord- en Zuid-Holland zou alleen nog
ruimte zijn voor groen, huizen en ‘brainparkerï.
We moeten net zo afhankelijk worden van de
informatie-technologie als Silicon Valley.
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reddingboten al tegen wind en branding,

van het bestaan van de Reddmgmaat-

soms met gevaar voor eigen leven. Het

schappij. In het voorstellingsvermogen

dat het zeer de moeite waard was ge

matenaal mag dan voortdurend zi|n aan

van velen buiten de organisatie, doet he

weest en zeker voor herhaling vatbaar,

gepast aan de laatste technische ontwik

roïek de rest. Het werk dat de KNRM ver

dit betekende dat er voor de editie van

kelingen en het karakter van de diensten

richt, spreekt zeer velen aan, zeker zi)

dit jaar stevig werd getraind om zo mo-

is met de opkomst van de watersport

die binnen de maritieme bedrijfstak ac

gehjk de prestatie van vorig |aar tenmin

weliswaar veranderd, het zijn nog steeds

tief zijn.

Verklaarde het team vong jaar na afloop

ste te evenaren. Nu is het volbrengen

de vnjwillige bemanningsleden die uitva

van de tocht al een prestatie op zich

ren wanneer iemand op zee in nood ver

De KNVTS is Dhr. Wiebenga dan ook

maar de bemanningen van alle sloepen

keert. En zo lang er schipbreukelingen

zeer erkentelijk voor zijn bereidheid een

willen hun optimale prestatie neerzetten.

Koninklijke Nederlandse

zijn, zal de KNRM er zijn om hen uit ge

presentatie over de KNRM te verzorgen

En geroeid werd eri.

Vereniging van Technici

vaarlijke situaties te bevrijden. De laatste

ter gelegenheid van de gebruikelijke Ma

In 2000 emdigde het KNVTS team als

op Scheepvaartgebied

jaren kenmerken zich door een groot

ritieme Ontmoetingsdag tijdens Euro

5 9 *. Afgevaardigden van de KNVTS,

schalige vlootvemieuwing, waardoor de

port.

waren aan boord van finish-schip ms

Royal Netherlands Society
of Marine Technology

KNRM met recht kan zeggen klaar te zijn

f

Midsland present om temidden van een

voor de toekomst.
Verleden en toekomst: voor iedere zee
man in nood zijn ze van weinig waarde.

M ededelingen

Voor hen telt alleen het heden. De KNRM
weet dat als geen ander en is daarom 24

K N V TS Maritieme Ontmoetingsdag

uur per dag, 365 dagen per jaar paraat

14 november 2001

om onder alle weersomstandigheden
hulp te kunnen bieden.
Op 38 plaatsen langs de Nederlandse
kust liggen 60 reddingboten gereed en
staan 12 beroeps en ruim 700 vrijwillige
redders klaar om uit te varen.
Dorus Rijkers en Mees Toxopeus werden
bekende namen in de vaderlandse ge
schiedenis. Duizenden anderen zijn, ter

Presentatie van de Koninklijke Neder

wijl ze dezeltde inzet, moed en bewogen

landse Redding Maatschappij door Dhr.

heid toonden, altijd anoniem gebleven of

S.E. Wiebenga, Directeur KNRM

willen blijven, trouw aan de zelfstandige

met het thema: “KNRM, Romantiek en

en ongesubsidieerde organisatie die de

Vele (roei)handen maken licht werk

grote menigte te kunnen zien dat het

Werkelijkheid”.

KNRM is. Zeemanschap en nautische

Evenals in 2000 nam de KNVTS ook dit

KNVTS team eindigde als 341 Voorwaar

De Koninklijke Nederlandse Redding

vaardigheden waren en blijven nood

jaar, voor de tweede maal, deel aan de

een niet geringe verbetering ten opzichte

Maatschappij kan bogen op een roemrij

zaak.

Harlmgen-Terschelling sloepen roeirace

van vorig jaar, hetgeen voor scribent de

ke historie. Sinds 1824 vechten vrijwilli

Talrijk zijn de verhalen over spectaculaire

op 25 mei.

zes aanleiding was op Ie merken dat hij

ge bemanningsleden van roei- en motor-

reddingen in de voorbije ruim 175 iaar

Zoals gebruikelijk voerde de route ook

bij een volgende editie waarschijnlijk zou

dit jaar weer vanuit Hartingen, langs de

willen water-skieen achter de KNVTS

Pollendam, langs Griend via Vliestroom

stoep!

Vele handen maken 'licht' werk (Foto Hart & Kamstra, Terschelling!.

en Schuitengat naar Terschelling.
Vele handen maken licht werk, maar de

In M em oriam

roeiers van de meer dan 130 sloepen,
gerangschikt in de verschillende klassen,

Ing. J.G . van der Vooren

hadden hun handen vol aan de ca. drie-

Op 28 mei is te Rotterdam overleden ing

erveeohalf uur durende roei-oversteek.

J.G. van der Vooren, ex-leraar Hoge

Voordeel was dat de weergoden mee wil

school Rotterdam & Omstreken. De heer

den werken.

Van der Vooren was ruim 70 jaar en ruim

Het team van de KNVTS, bestaande Pe

20 jaar lid van onze vereniging.

ter Edelenbosch, Bob Meendering, Hans
Smits, Harm Mulder, Jeroen Postma (al

Ballotage

len voor de tweede maal), Jan Oudman,
Jeppe Pieperiet er Hendrik Jan Postel

Voorgesteld en gepasseerd

met stuurvrouw Marieke Tjoelker had ook

voor het GEW OON LIDM AATSCHAP

dit jaar weer de beschikking gekregen

A. van der Hoeven

In een oude file, zonder enig kenmerk, lag bovenstaande foto. Het is een klassefo-

over een sloep afgestaan door KNVTS lid

Voorzitter Zeereddingsorgamsatie

to van de HTSOordrecht. Gezien de kleding moet deze van de jaren 50/60 zijn.

Piet Los in zijn functie van directeur van

CITROCuracao

Komt deze foto u bekend voor, wilt u dar contact opnemen met de redactie. De

de Abel Tasman te Detfzijl. De vereniging

Kaya Damasco 13,

vragen zijn: van welk jaar is deze foto, wie is de docent en wie zijn de leerlingen.

is hem daarvoor erkentelijk.

Curaçao (Ned. Antillen).

O psporing v erzocht

Voorgesteld door J.M. Kooijman

R.M. Lutje Schipholt

5645 GE EINDHOVEN.

schi n grootte van de bedreven (vanerend

Afdeling Neth. Antillen

Directeur TNOOelft

Voorgesteld door N. Panhmjsen

tussen 25 en 1000 werknemers! was

Arondskelkweg 70,

Afdeling Rotterdam

geen probleem. Integendeel: de deelne
mers verzochten om eind dit jaar een te-

A.W.M. Holthuis

2555 GN 'sGRAVENHAGE.

Country Manager Lloyd's Register-

Voorgesteld door J.M. Veltman

J. Rotgans

Rotterdam

Afdeling Rotterdam

Onafhankelijk Scheeps- & Werktuigbouw

endresultaten kunnen worden besproken.

kundig Expert

Want al was de laatste workshop half april,

Tiberiaslaan 26,

rugkomdag te organiseren, w aan de

3061 BJ ROTTERDAM.

A.H.M. van Oorschot

De Dijken 37,

de werven gaan nu zert verder met het ont

Voorgesteld door M. Rasica

Maritiem Officier P&O Nedlloyd-

1747 EE TUITJENHORN.

wikkelen van hun bednjfsmilieuplan. Het

Afdeling Rotterdam

Rotterdam

Voorgesteld door J.J.P, Boot

enthousiasme en de vele vragen beween

Tivolilaan 65,

Afdeling Amsterdam

het nut van deze 'müieuworkshops'. Bij vot
doende belangstelling zal dan ook nog
maals een serie worden gestart. Geïnte
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Cantral Industry Group N V

Scheepawerf Maaskant Brumisse
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■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals

■ A fsluiters (kopie)

■ C om pressoren

BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 01 6 2-4 6 0840
Fax 0162-45 84 97
E-mail: info@bafbv.nl
www.bafbv.nl

Deno Compressors
Industneterrein “De Zaag”
Zaag 51
2931 LD Knmpen a/d Lek
Tel. 0180442288
Fax 0180-522222
E-mail: denocomp@wxs.nl

■ A genturen

■ C onstructiepakketten

Rometel Trade BV.
Postbus 380
1900AJ Castricum
Tel. 0251-65 73 49
Fax 0251-67 15 55
A irconditioning

Novenco b.v.
HkPRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 01 0 -5 2 4 24 30
Fax 01 0 -5 2 4 24 31
E-mail: info@novenco.nl
■ Audiovisuele P rodukties

Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
■ A utom atisering

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 07 8 -6 3 0 60 30
Fax 078-630 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.net
■ A utom atisering
(Navision ERP-software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0182-39 9844
Fax 01 8 2-3 9 98 45
E-mail info@logicvision.nl
www.logicvision.nl
■ A utom atisering
(Voortstuwing)

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

Top (Tramng Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
E-mail: f.de.n9s@t0padvies.nl
www.topadvies.nl
■ K ru ka s/D rijfsta n g Revisie

IHC Nube + Staal
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 0786914520
E-mail: algemeen@nube.ihcholland.com
■ D esign/E ngineering Office

Van Dam Marine Contracting BV
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK RotterdarrvBotlek
Tel.: 0181-21 89 53
Fax:0181-21 86 21
E-mail: vdmceng@worldonline.nl
■ D ieselm otoren onderhouds en
re paratie appara tuu r

Thofex BV / Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 010-412 02 90, toestel 13
Fax 010-413 54 69
■ E lektrotechnische installaties en
nautische a p para tuu r

wijnse Groep
Y our e le c tr ic a l p a rtn e r
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 024-371 63 11
Fax 024-371 63 10
E-mail: ans@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl
■ H efkolom /S ectiebouw

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600AEHoogezand
Tel. 0598-39 55 00
Fax 0598-39 24 27
E-mail: coopsnieborg@coops-nieborg.nl
■ Ingenieursbureau

■ Lastoevoegm aterialen

Elga Benelux
Edisonstraat 10
3261 LD OudBeijerland
Tel. 0186-64 14 44
Fax 0186-64 08 80
E-mail: info@elga.nl
www.elga.nl
■ M anagem ent 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
■

■ M a ritiem e 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 Den Helder
Tel. 0 2 2 3 -6 1 8 8 0 0
Fax 0223-61 83 17
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-592 19 66
Fax 010-592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl
■ M a ritiem Risico

■ B ouw pakketten

Centraalstaal B.V.
Postbus 204
9700 AE Groningen
Tel. 05 0 -5 4 2 21 22
Fax 050-542 1426
E-mail: sales@centraalstaal.nl
www.centraalstaal.nl

INTERNATIONAL NAVAL ENCUNEERING CONSULTANTS B V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal
Tel. 010-501 22 15
Fax 010-501 25 01
E-mail: inec@worldonline.nl
Website: www.inec.nl
Multi Engineering N.V.
Kapelamelaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 -3-710 5810
Fax 00 32 -3 -7 1 05 8 11
E-mail: info@mulb.be

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-238 09 99
Fax 010-238 09 88
Email: info@nicoverken.nl
www.nicoverken.nl
■ M edische Scheepsuitrustingen

Van der Laan MediScore
Hantje de Jongstraat 6 ,
3009 AC Rotterdam
Tel. 010-420 91 55
Fax 010-456 02 42
vanderlaanmediscore@wxs.nl
■ Milieu en Veiligheid

Absorbit B.V.
Kuppersweg 15
2031 EA Haarlem
Tel. 023-553 99 99
Fax 023-553 99 90
E-mail: info@absorbit.nl

M a ritiem P rojectbureau

Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddor p
Tel. 023-557 01 01
Fax 023-563 7944
E-mail: info@lowland.com
www.Lowland.com

Beunkoelers

Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180 -51 65 88
Fax 0180-51 60 64
E-mail: wkmarine@compuserve.com

éb

PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14
5301 KP Zaltbommel
Tel. 0418-68 33 33
Fax0418-68 33 55
E-mad: info@promac.nl
www.promac.nl
■ M a ritiem e Toeleveranciers

Machinefabriek Van Zetten B.V.
Beukendaal 4
3075 LG Rotterdam
Tel. 010-419 49 22
Fax 010-419 56 15
E-mail: info@vanzetten.com
www.vanzetten.com

in

M a ritiem e Techniek

■ Naval A rchitects Consulting
Engineers

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

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

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 A£ Hoogezand
Tel. 0598-39 5500
Fax 0598 39 24 27
E-mail: coopsflieborg@coopsnieborg.nl
■ S cheepsreparatie

Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010-436 20 30
Fax 010-436 04 45
E-mai: l.lon*ert@a<*/isafefOtterdam.com

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-238 09 99
Fax 010-238 09 88
Emaü: info@nicoverken.nl
www.nicoverken.nl

■ Schroefasafdichtingen

■ Vertaalbureau'«

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

Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078 617 91 17
Fax 078-618 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

■ S chroefaskokerafdichtingen

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam
Tel. 010-411 46 14
Fax 010-414 1004
E-mail: info@tbu.nl
■ Schroefpom pen

Leisfrrtz Nederland
Debussylaan 2, 3862 GP Nijkerk
Tel. 0 3 3 -2 4 6 0 8 75
Fax 033-245 70 25
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop
E-mail: leistritz@hetnet.nl
■ Straalbuizen

Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGiessendam
Tel. 0184 -67 62 62
Fax 0184 67 6267
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 lnfo@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.furboned.net
■ Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 0 2 3 -5 3 1 9 5 44
Fax 023-527 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hefnet.nl

■ W aardevolle adressen

Amsterdam Port Assodation
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-627 3706
Bibliotheek voor Varenden
Houtlaan 1,3016 DA Rotterdam
Tel. 010-411 23 89
Fax 010 -404 73 17
E-mail bw@bart.nl
Arbeidsbureau Maritiem
Schiedamse Vest 160
3011 BH Rotterdam
Tel. 010-403 99 62
Fax 010-425 53 98

M A R I N E

EV0, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6 , Zoetermeer
Tel. 079-341 46 41
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 010-402 03 98
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 010-477 11 88
Fax 010 - 477 38 46
Telegramadres: Zeecentra
IVR, Internationale Vereniging
Rijnschepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 6 0 70

T E C H N O L O G Y

de Z E E

Colofon

HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010-444 43 33
FaxOlO-21307 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl
Japanese Marine Equipment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam, Tel. 010 - 414 64 11
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
Haringkade 2, IJmuiden
Tel. 0255-52 0501
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-241 00 94
Fax 010-241 0095

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 070 -351 61 71
Fax 070-351 7895
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Kunstwachtcentrum IJmuiden
Postbus 303
1970 AH IJmuiden
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0900-01 11
Faxnummer Operationele Centrum:
0 2 5 5 -5 4 6 5 99
KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam
Postbus 2442, 3000 CK Rotterdam
Tel. 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. 0317-49 3911
Fax 0317-49 32 45
NVKK, Nederlandse Vereniging van

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blok, Ing. P. 't Hart.
M. de Jong, Ir. E.W.H. Keizer, Ir. G.H.G. Lagers,
J.N.F. Lamei|er Mr. K. Polderman. E. Sarton,
R.W.P. Seignette MSc.. K.V.M. Wauters, J.K. van der Wiele.
Redactie adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 241 00 94.
fax 010 • 241 00 95, email swz.rotterdam@wxs.nl

'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip en
Werf de Zee' waann participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
Mantiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Sclieepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Manteme Techniek van het
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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Kapiteins ter Koopvaardij
Delftse straat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 010-240 05 92
Fax 010-240 05 96
E-mail: nvkk@intraweb.nl
www.nvkk.nl
Port Management of Amsterdam
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 0 2 0 -5 2 3 8 6 0 0
Rotterdam Municipal Port Management
Galvanistraat 15, Rotterdam
Tel. 010-252 10 10
Rotterdam Port Promotion Council
Postbus 6788
3002 AT Rotterdam
Tel. 010-477 91 44
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 010-41461 91
VNSI, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 079-35311 65
E-mail: info@vnsi.nl, www.vnsi.nl
Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smirnoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070 -621 34 80
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl
■ W aardevolle adressen
S cheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 070-392 52 50
Fax 070-392 37 35
■ W erktuigkundige
Probleem analyse

Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180 -62 02 11
Fax 0180 -62 07 05
E-mail: info@technofysica.nl
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1 3 - 1 7 November Amsterdam

✓ INTERNATIONALE EXPOSANTEN UIT DIVERSE SECTOREN
VAN DE MARITIEME INDUSTRIE
✓ BREED AANBOD NIEUWE PRODUCTEN EN TECHNOLOGIEEN
✓ RUIME AANDACHT VOOR DE NEDERLANDSE BINNENVAART
✓ SIMULATORPALVIJOEN
✓ CONGRESSEN DOOR SEATRADE EN CEDA

I
O W ij zijn geïnteresseerd in een bezoek aan Europort 2001
□ W ij zijn geïnteresseerd in de congressen
U kunt zich g ra tis voorregistreren op www.europort.nl

Plaats:

*
Handtekening:

3 0 e in te rn a tio n a le m a ritie m e te n to o n s te llin g
1 2 e in te rn a tio n a le binnenvaart te n to o n s te llin g

Europort 2001, Amsterdam RAI, Postbus 77777, 1070 MS Amsterdam
Telefoon: 020 • 549 12 12, Fa«: 020 - 549 18 43
E-mail: europort@ rai.nl Website: www.europort.nl
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Ben je een M aritiem O fficier m et
en kele ja re n ervarin g ? O f stu d eer
je b in n en k o rt a f als M aritiem
O fficier? Dan kun je nü aan m o n 
steren op een van de grootste
en m odern ste h an d elsvlo ten ter
w ereld. A an boord van de schepen
van P&O Nedlloyd w erken we

aan monsteren

volgens h et ‘g eïn teg reerd e kernb em an n in g sm o d el’. Dat betekent
d a t je als M aritiem O fficier
m ed e-verantw oordelijk b en t voo r
de n au tisch e én de techn ische

voor

aspecten van h et schip, m aar ook
w o rd t b etrokk en bij m an agem ent,
au to m atiserin g en com m u n icatie.
In de dynam isch e, high-tech om 
geving aan boord is dat een grote
veran tw o o rd elijk h eid . N atuur
lijk com bineert P&O Nedlloyd
deze u itd ag in g m et p rim a
arb eid svo o rw aard en en sociale

carriere
Bel voor m eer inform atie over
een toekom st als MAROF:
W im G rootenboer, tel.: 0 10 4 0 0 6 0 2 2 .
E-mail: w .grootenboer@ ponl.com
P&O Nedlloyd, afd. LFP, Boompjes 40, 30 11 XB R otterdam

om stan digheden. Passend bij
een N ederlandse red erij m et een
rijke m a ritie m e trad itie.

