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D N V  and G L  establish 22 Samenwerkingsovereenkomst 
new Jo in t Exclusive Stations SKF N e d e r la n d /S to rk  Mufac
DNV and GL have lor a number of years 
had a cooperation agreement on 6 sur
vey stations, called Joint Exclusive Sta
tions. The two societies have now 
agreed to considerably extend this co
operation in order to meet the needs of 
the market for a global presence of com
petent exclusive surveyors. The new 
arrangement will to a large extent re
place the present network both societies 
have of agents and NorvExclusive Sur
veyors.
Building on the long, but so far limited, 
cooperation on Joint Exclusive Stations, 
the two societies have designated a total 
of 28 offices around the world where 
they will offer fully qualified ship survey
ors representing both societies. This 
arrangement will also ensure that GL and 
DNV meet the requirements of IACS and

the European Union on the use of only 
Exclusive Surveyors on all surveys to be 
carried out on behalf of a Flag State Ad
ministration.
Both societies confirm that the move has 
also been motivated by a need to im
prove cost efficiency, and that this will be 
reflected in a reduced need to send qual
ified surveyors around the world. This, in 
turn, means less travel cost to be paid 
by the shipowner.
Reflecting on the failed alliance discus
sions last year, Hans Payer and Helge 
Midttun agree that relations between the 
two societies remain good. The new co
operation agreement is a sign that when 
there are mutual benefits to be gained, 
GL and DNV will work together to find 
practical solutions.

SKF Nederland (Veenendaal), wereldlei
der in lagertechnologie, en Stork Mufac 
(Hengelo), specialistische dienstverle
ner op het gebied van productie machi
nes, hebben 27 juni 2001 te Veenen
daal een samenwerkingsovereenkomst 

getekend.
De samenwerkingsactiviteiten betreffen 
diensten en dienstverlening op het ge
bied van spindelrevisie, levering van 
meuwbouwspindels en aanverwante ser
vices voor toepassingen in gereed
schapswerktuigen bij de metaal en kunst- 
stofverwerkende industrie.
Kern van de gezamenlijke activiteit is dat 
met het creëren van een hogere mate 
van bedrijfszekerheid, de risico's van

productie-uitval afnemen en worden be
heerst. Kostenbesparing en toegevoeg
de waarde ontstaan voor alle partijen 

met het realiseren van snellere doorloop
tijd van de revisie, verbetering van kwali
teit, bieden van volledige oplossingen; 
zowel spindelrevisie alsook totale machi- 
nerevisie en preventief onderhoud en ge
plande stilstand.
De combinatie van lagertechnologie, re- 
visiecapaciteit en vlotte adequate in
breng van kennis en kunde bieden SKF 
en Stork Mufac uitstekende mogelijkhe
den bestaande klanten vollediger te be
dienen en nieuwe klanten gemakkelijker 
te verwerven.

Opdracht voor Imtech voor maritieme technologie uit Engeland

Imtech, de divisie Techniek van het 
beursgenoteerde InternatioMuller N.V., 
heeft een opdracht ter waarde van circa 
EUR 40 miljoen ontvangen voor de reali
satie van geavanceerde technische sys
temen aan boord van de eerste twee van 
in totaal vier amfibische transportsche
pen. De opdracht is afkomstig van de 
Britse werf Swan Hunter, die in opdracht 
van het Ministerie van Defensie van het 
Verenigd Koninkrijk de schepen gaat 
bouwen. Over vervolgopdrachten voor 
Imtech voor een gelijke technische bij
drage voor nog twee identieke schepen 
bij een andere werf vinden nog onderhan- 
delingen plaats.
Imtech is verantwoordelijk voor de geïn
tegreerde buig, de platformautomabse- 
ring en het geïntegreerde energie op- 
wekkingsysteem, alsmede de complete 
elektnsche installatie in beide transport
schepen. De opdracht wordt uitgevoerd 
door de Engelse vestiging van Imtech 
Marine & Industry, de Imtechcluster die 
is gespecialiseerd in totale technische 
oplossingen aan boord van schepen. De 
genoemde systemen zullen worden gele
verd door de Nederlandse vestiging. Het 
ontwerp van de schepen is mede geba
seerd op Hr. Ms. Rotterdam: het amfi
bisch transport schip van de Nederland

se Marine. Ook bij het ontwerp van deze 
schepen voor de Britse Marine zal Ko
ninklijke Schelde Groep betrokken zijn. 
De order vloeit voort uit een strategische 
alliantie tussen Swan Hunter en Imtech, 
die voorziet in een structurele samenwer
king tussen beide partijen. De eerste van 
de twee thans in opdracht gegeven 
transportschepen, waarvoor de enginee
ring reeds gestart is, zal eind 2003 op
geleverd worden. Het tweede schip volgt 
in 2004. Op korte termijn worden de uit
komsten van de onderhandelmgen voor 
de resterende twee schepen verwacht. 
Deze meerjarige opdracht vormt - sa
men met een reeds eerder verstrekte 
Engelse opdracht voor de elektrotech
niek en instrumentatie van een drijvend 
olieplatform (FPSO) - de basis voor de 
versnelde uitbouw van Imtech in Enge
land. Deze uitbouw past in de Europese 
expansiestrategie van Imtech, waarbij 
Imtech tot een sterke Europese techni
sche dienstverlener wil uitgroeien met 
activiteiten in Nederland, België, Duits
land, Engeland en Spanje. In dit kader 
werden al eerder de overnames van Da- 
telnet (Europese ICToplossingen in net
werken voor vaste en mobiele telefonie), 
Rheinelektra (elektrotechniek, instrumen
tatie en daarbij behorende ICT-oplossin-

gen in Duitsland) en Novocalor (lucht- en 
klimaattechnologie in Spanje) bekend ge
maakt. De overnames passen in de stra
tegie van Internatio-Muller om focus in 
haar bedrijfsactiviteiten aan te brengen 
teneinde de beste mogelijkheden voor 
structurele winstgroei en daarmee aan
deelhouderswaarde te realiseren. Hier
toe heeft InternatioMüller zich volledig 
gericht op de technische dienstverlening 
van Imtech, waarbij via een combinatie

MTU/MDfrRoodenburg voldoet met het 
behaalde CRR-certrficaat als eerste leve
rancier aan de emissieeisen welke vanaf 
1 januan 2002 zullen gaan gelden voor 
de Rijnvaart.
Deze eisen zijn het resultaat van overleg 
tussen diverse Europese brancheorgani
saties, overheden en de belangrijkste 
motorenfabrikanten en zijn vastgelegd in 
een document dat is opgesteld door de 
Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) in

van autonome groei en acquisities Im- 
tech in de penode tot en met 2003 in 
omvang zal verdubbelen bij een verdere 
groei van de marge.

Nadere informatie:
Drs. Pieter J A  Koenders,
Hoofd Interne & Externe Communicatie. 
Tel: 0182.543525, 
email: pjak@imtech.nl,
Internet: www.imtech.nl

Straatsburg. Nu ratificatie en publicatie 
door de deelnemende landen heeft 
plaats gevonden zijn deze eisen over
heidsvoorschrift geworden. 

Ondernemers die MTlknotoren uit de 
sene 2000 en 4000 na 1 januari 2002 
plaatsen, hebben daarmee de zekerheid 

dat Scheepvaartinspectie het noodzake
lijke certificaat voor het in bedrijf nemen 
van nieuwbouw schepen op het punt van 
de motor zal afgeven.

MTU Friedrichshafen GmbH 
behaalt het CCR-certificaat

mailto:pjak@imtech.nl
http://www.imtech.nl


Thales GeoSolutions com pletes year-long Kroon-\\ am nga
current measurement study for Pioneer Meppel is verhuisd
Thales GeoSolutions announced that Its 
Environmental and Metocean Services 
Division has successfully completed an 
oceanographic measurement pro
gramme on the continental shelf off
shore southern Africa on behalf of 
Pioneer Natural Resources South Africa 
CPty) Ltd, a wholly owned subsidiary of 
Pioneer Natural Resources Company of 
Dallas, Texas,
The aim of the project was to determine 
the current regime at two locations on 
the edge of the continental shelf in 200- 
250m water depth to assist with Pio
neer's offshore drilling campaign plan
ning.

Two oceanographic moorings were de
ployed to provide measurements of cur
rent speed and direction at multiple 
depths through the water column. They 
were serviced every two months to en
sure optimum equipment performance. 
At each service visit, the data was down
loaded for processing, analysis and re
porting. For the final three months, the

program was reduced to a single moor
ing.
Strict quality control procedures were 
applied to all data and a range of prod
ucts generated to enable the clent to 
gam insight into the current regime 
Strong currents, reaching speeds of 
over 4 knots, were associated with the 
movement of the Agulhas current from 
offshore onto the shelf. Extreme current 
events were also analysed to assist in 
determining design criteria for the site. 
To correlate the measured data with the 
Agulhas current, daily satellite images of 
sea surface temperature were also pro
vided, which showed the position of the 
Agulhas current relative to the mooring 
sites.
Following completion of this project, an 
Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) 
has been installed on the drilling rig 
Omega for the drilling campaign at the 
EDQ2 well location. The ADCP provides 
a real-time display of current speed and 
direction through the entire water col

umn. Rig personnel were trained to en
able them to retrieve data for onboard 
daily reports. This program will allow Pio 
neer to assess the benefit of a reakime 
system for future dning programs m 
more exposed locations.
Thales GeoSolutions (South Afnca) (Pty) 
Ltd is the centreof-excellence for the 
provision of Environmental and Meto 
cean services worldwide either directly 
to clients or via Thales GeoSolutions' op
erating companies.

KroonWamnga, onderdeel van Kroon BV 
uit Hoogezand. heeft onlangs haar vesti
ging m Meppel verhuisd.

Sinds 6 augustus jl, is Kroon-Wamnga ge
vestigd op industrieterrein Oevers D aan 
(te Setheweg 7 in Meppel. Met name de 
gunstige liggmg van industrieterrein Oe
vers D met rmme parkeergelegenheid zijn 
voor Kroon-Wamnga redenen geweest 
om te verhuizen uit het centrum van Mep
pel. Op 12 oktober verrichtte de heer 
P,E J. den Oudsten, burgemeester van de 
gemeente Meppel de officiële opening. 
Kroon en haar dochteronderneming 
Kroon-Warringa richten zich met haar as
sortiment gereedschappen, machines, 
scheepsbouwartikelen, lasartikelen, be
vestigingsmaterialen, hang- en sluitwerk, 
bos- en tuinartikelen met name op de pro
fessionele markt van industrie, bouw, 
overheid, bos- en tuinbouw en scheeps
bouw. Kroon is een zelfstandige onderne
ming met een totaal personeelsbestand 
van 150 medewerkers verdeeld over 8 
vestigingen m Groningen en Drente.

World s first common-rail low- 
speed diesel engine completes 
sea trials
Wartsila Corporation reports that sea tri
als have been successfully completed 
with the world's first large diesel engine 
having commorwail fuel injection. This 
Sulzer 6RT-flex58T-B low-speed diesel 
engine powers the 47,950 tdw self-un- 
loading bulk carrier “Gypsum Centenni
al", buitt by Hyundai Mipo Dockyard in Ut- 
san, Korea for the 8ermudanbased 
owner Gypsum Transportation Ltd. 
During the trials, the engine performed 
exactly as expected. With full electronic 
control of engine functions, the engine 
manoeuvred very easily when varying 
speed from full ahead to dead slow, and 
vice versa, and when reversing, tt was 
especially noticed that the engine ran 
very steadily at very low speeds, and 
demonstrated its ability to run continu
ously at speeds down to 12 rev/min.
The engine's exhaust was effectively 
smokeless throughout the sea trials, 
even when running on heavy fuel oil. This 
is because the commonrail fuel inaction 
system maintains the fuel injection pres
sure at the optimum level right across

the engine load range for optimum com
bustion under all operating conditions. In 
addition, a selective shutoff of single in
jectors at very low loads helps to keep 
smoke emissions below the visible limit. 
In contrast, engines with the traditional 
jerk-type injection pumps have increasing 
smoke emissions as engine speed is re
duced because the fuel injection pres
sure decreases with speed.
The engine has a maximum continuous 
power output of 11,275 kW (15,350 
bhp) at 93 rev/min. The normal service 
speed, however, will be 15 knots at 85 
per cent engine power and a sea margin 
of 15 per cent.

Owing to the pioneering nature of this 
project, there is very close cooperation 
between Wartsila, Hyundai Heavy Indus
tries Co Ltd and Hyundai Mipo Dockyard, 
The engine has been designed and de
veloped by Wartsila, It has been built in 
Korea under licence by Hyundai Heavy In
dustries, with RT-flex parts being deliv
ered by Wartsila.

C aterp illar releases new  
diesel package generator 
sets
Caterpillar announces the release of the 
latest prime and standby package gener
ator sets, strengthening the company's 
leadership in providing customers with 

low emissions power solutions and the 
ability to meet stringent emissions regu
lations. The low emissions generator 
packages are rated at 50 Hz, 450-500 
kVA standby and 4 10455 prime and 
are powered by the Cat 3456 engine. 
The new, full-featured generator sets are 
available with a wide range of fully as
sembled and connected attachments 
and can be configured to meet any cus
tomers' unique needs. Custom systems 
options include oversized and premium 
generators, exhaust options, circuit 
breakers, alarm and remote annunciator 
modules and battery chargers.
The latest generator packages will com 
plement the Cat product line by offering 
low emissions and low BSFC configura

tions. These units meet or exceed emis
sions regulations with low NO, limits and 
reduced fuel consumption.
With a single point of access for all con
trols and low power wiring, plus spacious 
terminal box and circuit breaker bus bar 
terminations, on-site installation is quick 
and easy. Delivery times are also re
duced with these siteready units.
The new generator set models improve 
performance and reliability with techno
logical advanced Cat diesel engines, 
fieldproven SR4B generators and EMCP 
II controls.
Standard equipment offered on every 

unit includes an eight-hour integral fuel 
tank, in-line circuit breaker, exhaust si
lencer and flex, batteries, battery rack 
and cable alternator.
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Eén zwaluw m aakt geen zom er

E
en belangrijke zaak voor vele le
zers van Schip en Werf de Zee 
zal thans zijn of zij op Europoort 
goede zaken kunnen doen nu de 
economische vooruitzichten 
steeds slechter worden beoor
deeld. Weliswaar zouden er tekenen zijn dat 

we het dieptepunt zijn gepasseerd, maar de 
voorzichtige Nederlander zal bij één zwaluw 
nog geen zomer zien, zeer zeker na de ramp 
die de VS heeft getroffen.
De werven maken zich dan ook zorgen omdat 
nieuwe orders van Nederlandse reders uitblij
ven zolang er geen nieuwe regeling is ter ver
vanging van de, fiscaal aantrekkelijke com
manditaire vennootschap. Het aantrekken van 
buitenlandse orders kan bovendien moeilijker 
worden indien de Duitse werven wederom di
recte subsidies mogen ontvangen, zoals de 
Europese Commissie heeft voorgesteld. De 
Nederlandse werven mogen die uiteraard dan 
ook krijgen, maar onze regering zal dat 
slechts met mondjesmaat willen toestaan. Uit 
het Verre Oosten komt ondertussen slecht 
nieuws: de contractprijzen voor nieuwbouw 
dalen weer, Volgens Fearnleys zou de prijs 
voor een Panamax afgelopen zomer zijn afge
nomen van $41 tot $39,5 mln, die van een 
Suezmax van $51 tot $50 mln, De hongerige 
Koreaanse werven zouden thans meer con
currentie van China ondervinden. Onlangs 
werd in China bij de Jinjiang werf een bouw-

dok geopend voor schepen tot 300.000 ton. 
Het is het vierde, nieuwe dok groter dan
200.000 ton, terwijl er nog drie in aanbouw
zijn.

Vakanties blijven belangrijk
Ondanks de tegenvallende economie, bleef 
tot 11 september de consumptie wereldwijd 
op een hoog niveau tot verrassing van vele ex
perts. De aanhoudend hoge huizenprijzen in 
Amerika en Europa zouden velen toch het ge
voel geven vermogend te zijn. Bovendien 
heeft vakantie een hoge prioriteit, vooral bij 
bejaarden met een zeker en vaak riant pen
sioen. Hooguit doet men het wat kalmer aan: 
in plaats van een dure zeereis maar een vaar
tocht langs de Rijn, Donau, Seine of Po.
De bouw van cruiseschepen voor de rivier- 
vaart -thans vooral in trek bij de Amerikanen- 
gaat dan ook door op werven als De Merwe- 
de, De Hoop en Jac. den Breejen. Toch zou 
het wel eens verstandig kunnen zijn voor deze 
werven en enkele grote jachtbouwers eens te 
onderzoeken of ook de markt voor kleine, 
zeegaande cruiseschepen kansen biedt. Het 
zou toch gemakkelijker moeten zijn te groeien 
naar wat grotere schepen dan te moeten 
overstappen naar kleinere cruiseschepen, 
voor welke keuze de grote werven staan nu 
hun markt voor 100.000 tonners inkrimpt. De 
Franse werf TAtlantique zou daarom reeds 
overwegen opnieuw de bouw van LNG-tan- 

kers te entameren.
Onze jachtbouw blijft eveneens flo
reren, met name die van grote, 
luxueuze jachten. Na Schelde wil 
Tille zich op de bouw van grote 
motorjachten storten, waarnaast 
Feadschip de werf Slob in Papen- 
drecht heeft overgenomen om 
daar jachten tot 130 meter lengte 
te kunnen bouwen. Ook voor deze 
werven zou de bouw van kleine 
cruiseschepen een alternatieve 
markt kunnen bieden.

Weinig vreugde bij 
offshore-bouw
Wat mij wel eens verbaast, is de 
gennge belangstelling in Europa 
voor de bouw van grote, drijvende 
constructies voor de offshore, zo
als booreilanden en -schepen en 
FPSO's. Er zijn enkele werven die 
dergelijke constructies met prijs

kaartjes van 300 tot 400 mln dollar wel afbou
wen of bestaande schepen ombouwen. Bij af
bouw ging het vaak om in Korea gebouwde 
rompen, maar je ziet steeds meer dat de Ko- 
reanen het gehele contract in de wacht sle
pen, dus inclusief de installatie van de offsho- 
re-uitrusting. Er zijn natuurlijk voorbeelden van 
Europese werven die een dergelijk avontuur 
jammerlijk zagen mislukken. Zo voltooide 
Kvaerner Warnow Werft het booreiland 'Stena 
Don’ te laat en verloor $38 mln op het con
tract dat bij ondertekening in 1998 op $330 
mln werd gewaardeerd. Ook Harland & Wolff 
beleefde weinig vreugde aan haar contract 
met Global Marine twee boorschepen te bou
wen voor $730 mln. In beide gevallen betrof 
het evenwel werven die nauwelijks meer erva
ring hadden in de offshore-markt. Warnow 
zou in geen 20 jaar een offshore-construcbe 
hebben gebouwd. Een ervaren werf als die 
van Heerema in Hartlepool zou wellicht een 
FPSO kunnen contracteren door de romp- 
bouw uit te besteden in Oosteuropa. 
Ondertussen doen IHC Caland en Bluewater 
goede zaken met de verhuur van FPSO's. On
langs sloot IHC’s dochter SBM bijv. een con
tract af waaronder het Braziliaanse Petrobras 
voor een periode van vijf jaar een, tot FPSO 
om te bouwen, tanker huurt ter vervanging 
van het gezonken productieplatform P36. 
Bluewater nam in augustus de belangen over 
van het Noorse Aker Maritime in twee FPSO’s 
onder contract bij Statoil. Bij spanning in de 
wereld vaart de olie- industrie meestal wel.

Europa staat achter binnenvaart
De ministers, verenigd op het Pan-Europese 
congres over de binnenvaart, gehouden in 
Rotterdam op 5 en 6 september, acteerden 
als een groep zwaluwen die de zomer aan
kondigen. Als we de ministers mogen gelo
ven, gaat de binnenvaart een gouden toe
komst tegemoet. De infrastructuur ervoor 
moet worden verbeterd, door knelpunten op 
te heffen, meer multimodale terminals en 
meer aandacht voor de ontsluiting voor de 
binnenvaart van nieuwe logistieke centra. 
Meer specifiek moet de navigatie op de Do
nau bevorderd worden -uiteraard met steun 
van de EU- en moet er in 2005 een River Infor
mation Service (RIS) zijn langs de Rijn en Do
nau. Ook moet het mogelijk worden gekwalifi
ceerde Oosteuropese bemanningen aan te 
nemen op goede sociale voorwaarden om be- 
manningstekorten in enkele ElHanden op te
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lossen. De transportministers hebben zichzelf 
toch niet een al te ambitieus programma op
gelegd. Zaken als de standaards voor het 
RIS, harmonisatie van technische, veiligheids- 
en bemanningsvoorwaarden, de verbetering 
van het beroepsonderwijs en het vaststellen 
van de wettelijke obstakels voor een vrije en 
concurrerende binnenvaart zijn opgedragen 
aan instellingen als de Europese Commissie, 
Economische Commissie voor Europa van de 
VN (UN/ECE), Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart (CCNR) en de Donaucommissie. De 
European Conference of Ministers of Trans
port (ECMT) heeft alleen de taak de voorge
stelde acties te bevorderen en te controleren. 
Ook wensdromen kwamen ter sprake, zoals 
verbindingen tussen de Donau en de Elbe en 
Oder. Rusland wil de verbinding tussen St. Pe- 
tersburg en de Kaspische en Zwarte Zee ge
schikt maken voor binnen/buitenschepen tot 
5000 ton. Op de vraag waarom landen als 
China en Vietnam op dit congres waren verte
genwoordigd, was het antwoord dat het voor 
die landen aantrekkelijk is te horen hoe allerlei 
binnenvaartproblemen in Europa worden op
gelost. Minister Tineke Netelenbos voegde 
daar desgevraagd aan toe te menen dat de 
Europese binnenvaart er belang bij heeft dat 
ook afschepers in Aziatische en Amerikaanse 
landen binnenvaartervaring opdoen bij multi- 
modaal transport. Zij zullen dan eerder ge
neigd zijn dat voor hun transporten binnen Eu
ropa te accepteren. Mevrouw Netelenbos 
was dan ook blij dat de VS een waarnemer 
had gestuurd naar het congres.

Het recht van de sterkste
Goede, algemeen geldende regels voor de 
Europese binnenvaart zijn belangrijk voor de 
verdere ontplooiing van deze markt. De we
reldhandel en -scheepvaart floreren omdat er 
goede, internationale regelgeving bestaat 
voor commerciële afspraken en disputen tus
sen verladers of reders onderling en tussen 
verladers en reders. Hoe anders is dat he
laas, zodra regeringen erbij betrokken raken. 
Aanvankelijk waren het vooral jonge, 
onervaren landen met veel corruptie 
en een gebrekkige rechtspleging die 
bijvoorbeeld gezagvoerders in het 
gevang wierpen zonder enige 
rechtsgrond of zich op hun verscho
ning als soeverein land beriepen in
dien staatsrederijen werden aange
klaagd. Nu beginnen ook steeds 
meer landen die beter moeten we
ten, het recht in eigen hand te ne
men in strijd met de door hen onder
tekende, internationale conventies.
Zo sloot Frankrijk eind 1999 de ge
zagvoerder van de ramptanker 'Eri- 
ka’ enige tijd op. Nu is het de beurt 
aan Canada en de VS die drie officie
ren van de Virgo’ in staat van be
schuldiging hebben gesteld, waar
naast Canada mogelijk 
bewijsmateriaal van het schip afhaal
de, omdat het schip in internationale 
wateren een Amerikaanse vissers
boot zou hebben overvaren. Het 
zeerecht bepaalt evenwel dat de

vlaggestaat. in dit geval Cyprus, het onder
zoek moet uitvoeren.
Het is wel begnipelijk dat de VS en Canada 
hebben mgegrepen, want vele vlaggestaten 
hebben een uiterst dubieuze reputatie ten 
aanzien van dergelijke kwesties, hoewel dat 
bij Cyprus juist niet het geval is. Daarom is 
voor veiligheidszaken destijds de havenstaat- 
controle in het leven geroepen. Het moet toch 
ook mogelijk zijn tot internationale afspraken 
te komen dat, na een melding van nader te 
omschrijven ongevallen op zee, de bevoegde 
autoriteiten in de eerstvolgende aantoopha- 
ven het recht hebben -misschien zelfs de 
plicht moeten krijgen- zo’n ongeval te onder
zoeken, zo mogelijk in overleg met de vlagge
staat. Maar, in dat geval kunnen bij voorbeeld 
ook landen in het Midden Oosten een Ameri
kaans schip aanhouden, indien het bij een on
geval betrokken is geweest. Dat zal, zeker nu, 
de VS te ver gaan. Wat zij zich veroorloven, 
mogen landen met een slechte veiligheidsre- 
putatie niet.
Ook Australië kreeg stevige kritiek omdat het 
zich niet hield aan de vluchtelingenconventie 
die het wel ondertekend heeft, door te weige
ren ruim 400 Afghaanse vluchtelingen toe te 
laten die het Noorse schip Tampa’ oppikte 
van een Indonesisch wrak en naar Christmas 
eiland bracht. Indonesië weigerde eveneens 
ze terug te nemen, maar dat land heeft de 
conventie niet ondertekend. In dit geval ts het, 
gezien de grote stromen vluchtelingen, onge
twijfeld moeilijker tot een internationaal aan
vaardbare oplossing te komen. Vrij verkeer 
van mensen is de ideale oplossing, maar on
realiseerbaar in een wereld geteisterd door 
terrorisme.
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ni  a a n d M a r i t i e m Opdrachten

Ferus Smit boekt drie schepen
Van de Zweedse rederi) Enk Thun heeft 
Ferus Smit opdracht gekregen voor drie 
multipurpose vrachtschepen.
De afmetingen worden:

Lengte o.a. 
Lengte l.l. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen

89.00 m.
85.00 m. 
13,35 m.

7,50 m, 
5,85 m. 

4700 t.
De schepen krijgen twee door pontonlui- 
ken afgedekte ruimen, met een totale in- 
houd van 180.000 cu.ft. = 5097 m3.

Als hoofdmotor wordt een circa 1900 
kW dieselmotor geïnstalleerd, die va een 
tandwielkast de verstelbare schroef en 
een asgenerator van circa 240 kW aan- 
drifft. De verwachte proeftochtsnelheid is 
11,8 kn. De boegschroef knigt een ver
mogen van 200 kW.
De schepen, bouwnummers 337, 338 
en 339, worden aHe in 2003 opgeleverd. 
Zij komen dan onder Nederlandse vlag in 
de vaart en zullen worden gemanaged 
door Marine Ship Management in Detfzijl. Zijaanzicht van de schepen die Ferus Sm» voor Erik Thun gaat 

bouwen

Volharding contracteert vierde schip voor Indonesië
De serie 8900 tdw mulbpurpose contai- 
nercarriers, die Bodewes Scheepswerf 
Volharding Foxhol voor de Indonesische 
rederij PT Arpeni Pratama Ocean Line 
bouwt, is uitgebreid met een vierde 
schip. Er zijn opties voor nog twee sche
pen. Het eerste schip, de Dewi Laksmi, 
is inmiddels opgeleverd.
De nieuwe opdracht krijgt bouwnummer 
350 en moet in het begin van 2003 ge
reed komen.

Het ontwerp is gebaseerd op de Vbor- 
gen van Wagenborg (zie de Vechtborg in 
SWZ 12-98, blz. 24 e.v.), maar verschilt 
daarvan op enkele punten:

De schepen worden uitgerust met 
twee Liebherr kranen van 35 t op 

30 m.

De hoofdmotor wordt een MaK die
sel van 3840 kW in plaats van een 
Wartsila motor.

- De accommodatie wordt ingericht 
voor 22 personen.
Door het aanbrengen van een par
tieel kaltdek wordt de diepgang tot 
7,15 m vergroot en kan het draag
vermogen op 8900 t gehandhaafd 
blijven, ondanks het extra gewicht 
van de kranen en de grotere accom

modatie.
De totale order is mogelijk gemaakt door 
een grote inspanning van de Nederland
se overheid, die 25% exportsubsidie ver
strekt; deze subsidie is overigens niet 
voor de werf maar voor de rederij be
stemd, Na aanvankelijke problemen is de 
subsidie door Brussel goedgekeurd.

Damen Bergum krijgt weer order van Armawa
Armawa Shipping & Trading in Haren 
heeft opnieuw een Combi Freighter 
3850 besteld bij Damen Shipyards Ber
gum. Het wordt een zusterschip van de 
onlangs opgeleverde Oostersingel (SWZ

7/801, blz. 14) en Oosterhaven en van 
twee nog in aanbouw zifnde schepen. De 
nieuwe opdracht krijgt bouwnummer 
9333 en moet omstreeks de komende 
jaarwisseling worden opgeleverd.

Bonn & Mees bestelt MOO tons bok
Het Rotterdamse bedrijf Bonn & Mees 
Drijvende Bokken heeft een drijvende 
bok besteld met een hefvermogen van 
1400 t. De bok is bestemd voor het la
den en tossen van zware ladingen van 
zeeschepen en voor hijskarweien in de 
scheepsbouw en bil waterbouwkundige 
werken, maar kan ook worden ingezet 
voor werkzaamheden voor de kust en op 
volle zee, zoals bergingen en het plaat
sen van offshore modules. Omdat een 
nauwkeurige positionering bi| veel van 
deze werkzaamheden van belang is, 
wordt de bok voorbereid voor een DP 
systeem.
De ponton en de accommodatie worden 
in Roemenie gebouwd, waarna Nisframe 
en lieren, dieselmotoren, generatoren en 
de elektrische installatie m Nederland zij
len worden aangebracht, De bok, die de 
naam Matador 3 krijgt, moet medio vol
gend jaar voor gebruik gereed zijn.

De afmetingen van de ponton zijn: L x B x 

H = 70 x 32 x 6 m.
De hijsgegevens luiden:

• 14001 m de hoofdtakels bi| een sprei 
van 12 m en een maximale hijshoogte 
boven dek van 42 m.

• 6001 in de toptakels bij een sprei van 
26 m en een maximale hiishoogte bo
ven dek van 74 m.

• 4001 in de toptakels bi| een sprei van 
41 m en een maximale hijshoogte bo
ven dek van 60 m.

Speciaal voor bergingswerk wordt de 
bok voorbereid om met dektakels 2 x 
500 t 'over de kop' te kunnen trekken, 
waardoor de totale hefcapaciteit tot 
24001 kan toenemen.
Alle Ijsblokken en andere essentiele 
punten aan boord worden voorzien van 
meetpunten (toad celts), waardoor zeer 
nauwkeurig kan worden gemeten hoe
veel last wordt gehesen, hoeveel vlucht 
er wordt gegeven en wat de hijshoogte 
is. Elektronische verwerking en transmis
sie van deze gegevens geven zowel de 
bemanning als het kantoor en de klant in
zicht m de actuele situatie aan boord. 
Daardoor zijn snelle en accurate commu
nicatie en besluitvorming mogelijk.

Van Diepen bouwt voor Chemgas
Scheepswerf Van Diepen in Waterhuizen 
gaat voor de Rotterdamse rederij Chem
gas twee duwbakken bouwen voor het 
vervoer van gasvormige producten.
De afmetingen worden: L x B x H = 
76,50 x 11,40 x 5,65 en de diepgang 

2,75 m.

In elke bak worden vier tanks inge
bouwd, met een totale mhoud van 

2200 m3.

De bouwnummers zijn 1049 en 1050 en 
de oplevenng van beide bakken moet in 
de eerste helft van volgend jaar plaatsvin

den.

Aröst's impression van de Matador 3 

(gepubliceerd met toestemming van 

Vuyk Engineering Rotterdam).



Nigeriaanse opdracht 
voor K. Damen

De voornaamste gegevens zijn: 
Bouwnummer 734/5 736/7 738/9

Scheepswerf K, Damen in Hardinxveld- Lengte o.a. 25,75 28,50 30,00 m.

Giessendam heeft van de Nigerian Port Breedte mal 8,50 8,80 11,00 m.

Authority opdracht ontvangen voor zes Holte 4,40 4,25 4,70 m.

sleepboten van drie verschillende groot Diepgang 3,50 3,35 3,60 m.

tes, twee van elk type. Het worden roer Vermogen 2x745 2x1110 2x1380 kW.

propeller boten, die alle van Deutz hoofd Snelheid 12 12 12 kn.

motoren worden voorzien. De oplevering Paaltrek 22 35 45 t

van de zes boten moet medio volgend 
jaar plaatsvinden.

Accommodatie 10 10 12 pers.

Zijaanzicht van de 30m  sleepboten voor Nigeria.

Drie garnalen kotters voor Met/..
Jahzeel Trading te Urk heeft Scheeps
werf Metz opdracht gegeven voor drie 
garnalenkotters. Het worden zustersche
pen van de eerder dit jaar opgeleverde 
UK 287 en UK 56. De casco's hiervan 
waren in China gebouwd en zijn door 
Metz afgebouwd. Een beschrijving van 
deze schepen hopen wij in een volgend 
nummer te publiceren.
De voornaamste gegevens zijn: L o.a. x

BmalxH = 21,15 x 5,80 x 2,60 m. Een 
Caterpillar 3406 motor van 220 kW 
(300 PK) zorgt voor de voortstuwing.
De nieuwe schepen, bouwnummers 
115,116 en 117, worden in hun geheel 
door Metz gebouwd. Zij zijn bestemd 
voor een IJslandse/Nigeriaanse joint ven
ture, Het eerste schip moet mei volgend 
jaar gereed komen, de andere steeds 
twee maanden later.

De Delft
Op zaterdag 8 september is op bevel van 
vicMdmraal C. van Duyvendijk in Delfsha- 
ven, gemeente Rotterdam aan de Schieha
ven NZ de kiel gelegd van het linieschip De 
Delft.
Lengte 42,45 m. breedte ca 13,2 m. Holte 
en diepgang nog met bekend.
Het schip wordt m opdracht gebouwd door 
<te Stichting Historisch Schip 'De Delft', Het 
is een facsmile-schip, gebouwd volgens de 
tekeningen van het originele ’s-lands Schip 
van Oortog DELFT, dat op 16 mei 1793 te 
water werd gelaten, op ca 200 m afstand 
van de huidige bouwplaats. Op 11 oktober 
1795 gaat het schip m een heldhaftige 
stnjd bij Camperduin ten onder. Het wrak is 
gevonden en nog steeds worden er voor
werpen boven water gehaald.

De kiel, een eiken balk van 40 bij 60 cm 
doorsnede en ca 10 m lang, werd als laat
ste van de vier kieldeten neergelegd en ver
nageld aan het andere gedeelte.
De bouw van de Delft mag niet wrgeleken 
worden met de bouw var de Batavia. De

Twee garnalenkotters voor
Machinefabriek Luyt in Den Oever gaat 
voor twee plaatsgenoten elk een garna- 
lenkotter bouwen. Het worden zuster
schepen van de zeer succesvol geble
ken Gerritje WR 181, die kort is 
beschreven in SWZ 600, blz. 22. Aan 
het type is inmiddels de benaming 
‘Amsteldiep’ toegekend.
De nieuwe schepen zijn:
• de WR-12, bouwnummer 0101, op

Luyt
te leveren in maart van het volgen
de jaar en bestemd voor V.o.F. D. 
Kranendonk & Zn.;

•  de WR-106, bouwnummer 0102, 
drie maanden later op te leveren en 
bestemd voor Catharina B.V. 

Evenals bij de WR 181 het geval was, 
worden de casco’s in België gebouwd, 
bij VHB Marine in Antwerpen.

Eurokotter voor Hoekman
Machinefabriek Hoekman te Urk heeft 
van de heer Daalder op Texel opdracht 
gekregen voor een Eurokotter, de TX- 
34, bouwnummer 140. Het wordt een 
zusterschip van de begin dit jaar opgele
verde Hein Sr UK-186. De oplevering is 
gepland voor het tweede kwartaal van 
volgend jaar.

De Kaap bouwt casco
Van het Meppeler Rondvaartbedrijf heeft 
De Kaap in Meppel opdracht gekregen 
voor de bouw van het casco van een 
dagpassagiersschip. Het schip gaat 37 
x 6,43 m meten en wordt door de rederij 
in eigen beheer afgebouwd. Het casco 
heeft bouwnummer 234 en moet vol
gend voorjaar gereed zijn.

Weer twaalf Neo-K’s besteld
Meo Logistic Services heeft bij Scheeps- 
reparahebedrijf De Gerlien - Van Tiem in 
Daiten opnieuw een serie containersche
pen voor de binnenvaart van het type 
NeoK besteld. Na de serie van acht 
stuks, die vorig jaar m opdracht werd ge

geven, zijn nu twaalf schepen besteld, 
die alle volgend |aar moeten worden op
geleverd.

De Neo4<'s zijn beschreven in SWZ 12- 
00, blz. 21 e.v. en SWZ 0501, blz. 20.

Delft is ongeveer 150 jaar later gebouwd, 
en ook toen bleek al dat de scheepsbouw 
een ontwikkeling had doorgemaakt. 
Vergelijkbaar met de bouw van de Batavia 
is wel dat jongeren worden ingezet om het 
tmmervak te leren en werkervaring op te 
doen.
Speciaal voor dit doel is een loods onge
bouwd tot museumwerf, waar de bouw 
voor bezoekers toegankelijk is.
Naast de vele vnjw#tgers is er ook een 
vriendenkring. Wij nodigen de lezers van 
SWZ uit om hiervan lid te worden 
voor ƒ  15,- per jaar. Nadere informatie 
010.2760115 of E-mail dedelft@luna.nl of 
website www.dedelft

Kieleggingen

Evertsen
Bij de Koninklijke Schelde Groep is op de 
werf in Vlissingen op 6 september de kiel 
gelegd voor het laatste van de vier lucht- 
verdedigings- en commando fregatten 
CLCPs) die de werf voor de Koninklijke 
Marine bouwt. Het schip, bouwnummer 
385 zal naar verwachting in februari 
2005 aan de Manne overgedragen kun
nen worden en zal dan als Hr. Ms. Evert
sen in de vaart komen.

mailto:dedelft@luna.nl
http://www.dedelft


Tewaterlatingen Opleveringen

Nora
Op de binnendijkse werf van Koninklijke 
Niestem Sander vond op 7 september 
de tewaterlating plaats van het multipur
pose vrachtschip Nora, bouwnummer 
908. Het schip is bestemd voor Wijnne & 
Barends' cargadoors- en agentuurkanto- 
ren in Delfzijl.

De Nora is het eerste van een sene van 
vier schepen met een draagvermogen 
van circa 2000 t en een relatief grote 
ruiminhoud van 4230 m3. Voor enkele 
verdere gegevens en een zijaanzicht, zie 
SWZ 11-00, blz.8.

Maarten G O  47
Eind jut heeft VDS Staal- en Machne- 
bouw in Middelburg een bijzonder vis- 
serssclïp opgeleverd: de Maarten GO 
47. Het is een geheel ut aluminium ge
bouwde catamaran voor de heer H, de 
Waal te Melissant.
Het schip is ontworpen door Technisch 
Bureau Gommers te Axel en heeft de vol
gende afmetingen: L x B x H  = 1 0 x 5 x  
1,22 m; de breedte van de alzonderli|ke 
rompen is 1,70 m en de diepgang 
slechts 0,4 m. Opmerkelijk is dat het 
casco niet is geconserveerd.
In elke romp is een Volvo Pent^ voortstu-

wingseenheid geplaatst, bestaande uit 
een 169 kW dieselmotor en een water- 
jet. Deze geven het schip een snelheid 
van 27 kn.
Voor de kustvisserij is het schip uitgerust 
met een nettenrol aan BB en een netten- 
rol op het achterschip, beide hydraulisch 
aangedreven.
De voordelen van een dergelijk schip zijn:
•  de gennge diepgang:
•  een hoge snelheid:
• een ruim en stabiel werkplatform;
• een brandstofbesparing van 30%

door het lage gewicht.

De Nora gaat te water (foto: AG. Nugteren).

Swiss Ruby
Bij De Hoop Heusden is op 26 septem
ber het passagiersschip voor de binnen
vaart Swiss Ruby, bouwnummer 383, te 
water gegaan. Het schip is bestemd 
voor Scylla Tours in Bazel. De rederij zal 
het schip in eigen beheer elders laten af
bouwen.
De afmetingen zijn: L x B x H  = 8 5 x  
10,40 x 3,30 m. De Swiss Ruby krijgt 
accommodatie voor 88 passagiers en 
32 bemanningsleden.

Dewi Parwati
Bodewes Scheepswerf Volharding te 
Foxhol heeft op 10 oktober de multipur
pose containercarrier Dewi Parwati, 
bouwnummer 348, te water gelaten. Het 
schip is bestemd voor de Indonesische 
rederij PT Arpeni Pratama Ocean Line en 
is het tweede van vier die de werf voor 
deze rederij bouwt; zie het bericht over 
de opdracht voor het vierde schip hierbo
ven bij 'Opdrachten'.

De Maarten GO 47 (foto: VDS).

Reest
Scheepswerf De Kaap in Meppel heeft 
op 1 augustus het 2261 tdw vrachtschip 
Reest, bouwnummer 232, opgeleverd 
aan Scheepvaartonderneming De Jonge 
C.V. te Delfzijl. De tewaterlating had op

22 mei plaatsgevonden.
De Reest is een zusterschip van de kruip- 
lijncoaster Ewald, waarvan de voornaam
ste gegevens zijn vermeld in SWZ 98-12, 
blz. 10.

Elisa
Scheepswerf Reimerswaal te Hans- 
weert heeft in opdracht van Boskalis In
ternational in twee maanden tijds een in 
Rusland gebouwd ponton afgebouwd 
tot grijperbagger. Het vaartuig, dat de 
naam Elisa kreeg, is op 11 augustus 
naar Venezuela vertrokken, waar het ha
vens gaat uitbaggeren.
De afmetingen van de ponton zijn: L x B 
x H = 50,00 x 14,00 x 3.00 meter.
Op de ponton werd een Manitowac 
4600 dekkraan geplaatst, geschikt 
voor een grijper van 10 m3. De kraan 
heeft een hijsvermogen van 250 t en 
een eigen gewicht van 1651.
Verdere werkzaamheden omvatten o.a.: 
• aanbrengen van diverse voorzienin

gen voor de dekkraan, zoals ver-

sterkingen onderdeks en boven
deks, aanpassen van de hydrauli
sche installatie voor boomhijs en 
een 'bucket parking*; -

• maken en plaatsen van spudpaal- 
en wandelpaalfundaties/kokers; 

plaatsen van omloopschijven t.b.v. 

de spudpalen
• plaatsen van een diesel gedreven 

3-trommel lier op dek en aanbren
gen var de benodigde versterkin
gen onderdeks

• plaatsen van een accommodatie 
voor 14 personen, inclusief alle sa
nitaire voorzieningen;

• aanleggen van complete leiding
systemen voor brandstof, hydrau- 
liek, drinkwater, sewage, ballasten 
en dekwassen, alsmede het plaat-

Zijaanzicht Elisa.

sen van diverse pompen voor deze 
systemen en van een sewagennstal- 

latie;
• engineering en montage van de 

elektrische installatie, inclusief het 
plaatsen van twee geluidsarme ge

neratorsets van 85 kVA elk.
•  rondom aanbrengen van een hou

ten berghout over een hoogte van 
1000 mm;

• dokken en schilderen van de ponton 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd on
der toezicht van Bureau Veritas.



Al-Noores
Scheepswerf K. Damen m HardmxveW- 
Giessendam heeft in augustus een op- 
merkelijk schip voltooid: de AW'Joores, 
bouwnummer 730, een zeer luxueus 
jacht dat het uiterlijk heeft van een sleep
boot.
K. Damen heeft al veel sleepboten ge
bouwd en met die ervarmg is een sleep- 
bootontwerp aangepast en als jacht in- 
gericht. De opdrachtgever in het 
MiddenOosten heeft bewust voor deze 
combinatie gekozen vanwege de robuus
te uitstraling, het uitstekende zeegangs
gedrag en de veiligheid die aan sleepbo
ten eigen zijn, terwijl tezelfder tijd aan de 
luxe inrichting geen concessies zi|n ge
daan.
Voor de betimmering heeft de eigenaar 
gekozen voor verschillende houtsoorten 
en veel inlegwerk. De grote salon, bere
kend op een groot aanfal daggasten, is 
betimmerd met mahoniehout, afgewerkt 
in hoogglans. Een hut is voorzien van

een hoogglans esdoornhouten betimme
ring, een andere hut is betimmerd met 
zijdeglans kersenhout. De parketvloeren 
hebben mgetegde motieven en «  de sa
nitaire ruimten is veet marmer toege
past. De accommodatie is uiteraard ge
heel airconditioned. Aan het 
minimaliseren van geluid en triHmgen is 
veet aandacht besteed: zwevend opge
hangen constructie en isolatie. Op de 
buitendekken is een teakhouten dek aan
gebracht.
Het schip is verder uitgerust met twee 
wateriet speedboten, onder hydraulische 
davits.
De afmetingen van de AtNoores zijn: 
Lengte 33.50 m.
Breedte mal 9,60 m.
Holte 5,60 m.
Diepgang 3,60 m.
Twee Caterpillar motoren van ieder 750 
kW geven de Al-Noores een snelheid van 

13 kn.
De bunkercapaciteit is voldoende voor

De A l-N oores (fo to : F ly ing  Focus).

een actieradius van 5000 zeemijlen.
Het schip is voorzien van een Blohm & 
Voss stabilisatiesysteem met twee in
trekbare vinnen. Verder is een boeg
schroef aanwezig.
Ook is het schip uitgerust voor externe

brandbluswerkzaamheden, met een die- 
selgedreven brandbluspomp in de ma
chinekamer en drie monitoren.
Lloyd’s Register klasseerde de AWsloores 
met de notatie *  100 A l Tug, *  LMC, 

UMS.

Luegi
Damen Shipyards Gormchem heeft in au
gustus de ASD Tug 3211 Luegi, bouw
nummer 511202, opgeleverd aan de 
Franse rederij Sonasurf. Het is een zus
terschip van de Kianda, die kort staat be
schreven in SWZ 901, blz. 35.

Nanki
Verder leverde Damen Shipyards m Go- 
nnchem in augustus de ASD Tug 3110 
Nanki, bouwnummer 511702, op aan de 
Coastal Aruba Refining Company.
De hoofdmotoren zijn Caterpillars, type 
35168 TA-HD/A, van ieder 1687 kW bij 
1600 tpm. Zij dnjven Aquamaster roer- 
propellers aan, type US 2001, met vijf 
bladige schroeven, diameter 2400 mm, 
m straalbwzen. Hiermee is op de proef
tocht een snelheid van 13,2 kn vooruit 
en 12,9 kn achteruit bereikt, alsmede 
een paattrek van 55 resp. 501.
Twee Caterpillar hulp sets leveren teder 
100 kVA.
De uitrusting omvat Kraaijeveld lieren op 
voor en achterdek, met een trekkracht 
van 18 t bij 11 m/mm., een 65 t Mam- 
paey sleephaak, een kaapstander van 5 1 
bij 15 nVmin en een hekrol van 1250 
mm, diameter 550 mm. Verder is een 
dieselgedreven brandbluspomp van 750 
m3/h  bij 10 bar geïnstalleerd, met twee 

monitors.
De accommodatie is ingericht voor acht 
personen.
Lloyd's Register klasseerde de boot voor 
onbeperkte vaart.

Con Zelo
Medio augustus is het beunschip Con Ze
lo, bouwnummer 185 van Scheepswerf 
Joh. Van Duijvendijk in Krimpen a/d IJs- 
sel, opgeleverd aan de firma Rink in de
zelfde plaats.
Het schp heeft als afmetingen L X B = 
70 x 8,5 m, heeft een laadvermogen van 
1100 t en is vooral bestemd voor het 
vervoer van zand e.d.
Een Cummins dieselmotor van 441 kW 
zorgt voor de voortstuwing.

Toinie
Amels Holland m Makkum heeft op 26 
augustus het motorjacht Tomie, bouw
nummer 436, overgedragen aan een 
buitenlandse opdrachtgever.
De afmetingen van het schip zijn:

[Lengte o.a. 52,00 m.
Lengte w.l. 46,50 m.
Breedte mal 9,00 m.
Holte 4,90 m.
Diepgang 50% beladen 3,00 m.
In het jacht zijn twee Cummins dieselmo
toren, type KTA 3&M2, ieder 886 kW bij 
1800 tpm, geïnstalleerd.

De Vhrid (fo to  W im  de  Lange).

V iv id
Bij Jachtwerf Jongert n Medemblk is on
langs het zeiljacht Vk/id. bouwnummer 407, 
gereed gekomen. Het schip is een van het 
type Jongert 2700 M Fast Sloop. Romp en 
bovenbouw, nclusief het gesloten stuur
hui, z fi van akmrium vervaardigd.
De afmetingen van de Vrvid zijn:

Lengte o.a 
Lengte w.l. 
Breedte 
Diepgang

26,70m. 
22,14 m. 

6.58 m. 
3,05 m.

Waterverplaatsing 751
De mast heeft een lengte van circa 31 m 
bovendek.

De zeeoppervlakken zijn:
Grootzeil 158,9 m2
Stagzeil 87,6 m2
Genua 218,2 m2
Yankee 156,5 m2
MPS 136,2 m2
Er is een dieselmotor geïnstalleerd van 
198 kW.



Seeker
Begr september heeft Damen Sh©- 
yards Gonnchem het patroufcvaartuig 
Seekef. bouwnummer 549852, overge- 
dragen aan Her Majest/s Customs and 
Excise, de Britse douane. Het is uitzon- 
derlifk dat schepen voor de Britse over
heid in het buitenland worden gebouwd. 
De prestaties van de eveneens door 
Damen gebouwde kustwachtkotters 
voor de Antillen en Aruba, zullen zeker

Tiger
Op 15 september heeft Scheepvaart
bedrijf Tiger van de heer en mevrouw 
Drenth het binnenvaartschip Tiger in ge
bruik genomen. Het casco, dat was ge
bouwd door de Jiangsu Yangzi|iang Ship
yard in China, werd door Scheepswerf 
Grave afgebouwd.

hebben bqgedragen aan het verkrjgen 
van deze opdracht.
De Seeker en het zusterschip Searcher, 
waarvan de overdracht omstreeks het 
begn van deze maand werd verwacht, 
zijn evenals de Jaguar, Panter en Puma 
(beschreven in SWZ 2-99, blz. 30 e.v.) 
van bet type Stan Patrol 4207. De ver
schillen tussen de Britse en de Neder
landse schepen zijn met groot.

De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
105 x 11,45 x 3,50 m. Op een diepgang 
van 3.40 m is het laadvermogen 2790 
ton. De containercapaciteit is 192 TEU. 
Het schip gaat hoofdzakeli|k droge la
ding vervoeren en heeft de mogelijkheid 
om met drie duwbakken te varen. Het 
gezamenlijke draagvermogen is dan ca.

De Seeker (foto: FJymg Focus).

10.000 ton.
De machine-mslallatie omvat: twee Cum
mins hoofdmotoren van elk 1177 kW, 
twee hulpsets van ieder 60 kVA, met 
Cummins motoren en Stamford genera
toren en twee Veth Jet boegschroeven 
die worden aangedreven door Cummins 
motoren van 275 kW.

U ra n
Damen Shipyards Gornchem heeft in 
september de ASD Tug 3110 Uran, 
bouwnummer 511703, opgeleverd aan 
Port Hol, Swinoujscie. Polen.
De boot is nagenoeg geh|k aan de hier
boven beschreven Nanki. De Uran ver
schilt van de Nanki o.a. doordat op het 
achterdek geen sleepher is geplaatst en 
door een iets kleinere bluscapaciteit: 
600 m7h.

2706 voor de KLPD

P 5 9
Op 19 september heeft Damen Ship
yards het patrouillevaartuig P 59 overge 
dragen aan het Korps Landelijke Politie 
diensten (KLPD). Het is het laatste van in 
totaal 13 schepen van het type Stan 
Patrol 1800 die Damen voor de KLPD 
bouwde. Het eerste schip, de P 31, is 
beschreven in SWZ 2-97, blz. 8. De laat
ste zes schepen waren iets afwijkend en 
de eerste daarvan, de P 64, is kort be
schreven in SWZ 7/800, blz. 9.
Damen bouwt nu voor de KLPD een serie 
van vijf grotere vaartuigen van het type 
Stan Patrol 2706 (zie SWZ 01-01, blz. 
10). Het door de firma Van Noorfoos in 
Sliedrecht gebouwde casco voor het 
eerste schip arriveerde onlangs m Gonn- 
chem voor de afbouw.

De P 59 (foto: Van der Kloet, Sliedrecht)

Het casco voor de eerste Stan Patrol 

(foto: Van der Kloet. Sliedrecht).

Scot Mariner 
TiUe Scheepsbouw in Kootstertille heeft 
op 28 september het vrachtschip Scot 
Mariner, bouwnummer 339, opgeleverd 
aan ScoÖme Ltd. In Londen. Het sctnp is 
van het type T ie Trader 3300 en is het 
eerste van twee voor deze opdrachtge
ver. De tewaterlating vond plaats op 24 

augustus.
De eerste Tie Trader 3300, de ünge- 
di)k, is beschreven n  SWZ 11-00, blz. 67 

e.v.

Virginiaborg
De Volharding Groep leverde op 28 sep
tember de 9900 tdw multipurpose con
tainer carrier Virgmiaborg, bouwnummer 
505, op aan Konmkli|ke Wagenborg 
Shipping. Het is een zusterschip van de 
m |uru opgeleverde Vancouverborg (SWZ 
7/801, blz. 16).

Alhos
Eveneens op 28 september droeg de 
Volharding Groep het 3200 tdw multipur 
pose vrachtschip Alhos, bouwnummer 
421, over aan de C.V. Scheepvaarten- 
dememmg Athos (rederij Briese Neder 
land) n Midwolda. Het is het elfde en laat
ste schip van het type Pattje Saimax, dat 
in SWZ 7/800, blz. 35 e.v., is beschre
ven.

K x te rn o
Scheepswerf Bijlsma Lemmer heeft op 
29 september het contamerfeederschip 
Externo, bouwnummer 704, opgeleverd. 
Het schip was op 22 augustus uit het 
bouwdok gesleept. Het is het laatste van 
twee Conofeeders 340, die JR Shippmg 
uit Harlingen bij de werf bestelde.
De eerste Conofeeder 340, de Friese- 
dijk, werd door Tüle voor Navigia ge
bouwd en is kort beschreven in SWZ 12- 

99, blz. 15.



Ursa
Bij Niehuis & Van den Berg in Rotterdam 

heeft in de periode juni tot oktober de vijf
tien jaar oude zelfvarende smjkopzuiger 

Ursa van Boskalis een omvangrijke op
knapbeurt ondergaan.
De werkzaamheden omvatten o,a. revi
sie van:
•  de cutteraandrijving, waaronder de 

circa 1151 wegende tandwielkast, 
inclusief het opnieuw uitlijnen van de 
gehele aandrijflijn;

• de scharnierpunten van de ladder;
• de baan waarover de spudwagen 

heen en weer wordt bewogen; er 
werd een nieuwe roestvrijstalen 
strip op gelast, die in zijn geheel 
machinaal moest worden bewerkt;

• de 'spudpole grippers’, inclusief ma 
dificaties;

• de hydraulische cilinders, waarmee 
spuds in vertikale positie worden 
gehouden;

• de zijdraadlieren, inclusief de bijbe
horende schijven;

• hoofd- en hulpmotoren en alle elek
tromotoren;

• de beide verstelbare schroeven, de 
roeren en de boegtfiruster,

Verdere werkzaamheden betroffen o.a.:
• installeren van twee nieuwe 35 tons 

dekkranen;
• aanbrengen van een nieuwe CÔ -irv 

stallatie in plaats van het oude 
Halon-systeem;

• renoveren van de accommodatie;
• gritstralen en coaten van de ballast- 

tanks;
•  diverse staalreparaties;
• schilderwerk.
Voordat de Ursa in dok ging, werden de 
spuds met een bok verwijderd om het te 
dokken gewicht te reduceren en om de 
mechanismen waarmee de spuds wor
den vastgehouden beter voor onder
houd toegankelijk te maken. Ook werd 
de tandwielkast van de snijkopaandrij- 
ving meteen al van boord gehaald. Bij

het dokken moest veel aandacht worden 
besteed aan de opsteting van de blok
ken, omdat het gewicht van het schip 
voor een groot deel in de buurt van de 
scharnierpunten van de ladder ligt.

Reparatienieuws

Bovendien wenste de werf de mogelijk
heid te hebben om de ladder m het dok 
te verplaatsen.

De Ursa in dok C  van Niehuis & Van den Berg (foto: Niehuis & Van den Berg).

Bedrijfsnieuws

Wijsmuller bergt twee schepen
In het stormachtige weekeinde van 8 en 
9 september maakte het met 1800 t 
hout geladen vrachtschip Birgit plotse
ling slagzij. De bemanning slaagde er 
niet in de situatie te corrigeren en be
sloot het schip te verlaten. Zij werd door 
een helikopter van boord gehaald. Het 
schip strandde tenslotte tussen Vlieland 
en Terschelling.
De Terschellingse Redeni Noordgat was 
met haar gelijknamige sleepboot snel ter 
plaatse, maar kon geen permanente 
sleepverbinding tot stand brengen: de 
lijn brak elke keer.
Bergingsexperts van Wijsmuller konden 
vanwege het slechte weer - pas op 11 
september een uitgebreide inspectie 
aan boord houden. Daarbij bleek er wa
ter in het ruim en in de machinekamer te 
staan. Aan het eind van die dag werd de 
bergingsopdracht verkregen. De dag 
daarop werd bergingsmateriaal naar 
Terschelling en aan boord gebracht. 
Scheepsbouwkundigen van Wijsmuller 
hadden in tussen onderzocht wat er fout

was gegaan en wat moest worden ge
daan om dat te corrigeren. Het plan van 
aanpak hield o.a. in dat pompen in het 
ruim en in de machinekamer werden 

geïnstalleerd, dat lekke tanks werden 
voorbereid om op luchtdruk te zetten en 
dat het ballastsysteem van het schip 

werd gereactiveerd om onbeschadigde 
tanks zo nodig leeg te kunnen pompen. 
Ook moest een gat in de romp worden 
gedicht en werd een deel van de dekla
ding hout overboord gezet.
In de dagen daarop werden bij hoog wa
ter pogingen gedaan het schip vlot te 
brengen, waarbij het steeds verder rich
ting diep water werd getrokken. In de 
ochtend van 18 september slaagden de 
sleepboten Noordgat, fairplay 23 en 
Typhoon er uiteindelijk in de Birgit geheel 
vtot te brengen, waarna zij op de rede 
van Terschelling ten anker werd ge
bracht. Het nu weer vrij dnjvende schip 
had hoegenaamd geen slagzij of trim: de 
scheepsbouwkundigen van Wijsmuller 

hadden hun werk goed gedaan.

Sleepboten maken vast aan de Birgit (foto: Wijsmuller Satvage).

Nog vlugger verliep het vlot brengen van 
het 127 m lange containerschip Ban- 
jaard (550 TEU), dat in de ochtend van 
26 september was vastgelopen op de 
Codling Bank, 15 mijl zuidoost van Du
blin. De Oakgarth van Wijsmuller Manne 
Ltd. werd onmiddeilijk uit Liverpool naar 
de strandingslocatie gedirigeerd. Op 27 
september werd 's morgen vastge

maakt, wat veel manoeuvreerkunst verg
de, vanwege de stroming en de omlig
gende banken en ondieptes. Tijdens 
hoog water werd de Banjaard bij de eer
ste poging vlot getrokken, waarna de 
Oakgarth werd bedankt en de Banjaard 
naar Dublin voer voor inspectie.



We are a leading society in the field of technical and operational support.
As a service-oriented company acting worldwide we supervise safety and quality on 
behalf of our clients, mainly for ships and for maritime installations.
Our highly qualified technical activities cover the classification of ships, marine 
technology and industrial inspections.
Through our own research and development capability we decisively contribute to the 
improvement of quality and safety standards.

In order to further consolidate our leading position we are looking for:

Naval Architects (H.B.O. Shipbuilding degree) m/f 
Marine Engineers (W.T.K. Dipl. C or equivalent) m/f

Your task:

Our requirements:

Our offer: 

Interested?

You are responsible for conducting classification and statutory surveys of ships, 
offshore installations, inland vessels and yachts, as well as for the inspection of 
materials and components.

Since your successful final examination in Naval Architecture or Marine Engineering 
you will have had several years of professional experience on shipyards/maritime 
installations/sea going vessels. Additionally, you are highly motivated to work in a 
high-performance team, interested in working abroad and have the ability to work 
efficiently under stressfull conditions.

We offer you a varied and responsible, team-oriented position with excellent 
opportunities for development. Additionally attractive fringe benefits are provided.

Please send your complete application including salary requirements and availability to: 
Germanischer Lloyd Central Office Netherlands 
Jan van Galenstraat 56 
3115 JG Schiedam

Phone 1*31 (0)10 2040404/ Fax [*31 (0)10 4269098)
e-m ail: gl-ronerdam @ germ anlloyd.org ivmv.germanlloyd.org/jobs Germanischer Lloyd

mailto:gl-ronerdam@germanlloyd.org


Van Dam Marine Contracting B.V. in R o ze n b u rg  (Z -H ) 

is een in g e n ie u rsb u re a u , voor de O ffshore en M a ritie m e  Ind ustrie , 

* g e sp e c ia lise e rd  in n ie u w b o u w  en ve rb o u w in g e n  van m o b ie le  o ff

shore eenheden en schep en.

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

Naval Architect/Project Engineer m/v

Werkzaa m heden:
- Uitvoeren van hydrostatische berekeningen
- Maken van "stability booklets"
- Voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van stabiliteits- 

proeven
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept 

engineering/detai! engineering

Profiel:
-  HTS/TU-Scheepsbouwkunde/Maritieme Techniek
- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Bekend met regelgeving van Classification Authorities
- Kennis van Hydrostatica Software {bij voorkeur GHS)

Structural Design Engineer m/v

Werkzaamheden:
■ Ontwerpen en berekenen van staalconstructies 
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies/concept enginee

ring/detail engineering

Profiel:
-  HTS-opleiding/Scheeps-/werktuigbouwkunde
- Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Bekend met regelgeving van Classification Authorities
- Kennis van Finite Element Software 

{bij voorkeur Ansys/Staad)
- Technisch inzicht en creatief in het vinden van oplos

singen

Piping Engineer m/v

Werkzaamheden:
-  Ontwerpen van piping systems, MK en booruitrustingen
- Ontwerpen van P&ID's
- Opstellen van Plotplans
- Het maken van Isometrics en MTO's

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

Autocad Tekenaars Constructeur Offshore/Scheepsbouw m/v

Werkzaamheden:
- Het maken van Detail Constructie & Werkplaats 

tekeningen en MTO's

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

Voor alle genoemde functies geldt:
-  Goede beheersing van de Engelse taal in woord en 

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

tndien u geïnteresseerd bent in een van bovengenoemde 
functies, kunt U Uw sollicitatiebrief en curriculum vitae 
richten aan:

Van Dam Marine Contracting B.V.
Postbus 1110 
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager



O p leverin gen

Barend Biesheuvel
Visserij-inspectievaartuig voor de A ID

Bij Damen Shipyards Gorinchem is op 30 augustus het visserij-inspectievaartuig Barend Biesheuvel gedoopt. Het schip is ge
bouwd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en is bestemd voor het toezicht op de visserij 
door de Algemene Inspectiedienst (AID). Doopvrouw was mevrouw B.I. van Leeuwen-Schuitemaker, partner van wijlen de 
heer Biesheuvel.

Fïg. 1. De Barend Biesheuvel (foto: Flying Focus).

WAAROM D IT  IN SPEC T IE
VAARTUIG?
Nederland heeft op internationaal niveau af
spraken op het gebied van de visserij ge
maakt met de Europese Unie. Doel is om de 
visstand op peil te houden en te beschermen. 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij is verantwoordelijk voor het nako
men van deze afspraken. De Algemene 
Inspectiedienst is verantwoordelijk voor de 
juiste uitvoering van de daaruit voortvloeiende 
taken.
Tot het in de vaart nemen van de Barend Bies
heuvel waren het ministerie van LNV en de AID 
daarvoor aangewezen op vaartuigen van an
dere departementen: marineschepen, doua- 
nevaartuigen en o.a. de Waker. Er zijn echter 
onvoldoende voor de visserijcontrole geschik
te schepen beschikbaar, die bovendien hun ei
gen primaire taken hebben. Gevolg was dat 
qua aantal inspecties niet werd voldaan aan 
de Elkontroleplicht. Daarnaast vereist de 
veranderde Elkegelgeving juist een toename 
van het aantal controles. Redenen genoeg 
voor LNV om een eigen inspectievaartuig te 
laten ontwerpen en bouwen.

Het schip wordt in Kustwacht verband inge
zet, zodat er desgewenst een beroep op kan 
worden gedaan om in actie te komen bij ande
re taken van de Kustwacht, zoals de controle 
op verkeersvaart en hulp bij rampen, opspo
ring en reddingsacties.
De prioriteit van de Barend Biesheuvel ligt 
echter altijd bij de activiteiten van de AID, be
halve waar het hulp aan schepen in nood of 
aan drenkelingen betreft.
Het nieuwe schip biedt ook gastvrijheid aan 
het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en 
aan de douane. Zij kunnen desgevraagd mee
varen en tijdens een inspectievaart van de AID 
hun eigen controlerende of opsporingsactivi
teiten verrichten.

WAT H O U D T  V ISSE R IJ-  
IN SP E C T IE  IN?
De Europese regelgeving met betrekking tot 
de visserij is gericht op bescherming en in
standhouding van de visstand, wat vooral 
neerkomt op vangstbeperkende maatrege
len. Controle op naleving van de ter zake gel
dende regelingen en voorschriften gebeurt 
door de AID, zowel aan de wal als op zee. In

het laatste geval is het noodzakelijk dat de 
AIDinspecteurs aan boord gaan van de te 
controleren schepen. Zij maken daartoe ge
bruik van de twee RIB's aan boord van de Ba
rend Biesheuvel. De kapiteins van de te bezoe
ken schepen krijgen een vooraankondiging 
van het bezoek.
Eenmaal aan boord van het vissersvaartuig 
controleren de AIDinspecteurs o.a. of de be
treffende visserij is toegelaten, de juiste vistui
gen worden gebruikt, netten en maaswijdte 
corresponderen met de vangstsamenstelling, 
minimum vismaten worden gerespecteerd, 
het logboek juist is ingevuld en het aantal zee
dagen niet wordt overschreden. Ook wordt 
bekeken of het maximaal toelaatbare motor
vermogen kan worden overschreden en de 
verschillende meldingsplichten (zone in of zo
ne uit en vangst aan boord) voor specifieke 
visgebieden zijn uitgevoerd.

Vaargebied
Het vaargebied van de Barend Biesheuvel is 
primair het Nederlands deel van het continen
taal plat. Het schip kan echter ook worden in
gezet voor controles in internationale wateren



butter» de Noordzee maar die wel onder de ju
risdictie van onder meer de Europese Unie 
vallen, zoals b.v. het NEAFC-gebied (North 
East Atlantic Fisheries Convention) of het 
NAFOgebied ten oosten van Canada. Daar 
het schip met van ijsversterking is voorzien 
kan het echter niet opereren in gebieden waar 
ijsschotsen voorkomen.

ONTW ERP
Het voorontwerp van de Barend Biesheuvel is 
gemaakt door het Bureau voor Scheepsbouw 
in Bloemendaal, in nauwe samenwerking met 
het Ministerie van LNV en de AID, Damen Ship
yards verzorgde het detailontwerp.

Het schip is ontworpen voor drie basisfunc
ties:
• Huisvesting bieden aan de bemanning en 

de AIDnnspecteurs.
• Moederschip voor de RIB's die de inspec

teurs voor hun werk gebruiken.
• Platform voor de uitgebreide opsporings- 

en communicatie-apparatuur.

Er is uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 
17,4 kn. Een hogere snelheid, zoals b.v. van de 
Kustwachtschepen voor de Antillen en Aruba, 
werd niet nodig geacht, omdat de RIB's een snel
heid van ongeveer 32 kn kunnen ontwikkelen. 
Die snelheid is voldoende indien de noodzaak 
van een achtervolging zich mocht voordoen.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 61,46 m.
Lengte I I 54,60 m.
Breedte o.a. 11,18 m.
Breedte mal 11,00 m.
Holte tussendek 2,60 m.
Holte hoofddek 5,50 m.
Holte bakdek 8,40 m.
Holte commandodek 11,20 m.
Holte brugdek 13,00 m.
Ontwerpdiepgang 3,80 m.
Waterverplaatsing daarbij 1108 t.
Draagvermogen daarbij ca. 140 t.
Constructie diepgang 4,00 m.
Draagvermogen daarbij 234 t.
Gross tonnage 1150

De Barend Biesheuvel is door Lloyd's Register 
geklasseerd met de notatie: *  100 A l Patrol 
Vessel, *  LMC, UMS.

IN D ELIN G
Het schip is een enkeldeksschip met een par
tieel tussendek op de tanktop van de dubbele
bodem.
Boven het hoofddek heeft het schip een lange 
bak, met daar voorop een kort tweede bakdek 
en midscheeps een dekhuis van drie lagen.
De indeling onder het hoofddek is:
• Voorpiek, voor waterballast.

• Dwarsschroefcompartiment; in de dubbele 
bodem bevinden zich de zwartwatertank 
en twee grijswatertanks (SB en BB) die tot 
onder het volgende compartiment doorlo
pen.

• Compartiment met bagagebergmg en lin
nenkamer aan SB en droogkamer en was
serij aan BB; in de dubbele bodem bevin
den zich de al genoemde grijswatertanks 
en twee waterballasttanks (SB en BB).

• Twee accommodatiecompartimenten, met 
in de dubbele bodem van ieder comparti
ment waterballasttanks in de zijden en 
daartussen twee brandstoftanks.

• Machinekamer, met aan de voorzijde een 
passieve U-vormige antislingertank en daar
binnen twee brandstofdagtanks.
In de dubbele bodem onder de machineka
mer liggen voorin zee-inlaatkasten aan SB 
en 8B en in het midden twee brandstof
tanks, met in de SB tank een brandstof- 
overvloeitank ingebouwd. Verder naar ach
ter zijn er twee waterballasttanks in de 
zijden (SB en BB) en naast hart schip twee 
smeerolietanks (SB en BB), een vuile olie 
tank aan SB en de lenswatertank en sludge- 
tank aan BB.

• Hulpmachinekamer, met daarin op de ver
hoogde tanktop de macbinecontrolekamer 
en geheel achterin de stuurmachines; in de 
dubbele bodem bevinden zich 2 x 2  drink- 
watertanks en daarachter 2 x 2  waterbal
lasttanks.

De tankinhouden (100%) zijn:
Gasolie 167,1 m3
Smeerolie 6,2 m3
Vuile olie 6,6 m3
Sludge 2,9 m3
Drinkwater 41,4 m3
Zwart water 8,0 m3
Grijs water 26,6 m3
Lenswater 3,7 m3
Waterballast 182,5 m3

Acco m modat ie
Op het brugdek bevindt zich het stuurhuis.

Het commandodek heeft aan de voorzi)de 
een open observatieruimte, daarachter aan 
SB een trapportaal met toilet en aan BB de 
commandocentrale (fig. 2); vervolgens een 
flinke vergaderruimte, o.a. voor briefing en 
debriefmg van de inspecteurs, en voorzien 
van audiovisuele hulpmiddelen en communi
catie-apparatuur; daar weer achter een ver
laagde technische ruimte met apparatuur 
(AC/ventilatie, elektronica enz.), alsmede het 
trappenhuis met het brugtoilet.

Het dekhuis heeft aan de voorkant twee berg
plaatsen, die van dek af toegankelijk zijn, en 
vervolgens aan SB de suite van de kapitein, 
het AIDtatoor en de hut van de l e stuurman; 
aan BB bevinden zich vier hutten voor resp. 
HWTK, 2e WTK, 2e stuurman en een beman
ningslid. Geheel achteraan is een ventilatie- 
ruimte.

Op het hoofddek liggen van voor naar achter: 
bergplaats met ankerbakken, de proviandrui- 
men en aan BB de fitnessruimte met sauna en 
vervolgens vier eenpersoons bemanningshut- 
ten (RIB bemanning); daarachter aan SB nog 
een eenpersoons bemanningshut en twee 
kleedruimten (apart voor vrouwen en mannen) 
met een droogruimte voor de overlevingspak- 
ken van Rl&bemanning en inspecteurs; aan 
BB bevinden zich tenslotte dagverblijf/mes- 
sroom en de kombuis.
In het dekhuis op het verhoogde achterdeel 
van het hoofddek (6,80 m boven basis) zijn 
ondergebracht: afvalberging (SB) en C02-ka- 
mer (BB), uitlaat casing, noodgeneratorkamer 
en machinekamerschacht met aanjagersys- 
teem voor de uitlaatgassen..

De accommodatie op het tussendek telt acht 
hutten: de achterste vier voor de AIDnnspec-

Fig. 2. De commandocentrale (foto: SWZ/K).





teurs; daarvoor aan SB de hut van het hoofd 
van het inspectieteam, aan BB een tweeper
soons hut voor passagiers en verder naar vo
ren nog twee eenpersoons hutten eveneens 
voor passagiers. Passagiers zijn b.v. inspec
teurs van buitenlandse controlediensten of 
ambtenaren van de KLPD of de douane.

INRICH TING
De Barend Biesheuvel is uitgerust met twee 
RIB's van circa 8,00 m lengte (fig. 3). Zij zijn 
gebouwd door Mulder & Rijke in IJmuiden en 
worden voortgestuwd door twee Volvo Penta 
motoren van ieder 125 kW bij 3800 tpm, die 
contraroterende schroeven aandrijven (fig. 4). 
De RIB's worden behandeld door speciale kra
nen van Neckleck Marine, die zijn voorzien 
van constant tensioning en deiningcompensa- 
tie.

Voor het zo snel mogelijk weer aan boord ne
men van de RIB's is een speciale voorziening 
aangebracht. Deze bestaat uit een wegklap- 
bare uithouder, waaraan een vanglijn is beves
tigd met aan het einde een boei. Als een te
rugkerende RIB de boei heeft opgepikt en de 
vanglijn heeft vastgemaakt, heeft deze lijn een 
zodanige lengte dat de RIB precies onder de 
kraan komt te liggen en dus gemakkelijk aan 
boord kan worden genomen.

De automatisering aan boord van de Barend 
Biesheuvel is - zo werd tijdens de persconfe
rentie ter gelegenheid van de doop gezegd - 
qua opzet vergelijkbaar met die van de lucht- 
verdedigmgs- en commandofregatten die 
thans bij De Schelde in aanbouw zijn.
Het gaat om drie systemen, geleverd door 
Imtech Marine & Industry, die volledig zijn 
geïntegreerd en die betrekking hebben op re
spectievelijk:
•  de nautische automatisering, waaronder 

Ecdis, Arpa, radar, autopilot enz.;
• de platformautomatisering: afstandbedie

ning van de onbemande machinekamer, 
tankinhouden enz.;

•  operationele automatisering, in dit geval 
dataverwerking en -recording. Het vastleg
gen van b.v. Ecdis-beelden op tape is van 
belang om bij eventuele overtredingen over 
bewijsmateriaal daaromtrent te beschikken 
en op grond daarvan tot vervolging over te 
kunnen gaan.

Een belangrijk hulpmiddel voor de inspecteurs 
is ook het V-Sat communicatiesysteem waar
mee het schip permanent in verbinding staat 
met het AIDkantoor in Kerkrade. Het systeem 
geeft o.a. de gegevens door van het Vessel 
Monitoring System, waarmee het Visserij Con
trole Centrum in Kerkrade de actuele positie 
van vissersvaartuigen vaststelt. Sinds 1 janu
ari 2000 zijn in de Europese Unie alle vissers-

Fig. 3. De RIB aan bakboord (foto: SWZ/K).

vaartuigen langer dan 24 m in beginsel ver
plicht een satelliet volgsysteem aan boord te 
hebben.

M ACHINE-INSTALLATIE
De Barend Biesheuvel wordt voortgestuwd 
door twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3516B HD TA, van ieder 1770 kW bij 1600 
tpm.
Via Vulkan Ratofi flexibele koppelingen en 
Remtjes tandwielkasten, type LAF 872, reduc
tie 7,087:1, drijven zij de KaMeWa verstelba
re schroeven, type 55 P l/4, aan die een dia
meter van 2600 mm hebben.
Met deze installatie werd op de proeftocht 
een snelheid van 17,4 kn bereikt.

Via PTO’s op de tandwielkasten en Vulkardan 
flexibele koppelingen worden Van Kaick asge
neratoren van ieder 625 kVA, bij 1500 tpm, 
400/230 V, 50 Hz, aangedreven.
Deze kunnen ook als voortstuwingsmotor 
(PTI) worden gebruikt, waarbij de PT1 gedre
ven wordt door de PTO van de andere zijde. 
Van deze mogelijkheid wordt gebruik ge
maakt bij lage snelheden, om brandstof te 
sparen. Er kan dan een snelheid van 10 tot 
12 kn worden behaald.

Verder elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets, elk bestaande uit een Ca
terpillar dieselmotor, type 3406C TA, van 
229 kW bij 1500 tpm, en een Van Kaick gene
rator van 250 kVA.
De noodset bestaat uit een Caterpillar diesel
motor, type 3306B TA, van 131 kW bij 1500 
tpm, en een Van Kaick generator van 150 
kVA,

Verder bevinden zich in de (hulplmachineka-

mer o.a.:
•  Een Westfalia brandstofpurifier, 2400 lh 

ter/h.
• Twee stuks Johnson lens/ballastpompen, 

elk 35 m3/h  bij 4 bar,
•  Een Promac zoetwatermaker, met een ca

paciteit van 4,6 m3/24h.
• Een CV-ketel van ca. 300 kW.
• Een elektrische warmwater boiler van 650 

liter,
• Een Promac lenswaterreiniger met een ca

paciteit van 1,2 m3/24h.

In de boegschroefruimte is ondergebracht:
• Een sewage unit met een capaciteit van 

2400 liter/dag; hierop zijn o.a. de vacuüm- 
toiletten aangesloten.

V E R D E R E  U ITRU STIN G  

Stuurgerei
Het schip is voorzien van twee vrijhangende 
spaderoeren, die worden bewogen door 
Ulstein Tenfjord draaivleugelstuurmachines.
In het voorschip is een elektrisch aangedre
ven KaMeWa dwarsschroef geïnstalleerd van 
263 kW, met vier verstelbare bladen, diame
ter 1100 mm, 464 tpm, stuwkracht 41 kN.

Anker- en meergerei
Het schip is uitgerust met twee HHP Pool-TW an
kers van elk 1080 kg (en een identiek reserve 
anker) en 385 m ankerketting van 32 mm. Op 
het bakdek staat een elektrisch aangedreven 
KraaijevekJ ankerlier, met twee nestenschijven 
en twee verhaalkoppen.
Op het hoofddek achter zijn twee elektrisch aan
gedreven Kraaijeveld kaapstanders geplaatst, 
met een trekkracht van 3 1 bij 0 -15 nVmin.



Dekkranen
Double-D leverde twee hydraulisch werkende 
knikarmkranen: op het voorschip een pro- 
viandkraan met een SWL van 0 ,61 en een be
reik van 9,30 m en op het achterschip, naast 
het kleine dekhuis, een kraan voor algemene 
werkzaamheden met een SWL van 1,5 t en 
een bereik van 8,0 m.

Brandbestrijding
Er is een Thorn Security branddetectiesys- 
teem geïnstalleerd, met rookdetectoren in de 
accommodatie, de technische ruimte, de mo- 
torkamer en machinecontroleruimte, de 
boegschroefruimte, de stuurmachinekamer 
en de noodgeneratorkamer en hittedetecto- 
ren in de kombuis en mess. Vlamdetectoren 
zijn aangebracht in de machinekamer en de 
ketelruimte.
De machinekamer en de hulpmachinekamer 
hebben een Ajax C02-instal!atie.
Als hoofdbrandbluspompen dienen de lens/bal- 
lastpompen in de machinekamer; verder is er 
een Johnson noodbrandbluspomp van 25 
m3/h bij 4 bar in de boegschroefruimte.

Reddingmiddelen
Op het achterschip is aan BB naast het kleine 
dekhuis de Ned-deck Marine rescue boot op
gesteld onder een davit van hetzelfde fabri
kaat.
Vier Viking opblaasbare vlotten, elk voor 20 
personen, zijn achter op het bakdek ge
plaatst.

Fig. 4. De con&aroterende schroeven van een van de RIB's (foto: SWZ/K).

D E  BOUW
De Barend Biesheuvel is door Damen Ship- 
yards Gorinchem gebouwd onder bouwnum- 
mer 555050. Voor de bouw was een budget 
van fl. 30 miljoen beschikbaar, waarvan de 
Europese Unie de helft voor haar rekening 
neemt.
Het casco werd uitbesteed aan de Northern 
Shipyard te Gdansk in Polen.
Zowel de cascobouw in Polen als de afbouw 
in Gorinchem vonden overdekt plaats. 
Belangrijke datums gedurende de bouw wa
ren:
- 30 november 1999: Officiële onderteke

ning van het contract.
- 15 april 2000: Kiellegging.
- 10 februari 2001: Tewaterlating in

Gdansk.
- 1 maart 2001: Aankomst casco in

Gorinchem.
- 6 Juli 2001; Eerste proefvaart.
- 3 augustus 2001; Officiële eigendoms

overdracht.
- 30 augustus 2001: Doopplechtigheid.

Het schip vertrok op 3 september uit Umui- 
den voor de eerste inspectiereis.

NAAM GEVING
Het schip is vernoemd naar mr. B.W. Biesheu
vel, oudmmister van Landbouw en Visserij en 
voormalig ministerpresident.
De verdiensten van de heer Biesheuvel voor 
de Nederlandse scheepsbouw zijn onlangs in 
SWZ (7/&01, blz. 50) beschreven naar aanlei
ding van zijn overlijden op 30 april van dit jaar. 
In dat artikel is echter niet ingegaan op de be
moeienissen van de heer Biesheuvel met de 
visserij.

Daarover verstrekte de AID de volgende infor
matie:
Onder het bewind van de heer Biesheuvel als 
minister van Landbouw en Visserij - in de 60er 
jaren - is een eerste aanzet gegeven tot ver
betering van de kwaliteit van aangevoerde vis. 
Tot die tijd werd alle vis aan boord in bulk op
geslagen, wat de kwaliteit met ten goede 
kwam. Er werd een systeem geïntroduceerd 
waarbij kwetsbare vis aan boord wordt opge
slagen in houten kistjes voor éénmalig ge
bruik. De visserman kreeg voor elk kistje een 
premie. In visserijkringen werden deze kistjes 
al snel 'biesheuveltjes' genoemd.
Ook kregen de overleggroepen voor het be
heer van de visquota zijn naam: de zoge
naamde ‘Biesheuvel-groepen'.

In 1984 onderzocht een commissie voor 
Noordzee-aangelegenheden (Iconade) hoe 
men de operationele overheidstaken op de 
Noordzee, waaronder de visserijnnspectie, 
doeltreffender en doelmatiger kon uitvoeren. 
De heer Biesheuvel was voorzitter van deze 
commissie.
Ook de Werkgroep Uitvoering Operationele 
Noordzeetaken (WUON), die de aanbevelin
gen van de commissie moest uitvoeren, 
stond onder zijn leiding. Deze werkgroep stel
de onder meer de Kustwachtorganisatie in, 
een samenwerkingsverband tussen de ver
schillende ministeries. Barend Biesheuvel 
heeft zodoende aan de wieg gestaan van de 
huidige Kustwacht.

Het is dus passend dat het nieuwe schip, dat 
in Kustwachtverband wordt ingezet, zijn naam 
draagt.

Fig. 5. Front van het dekhuis. Onderin links is 

de uithouder voor de RIB te zien.

(foto: SWZ/K).



Sch eeps w erktu igb ou w door Ir. C . J .  V erkleij

Recente ontwikkelingen van 
scheepsdieselm otoren
Bij gelegenheid van Europort 2001 
wordt in drt artikel weer een beknopt 
overzicht gegeven van ontwikkelingen 
die de afgelopen twee jaren hebben 
plaats gevonden op het gebied van 
scheepsdieselmotoren.

M
et de start van het nieuwe 
millennium lijkt het klimaat 
voor de scheepsnieuwbouw 
wat opgewekter dan wat 
het begin van de jaren 90 
van de vorige eeuw te zien 

gaf. En daarmede samenhangend wordt het 
voor de motorenbouwers weer wat levendi
ger, alhoewel de concurrentie heftig en fel is 
en de prijzen navenant aan de lage kant blij
ven.

Momenteel is er een ruim aanbod van allerlei 
types voorhanden dat door verschillende fa
brikanten hier en daar nog aangepast wordt 
voor specifieke doeleinden. Zo heeft bijvoor
beeld MAN B&W in het 4-tact programma een 
type toegevoegd namelijk het type L21/31 
welke de serie tussen het type LI 6/24 en 
L27/38 opvult. Voor snelle schepen heeft 
Ruston het type RK280 ontwikkeld en MTU de 
8000 Series. Bij de klasse van grote lang
zaam lopende motoren is in het algemeen 
slechts sprake van aanpassingen van bepaal
de typen voor wat betreft vermogens en toe
rentallen.

Slaat men de literatuur uit de verslagperiode 
erop na, dan is een weerkerend thema de be
trouwbaarheid van de motoren en de uitstoot 
van schadelijke stoffen in uitlaatgassen. Daar
bij komt nu ook nog het C02-spook opduiken, 
wat voor de dieselmotor helemaal geen 
angstwekkende boosdoener hoeft te zijn, 
want hij is op zich de zuinigste voortstuwings- 
machine ter zee. Maar ja, men vindt het te
genwoordig nodig daar ook aandacht aan te 
moeten besteden. Voor de middellange ter
mijn blijft de dieselmotor dan ook de beste op
tie in het kader van het besparen op fossiele 
brandstoffen. Want hoewel de olievoorraden 
nog voor vele decennta toereikend zijn, is de
ze energiebron in principe eindig in zijn soort. 
Alternatieve brandstoffen zijn er weliswaar, bij
voorbeeld in de vorm van waterstof, raapolie

en methanol, doch deze zijn vooralsnog (veel) 
te duur en/oi nauwelijks geschikt voor ge
bruik aan boord van schepen.
Voor wat betreft de emissies voor scheeps- 
dieseimotoren blijkt, dat de normen welke 
door IMO (International Maritime Organisation) 
t.a.v. de uitstoot van N0X en zwavel eind vori
ge eeuw zijn opgesteld, nog lang niet door 
een voldoend aantal deelnemende landen is 
geratificeerd. De rechtsgeldigheid ervan zou 
in werking treden, zodra tenminste 15 van de 
deelnemende landen, welke tenminste 50% 
van de bruto tonnage van de wereldhandels- 
vloot vertegenwoordigen, het verdrag hebben 
ondertekend. Op dit moment -peildatum fe
bruari 2001- hebben slechts 3 landen het ver
drag geratificeerd. Motorfabrikanten rusten 
echter hun motoren intussen zodanig uit, dat 
zij aan de gestelde normen van IMO voldoen. 
Daarenboven wordt veel onderzoek verricht 
om de emissies met name voor wat betreft 
die van NO, nog verder te reduceren. Voorts 
wordt groot belang gehecht aan het terug
dringen van de emissie van roetdeeltjes. Door 
de toepassing van het “common rail” brand- 
stofinspuitsysteem wordt die emissie, vooral 
tijdens deellast bedrijf, aanzienlijk verminderd. 
In het verdere deel van dit overzicht zullen de
ze aspecten nog nader aan de orde komen.

Overeenkomstig de gegevens uit The Motor 
Ship van april 2001 zijn tijdens de periode 
1999-2000 meer voortstuwingsmotoren af
geleverd dan in de periode 1997-1998. Ook 
het totale afgeleverde vermogen ervan is toe
genomen. Dit betreft voortstuwingsmotoren 
voor schepen groter dan 2000 TDW of GT 
(Gross Tonnage); zie bijgaande tabel I.

Het aandeel van de "Medium Speed” (M.S.) 
motoren is tijdens de verslagpenode aanmer
kelijk toegenomen, t.w. van 20,1 % in de pe

riode 1997-1998 tot 24,6 % in 1999-2000. 
Voor de periode 1999-2000 neemt de cate
gorie motoren bestemd voor passagierssche
pen een aanzienlijk deel voor haar rekening, 
namelijk 46,1 % van het geïnstalleerde vermo
gen aan M.S. motoren. Voor de M.S. markt is 
Wartsila - Sulzer nu koploper geworden met 
64,9 % (38,5%) gevolgd door MaKfCaterpil- 
lar) 16,5 % (15,3 %) en MAN B&W 15,2 % 
(19,2%); de tussen haakjes vermelde percen
tages hebben betrekking op de voorafgaande 
periode 1997-1998.
Bij de langzaam lopende (Low Speed) moto
ren heeft MAN B&W zijn positie in de ranglijst 
nog versterkt. De percentages van de beken
de drie die in deze sector werkzaam zijn, lui
den resp.: MAN B&W 66.6 % (62,5 %), Sulzer 
25,8 % (29,1 %) en Mitsubishi 7,5 % (8,4 %). 
Het grotere aandeel van MAN B&W is vooral 
te danken aan de grotere afzet van L.S. moto
ren voor tankschepen & bulkcarriers.
Bij de containerschepen heeft Sulzer met de 
RTA84C en RTA96C een groter marktaan
deel.

Langzaam lopende motoren
Vorig jaar werd de verkoop van de eerste Sul
zer RT-flex motor bekend gemaakt, namelijk 
een 6cil RT-flex 58T,versie B bestemd voor 
een handymax zelflossende bulkcarrier van 
de rederij Gypsum Transportation Ltd in Zuid- 
Korea. Betreffende motor heeft begin 2001 
met succes proefgedraaid bij Hyundai Heavy 
Industries in ZuicWorea, Dit schip wordt juli 
2001 opgeteverd.
De aanduiding RT-flex staat voor het concept 
van Intelligent Engine”(IE), wat onder meer in
houdt, dat het bewakingssysteem zichzelf 
kan corrigeren ingeval bepaalde parameters, 
bijvoorbeeld een te hoge uitlaatgas tempera
tuur na cilinders, uit de pas dreigt te lopen. 
Tevens is de RT-flex motor uitgerust met het

Tabel I Voortstuwingsmotoren geïnstalleerd in de periode 1997-1998 en 1999-2000 voor 

schepen > 2000 TDW of Gross Tonnage vlg. gegevens The Motor Ship apr. 2001

1997-1998 1999-2000
Motoren kW Motoren kW

Medium Speed 881 4.638.992 1166 6.349.129
Low Speed 1464 18.460.753 1303 19.476.187
Totaal 2345 23.099.745 2469 25.825.316
% M.S. 37,6 20,1 47,2 24,6
% L.S. 62,4 79,9 52,8 75,4



z.g. “common rail” systeem voor de brand- 
stofinspuiting. Met dit systeem kan het inspuit- 
moment optimaal worden mgesteid bij ver
schillende belastingen. Hierdoor kan een 
betere verbranding worden gewaarborgd met 
als resultaat onder meer een zeer laag rook- 
getal bij elke belasting. In het vorige Europort 
artikel (nov. 1999) is daarover al uiteenzetting 
gegeven. Voor de duidelijkheid wordt in bij
gaande fig.1 het principe ervan nogmaals af- 
gebeeld.

Voor de aandrijving van de uitlaatkleppen 
wordt een soortgelijk systeem toegepast, 
waarbij een servopomp de toevoerdruk van 
200 bar in het desbetreffende common rail 
systeem waarborgt. Van daaruit worden via 
hydraulische bedieningskleppen de uitlaat
kleppen bediend. Tezamen met overige func
ties zoals aanzetlucht, wat altijd al een "com
mon rail” systeem had, cilinder smering, 
water- en smeerolie koelsystemen wordt het 
geheel elektronisch geregeld door middel van 
het WECS 9500 regelsysteem. De functie 
van een nokkenas voor de aandrijving van uit
laatkleppen en brandstofpompen komt hier
mede te vervallen. Psychologisch is dit een 
hele stap in de wereld van de scheepvaart. 
Het systeem moet immers “full proof zijn om 
te kunnen worden geaccepteerd. Op den 
duur zal het er toch wel van komen dat de ver
trouwde nokkenas gaat verdwijnen, maar of 
dat vlug zal gaan valt te betwijfelen. Vice-pre
sident Mikael Makinen van Wartsila wil voor
alsnog de boot afhouden, voordat er een run 
op die nieuwigheid afkomt. Eerst afwachten 
wat de bedrijfsresultaten zijn met de eerste 
schepen luidt zijn advies. Overigens, voor de 
automobiel sector heeft Bosch per november 
2000 al het 3 miljoenste exemplaar afgele
verd.

Ook bij MAN B&W is het concept van "Intelli
gent Engine” (IE) al enige tijd geleden op gang 
gekomen. Hier wordt eveneens voor een 
zorgvuldig stapvoor-stap beleid gekozen. Het 
Noorse m.s. Bow Cecil is het eerste schip ge
worden dat met deze nieuwe ontwikkeling 
daadwerkelijk in zee gaat. Het betreft in dit ge
val een chemisch tankschip van 37.500 DWT 
uitgerust met een MAN B&W 6L60MC hoofd
motor. Dit schip werd in oktober 1998 in 
dienst gesteld met een conventionele hoofd
motor, welke echter zodanig was voorbereid, 
dat het op een later tijdstip met het lE-sys- 
teem zou kunnen functioneren. Met andere 
woorden, met heeft hier gekozen voor een 
voorzichtige aanpak, waarbij men later nog 
kan teruggrijpen naar de conventionele uitvoe- 
nng. Onlangs is deze motor omgebouwd en 
worden brandstofpompen en uitlaatkleppen 
via een “common rail” systeem bediend. Hier
bij wordt de systeem olie van de hoofdmotor

Common rail for fuel injection & exhaust valve actuation
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Fig. 1. Het “common rail'  systeem voor de brandstof inspuiting van de Sulzer 6RT-flex 58T-B. De

ze motor heeft geen nokkenas meer. De uitlaatkleppen, aanzeduchtkleppen en de cilindersme- 

ring worden eveneens elektronisch geregeld.

Fig.2. Principe van het systeem met accumulatoren van MAN B&W voor de brandstofinspuiting en 

de bediening van de uitlaatklep.

Fig. 3. Engine Control System voor het Intelligent Engine Concept van MAN B&W
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als hydrauliek olie toegepast. De zuiverheid 
van het hydraulische systeem moet door mid
del van een 6nm fijn filter (Boll&Kirch) worden 
gewaarborgd. Men kan zich afvragen of een 
separaat hydrauliek systeem hier toch met de 
voorkeur geniet.
Het systeem van MAN B&W verschilt met dat 
van Sulzer doordat bij MAN B&W de individu
ele brandstofpompen en uitlaatkleppen door 
hydraulische cilinders worden aangedreven. 
Deze worden op hun beurt geregeld d.m.v. 
snel werkende proportionele regelkleppen 
(z.g. NC kleppen) welke elektronisch worden 
aangestuurd. De hydrauliek cilinders worden 
vanuit een accumulator bediend welke voor el
ke arbeidcilinder separaat is aangebracht, zie 
fig. 2. Op deze wijze worden drukschomme- 
lingen in de betreffende servo olie leiding be
perkt. Tevens is het met deze opzet mogelijk 
de brandstof inspuiting bij variërende belastin
gen te optimaliseren.

Voor het 'Intelligent Engine" concept is tevens 
een nieuw bewakings- en controle systeem 
ontwikkeld, bestaande uit "Engine Control 
Units" (ECU) en “Cylmder Control Units" (CCU) 
tezamen met een lokaal controle paneel, zie 
fig. 3. De ECU bewaakt de algemene conditie 
van de motor zoals toerental, overbelasting, 
optimale verbrandmgsdrukken, start/stop/ 
omkering motor, smeerolie etc. De CCU is 
verbonden met specifieke componenten di
rect gerelateerd aan elke cilinder en speciaal 
bedoeld voor de regeling van de brandstofin- 
spuiting, uitlaatklep, aanzetluchtklep en de ci- 
lindersmering,

Aangezien fouten nimmer zijn uit te sluiten 
worden per motor twee stuks ECU's toege
past waarvan een als stand-by fungeert. Inge
val een ECU uitvalt, dan neemt de andere ECU 
direct over. Aangezien elke cilinder is uitge

rust met een eigen CCU, is hierbij de filosofie, 
dat de uitval van een dergelijke controle een
heid slechts een tijdelijk verlies van vermogen 
van de desbetreffende cilinder tot gevolg 
heeft. Dit is vergelijkbaar met een incident zo
als het vastlopen van een brandstofplunjer. In 
dit geval moet een reserve CCU worden ge
plaatst om de storing op te heffen.

De containervaart geeft een gestage groei te 
zien zowel wat aantallen van schepen betreft 
als in capaciteit Met de komst van de grotere 
vermogenseenheden welke door Sulzer en 
MAN B&W in het afgelopen decennium zijn 
ontwikkeld, is de capaciteit van de huidige 
containerschepen op ca 7000 TEU (Twenty 
feet Equivalent Unit) komen te liggen bij een 
dienstsnelheid van ca 25 knopen. Momenteel 
worden studies verricht voor nog grotere con
tainerschepen. Soms vraagt men zich af of ze 
niet wat al te veel futuristisch bezig zijn, wan
neer men leest over containerschepen van
18,000 TEU. In elk geval hebben de motoren
fabrikanten al wel wat praktische mogelijkhe
den onderzocht. Sulzer heeft daartoe in eer
ste instantie een 14 cil uitvoering toegevoegd 
voor het type RTA96C. Door tevens het toe
rental en de gem. effectieve druk iets te ver
hogen wordt het maximum vermogen t.o.v. 
de oudere 12 cilinder uitvoering met 21,5 % 
verhoogd en wel tot 80.080 kW 
(108.080 bhp), waardoor een toename van 
de containercapaciteit tot ca 10.000 TEU mo- 
gelijk wordt. Overigens groeien ook hier de 
bomen niet tot in de hemel. Het op te nemen 
vermogen door een enkele schroef begint 
ook zijn grens te bereiken. MAN B&W ziet mo
gelijkheden tot nog grotere lijnmotoren, tot 
wel 18 cilinders op een rij!
Dan doemt vanzelf de vraag op waarom niet 
een grotere boring introduceren om het aan
tal cilinders te beperken. Overigens wordt ook

de idee van dubbelschroef uitvoeringen on
derzocht. Dergeli|ke installaties zijn vanuit het 
oogpunt van redundante aantrekkeli|k doch 
qua voortstuwingsrendement weer minder 
gunstig. Al met al is het einde in de ontwikke
ling van grote containerschepen nog niet be
reikt.

Medium Speed motoren
Ook bij deze categorie van motoren komt het 
common rail brandstofinspuitsysteem meer 
en meer in gebruik. MTU begon daarmee 
reeds in 1996 bij de Series 4000 motoren, 
een type met toerentallen van 1500-2100 
t/min dat meer thuis hoort onder de high 
speed motoren. Deze motoren hebben inmid
dels bewezen dat het common rail systeem 
er bijzonder goed functioneert zodat nu ook 
bij de nieuwe Series 8000 dit systeem wordt 
toegepast.
Wartsila is enige jaren geleden reeds begon
nen met uitvoerige proeven op een motor van 
het type W32. Daarbij zijn eveneens zeer gun
stige resultaten bereikt in het verkrijgen van 
een rookloze uitlaat bij deellasten, wat vooral 
bij passagiersschepen van belang is. Zo wor
den voor het passagiersschip “Camival Spirit' 
twee van de zes 9L46D motoren met dit sys
teem uitgerust. Dit schip vaart namelijk op 
routes langs Alaska alwaar stringente eisen 
gesteld worden ten aanzien van visuele rook 
bij binnenkomst in havens. De nokkenas blijft 
bij toepassing van het common rail systeem 
gehandhaafd voor de bediening van de in- en 
uitlaatkleppen alsmede voor de aandrijving 
van een aantal hogedruk brandstofpompen 
welke zijn aangesloten op het common rail 
systeem.
Voorts heeft Wartsila onderzoek verricht om 
de emissie van NOx verder te reduceren. Hier
bij wordt gewerkt met directe inspuiting van 
water dat iets voor de inspuiting van de brand

Fig.4. Principe directe waterinjectie Wartsila motoren Fig. 5. Het concept stoom-injectie verlaagt de uitstoot van NOx zelfs tot 3 g/kWh



Fïg.6. De MTU 20V 8000 is voorzien "common rail" brandstof inspui

ting, register drvkvulling en een flexibele elektronisch regelsysteem.

stof in de verbrandingsruimte wordt gespo
ten. Door de lagere verbrandingstemperatu- 
ren kan op deze wijze de N0X vorming, afhan
kelijk van de hoeveelheid geïnjecteerd water, 
tot ca 5 g/WVh worden gereduceerd. Ge
noemd getal is globaal de helft is van wat op 
dit moment volgens IMO richtlijnen wordt aan
bevolen.
Nog lagere emissies van NO, denkt Wartsila 
te bereiken met stoominjectie.Tevens wordt 
daarbij een verbetering van het thermisch ren
dement verwacht. Dit is echter een ontwikke
ling die verder weg ligt in de tijd. In bijgaande 
fig.4 en 5 worden bovenbeschreven principes 
afgebeeld.

Een methode die eenvoudiger lijkt om het eu
vel van de NO, emissies te reduceren is het 
"Humid Air Motor” systeem (HAM systeem) 
van SEMT Pielstick, Hierbij wordt water in de 
uittreezijde van de compressor van de uitfaat- 
gasturbine fijn verstoven waardoor de lucht 
verzadigd raakt met waterdamp. Een van de 
hoofdmotoren van de veerboot "Mariella” van 
de Viking Line, welke regelmatige diensten on
derhoudt tussen Helsinki en Stockholm, is 
met dit HAM systeem uitgevoerd. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van zeewater als me
dium wat het systeem wel eenvoudig maakt. 
De eerste resultaten zijn tijdens het recente 
CIMAC congres te Hamburg van dit jaar be
kend gemaakt. Na een bedrijfsperiode van 
6000 uren waren geen bijzondere problemen 
te metden. Een geplande inspectie na 3300 
uren gaf aan dat de betreffende zuiger, zui
gerveren en cilinder in zeer goede staat ver
keerden, De turbine van de drukvulgroep was

schoner dan die van de andere motoren zon
der het HAM systeem. De uitstoot van NO, 
wordt hierbij met 70 % gereduceerd. Overi
gens wordt ook door Wartsila soortgelijk on
derzoek verricht tezamen met de Finse maat- 
schappy Marioff Oy, welke firma speciale 
watermist spuitstukken heeft ontwikkeld met 
een hoge graad van verneveling ten behoeve 
van de brandbestrijding. De oplossing die Piel
stick heeft gekozen berust m.i. op dezelfde 
technologie.

MAN B&W volgt een andere methode voor 
het terugdringen van de rookvorming bij medi
um speed motoren. Deze is reeds diverse 
malen als een modificatiepakket geleverd 
voor motorinstallaties van cruise schepen. De 
methode is gebaseerd op het emulgeren van 
zoetwater met de brandstof. Daartoe wordt 
een z.g. homogenisator (homogeniser) geïn
stalleerd waarin het toe te voegen water met 
de brandstof tot een emulsie wordt vermalen. 
Naast het effect van een rookloze uitJaat 
wordt hiermede de NO, - vorming tot niveaus 
teruggebracht die ver beneden de door IMO 
aanbevolen richtlijnen liggen. Overigens wordt 
door MAN B&W voor de MS motoren ook de 
toepassing van het common rail systeem na
der in het onderzoek betrokken.

De hierboven vermelde Series 8000 van MTU 
is onlangs geïntroduceerd als krachtbron 
voor snelle schepen zoals bijvoorbeeld cata
marans, snelle veerboten en soortgelijke 
schepen. MTU heeft daarvoor in Australië een 
belangrijk toepassingsgebied gevonden. De 
werven Austai in Fremantle en Incat Tasmania

hebben al heel wat snelle veerboten, veelal in 
lichtmetaal bouw, naar ale continenten van de 
wereld geëxporteerd. Voor dergelijke sche
pen dienen grote vermogens gepaard te 
gaan met zo laag mogelijke motormassa. De 
20 cilinder uitvoering heeft dan ook bij een 
maximum vermogen van 8200 kW een speci
fieke massa van slechts 5,3 kg/kW, Daarbij 
wordt evenals bij zijn voorganger de Series 
1163 e.a. het getrapte drukvulsysteem toe
gepast (Sequential Turbocharging) waarmee 
een hoog koppel bij deellasten kan worden 
ontwikkeld. Tevens wordt daarbij een gunstig 
brandstofverbruik t.w, 190-195 g/kWh, over 
een groot deellastgebied verkregen. Dit me
de vanwege de toepassing van het common 
rail inspuitsysteem. In bijgaande fig. 6 en 7 
zijn een aanzicht van deze motor alsmede 
een prestatiediagram weergegeven. Bij deze 
motor is gekozen voor het principe van “Po
wer Units” wat inhoudt, dat bij grotere onder
houdswerkzaamheden, de combinatie van ci
linder, cilinderdeksel, zuiger en zuigerstang 
als een complete eenheid gedemonteerd kan 
worden.

Ook Ruston, thans eveneens behorend tot het 
MAN B&W concern, heeft een nieuwe kandi
daat voor dergelijke snelle schepen ontwik
keld, t.w. het type RK280 welke beschikbaar 
is in V12, V16 en V20 versies met vermogens 
van resp. 5400 kW, 7200 kW en 9000 kW bij 
1000 t/min. Ten opzichte van zijn voorgan
ger, type RK 270 welke een succesvolle rol 
speelde in deze markt, zijn in het nieuwe type 
40% minder componenten verwerkt. Ruston 
tezamen met Mirrlees Blackstone en Paxman
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Fig. 7. Diagram MTU 20V 8000 met curven van constant brandstofverbruik en vermogenslimiet

behoren thans tot het MAN B&W concern. 
Daarmee heeft dit concern het voornaamste 
deel van de bestaande maritieme motorenin
dustrie van het Verenigd Koninkrijk in handen. 
Overigens speelt Caterpillar een belangrijke 
rol in dit marktsegment met motoren type 
3618, een 18V motor van 7200 kW - 1050

ymin. en afgeleiden met 6,8 (lijn) en V I2 en 
V I6 modellen. Waarbij op te merken valt dat 
dit concern de leiding heeft verkregen over de 
Duitse motorenfabriek MaK te Kiel. Aldaar 
wordt o.a. gewerkt aan het op de marW bren
gen van de V-versies van M32C en M 43.
MAN B&W heeft zoals bij de inleiding vermeld,

het type L21/31 geïntroduceerd, welk type 
de rq tussen L16/24 en L27/38 opvult. Van 
het type L16/24 en 27/38 zijn beschrijvingen 
verschenen in dit blad t.w. in de nummers van 
juli/aug. 19% en juni 2000, waarnaar ge
makshalve wordt verwezen. Voor het type 
L21/31 gelden dezelfde construct^ kenmer
ken als toegepast bij de LI 6/24 en L27/38 
met o.a. de toepassing het principe van de 
z.g. “Power Units”,
De voornaamste gegevens van de in dit arti
kel besproken motortypen zijn in bijgaande ta
bel II opgenomen.

Besluit
Het nieuwe millennium is gestart met een han
delsvloot waarvan de voortstuwing voor het 
grootste deel plaats vindt door middel van 
dieselmotoren. Stoomturbines worden voor 
nieuwbouw schepen nagenoeg alleen nog 
toegepast voor de voortstuwing van LNG gas
tankers, waarbij het tijdens de reis verdam
pende aardgas gebruikt wordt om te worden 
verstookt in stoomketels. Daarnaast komen 
bij cruiseschepen thans meer toepassingen 
van gasturbines aan bod. Dit vanwege ruimte
besparing en schonere verbranding (minder 
NOx -en roetvorming). Echter, wel ten koste 
van een hogere brandstofrekening, daar de 
toe te passen gasturbines allemaal afgeleiden 
zijn van gasturbines uit de luchtvaart en dus 
slechts op destillaat brandstoffen kunnen 
draaien. Daarom komen ook gemengde toe
passingsvormen voor van gasturbines en die
selmotoren, z.g. CODAG installatie (Combi- 
ned Diesel And Gasturbine), zoals wel 
gebruikelijk bij marineschepen.
Kortom het nieuwe millennium zal voor wat 
betreft de scheepsvoortstuwing nog de nodi
ge nieuwe ontwikkelingen te zien geven. Van
daar dat het voor de motorbouwers 'never a 
dull day1 zal worden.

Geraadpleegde literatuur
- Documentatie van MAN B&W, Wartsilg/Sul- 

zer, MTU, Caterpillar/MaK.
- The Motor Ship jaargang 1999-2001.
- Marine Engineers Review jaargang 1999- 

2001.

Tabel II Overzicht van de voornaamste technische gegevens van nieuwe Medium Speed motoren 

op de markt gebracht in de periode 1999-heden

Ruston MTU MAN B&W
RK280 8000 L21/31 L27/38

Diam. mm 280 265 210 270
Slag mm 330 315 310 380
S/D 1,18 1,19 1,48 1,41
P/cil kW 450 410 200 340
N t/min 1000 1150 1000 800
pme bar 26,6 27,0 22,4 23,4
cm nVs 11,0 12,1 10,3 10,1
pme x cm bar.nVs 293,3 325,7 231,0 237,5
LijiyV-vorm V V L L
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De MARS-reports zijn een initiatief 

van The  Council of the Nautical In

stitute". De rapporten worden vrijwil

lig opgemaakt en verzonden door 

gezagvoerders van schepen en door 

andere autoriteiten die kleine onge

lukken of near-misses’ meemaken.

M ARS 200101 Why Did 
This Collision Occur?
I was serving as Chief Officer or an medi
um sized oil tanker which was engaged 
in lightening operations. We were steam
ing at about 5 knots on a parallel course 
to a VLCC (the “mother vessel”) with 
about 40m between us. There was a 
safety tug employed who was steaming 
about two miles ahead of us and trans
mitting Securité messages about the op
eration on VHF Ch. 16.

A cargo vessel was heading on a north 
westerly course about 4nm off on our 
port side and was crossing our course. 
The safety tug called the cargo vessel on 
Ch. 16 and asked the 00W to pass 
astern of us. The 00W on the cargo ves
sel agreed and confirmed that he would 
alter course to starboard. About 8 min
utes later, when we were only 30m from

the “mother vessel” and maintaining the 
same speed, it was observed that the 
cargo vessel had not altered course or 
speed.

Our Mooring Master checked the AfiPA 

and ascertained that the cargo vessel 
was going to cross our bow at a dis
tance of 0.4nm. The Mooring Master de
cided to maintain our course and speed 
and let the cargo vessel continue cross
ing the bow. About 4 minutes later the 
cargo vessel was right ahead of the 
“mother vessel’ . She then started alter
ing course to starboard, probably with 
the wheel hard to starboard. In less than 
30 seconds she hit the bow of the “moth
er vessel” at a speed of about 18 knots. 
Our Mooring Master reacted immediate
ly and manoeuvred our vessel out of dan
ger,

As a result of the collision, the “mother 
vessel” sustained two small holes in her 
fore peak tank. The cargo vessel was se
verely damaged along the port side in
cluding the bndge wing. Can anyone give 
a reason for the cargo ship’s strange 
manoeuvre?

M ARS 20010-4 Response 
to  G M D SS Alarms
I feel that I should respond to MARS 
200059 GMDSS Alarms. I have a great 
deal of sympathy with the writer, unfortu
nately I believe he is attributing blame to 
the wrong people. Most of those of us 
who attend the IMO COMSAR confer
ences are ex-Deck Officers like himself, 
and have had many years at sea usually 
in command; in my case, 34 years as a 
watchkeepmg officer in the RN of which 
28 were as a Communications Officer.

In the “good old days", yes, Sparks did 
come to the Bridge with a Distress 
Message. He did, however, distract the 
00W from his duties in order to find out 
where the Distress was. True, it probably 
wasn’t for over an hour, but distract him, 
he did. So the distraction factor hasn’t 
changed.

We, who attend IMO regularly, and those 
of us, who work for IMO on the GMDSS 
on a daily basis, are all too aware ol the 
problems of False Distress Alerts and 
spurious Distress Relays. We are actively 
trying to find a means of eliminating 
both. A large body of us would like to see

an end to HF DSC as it is the prime of
fender for long range False Distress 
Alerts and the greatest distracter and im- 
tant of Bridge Watchkeepers.

Your correspondent lays the blame for 
these unnecessary relays on the watch 

keepers on the ships. This may be true in 
a few cases, but in most it is due to a de
sign fault. Almost all first generation DSC 
equipment was designed to send an AU
TOMATIC relay if it picked up a Distress 
Alert. All newer equipment requires a 
manual input i.e. the watchkeeper needs 
to hear the Distress, listen out for a 
Coast StatioiVRCC to acknowledge and 
then, and only then, when there is no re

sponse, should he send his relay. I sus
pect that this was drilled into your corre
spondent when he did his GOC course. 
The problem lies in the fact that the old 
equipment complies with the original 
GMDSS equipment specification so IMO 
is powerless to insist that owners re
place them. As a result we are stuck with 
the problem until all this old equipment is 
replaced in the course of time.

If HF DSC had been limited only to ves
sels in Sea Area A4, which are few and



far between, the problem would have 
been containable. If the sole means of 
Distress Alerting In Sea Area A3 were IN
MARSATS, disregarding the use of an 
EPIRB, the number of False Distress 
Alerts/Relays would be significantly less. 
Since it is now cheaper to buy an IN
MARSAT-0, than rt is to buy modern HF 
DSC equipment, I am amazed that so 
many proliferate. It may be that a tot of 
equipment combines MF and HF DSC ■ 
this is a particular problem with US made 
equipment • so that in order to meet the 
GMDSS equipment fit for Sea Area A2, 
owners find themselves saddled with an 
HF DSC which they would rather not 
have. On this equipment, if you send a 
Distress Alert on 2187.5 kHz, the equip 
ment also sends it automatically on 4,6, 
8,12 and 16 kHz, which compounds the 
problem considerably. This problem is 
further exacerbated by the special deals 
offered by shipbuilders. If you accept a 
package put together by the builder, the 
vessel is considerably cheaper • change 
anything, even the communications fit, 
and the price escalates significantly.

In midocean, such distractions are un
likely to be critical, but when approach
ing harbour or a restricted waterway 
such as the Dover or Singapore Straits 
and the ship has gone to standby, it is a 
different matter. The only Distress Alert 
that the vessel is likely to be interested in 
at that time is one received on VHF DSC, 
which might be closetiy. It would, I would 
venture to suggest, be prudent in this sit
uation, to switch off HF/MF DSC on go
ing to standby. I cannot see a Master 
turning his vessel round to assist a ves
sel, possibly thousands of miles away, 
when he is committed to entering har
bour or transiting a VT1S. In this way the 
irritating distractions are removed at the 
most critical time.

Collisions with fishing 
vessels
Ail open letter to all Masters and Bridge 
Watchkeepers from the Executive 
Director of the Australian Transport 
Safety Bureau

The safety of fishermen and people in 
small boats is a continuing concern in 
terms of safety at sea. In the course of 
your voyages you encounter many types 
of fishing operations from dug out ca
noes, with sometimes a candle or oil 
lantern, to large fishing/factory ships. In 
and around the Australian coast fishing 
vessels tend to be less than 20 m in

length with a crew of two or three. They 
often exhibit very bnght working lights, 
though these should be shielded in order 
to ensure that the fishing lights required 
by the COLREGS can be seen clearly.

Since January 1991, the Australian 
Transport Safety Bureau has reported 
on, or is in the process of investigating, 
21 incidents of collision between trading 
ships and small fishing or pleasure craft. 
Fishermen claim that 'near-miss’ situa
tions are common and from time to time 
incidents are reported to the ATSB.

That these incidents occur is evidence 
that fishing vessels and other small craft 
are not being detected visually or by 
radar by the watch keeping personnel on 
board trading vessels. There is an obliga
tion on the part of all vessels at sea to 
maintain a proper lookout. The fact that 
in some cases the crews of fishing ves
sels do not maintain a lookout and do not 
carry radar reflectors, even though their 
boats may provide a very poor echo, 
does not excuse trading ships in any fail
ure to keep a proper lookout.

The following summary underscores the 
main issues and demonstrates that there 
are normally no mitigating factors to ex
plain the vast majority of collisions. The 
only explanations are the lack of a prop 
er visual lookout or an over reliance on 
radar detection in circumstances where 
the radar set has either not been set-up 
properly, maintained properly or moni
tored with sufficient diligence.

* Eighteen collisions occurred in clear 
weather.

Three collisions occurred in condi
tions of heavy rain and poor radar 
detection conditions.
Fourteen occurred in darkness, five 
in full daylight and two occurred in 
the hatf-light of twilight.
Eleven collisions occurred between 
midnight and 0400 in the morning. 
Seventeen collisions involved com
mercial fishing vessels and four in
volved yachts or pleasure craft.
Five of the seventeen fishing vessels 
were actually engaged in fishing, 
four were at anchor and eight were 
in transit.
Seven small vessels on steady 
courses were being overtaken by 
the trading vessel and had been in 
sight for sometime.
Six vessels were not making way 
(five were at anchor and one drifting).

The Australian coast generally enjoys 
good visibility and has relatively light traf
fic. It seems probable that watctvkeepmg
officers:

may be lulled into a sense of false 
security;
attentiveness (arousal) is reduced in 
the clear conditions and they may 
easily become bored;

* lose track of time in open sea condi
tions;
rety too much on radar to the detri
ment of a proper systematic visual 
lookout.

Radar

As professional mariners, certificated of
ficers hold qualifications as radar ob
servers. However, I must stress the im
portance of having the radar properly 
tuned to its optimum performance with 
both gain and clutter controls correctly 
set.

In investigating the 21 incidents two criti
cal issues of radar observing seem to 
emerge.

When using ARPA, assessments of a tar
get’s course and speed are made too 
quickly. Also, it must be realised that, 
where there is a proportionately small 
amount of relative movement, such as in 
an overtaking situation, ARPA readings 
may be inconsistent. Small vessels, par
ticularly of wooden or other norHnetallic 
construction, can have a large number of 
separate reflectors (metal masts, 
booms, engine and other metallic reflec
tors). None of these is large enough to 
provide a constant echo. The close prox
imity of mast rigging, engine etc, acting 
as reflectors on a small vessel moving in 
the swell causes multiple reflections. 
This charactenstic can result in either an 
enhanced echo or in the return echoes 
cancelling each other out. A very small 

change in relative distance from the 
radar antenna can make the difference 
between a fishing vessel returning a 
strong signal 'in phase’ - or returning a 
weak or nil signal -’out of phase’.

Similarly, the phase of the radar signal 
can be affected by multi-path signals due 

to reflection off the sea surface, resulting 
in signals that are ‘out of phase’.

Conclusion

You may think that a collision cannot hap 
pen to you. Experience suggests that ac
cidents of all types can happen to any

one. The best people have the worst ac
cidents. Austrakan authorities have taken 
action aganst fishermen for the failure to 
observe the Cotregs. They have also 
prosecuted a ship's master and watch- 
keepmg officer for failure to observe the 
Rules.

A few minutes failure to keep a proper 
watch can result in the death of a fisher
man and tragedy for the family. For you it 
can mean lengthy police interviews, de
lay to the ship, arrest »id possible crimi
nal charges which could result in a heavy 
fine or jail. Please keep this letter in mind 
wherever you may be. Under normal 
conditions of visibility around Australia, 
there is no substitute for a proper visual 
lookout supplemented by sensible use of 
a well set up radar.

More reports are always needed.lf you 
have experienced any incident which you 
think may be of interest to others please 
send details, including your name and a 
contact address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Drive, 
Felixstowe, Suffolk IP11 9TL, UK. E-mail 
address: mars@nautinst.org.

U kunt uw ervaringen, indien het niet an
ders kan in het Nederlands, ook kwijt bij 
de Redactie van SWZ,
Mathenesserfaan 185,
3014 HA Rotterdam.
Telefoon: 010.2410094, 
fax: 010.2410095. 
email: swz.rotterdam@wxs,nl

The Council of the Nautical Institute 
gratefully acknowledge the sponsorship 
provided by:- The North of England P&l 
Club, The Swedish Club, The UK P&l 
Club, Det Norske Veritas, The Marine 
Society, The Britannia P&l Club, The 
Journal Safety at Sea International.
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Power, control en service zijn de drie kernwoorden 

voor ABB Marine & Turbochargers. Zij geven exact 

weer wat wij willen leveren voor uw schip: de ultieme 

krachtbron, verfijnde controle en vergaande service. 

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

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

Want daar was het toch om te doen, üw dienstverle

ning aan uw klanten? Daarin ligt de toegevoegde 
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O pleverin gen

N oordvaerder
Maaskant Shipyards Stellendam heeft op 13 september de trawler Noordvaerder VA-22-F, bouwnummer 563, overgedragen 
aan de Noorse rederij Flekkefjord Fiskeriselskap.

Fig. 1. De Noordvaerder (foto: Flying Focus).

ONTW ERP
De afmetingen van het schip, dat is gebouwd 
naar een ontwerp van Scheepsbouwkundig 
Bureau Herman Jansen in Monnickendam, 
zijn:

Lengte o.a. 27,40 m.
Lengte 1.1. 23,91 m.
Breedte mal 9,00 m.
Holte hoofddek 4,00 m.
Holte shelterdek 6,50 m.
Diepgang achter max. 4,50 m.
Gross tonnage 308 .

Klasse: Lloyd's Register *  100 A l Fishing 
Vessel voor het casco en LMC (without cross) 
voor de machinerie.

IN D ELIN G
Het schip heeft twee dekken: hoofddek en
shelterdek, waarbij het achterschip tussen
beide dekken open is. Op het shelterdek staat
het verhoogd opgestelde stuurhuis.
Onder het hoofddek is de indeling:
•  Voorpiek, voor waterballast.
• Hulpmachinekamer, met in de dubbele bo

dem twee drinkwatertanks.
•  Visruim; in de dubbele bodem onder het 

achterste deel van het ruim liggen naast el
kaar vier brandstoftanks, die doorlopen tot 
in de machinekamer en zich daar tot bijna 
aan het hoofddek uitstrekken. In de machi
nekamer is in de SB tank een dagtank inge
bouwd, in de BB tank een smeerolietank.

• Machinekamer; naast de hoofdmotor aan SB 
een droge tank en aan BB een vuile olie tank.

•  Bergplaats, boven de droge achterpiek.

• Hekcompartment, met stuurmachmeka- 
mer en droge zijtanks.

De tankinhouden zijn:
Dieselolie 65,0 m3.
Smeerolie l,5m 3.
Vuile olie l,5m 3.
Drinkwater 15,0m3.
Waterballast 6,0 m3.

Op het bovendek ligt aan SB achter het voor- 
piekschot de vangstverwerkingsinstallatie; 
aan BB liggen de nettenbergplaats/werk
plaats en daarachter de accommodatie. De
ze bestaat uit een eenpersoons schippershut 
en twee stuks tweepersoons bemanningshut- 
ten. Op de gang een douche en een toilet 
voor gemeenschappelijk gebruik en achtenn 
de gecombineerde messroom/kombuis.





V A N G S T IN S T A  L L A T IE
Het schip is bestemd voor de dubbele trawl- 
netvissenj.
Voor het dekhuis, onder de brug, zijn drie 
trawllieren voor de scheerborden en het 
klompgewicht geplaatst. De lijnen van de bui
tenste lieren lopen langs het stuurhuis, via 
blokken aan dek naar de trawlblokken, die 
aan uithouders aan het hekportaal zijn gehan
gen. De draad van de middelste lier loopt in 
een tunnel onder het stuurhuis door en dan via 
een blok aan dek ook naar een blok aan het 
hekportaal.
De lieren zijn door Maaskant gefabriceerd; de 
trommelafmetingen zijn 1150/457 mm dia
meter en 700 mm lengte, met een opslagca
paciteit van 938 m draad van 24 mm. De 
trekkracht op de eerste laag is 137 kN bij 
maximaal 67 m/min. Zij worden aangedreven 
door Hagglunds hydromotoren.
Alle lieren kunnen in de achterconsole van de 
brug, alsmede door middel van een tweetal 
radiografische panelen worden bediend. De 
panelen kunnen voor de buik worden gedra
gen (buikorgels).

Op het achterdek staan drie nettenrollen op
gesteld. De twee buitenste nettenrollen heb
ben in het midden van de trommelpijp twee 
kleine flenzen, met daartussen een deling. Elk 
deel wordt apart door een hydromotor aange
dreven, waardoor de linkervoorloper onafhan
kelijk van de rechtervoorloper kan worden ge
haald of gevierd. Ook de netten rollen zijn 
door Maaskant gefabriceerd; de trommelaf

metingen zijn 2200/300 mm diameter en 
1800 mm lengte, met een netcapaciteit van 
6,47 m3. De trekkracht op de eerste laag is 
148,5 kN bij maximaal 56,6 rn/min.

Voor het hijsen van de beide zakken, het zo
genaamde boxen, zijn twee Brevini hijslieren 
van 60 kN op een tussenbordes in de achter
mast geplaatst en zijn twee diaboloblokken 
aan het bovenbordes van deze mast gehan
gen.
Om gedurende de vistrip snel te kunnen 
boxen, wordt de vangst direct onder de net
tenrollen opgevangen in stortputten.

VANGSTVERW ERKING
De vangst wordt uit de stortputten door een 
opvoerband naar een geïsoleerd opslagcom- 
partment getransporteerd. De vangst ligt 
daar uit de zon en wordt in het compartiment 
naar believen nat gehouden.
Uit de opslag wordt de vangst via een doseer- 
bun opgevoerd naar een verwerkingsband. 
De vis wordt op deze band uitgezocht, ge
stript en in de hiertoe boven de visspoelma- 
chine gemonteerde glijgoten gesorteerd en 
vervolgens van daar regelmatig via de stort
koker naar een tweedelige opslag in het vis- 
ruim afgevoerd. Afval wordt van de band via 
een afvoerpijp terug in zee gestort. Spoelwa
ter, dat overvloedig bij de totale vangstver- 
werkmg wordt toegepast, wordt door een 
tweetal pompen overboord gepompt. Beide 
pompen kunnen vaste delen tot 100 mm 
doorsnee verwerken.

Voor de verwerking van kreeftjes is een wet- 
bak in de vangstverwerkingsruimte geplaatst.

Het visruim heeft een inhoud van 120 m3, 
overeenkomend met circa 400 kisten vis. Het 
wordt gekoeld door aan het plafond gemon
teerde spiraalverdampers, die onderling en 
met het Promac koelaggregaat zijn verbon
den door roestvaststalen leidingen.
In het visruim is een zoutwater scherfijsmaker 
geplaatst, waarmee men een optimale kwali
teit van de vangst beoogt (o.a. geen verkleu
ringen van de huid).

In verband met de hygiëne zijn de betimmerin
gen in de verwerkings- en opslagruimten met 
een laag naadloos gespoten kunststof afge
werkt, een systeem dat door Maaskant werd 
geïntroduceerd. De dekken in deze ruimten 
zijn van een naadloze rubber vloerbedekking 
voorzien.

Voor het snel lossen van de vangst (maximaal 
2 x 8  kisten in een hijs), is een Effer/Promac 
dekkraan geplaatst. Deze is radiografisch be- 
dienbaar, waardoor de bediener zich gemak
kelijk op een geschikte plaats kan opstellen 
en ieders veiligheid ten opzichte van de last 
kan worden gewaarborgd.

M ACHINE-IN STALLATIE
Als hoofdmotor is een Caterpillar dieselmotor, 
type 3512, van 1000 kW bij 1600 tpm, geïn
stalleerd. Via een Volda reductiekast, type 
ACG 62/480, reductie 9,4:1, drijft de motor 
een Volda verstelbare schroef aan. Deze 
heeft een diameter van 2600 mm en draait in 
een Forward Engineering straalbuis.

Elektrisch vermogen wordt geleverd door 
twee Caterpillar generatorsets, elk met een 
3306 motor van 172 kW bij 1500 tpm en een 
SR4 generator van 156 kVA.

Hydraulisch vermogen wordt geleverd door 
drie tandempompen van elk circa 200 kW, 
die worden aangedreven door evenzoveel 
PTO schakelbare aftak assen aan de voortstu- 
wingsreductiekast. Naast dit hoofdsysteem is 
er een hulpsysteem met twee elektro-hydrauli- 
sche pompaggregaten van ieder 18,5 kW. 
Met het hulpsysteem kan men de trawllieren 
tijdens vissen doorhalen en in noodsituaties 
het visgerei thuishalen.
Twee pilot-pompen zorgen voor de constante 
bestunngsdruk.
Tenslotte zorgt, bij uitval van de boordspan- 
ning, een accumulator voor de remdruk.

In het voorschip is een hydraulisch aangedre
ven Jastram dwarsschroef, type BU-20-F, aan
gebracht, met een diameter van 840 mm en 
een vermogen van 88 kW bij 1500 tpm.
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Free pratique

Het schip was op een Sugar Charter Par
ty gecharterd. Een dispuut ontstond tus
sen reder en charterer over het begin 
van de ligdagen. De relevante clausules 

waren:

19. At.,.loading port, laytime,., to begin 
at the next regular working period com
mencing before 3 pm after written/ca- 
bles/telexed notice of readiness to re
ceive cargo has been tendered to 
Agents in ordinary office hours, whether 
in berth or not, whether in port or not, 
whether in free pratique or not, whether 
customs cleared or not.

45. In the event of congestion at load 
and/or discharge port, Master has the 
right to tender his Notice of Readiness 
by cable/radio from customary anchor
age, whether in port or not, whether in 
berth or not, whether in free pratique or 
not, and time to commence as per char
ter Party.

Het schip arriveerde bi| de laadhaven op 
27 mei om 19:30 uur en bood de notice 
ol readiness aan. Er was geen laadplaats 
beschikbaar en de gezondheidsdienst 
kwam niet aan boord vanwege het slech
te weer. De agent informeerde de char
terer met een kopie naar de reder op 28 
mei dat het schip naar verwachting op 3 
juni naar binnen zou kunnen als 
'cargo/docs ready’ zouden zijn.
Deze informatie werd herhaald op 30 
mei maar op 2 juni informeerde de agent 
dat het binnenkomen op 4 juni zou zi|n, 
opnieuw als lading en documenten ge
reed zouden zijn. De agent informeerde 
verder dat de gezondheidsdienst het 
schip op die dag op de rede zou inspec
teren. Op 3 juni informeerde de agent 
dat de gezondheidsdienst had ontdekt 
dat de kapitein, 2 ' wtk en 3e wtk en kok 
geen geldige vaccinatie-papieren hadden 
voor gele koorts en dat het schip 10 da
gen in quarantaine zou moeten blijven. 
Op 5 juni informeerde de agent dat er 
pogingen gedaan werden om de 4 be
manningsleden in kwestie op een ander 

schip te zetten om aldus een free prati
que te krijgen. Dan zou het schip die 
avond naar binnen kunnen, maar vervol

gens werd dit geannuleerd omdat de la-

dmg “not ready/cieared by shipper/cus- 
toms and port taxes still not paid in doek 
by shipper" was.

Op 7 juni 09:45 uur waren de ladingpa- 
pieren gereed. Op 9 juni 17:00 uur 
mocht het schip van de gezondheids
dienst naar binnen. Op 9 juni 20:20 uur 
meerde het schip af, (ree pratique werd 
gegeven om 20:45 uur en het laden be
gon om 22:05 uur. De reder had aan de 
autoriteiten een “conlidential rebate" be
taald om de quarantaine te bekorten van 
10 tot 6 dagen. De reder stelde dat de 
tijd begon te tellen op 28 mei 13:00 uur 
en zonder onderbreking doorliep.

Het argument was dat de bewoording 
van clausules 19 en 45 duidelijk is en dat 
de notice of readiness dus geldig was af
gegeven. Het verkrijgen van tree prati
que en van geldige vaccinatie bewijzen 
was, volgens de reder, slechts een for
maliteit en had geen vertraging voor het 
schip opgeleverd. De vertraging was vol
gens de reder veroorzaakt door het niet 
laadgereed zijn van de lading. De charte- 
rers wezen deze argumentatie af. Naar 
de mening van de charterers diende het 
schip, om een geldige notice al te ge
ven, wel in een zodanige staat te zijn dat 
de tree pratique bi| de eerste gelegen
heid zou kunnen worden afgegeven. De 
arbiters waren het met de charterers 
eens, temeer omdat de problemen met 
de lading en de documenten eerder wa
ren opgelost dan de duur van de quaran
taine. De arbiters wezen de stelling dat 
het verkrijgen van free pratique slechts 
een formaliteit zou zijn resoluut van de 
hand.

Seaworthiness/Cargoworthiness

Hoe vaak ook anders beslist door recht
banken en arbiters, hardnekkig blijft de 
mening van vervoerders dat als het schip 

is goedgekeurd door een expert acte
rend voor charterers, het schip niet ver
antwoordelijk zou zijn voor verontreini
ging ook al is deze binnenboord 
opgetreden. In de volgende arbitrage 
probeerde de reder het opnieuw.

Het schip was gecharterd op een Gerv 
con charterparty voor het vervoer van 
natriumcarbonaat (soda ash). Bij aan
komst in de loshaven bleek dat de lading 
verontreinigd was door roestvlokken en 
er was een klein gedeelte beschadigd 
door zeewater. De lading was bedoeld

voor de glasindustrie en daarvoor gelden 
hoge kwaliteitsnormen.

De volgende clausules van de charter- 
party waren van belang:

21. Vessel's hokXs) to be clean and dry, 
free of rust/residues of previous car
goes up to charterers/shippers/survey
or's satisfaction before notice of readi
ness to load can be given.

32. Description of the vessel.., last car
go wheat therebefore always containers; 
vessel's holds to be clean and dry, free 
of smell, free of rust/loose rust scales 
and or residues of previous cargoes up 
to shipper's/charterer's/surveyor’s satis
faction; vessel's hatch type (McGregor 
folding system) guaranteed watertight 
and seaworthy..

De gebruikelijke -voorgedrukte - clausule
2:

Owner's Responsibility Clause

Owners are to be responsible for loss or 
damage to the goods., only in case the 
loss, damage., has been caused by the 
improper or negligent stowage of the 
goods (unless stowage performed by 
shippers/charterer or their stevedores 
or servants) or by personal want of due 
diligence on the part of the owners or 
their manager to make the vessel in all 
respect seaworthy and to secure that 
she is properly manned equipped and 
supplied or by the personal act or de
fault of the owners or their manager...

22. The stevedores, although appointed 
by the charterers/shippers/receivers or 
their agents to be under the direction 
and control of the Master. 
Charterers/shippers/receivers not to be 

responsible for the act and default of 
stevedores at loading/discharging 

ports. All claims for damages to the ves
sel occurring during loading/discharging 
or of any time dunng the voyage through 
improper or negligent stowage of the 
cargo to be settled directly between 
owners and stevedores...

Tijdens tossing werd vastgesteld dat 
roestvlokken in de lading vielen. Dit werd 
nog emstiger toen een bobcat in het 
ruim werd gebruikt. Verder werden er 
sporen aangetroffen waar zeewater 
door de luiken het ruim was binnengelo- 
pen. De reder wees de verantwoordelijk-

heid af, zich voornamelijk beroepend op 
clausule 2 en dat de verontreiniging ver
oorzaakt was door de stuwadoors van 
de charterers.

De arbiters waren van mening dat, om 
met succes een beroep te kunnen doen 
op deze, voor de reder beschermende, 
clausule de reder eerst moet bewijzen 
wat de oorzaak van de schade was en 
dan moet aantonen dat deze oorzaak 
niet het resultaat was van eigen fouten ol 
nalatigheid.
Om hieraan te voldoen voerde de reder 
aan dat ongeveer een maand eerder re
paraties aan de motoren waren uitge
voerd en dat tijdens die periode aan de 
kapitein opdracht gegeven was alle roest 
van de luikhoofden en de ruimen te ver
wijderen en dat een gedeelte van het rub
ber van de luiken was vernieuwd. Nadat 
de roest was verwijderd, was er geverfd. 
Hierna was er een graanreis uitgevoerd 
waarna de lading natriumcarbonaat was 
geboekt. In de wetenschap dat de rui
men roestvrij dienden te zijn, kreeg de 
kapitein opnieuw instructies om de roest 
te verwijderen en te verven.

Arbiters waren met overtuigd dat deze 
werkzaamheden inderdaad waren uitge
voerd, het effect van het verven was dat 
bij de inspectie in de laadhaven het ruim 
er inderdaad prima uitzag en het schip 
werd goedgekeurd. Bij het lossen met 
een bulldozer of bobcat bleek de verf 
niet te houden daar de verf over de roest 
was aangebracht.
Volgens de experts, ook de expert die 
namens de reder optrad, was het lossen 
met behulp van een bobcat gebruikelijk. 
Overigens was er zijdens het schip ook 
niet geprotesteerd tegen deze manier 
van lossen. Arbiters kwamen tot de con
clusie dat het schip niet geschikt was 
voor het vervoer van de betreffende la
ding (niet cargoworthy).
Inzake de natschade had het schip welis
waar zwaar weer gehad tijdens de reis 
maar niet zodanig dat van “perils of the 
sea” kon worden gesproken. De reder 
werd verantwoordelijk gehouden voor 
zowel de verontreiniging door roestvlok
ken als de natschade.



P rak tijk g eva l het C O T

Staalconstructie conserveren 
geen probleem ?
Opdracht
Zoals vele opdrachten van het Centrum voor 
Onderzoek en Technisch advies B.V. (beter 
bekend als het COT) begint ook deze op
dracht met een telefoontje. Hierbi) wordt de 
volgende vraag gesteld: "Kunt u voor het in
middels aangebrachte verfsysteem op een 
staalconstructie onderzoeken of deze ook 
conform het bestek is aangebracht?" De 
vraag is duidelijk, dus wordt er vervolgens 
een afspraak gemaakt.

Informatie/overleg
Ter plaatse blijkt dat de staalconstructie be
stemd is voor een nieuwe werf. Na overleg 
met de opdrachtgever, tevens eigenaar van 
de werf, blijkt dat de staalconstructie visueel 
veel verftechnische defecten vertoont. De 
staalconstructie is vrij snel na het aanbrengen 
van het verfsysteem, met een vrachtwagen, 
naar de bouwlocatie vervoerd. Nadat de eige
naar kenbaar heeft gemaakt dat het gelever
de werk niet acceptabel was, is de gehele 
staalconstructie bij de applicateur opnieuw 
voorzien van een tweede verflaag. Na het aan
brengen van de tweede laag is de gehele 
staalconstructie voor de tweede keer naar de 
bouwlocatie gebracht. Deze keer niet met 
een vrachtwagen maar met zes vrachtwa
gens. Dit geeft een indruk hoe het er uit moet 
hebben gezien ten opzichte van de eerste 
keer. Maar ons advies wordt, zoals bij veel op
drachten, pas gevraagd als het een en ander 
al gaande is.

Inspectie werkzaamheden

Conserveringsbestek
Als eerste wordt het conserveringsbestek 
doorgenomen. Het bestek omschrijft dat het 
stalen oppervlak gestraald moet worden tot 
Sa 2 1/2 conform ISO 8501. Het verfsys
teem moet als volgt zijn opgebouwd: l e laag 
zinkrijke primer op basis van alkydhars, de 2' 
laag een grondverf en als 3* laag een dekverf 
op basis van alkydhars met kwaliteit overeen
komstig conform 07.14. Afgezien van het feit 
dat dit een erg summiere omschrijving is en 
er geen nadere eisen in genoemd worden, 
blijkt dat de omschnjving van de 1' laag hele
maal met kan. Zink met een alkydhars gaat 
met samen. Een alkydhars Verzeept als deze 
in aanraking komt met zink. Na overleg met 
het architectenbureau bleek dat men in dit be

stek een zinkfosfaatprimer op basis van alkyd
hars bedoelde. Het verschilt maar een paar 
woorden, maar het zorgde wel voor veel ver
warring.

Monstemame
Daarna is de staalconstructie ter plaatse van 
de bouw globaal beoordeeld om een indruk te 
krijgen van het geleverde werk. Hierbij is vast
gesteld dat de verflagen zacht zijn en na insnij
ding sterk ruiken naar oplosmiddelen. Het 
verfsysteem is ook gemakkelijk te verwijde
ren met behulp van een zakmesie. Aanvullend 
is er monstermateriaal meegenomen voor na
der laboratoriumonderzoek. Uit het onder
zoek blijkt dat de 1* laag (een laspnmer) geen 
lood en/of zink bevat. Wel is er ca. 8% zink- 
fosfaat als corrostewerend pigment in de 2*, 
respectievelijk 3e laag gevonden.

Kwaliteitsomschrijving
Naar aanleiding van deze analyseresultaten 
rees de vraag: Wat is zinkrijk?
De verfleverancier schrijft in zijn productspeci-

ficatiebladen voor, dat de verf conform kwali- 
teitsomschrijving 16.30 (1998) goedgekeurd 
is. De desbetreffende verfleverancier heeft al
leen verzuimd om elk jaar zijn product aan te 
bieden om zo zijn goedkeuring en kwaliteits
waarborg systeem te behouden. De genoem
de kwaliteitsomschrijving schrijft overigens 
minimaal 40% zinkfosfaat in het pigment 
voor. Behalve dat het product niet voldoet aan 
het COT kwaliteitswaarborgsysteem, is het 
natuurlijk ook met aan te bevelen om een cor- 
rosiewerende primer aan te brengen over een 
niet-corrosiewerende verflaag. Hierdoor ont
breekt het aan een actief roestwerend pig
ment direct op het staal. De duurzaamheids- 
verwachting is dan ook niet te voorspellen.

Inspectie
Na een gedegen onderzoek ter plaatse, blijkt 
dat de hechtingsklasse plaatselijk 4 en 5 is, 
conform de norm NENtWSO 2409. Dit 
houdt praktisch in, dat het verfsysteem nei
ging vertoont tot afspringen na mechanische 
belasting. Gezien de beoogde toepassing op



een werf, kan dit niet. Genoeg aanleiding voor 
de eigenaar om het geleverde werk met te ac
cepteren.

Herstelwerkzaamheden
De staalconstructie moest geheel gedemon
teerd worden en alle 'oude' (nog geen maand 
oude) verflagen moesten verwijderd worden 
door middel van stralen, waarna twee nieuwe 
lagen aangebracht werden. Hierbij is direct 
geadviseerd om verfproducten toe te passen 
welke zijn opgenomen in een kwaliteitswaar- 
borgsysteem. De hoofdaannemer is echter 
contractueel gebonden aan zijn onderaanne
mer, die opnieuw dezelfde producten ver
werkt, maar dan zonder lasprimer. Het stra
len alsmede de afzonderlijke lagen worden 
door onafhankelijke verfinspecteurs gecontro
leerd. Na uitharding van de verflagen wordt 
opnieuw een hechtingsproef uitgevoerd. Het 
resultaat van deze hechtproeven is matig 
(klasse 2 tot 3). De hechtingsproeven zijn ook 
door een ander onafhankelijke inspectiebu
reau uitgevoerd (in opdracht van de verfleve- 
rancier) en komen nagenoeg overeen met het 
resultaat van het COT. Deze resultaten zijn 
wederom aanleiding voor de hoofdaannemer 
om het geleverde werk niet te accepteren. 
Het is misschien overbodig om te vermelden 
dat de boeteclausule van ƒ  500 per dag al 
een tijd ingegaan is. De staalconstructie moet 
voor de tweede keer geheel opnieuw gecon
serveerd worden. Het applicatiebedrijf is van 
mening dat eerst betaald moet worden voor 
het inmiddels uitgevoerde werk. De hoofdaan
nemer op zijn beurt wil niet betalen voor een

verflaag met een onvoldoende hechting. Het 
constructiestaal is opgeslagen bij de applica- 
teur en deze geeft dit niet eerder vrij dan dat 
de openstaande rekening van ca. ƒ  60.000 
betaald is. De hoofdaannemer besluit hierop 
een nieuwe staalconstructie te laten maken bij 
een andere staalleverancier en deze ook 
weer te laten conserveren.

Vernieuwen van de staalconstructie
Nadat er een nieuwe constructie is gefabri
ceerd, luidt het verfbestek in het kort als 
volgt:
Stralen tot Sa 2 1/2 en verven toepassen die 
zijn goedgekeurd en opgenomen in een kwali- 
teitswaarborgsysfeem. Het stralen en conser
veren verloopt nagenoeg probleemloos en bij 
de eindafname blijkt de hechting goed te zijn 
(klasse 0). Bij het monteren van de staalcon
structie zijn mechanische beschadigingen niet 
uit te sluiten. Die worden in het werk hersteld, 
waarna de gehele staalconstructie ter plaatse 
wordt voorzien van een dekverf.

Gevolgen
Al met al enorme problemen en kosten en 
vanwege verspilling van verf en straalmiddel 
bovendien zeer nadelig voor het milieu. Het 
gevolg van dit alles is, dat er niemand als win
naar over de eindstreep gaat. De eigenaar is 
in grote problemen in verband met de opleve- 
ringsdatum, de hoofdaannemer zit met de 
kosten en aantasting van zijn goede naam en 
de onderaannemer zit met onbetaalde reke
ningen en 20 ton constructiestaal in zijn op
slag.

Hoe te voorkomen
Achteraf is het altijd gemakkelijk praten hoe 
dit voorkomen had kunnen worden.
Hierbij noemen we een aantal punten die m 
acht genomen dienen te worden:
- Correcte detaillering van het constructie

staal.
- Voorschrijven van goedgekeurde produc

ten welke zijn opgenomen in een kwaliteits- 
waarborgsysteem.

- Nauwkeurig omschrijven van de uit te voe
ren werkzaamheden.

- Vermelding van de eisen waaraan het verf- 
systeem moet voldoen.

- Wijzigingen voor en tijdens de werkzaam 
heden in nauw overleg met de adviseur c.q. 
eigenaar.

- Uitvoeren van controle voor, tijdens en na 
de applicatie alsmede op het werk.

Bovenstaande eventueel laten toetsen en con
troleren door externe deskundigen.

Peter van der Spoel 
Projectleider
Afd. Metaal Bescherming

Het COT, Centrum voor Onderzoek en Tech
nisch advies B.V., is een onafhankelijk inspec
tiebureau. Details over de werf, aannemer en 
verfleverancier e.d. mogen in verband met de 
geheimhouding niet worden gegeven. Wel is 
algemene bednjfsdocumentatie op te vra
gen. Telefoonnummer: 023.5319544 of be
zoek de website www.cot-nl.com.
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SWZ 01-11-01
Artificial reefs: a review of their de

sign, application, management and 

performance

Baine, M.
Ocean & Coastal Management 
(002344), 200106, vol.44, no.4, pg- 
241, nrpg-19, ta-10, dr-1, ENG 
A comprehensive literature review is un
dertaken of global artificial reefs, their 
design, application and management. 
The majority of papers are linked to 
North American research, reefs con
structed from concrete and to the gener
al theme of fisheries ecology and man
agement. Within the review, the main 
area highlighted for consideration in fu
ture research and management is the 
design and complexity of artificial reefs. 
A more limited case study review identi
fies monitoring and management as cru
cial factors, noting a significant lack of in
formation relating to ownership, liability, 
regulation, user conflict, environmental 
assessment and long-term management 

goals.
0410411

SWZ 01-11-02
Wave-in deck forces on offshore 

platforms

Bea, R.G.; Iversen, R.; Xu, T.
Journal of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineering (001432), 200102,
vol.123, no.l, pg-10, nrpg-13, gr-21, ta- 
7, dr-5, ph-2, ENG
This paper summarizes results from a 
study of laboratory test results and the 
performance of platforms in the Gulf of 
Mexico that have survived and failed dur
ing hurricane wave loadings in their 
decks. Modifications to the API deck 
wave force guidelines are discussed and

validated with laboratory test data and 
platform field performance during hurri

canes.
0630219

SWZ 01-11-03
Marginal cost pricing in seaports

Goss, R.; Stevens, H.
International Journal of Maritime Eco
nomics (001306). 200106, vol.3, no.2, 
pg-128, nrpg-11, ENG 
As well as advocating a change to port 
pricing practices, the authors redefine 
marginal costs to take account of differ
ences in the timing of port investments. 
0430211:0430320

SWZ01-11-04
Control of VOC emissions from 

crude oil tankers

Martens, O.M.: Oldervik, 0.; Neeraas, 
B.O.; Strom, T.
Marine Technology (001910), 200107, 
vol.38, no.3, pg-208, nrpg-10, gr-16, ta- 
8, dr4, ENG
Results from a preliminary study on 
some concepts for the prevention of 
VOC emissions from crude oil tankers 
are presented, with special reference to 
shuttle tankers and floating production 
units. The evaporation rate of the individ
ual volatile hydrocarbon components as 

well as gas volume flow and gas compo
sition during loading and discharging of 
crude oil cargo are modeled and com
puted by means of a comprehensive 
simulation program. Emission is con
trolled through a series of optional com
binations of control techniques, including 
depression of evaporation at the outset 
through sequential transfer of tank at
mosphere (STTA), condensation of oil 
vapour, and absorption of oil vapour in 

the cargo oil.
0161180:0161100

SWZ 01-11-05
Developments in global seatrade 

and container shipping markets: 

their effects on the port industry and 

private sector involvement

Peters, H.J.F.
International Journal of Maritime Eco
nomics (001306), 200103, vol.3, no.l, 
pg-3, nrpg-24, ta-8, ENG 
During the past 20 years world seaborne 
trade increased by almost 40%. Liner 
shipping grew the fastest. Containerised 
cargo was clearly the most dynamic sec
tor of global seaborne trade. Containeri-

sation has thus been a major increasing
ly important element of not only maritime 
activity, but also of wortd trade and of en
tire global industrial structure. The grow
ing significance of containerisation is a 
reflection of the changes that have oc
curred in the international organisation of 
manufacturing and production.
0240512; 0430311:0430200

SWZ 01-11-06
SWATH research vessel hull 

strength upgrade

Van Slyke, R.J.; Morgan, J.M.: Leach, 
T.S.; Etchemendy, S A  
Marine Technology (001910), 200107, 
vol.38, no.3, pg-177, nrpg-9, gr-2, ta-2, 

dr-9, ENG
The Monterey Bay Aquarium Research In
stitute (MBAR) owns and operates the 
SWATH oceanographic research vessel 
RV Western Flyer. This vessel is of alu
minum construction and was designed 

and built to handle MBARI's remotely op
erated vehicle (ROV) Tiburon in the East
ern Pacific. Western Flyer was delivered 
in 1996 and shortly thereafter experi
enced significant cracking when ex
posed to relatively moderate seas. This 
paper outlines the steps that were taken 
to assess the causes of the cracks and 
the process used to determine the nec
essary modifications. The vessel was re- 
delivered in the summer of 1999 and 
has returned to scientific missions. 
0140260:0112102

SWZ 01-11-07
Irruption of the trailer jumbo in the 

dredging industry

Vidal, R.
Terra et Aqua (003200), 200106, 
no.83, pg-3, nrpg-10, gr-9, ta-5, dr-2, pb- 

6, ENG
If dredging in the 20th century can be di
vided into three epochs, the first would 
be the opening of the Panama Canal in 
the early part of the century; the second, 
the enlargement of the Suez Canal in the 
1950s; and the third is the on-going land 
reclamation projects in Southeast Asia, 
which have been made feasible by the in
troduction of the Trailer Jumbos. This pa
per deals with this last phenomenon. 
0410611:0111602; 0410600

SWZ 01-11-08
Maritime disasters through the ages

Weiss, J.A.
Journal of Maritime Law and Commerce

(001452), 200104, vol.32. no.2, pg 
215, nrpg-26, ENG
Maritime disasters have occurred 
through the ages because of the com
plex environment in which ships operate.
It has been said that seagoing is ninety- 
nine percent boredom and one-percent 
terror. Conditions can change on a mo
ment's notice. A storm driven wave may 
tear open hatch covers and flood the 
holds, or cause a vessel to broach and 
roll over in the troughs between waves, 
The maritime disasters described had 
various causes.
0211400

SWZ01-11-09
Optimised escort tug for Norsk Hy

dro's Sture terminal

Amundsen, C.J.
ITS 2000: the 16th International Tug and 
Salvage Convention (CB C201-0417), 
200005, pg47, nrpg-10, ENG 
This paper describes the fundamental 
considerations and evaluations carried 
out that led to the new design of an opti
mised escort tug for the Sture Crude Oil 
Terminal of Norsk Hydro ASA. It de
scribes the original escort tug concept 
for Thorax at the terminal, the risk as
sessment analysis carried out for escort 
operations, required conversion of this 
vessel and the design criteria for the new 
optimised escort tug.
0111102

SWZ 01-11-10
External fire-fighting for the 21st 

Century

Johanssen,J.
ITS 2000: the 16th International Tug and 
Salvage Convention (CB C201-0417), 
200005, pg-125, nrpg-10, ENG 
The intention of this paper is to show, 
that with proper design and the use of 
modern equipment, it is possible to in
stall a system that is not only working as 
it should, when it should, but also at a 
lower cost for the shipyard and with low
er running costs for the owner.

0160921
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Geen dag hetzelfde
Ben je op zoek naar een afwisse

lende baan waarin je werkt aan een 

product waarvan er maar één ij op 

de wereld? Wil je graag eer van je 

werk hebben? Dat kan bij Vitters 

Shipyard (voor een referentie van 

één van onze producten, zie 

www.timoneer.org). We bouwen 

luxe zeil- en motorjachten vanaf 

20 meter voor een groeiend aantal 

internationale klanten. Daarom zijn 

we op korte termijn op zoek naar 

een aantal enthousiaste collega's.

Vitters Shipyard B.V.
Voor het eerste deel van een project, de offerte- Ook voor de tweede fase, het technisch uitwerken
fase, zijn we op zoek naar een: van het ontwerp, zoeken we nieuwe collega's:

Engineer/Calculator
Je zorgt voor een stuk engineering en het 
maken van de specificatie van het bouwbestek. 
Hierin ondersteun je de verkoop met je techni
sche kennis. Je werkzaamheden bestaan uit het 
aanvragen van prijzen bij leveranciers en onder
aannemers, het opzetten van conceptspecifica- 
ties en het uitwerken van de definitieve specifi
caties. Een belangrijk onderdeel van je baan is 
het overleg met architecten van de schepen, 
maar ook met de eigenaar o f diens vertegen
woordiger over de offerte. Daarom is een goede 
beheersing van de Engelse taal een vereiste. We 
vragen een collega op HTS-niveau.

Werkvoorbereiders/ 
scheepswerktuigkundigen

Je werkt op het bedrijfsbureau aan het ontwerpen 
en uitwerken van de diverse systemen en installa
ties aan boord. Daarnaast verzorg je de werkvoor
bereiding voor onze eigen werkplaats en voor 
onderaannemers. Als je praktische ervaring hebt in 
het ontwerpen en uitwerken van systemen, niet 
noodzakelijk in de jachtbouw, zijn we geïnteres
seerd in je sollicitatie. Een goede beheersing van 
het Engels en van recente autoCAD programma
tuur heeft onze bijzondere voorkeur. We zoeken 
zowel collega’s op MTS- als op HTS-niveau.

N ooit meer een (werk)dag hetzelfde?
Solliciteer zo snel mogelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij: 

Vitters Shipyard B.V.
t.a.v. de heer L. Hamming •  Stouweweg 33 •  8064 PD Zwartsluis 
tel. 038- 386 71 45 •  e-mail: info@ vitters.com

Eén leverancier voor
______ uw scheepsvoorrsrnwin

&
w Ar t s il a

Het is gebruikelijk om componenten voor een voortstuwingsinstallatie 
bij verschillende leveranciers te kopen Dit vraagt van u nogal wat 
zoekwerk en tijd. Laat WartsilS dit voor u doen! Wij verzorgen voor u één 
betrouwbaar en functioneel voortstuwingssysteem en wereldwijde 
nazorg. Dus één aanspreekpunt.
Kortom: een op maat gesneden oplossing voor uw persoonlijke wensen 
om kostenbesparend en optimaal te investeren.

Wfirtsilö & Sulzer motoren 520 - 80.080 kW / Tandwielkasten / wartsiia - Lips voortstuwingssystemen /  Controlesystemen / 
Ontwerp / Engineering /  Bemiddeling f  Proiect Management /  lnbedn|fsteiiing /  Operationele ondersteuning /  Ondertioud /  
Reserve onderdelen /  Financienng /  Voor in form atie bezoek onze website: w w w .w aiis iia .com

http://www.timoneer.org
mailto:info@vitters.com
http://www.waiisiia.com


E u ro p o rt in fo rm a tie

OPORT

Amsterdam RAI in november bolwerk manüemeiadustne

Van 13 tot en met 17 novem ber v indt de 30ste editie van de vakbeurs Europort 
plaats in A m sterdam  RAI. Ruim 350 exposanten presenteren bun nieuwste pro
ducten en diensten aan vertegenw oordigers uil de sectoren binnenvaart, grote 
v aart, rederijen, scheepswerven, natte aannem erij, bagger- en offshore industrie.

S
eatrade organiseert tijdens de 
beurs een internationaal con
gres en traditiegetrouw staat 
ook de CEDA Dredging Day 
weer op het programma. Voor 
diverse organisaties zoals de 
IRO (branchevereniging voor de Nederlandse 

toeleveranciers in de olie- en gasindustrie), de 
KNVTS (Koninklijke Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied), VNSI (Vereniging Ne 
derlandse Scheepsbouw Industrie en KVNR 
(Koninklijke Vereniging van Nederlandse Re 
ders) is Europort hét moment om hun 
(jaarvergaderingen te houden. Hiermee toont 
Europort aan op zowel nationaal als internatio
naal vlak een toonaangevend platform voor 
de maritieme industrie te zijn. Zowel minister 
Netelenbos van Verkeer & Waterstaat als mi
nister Jorritsma van Economische Zaken zul
len een bezoek brengen aan de beurs. De vo
rige editie van Europort in 1999 trok ruim
30.000 bezoekers uit 88 landen.

Deelname van 13 landenpavil- 
joens
Veel exposanten bundelen hun krachten door 
zich gezamenlijk in een landenpaviljoen te pre
senteren. Belangrijke nieuwkomers zijn België 
en Spanje. Daarnaast geven ook Denemar
ken, Engeland, Oostenrijk, de Verenigde Sta
ten, ZuidKorea, Duitsland, Rusland, Polen en 
Griekenland op die manier acte de présence 
op de beurs-vloer. Holland Marine Equipment 
pakt als Nederlands paviljoen groots uit.

Congresprogramma completeert 
beurs
Voor Europort 2001 staat een hoogwaardig 
congresprogramma op stapel. De CEDA 
Dredging Day richt zich op professionals uit 
de baggerindustrie en behandelt dit jaar het 
thema ‘Dredging Seen - Perspectives - From 
the outside looking in’. De CEDA Dredging

L iU L ó J  2 0 0 1
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30« Internationale 
Maritieme Tentoonitelling

12e Internationale 
Binnenvaart Tentoonstelling

13- 17 November 2001
www.europort200l com

Day vindt plaats op 15 november. Nieuw is de 
tweedaagse internationale conferentie die op 
13 en 14 november door Seatrade, in samen
werking met de Stichting Nederland Maritiem 
Land, wordt georganiseerd. ‘Cooperation in a 
changing maritime industry’ is het uitgangs
punt voor de conferentie. Panels van interna
tionale experts bespreken diverse thema’s en 
deelnemers krijgen de kans om actief deel te 
nemen aan de discussies.

Extra aandacht voor de binnen
vaart
Voor het eerst zal de ‘binnenvaartroute’ onder
nemers uit de binnenvaart leiden langs expo
santen die aan de sector leveren en interes
sante noviteiten tentoonstellen. Ook op het 
speciaal ingerichte simulatorpaviljoen heeft 
de binnenvaart een prominente plek. Het si
mulatorpaviljoen vormt samen met het aan
grenzende binnenvaartrestaurant een evene
ment dat in het teken staat van ontmoeting en 
vermaak. De radar- en manoeuvreersimulator 
is speciaal ontworpen om bijvoorbeeld het 
manoeuvreren van grote schepen, het plotten 
van kaarten en het aflezen van radarsystemen 
te leren. De volledig nagebouwde stuurtiut en 
brug biedt legio mogelijkheden om de tech

niek van het besturen van het schip onder de 
knie te krijgen en diverse procedures te oefe 
nen. Op de beurs wordt er een wedstrijd ge 
houden om de expertise en handigheid van 
binnenvaartschippers te testen.

Superyacht route
Tegelijkertijd met Europort vindt in het andere 
hallencomplex van Amsterdam RAI de Marine 
Equipment Trade Show (METS) plaats, een 
vakbeurs voor professionals uit de water- 
sportindustrie en kleine beroepsvaart. Op de 
beurzen Europort en METS zijn alle exposan
ten die zich specifiek richten op de super- 
jachtindustrie in de zogenaamde superyacht- 
route opgenomen. De stands van deze 
exposanten zijn gemarkeerd met een super- 
yachtroutesticker en bij de entrees kunnen be
langstellenden de bijbehorende catalogus 
met plattegrond verkrijgen.

Oude motorententoonstelling
In de Verbindingshal geeft een speciale moto
rententoonstelling inzicht in de ontwikkelingen 
op het gebied van motoren en voortstuwing 
van de afgelopen decennia. Diverse motoren 
zullen werkend te bewonderen en te beluiste
ren zijn. De tentoonstelling komt tot stand 
dankzij de samenwerking met het Maritiem 
Buitenmuseum Rotterdam en de Vereniging 
van Importeurs van Verbrandingsmotoren.

ICT-Paviljoen
De maritieme sector maakt op automatise
ringsgebied snelle ontwikkelingen door. Euro
port zet dit aandachtsgebied dan ook weer vo
lop in de schijnwerpers door een gezamenlijke 
presentatie van toeleveranciers van ICT-oplos- 
singen in een speciaal paviljoen te realiseren.

lianen & Opleidingenpaviljoen
In het Banen & Opleidingenpaviljoen wordt uit- 
gebreid aandacht besteed aan de volgende

http://www.europort200l


drie onderwerpen:
beroeps- en carrièremogelijkheden in de
maritieme branche;
vacatures;
opleidingsmogelijkheden.

Het paviljoen informeert de bezoeker over de 
diversiteit aan banen in de branche. Beroeps- 
presentaties, demonstraties en activiteiten ge
ven een goed beeld van de beroepsmogelijkhe
den die de sector biedt.
Nieuwkomers die een baan op maritiem gebied 
overwegen, zijn natuurlijk van harte welkom in 
het paviljoen. Maar ook werknemers die al in de 
branche werken, en in het kader van loopbaan
ontwikkeling aan iets nieuws toe zijn, kunnen 
zich hier prima laten informeren. Opleidingen 
en scholingsmogelijkheden spelen vanzelfspre
kend een belangnjke rol in de branche. Diverse 
scholen en opleidingsinstituten geven dan ook 
acte de présence op het paviljoen.

Overzicht bijeenkomsten/congressen tijdens Europort 2001

Dinsdag 13 november 2001
Seatrade Conference Zaal A 09.00-17.30 uur
Opening Europort 2001 (nog met bekend) 17.30-20.30 uur
VEUS Zaal K 13.30-17.30 uur

Woensdag 14 november 2001
Seatrade Conference Zaal A 09.00-17.30 uur
KNVTS - Maritieme Ontmoetingsdag Zaal B 09.00-12.30 uur
CEDA Board Meeting Amsterdam Suite 09.00-17.30 uur

Donderdag 15 november 2001
VNSI Bestuursvergadering Zaal G 11.00-12.30 uur
VNSI Ledenvergadering Zaal A 13.30-17.00 uur
CEDA Dredging Day ZaalB 09.0)-17.00 uur
IRO Jaarvergadering Auditorium 13.30-17.30 uur
CEDA Song Contest Park Restaurant 18.00-19.30 uur

Vrijdag 16 november 2001
KVNR Bestuursvergadering Zaal G 11.00-14.00 uur
KVNR besloten Ledenvergadering ZaalE/F 14.00-15.00 uur
KVNR openbare Auditonum 15.30-17.00 uur
Ledenvergadenng
International Harbourmasters ZaalH 10.00-17.00 uur
Association

Yoorregisteren voor gratis bezoe- 
kersbadge
Europort is gratis toegankelijk voor vakbezoe- 
kers op vertoon van een uitnodiging. Zonder 
uitnodiging bedraagt de toegangsprijs ƒ  35,- 
(Euro 15,88). Wie werkzaam is in de maritie
me industrie maar geen uitnodiging ontvan
gen heeft, kan zich op www.europort200l. 
com voorregistreren om een gratis toegangs
kaart toegestuurd te krijgen. Het registratie
formulier kan ook aangevraagd worden bij de 
firma N200 op faxnummer 020 - 4489707 
onder vermelding van naam, bedrijfsnaam en 
adres. Iedereen die voor 25 oktober re
ageert, krijgt de toegangskaart dan toege
stuurd. Voor diegenen die zich na deze datum 
hebben aangemeld, ligt de persoonlijke toe- 
gangsbadge tijdens de beurs klaar bij de erv 
treebalie.

De 30e Internationale Maritieme Tentoon
stelling en de 12* Internationale Binnenvaart 
Tentoonstelling Europort 2001 wordt geor
ganiseerd door de RAI Group, in nauwe sa
menwerking met het tentoonstefcngscomité, 
dat is samengesteld uft vertegenwoordigers 
van het betrokken bedrijfslevenen van de or
ganisatie.

Expositieprogramma
Het expositieprogramma omvat alle produc
ten en diensten op het gebied van scheeps
bouw, inrichting, -reparatie en -onderhoud; 
haven- en dokuitrusting, communicatie- en 
navigatieapparatuur, laad- en losinrichtingen, 
informatie, advies- en ontwerpbureaus voor 
zeevaart, binnenvaart, offshore en gasindus
trie en visserij. Ook andere vormen van 
dienstverlening komen op Europort aan bod: 
financiering en verzekering, uitmonstering, 
enz.

Tentoonstellingsdagen
Dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 novem
ber 2001.

Openingstijden:
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur.
Op donderdag 15 november is de tentoon
stelling geopend van 11.00 tot 21.00 uur. 
Op zaterdag 17 november van 10.00 tot
16.00 uur.

Locatie
Europacomplex: hal 1 (Europahal), hal 2 
(Zuidhal), hal 3 (Westhal), hal 4 (Oosthal), hal 
5 (Noordhal), hal 6 (Verbindingshal) en hal 7 
(Amstelhal).

Aantal exposanten:
ong. 550

Aantal vertegenwoordigde bedrijven
Ongeveer 800

Collectieve inzendingen
België, Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Griekenland. Japan, Oostenrijk, Nederland, 
Polen, Rusland, Spanje, Verenigde Staten en 
Zuid-Korea.

Zaterdag 17 november 2001
KGZV - Stichting Kwaliteitszorg Zaal B 09.00 -10.30 uur
Gnnd- en Zandvaart

• wijzigingen voorbehouden.

http://www.europort200l


ONZE KLANTEN -  
HOUDEN ONS SCHERP!

Dat doen ze al 85 jaar. Vandaar dat 
wij op de komende Europort beurs 
ons 85-jarig jubileum vieren met de 
presentatie van belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen in maritieme 
elektronica. Zoals een geïntegreerd 
maritiem computernetwerk, maar 
ook Ship@Sight (fleetmanagement 
via internet), de nieuwe Sigma 
productlijn van Radio Zeeland, AIS 
en Iridium, rivierradar met TFT, etc. 
Een echte eyecatcher is de Transas 
interactieve simulatorbrug waar 
bezoekers hun vaardigheden kunnen 
oefenen aan het roer.

Radio Holland staat op de beurs 
ook stand-by als kenniscentrum. 
Bijvoorbeeld voor de vernieuwde 
regelgeving van SOLAS of voor advies 
over shore based maintenance.
En vanzelfsprekend als partner voor 
pasklare en innovatieve oplossingen 
voor elke elektronische functie aan 
boord. Als vanouds kunt u daarbij 
rekenen op onze snelle en effectieve 
service via een wereldwijd netwerk 
van vestigingen langs de internatio
nale scheepvaartroutes.

Radio Holland staat voor u op scherp 
op de beurs Europort.

SAMEN MET RADIO HOLLAND
E e kho u ts traa t 2, 3087 AB R o tte rdam . 
Tel. (010) 4283344. 
F a x (010)4281498 .
E-mail: rhm arine@ rhm .n l 
In te rn e t: w w w .rh m a rin e .n l

; . Radio Hollan• • • MariW

mailto:rhmarine@rhm.nl
http://www.rhmarine.nl


Deelnemers L&1&2001
LH2lirV

Deelnemerslijst Europort 2001

Deelnemer Standnr

Aalborg Industries B.V. 01.1056
AB Pharos Marine Ltd. 04.4065
ABB Marine ÄTurbochargers 01.1053
AC0 Marine 01.1024
AE Sensors B.V. 07.7065
AEGIR-Marine B.V. 01.1057a
Aggreko Nederland BV 07.7015A
Ahoy Beurzen B.V. 01.1030
Airmar Technology Corporation 04,4036j
A|ax Fire Protection Systems B.V. 01.1078
Albacore Research 02.2003
Alewijnse Nijmegen Schepen B.V. 01.1081
Alexander/Ryan Marine & Safety Co, 04.4036c 
Alfa Laval B.V. 01.1116
Alk B.V., Uitgeverij de 02.2011
Alphatron Electronic Parts B.V. 03.3050
Alphatron Marine B.V. 02.2035
Aluship 05.5025
Americ Corporation 04.4036b
Ammertech B.V. 01.1141
AMW van Stigt 06.6004
Anchor Marine Transportation 07.7066
André Laurent S.A. 07.7118
Anglo Belgian Corporation N.V. 01.1038
Anker Assurantiën 04,4059
Antilope Assurantie 07.7094
Aqua Signal Aktiengesellschaft 02,2034
Aquamec Ltd. 07.7052
Austrian Marine Equipment 30.3035
Manufacturers
Autena Marine v.o.f. 01.1103
Avecs corporation AG 04.4021
Aylward Marine Publications 07.7123
B&B Engineering B.V. 01.1050
B.A.S.M. Sfchtng Behoud van 03.3018
Authentieke Stoomvaartuigen en 
Motorsleepboten
B.M.I. Beukers Marine 07.7034
Instrumentation B.V.
Baars Confloat B.V. 07.7037
Bagema B.V. 01.1048
Baird Publications 01.1129
Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. 02,2013 
Balance Technologie Consulting 04.4021
Baltic Ship Repairers Ltd. 07.7086
BASS 05.5041
Batt Cables pic. 05.5017
Bedrijfsregio Kop van Noord-Holland 07.7045 
Beest B.V.,Van 02.2036
Bengt B.V. 03.3029
Bennex Holland B.V. 02.2015
Binnenvaartkrant, De 01.1107
Blauwe Wimpel, De 02.2005
Bloksma B.V. 07,7069
Boogaard Sliedrecht C.V. 01,1113

Borger GmbH 07.7054
Brand S.V., P.J. 03.3011
Breeman & van Seventer B.V. 02.2037
Brevim Nederland B.V. 01.1131
Brinkman & Germeraad 01.1130
Brinkmann & Niemeyer Motoren B.V. 01.1015 
Bryansk Engineering Works 07.7058
Bundesverband der Deutschen 07.7063
Binnenschiffahrt e.V.
Bureau Voorlichting Binnenvaart 01.1087
Busak Shamban B.V. 01.1075
C-Map Noway VS 01.1026
C.C. Jensen VS 01.1024
Caldic Techniek B.V. 06.6005
CEDA Central Dredging Association 07.7027 
Cedervall & Saner AB 03.3004
Centa Nederland B.V. 01.1003
Certex Kwint B.V. 07.7009
ChartCo Ltd. 03.3046
Chesterton International, Inc. 04.4036e 
Chugoku Paints B.V. 01.1031
Clayton Nederland B.V. 01.1137
Color Light AB 04.4040
Conoship International B.V. 01.1010
Conquest Group Inc. 07.7097
Creative Systems 02.2003
Croon Elektrotechniek B.V. 01.1091
CSD International BV 03.3031
CSIB.V. 07.7069
Cummins Diesel sales + Sejvice 8.V. 01.1074
D.B.R. B.V. 01.1039
Daihatsu Diesel Mfg. Co. Ltd. 07.7048
Damen Shipyards 01.1041
DanfossVS 01.1024
Danfoss Marine Systems A/S 01.1024
Danish Export Group Association 01.1024
Datema Delfzijl B.V. 07.7069
De Graaf Aandrijvingen 04.4026
Dekatel Nederland B.V. 01.1103
Denison Hydraulics Benelux B.V. 05.5043
Denkra AB 03.3019
Design Systems & Technologies 02.2003
Desmi Pumps 01.1024
Det Norske Veritas 01.1045
DeutzAG 01,1112
Diesel & Gas Turbine Worldwide 01.1020
Diesel Specialties Enkelaar 04.4014
Digatron 05.5058
Digital Ship
Dildar Public Relations Co. Ltd. 04,4057
DiscomB.V, 01.1121
DMG World Media 07.7036
Double D Marine Equipment B.V. 04.4028
Dr. E. Hom GmbH 04.4021
Druck Nederland B.V. 04.4010
Drumarkon B.V. 07.7069
DrumetSA, Wire & Rope Factory 05.5049
Duncker, Georg 03.3013

E.H. Depot Ned. te Rotterdam, Stg. 07.7134
Econosto Nederland B.V. 01.1052
Eden, Vorrath & Partner 03.3001
Ekels en Zoon B.V., Doff 03.3047
Ertec 07.7069
Electro Nautic B.V. 02.2029
Elektrikom B.V. 02.2038
Elf Lub Marine Benelux 07.7025
Ellehammers Laboratorium A/S 01.1024
Eltema 04.4007
Erato Historisch Maritieme Boekhandel 06.6007
Esco Aandrijvingen B.V 01.1062
Esco Belgium S.A. 01.1092
Euro Marine Controls B.V. 01.1073
Euro-Schroef 01.1126
Eurocable Holland B.V. 01.1077
Eurofiliales/Pumps Parts Services 07.7044
European Maritime Center 01.1024
Eutelsat 01.1021
ExxonMobil Marine Lubricants 07.7092
Fabryka Lin 1 Drutu Drumet SA 05.5049
Facet Industrial B.V. 01.1008
Fairplay Publications 04.4051
Federal Mogul Daido HWB Ltd. 03,3041
Federal Mogul Goetze 03.3039
Filco Marine B.V./Baudouin 01.1037
Flanders Maritime Equipment 05.5058
Association
Render Bruinhof Marine B.V. 01.1119
FM Rescue Equipment B.V. 03.3002
Foundry Odlewnia Zeliva 04.4008
France Helices 02.2028
Fuel-King Europe 04.4011
Fugro Seastar (U.K.) 03.3054
Furuno European Branche 01.1096
G.C. de Jong Construction B.V. 05.5001
G.M.S. Instruments B.V. 01.1114
G.T.C. B.V. Almere 05.5052
Gas Measurement instruments Ltd. 04.4046
Geislinger GmbH 02.2010
Geluk Beheer B.V. 01.1133
Gepa - Fiberglass Industry and 07.7059
Trade Co. Inc.
German Machinery and Plant 04.4021
Manufacture Ass.
German Shipbuilding and Ocean 04.4021
Industrie Association
Germanischer Lloyd 03.3003
Gertsen &Olufsen VS 01.1024
Geveke Motoren B.V. 01.1098
Geveke Rental 01.1098
Geveke Werktuigbouw 01.1098
Giessen Straalbuizen, Van de 01.1083
Glasgow Exports c/o Glasgow City 04.4006
Council
Glo Call B.V. 03.3044
Global Star 04.4027
Global Survey Network 07.7128



Globe Wireless 04.4027
Graaf s Werktuig- en Construe be 01.1042
bouw B.V. , Van de
Green Ship B.V. 07.7006
Greuns B.V., De 07.7098
Grijp B.V., Van de 01.1018
Groot Nijkerk Dredging Equipment De 01.1100
GT1 Seton Pijpleidingen B.V. 01.1064
Gunther Klein Industriebedarf GmbH 03.3036
Haas Dieselmotoren B.V., De 07.7041
Hamburg Messe und Congress GmbH 04.4021
Hamburgische Transportversicherungs 03.3013
und Vermittlungsgel. mbH
HANLA Level Co. Ltd. 07.7018
Hansa Schiffahrts-Verlag 01.1032
Hansson Pyrotech AB 07.7111
Hatenboer-Water B.V. 01.1122
HEAT Nord GmbH 04.4021
Heinen & Hopman Engineering B.V. 01.1025
Henri Systems Holland B.V. 07.7001
Hertel B.V. 03.3053
Hobart Foster Holland B.V. 07.7061
HoenderopB.V., P. 01.1065
Hoerbiger Ventilwerke GmbH 03.3035
Holland Institute of Traffic and 01.1004
Technology
Holland Marine Equipment 07.7069
Holland Marine Services Amsterdam B.V. 05.5020
Holland Nautic Apeldoorn B.V. 01.1014
HRP Thruster Systems » 01.1104
HSB Holland Shipbuilding 01.1027
Hundested Propeller A/S 01.1024
Hunger GmbH, Ludwig 01.1127
Hydrex N.V. 05.5058
HydroComp, Inc. 02.2003
Hydrografie Koninklijke Marine, 03.3012
Dienst der
Hytop B.V. 07.7069
Hytorc Nederland 01.1023
IADC (International Association of 07.7028
Dredging Companies)
IHC Holland N.V. 01.1068
IHC Lagersmit 03.3028
Impas B.V. 05.5034
Imtech Marine & Industry 01.1028
Incat B.V. 01.1136
Industrial Power Units Ltd. 05.5015
Informa Publishing Group 07.7116
Information Display Technology B.V. 07.7069
Inmarsat Ltd. 03.3007
International Transport Contractors 07.7066
Management B.V. ITC
International Tug and Salvage 04.4029
Internormen-Filter GmbH 03.3033
Intertech B.V. 01.1054
IPAR Industrial Partners B.V. 01.1022
IPCO Engineering 03.3006
Ippokampos S.A. 01.1009
IPS Interocean Personnel Services B.V. 05.5027
Iris Catamarans S.A. 01.1140
IRO 07.7069
J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 03.3047
Jane’s Information Group 07.7032

Japanese Manne Equpment Association 07.7048 
Jastram GmbH & Co. KG 04.4043
JMP Corporation 07.7018
John Cranelips 01.1005
Johnson Pump Nederland 07.7069
Jong Construction B.V., G.C. de 05.5001
K&R Pompen B.V. 07.7043
K.S.C. Kabel Service Center B.V. 07.7120
Kalkman Scheeptechniek en Mobiele 07.7050 
Communicatie B.V.
Kamar B.V. 04.4042
Karat International Ltd. 04.4042
Kawasaki Heavy Industries Ltd. 07.7048
Kelvin Hughes Ltd. 02.2030
Kemper en van Twist Diesel B.V. 01.1047
KET Marine B.V. 01.1145
KGW Schwenner Maschinenbau GmbH 04.4021
Kobelt Manufacturing Company Limited 01.1073 
Kockum Sonics AB 01.1097
Köco/KSM Holland B.V. 07.7056
Kompressorenbau Bannewitz GmbH 03.3014
Kongsberg Maritime Ship Systems B.V. 02.2014
Koninklijke Nederlandse Redding 07.7081
Maatschappij (K.N.R.M.)
Koninklijke Nederlandse Vereniging 01.1143
van Technici op Scheepvaartgebied 
Kooren Shipbuilding and Trading B.V. 06.6001 
Korea International Trade 07.7018
Association Pusan
Kräutler GmbH & Co. 03.3035
Kroon B.V. 02.2012
Krupp Fördertechnik GmbH 04.4053
Kühne Industrie B.V. 01.1120
Kum Kang Engineering Co., Ltd. 07.7018
Kustwachtcentrum IJmuiden 05.5022
Lalizas Hellas S.A. 07.7130
Le Marin 07.7099
Leeuwen Buizen Groep, Van 07.7023
Leica Geosystem a/s 03.3034
Leistritz AG 01.1029
LekkoV.B.S. 07.7062
Lemans Nederland B.V. 07.7071
Leroy-Somer 01.1124
Leun B.V. Installatiebouw van der 01.1099
Liebherr Werk Nenzing GmbH 05.5055
Litton Marine Systems 02.2024
Lloyd's Maritime Information Services 04.4025
Lloyd's Register
LMG Lübecker Maschinenbau 01.1061
Gesellschaft mbH
Lock-Tile Holland B.V. 03.3015
Loggers B.V. 07.7069
Lowland International B.V, 04.4009
Lubrafil B.V. 01.1044
Maas Marine & Industrial Equipment B.V. 03.3049
Machine Support B.V. 01.1117
Magotteaux S.A. 01.1086
Mampaey Offshore Industries B.V. 07.7069
MAN B&W Diesel 01.1090
Manabe Zoki Co. Ltd. 07.7048
Mantec Maritime Services B.V. 06.6003
Maprom Engineering B.V. 01.1034
Marilux B.V. 03.3040

MARIN 04.4030
Marne Care B.V. 01.1108
Marine Engineers. The Institute of 05.5054
Marine Log Magazine 04.4036G
MarineProvider 01.1016
MarmesoftEntwicklungs- und 04.4021
Logistikgesellschaft mbH
Maritiem Buiten Museum 03.3058
Maritiem Nederland/Uitgeverij 05.5033
Ten Brink Meppel B.V.
Mantime Hotel Management GmbH 03.3035
Maritime Journal Ltd. 05.5047
Maritime Progress Ltd. 07.7030
Mantime Reporter & Engmeenng News 04.4036A
Marktechnical B.V. 01.1135
Martow Ropes 07.7020
Maropol B.V. 03.3037
MARS1G Ingemeurgesellschaft fur 04.4021
maritime Sicherheitstechnik mbH
Maru Watersport & Industrie 04.4020
Maskinfabrik ACTA A/S 01.1024
Masterpiece Ship Collection 01,1144
Mastervolt B.V. 01.1102
McMurdo Ltd. 03.3027
MD&Roodenburg 07.7068
MDB-Verswijver 07.7068
Medana & Visca S.r.l. 01.1142
Medscreen Ltd. 03.3021
Mekanord a.s, 01.1024
Mennens Amsterdam B.V. 02.2001
Merchints B.V. 01.1146
Merrem Andre de la Porte B.V. 07.7069
MHI Equipment Europe B.V. 05.5006
Miba Gleitlager AG 03.3035
Ministry of Economics 04.4021
Mobilis 01.1105
Moteurs Baudouin 01.1037
MS Logistik Systeme GmbH 04.4021
Multi NV 05.5058
Musasino Co. Ltd. 07.7048
NABCO Ltd, 07.7048
Napier Environmental Technologies 01.1118
Nautic Systems AS 01.1097
Nautikaris B.V. 02,2007
Navalimpianti S.p.a. 01.1138
Navimor Shipbrokers Sp. z o.o. 03.3022
Navylle B.V. 02.2025
Nederlandse Radiator Fabriek B.V. 01.1110
NEHOB.V. 07.7055
Neptune Marine Service B.V. 01.1085
Nicoverken Holland B.V. 07.7070
Niehuis & Van den Berg B.V. 01.1082
Niemann Nederland B.V., Manfred J.C. 01.1139
Night Navigator by Current 04.4060
Nijhuis Pompen B.V, 07.7069
Nobel en Zn, Filtration & Separation B.V., A. 05.5005
Norwegian Maritime Equipment AS 05.5020
Nova Werke AG 05.5028
Novenco B.V. 05.5016
Noxon Stainless B.V. 02.2031
Observator Instruments B.V. 02.2032
Oceanwide Crew Management B.V. 05.5039
Odom Hydrographie Systems Inc. 03.3038



Oil Control Systems 04.4052
Oilfield Publications Limited 01.1106
Oord ACZB.V., Van 05.5014
Oranje Verzekeringen 01,1111
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 01,1082 
Orkot Composites TtSPP Ltd. 01,1075
Oswag Werft Linz GmbH 03.3035
Parker Hannifin B.V. 05.5005
PBS Turbo S.R.O. 03.3023
Perko Inc, 04.4036F
Perm Scientific-Industrial Instrument 07.7058 
making Company
Pintsch Aben B.V. 07.7103
Plastica Plaat B.V. 07.7088
Polar International A/S 01.1108
Pols Aggregaten B.V. 07.7069
Polski Rejestr Stratków 05.5025
Port Engineering Management 03,3025
Port of Rotterdam 07.7069
Port Service bvba 05.5058
PPS Power Parts Supply 07.7014
Praxis Automation Technology B.V. 01.1101 
Profiltra B.V. 01.1080
Promac-Van Voorden 01.1002
Proteus Engineering 02.2003
QPSB.V. 01.1004
Qua-Vac B.V. 01.1049
Radio Holland Marine 01.1059
Rafa Technische Industrie & 07.7067
Handelsonderneming B.V,
Ravestein Container Pontoon B.V. 01.1093 
Raytheon Marine GmbH 02.2025
Rebo B.V. Belettenngssystemen 05.5029
Reikon B.V. 03.3029
RexrothB.V. 01.1071
Richardson Electronics Benelux 02.2026
Ridderinkhof B.V. 07.7069
RINA - Registro Italiano Navale 04.4012
Netherlands B.V.
Rolls Royce 01.1046
Rometel Trade B.V. 03.3036
Rostocker Maschinebau und 04.4021
Technologie GmbH & Co. KG 
Rotech Subsea Ltd. 05.5062
Rotor B.V. 07.7069
Rousse Shipyard J.S.C. 07.7003
Roxtec B.V. 03.3045
Royal Institution of Naval 01.1128
Architects, The
Rubber Design B.V. 06.6002
Ruiter Staalkabel B.V., De 07.7069
Rusteco Europe 03.3017B
Rutter Technologies Inc 03.3042
Ruysch Technical Agencies Holland B.V. 07.7040 
S.G. Brown, TSS (UK) Ltd. 02.2002
S.One C & C Corp. 07.7018
Saab Transpondertech AB 07.7007
Sailor/EuroCom Industries A/S 01.1058
Sandfirden Technics B.V. 01.1070
Saracom Co., Ltd. 07.7018
SARCBV 07.7051
Savas Quality Seating B.V. 01.1036
Schalter Automation Industrielle 04.4021

Automattonstechnik KG
Scheepvaartkrant, De 01.1006
ScheGro B.V. 03.3008
Schepen Onderlinge Nederland u.a. 01.1057
Schiffsversorgung Rostock 04.4021
Schottel-Werft Nederland B.V. 07.7042
Schuttevaer, Weekblad 07.7039
Sea Tel Europe 01.1021
Seatec Underwater Systems B.V. 07.7031
Seatrade Organisation, The 07.7021
Sebert Engineering GmbH 01.1084
SEC Davrts 01.1123
SECO AG Saxonia Engine Components 03.3051
Seehafen Verlag GmbH 07.7108
Selco A/S 01.1024
Senter 07.7069
Setfair 03.3030
Sezamor S.A. Marine Equipment Works 07.7087
SHB Schelle-HBS Befestigungs 07.7033
technik GmbH
Shipdock Amsterdam B.V. 01.1060
Shipping Institute Warnemünde 04.4021
Shipping World & Shipbuilder 04.4055
Ships Radio Services B.V. 07.7069
Sigma Coatings B.V. 05.5002
Sleepvaart Museum, Stichting Nationaal 06.6006
Society of Maritime Industries Ltd. 04.4002
SORMEC s.r.l. unipersonale 03.3020
Spaarnestad Motoren Revisie B.V. 01.1072
Sperre Rotterdam B.V. 07.7085
Spliethoff 05.5010
Stahl- und Maschinebau GmbH 04.4021
Statpower Technologies 01.1109
Sterling Berkefeld (Netherlands) B.V. 01.1115
Sterling Fluid Systems (NetherlandEV, 01.1115
STN Atlas Marine Electronics GmbH 02.20)9
Stork Gears & Services B.V. 07.7069
Stork-Kwant B.V. 01.1079
Stratos Global Corporation 03.3016
Stromag Benelux N.V, 03.3048
Struik & Hamerslag B.V. 01.1001
Survival Systems International U.K. Ltd. 04.4062
Szczecin Shiprepair Yard Gryfia 05.5026
Tanabe Pneumatic Machinery Co. Ltd. 07.7048
Tanktech Co., Ltd. 07.7018
Technische Universiteit Delft 04.4050
Techno Fysica B.V. 07.7069
Technological Research Association 07.7048
ol Super Marin Gas Turbine
Telenor Broadland Services AS 02.2008
Thales GeoSolutions B.V. 02.2019
Thales Navigation B.V. 02.2021
The Basque Maritime Forum 04.4016
The Motor Ship 05,5051
Theumssen Technical Trading B.V. 02.2033
Thofex B.V. 02.2017
Thom Security Nederland B.V. 07.7019
Thrane & Thrane A/S 02,2018
Timro B.V. 01.1069
TNO - Centrum Maritieme Constructies 04.4030
Total Soft Bank Ltd. 07.7018
TradeWinds .07.7004

TrafaTtesitra Transformatoren B.V. 07.7069

Transas Europe GmbH 02.2020
Transport & Offshore Services B.V. 07.7010
Trelleborg Bakker B.V, 01.1063
TreHeborg Velp B.V. 01.1063
Tresco Navigation Systems b.v.b.a. 02.2022
Tsuji Heavy Industries Co. Ltd. 07.7048
Turbo Service International 01.1125
TurboNed Service B.V. 03.3010
Uittenbogaart, B.V. Technisch Bureau 01.1043
Umoe Schat-Harding B.V. 07.7121
Vacon Benelux B.V. 03.3043
VAF Instruments B.V. 01.1134
Vector Aandrijftechniek B.V. 04.4001
Velden B.V., A. van der 01.1033
Venteville b.v. 01.1097
Vereniging De Binnenvaart 07.7110
Vereniging de Motorsleepboot 07.7101
Verhoef bv. Technisch Handelsburo 03.3055
Verolme Botlek B.V. 01.1067
Veth Motoren B.V. 01.1013
Viking Life-Saving Equipment B.V. 02.2006
Viktor Lenac Shipyard 04.4068
Virginia Economic Development 04.4036)
Partnership
Visser B.V., Scheepswerf 01.1082
Vlaardingen Oost Scheepsreparatie B.V. 01.1019
VNSI Vereniging Nederlandse 04.4041
Scheepsbouw Industrie
Volgotanker Marine Services A/S 07.7131
Volvo Penta Benelux B.V. 01.1007
VoordenPromac, Van 01.1002
Vosta B.V. 01.1061
Vryhof Anchors B.V. 07.7057
Vulkan Benelux 01.1095
Warman International B.V. 02.2027
Wärtsilä Corporation 01.1051
Waterweg B.V., Rederij 07.7022
Wegusta Holland B.V. 04.4015
Weka Marine B.V. 01.1100
West Holland B.V., Van 03.3009
Westfalia Separator Nederland B.V. 01.1088
Westmark B.V. 01.1132
Wichita Company Ltd. 07.7024
Wiesloch Marine & Industries bv 01.1056
Wijsmuller B.V., Rederij Gebr. 07.7026
Wilco Marsh Buggies 04.4036k
Wiltec B.V. 04.4058
Winteb VOF 07.7069
Witzei B.V,, Wouter 01.1040
WMH Stork-RMO-Bulk Handling 05.5067
WNL Marine Electronics B.V. 01.1017
Wolf Products B.V., De 01.1123
Woodward Governor Nederland B.V. 01.1089
Workboat International Baltic Publishing 07.7127
Wortelboer Jr. B.V..GJ. 01.1076
WRS Marine 07.7035
Xantic 03.3032
Yachting Consult B.V. 05.5056
York - Inham Refngeration B.V. 05.5016
Zentrum für Graphische Daten 04.4021
verarbeitung e.V.
Zetten B.V., Machinefabriek Van 05.5004
ZoHaku Web Ltd. 07.7048



Rexroth
Bosch Group

*

The Drive & Control Company

www.boschrexroth.nl

Industrial Hydraulics • Electric Drives and Controls • Linear M otion and Assembly Technologies • Pneumatics • M obile Hydraulics • Services

http://www.boschrexroth.nl
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METS wederom groter
Het beursoppervlak dat in gebruik is tijdens de Marine Equipment Trade Show (METS) die 
van 13 tot en met 15 november plaatsvindt in Amsterdam RAI, is wederom gegroeid ten

■ opzichte van vorig jaar. De groei is te danken aan grotere stands van exposanten en grote
re landenpaviljoens. Daarmee is METS completer dan ooit.

D e internationale vakbeurs voor 
leveranciers van scheepsuitrus
ting en toebehoren voor de ple
ziervaart en kleine beroeps
vaart, telt zo'n 850 exposanten 
afkomstig uit een 30tal verschil

lende landen. Het mondiale karakter van de 
beurs wordt eveneens bevestigd door de her
komst van de bezoekers, die 67 nationaliteiten 
vertegenwoordigen. Naast productnieuws en 
nieuwste ontwikkelingen binnen de watersport- 
industrie, biedt METS een omlijstend program
ma van technologische seminars.

Nieuw op de beurs
Zonder dat het succesvolle concept van 
METS -gekenmerkt door uniforme standbouw- 
wordt aangetast, zijn er dit jaar enkele ver
nieuwende elementen doorgevoerd. “De trou
we bezoeker zal opmerken dat we gebruik
maken van andere kleurstellingen voor de 
stands en vloerbedekking om de beurs een 
frissere uitstraling te geven,” vertelt Tanja 
Griep, product manager van de beurs. “Nieuw 
is ook de METS Cyber Corner in het midden 
van de Hollandhal. Voortbordurend op de 
METS Business Corner op de beursvloer 
waar exposanten en bezoekers zich kunnen 
terugtrekken om in alle rust zaken te doen, 
hebben we de door Metstrade.com gespon
sorde Cyber Corner opgezet om nog meer 
service te bieden. Computers en internetfacili
teiten staan hier gratis ter beschikking zodat 
ook overige kantoorwerkzaamheden tijdens 
een bezoek aan METS uitgevoerd kunnen 
worden."
Naast het zakelijke aspect, wordt METS ge 
kenmerkt door een hoog sociaal karakter; 
METS is het platform voor de watersportin- 
dustrie waar professionals vanuit de hele we 
reld elkaar jaarlijks treffen om bij te praten en 
nieuwste ontwikkelingen te bespreken.
“Vanuit dit oogpunt bieden we de exposanten 
dit jaar de gelegenheid om op woensdag 14 
november vanaf 17.00 uur een happy-hour op 
hun stand te organiseren. Daartoe introducé 
ren we het ‘happy-hour package' bestaande 
uit een koelbox met drankjes, opener/kurken
trekker, servies etc. Deze koelboxen kunnen 
van tevoren besteld worden en worden dan 
op 14 november rond 16.00 uur op de stand 
afgeleverd," aldus Griep.

WWW.HETSTRAOE.COM
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14 I>andenpaviljoens
Dit jaar hebben 14 landen ervoor gekozen 
zich gezamenlijk te presenteren. De pavil
joens komen meestal tot stand in samenwer
king met nationale brancheorganisaties. 
Nieuw is het landenpaviljoen uit Spanje, terwijl 
de paviljoens uit Noorwegen en Frankrijk flink 
gegroeid zijn in oppervlakte. Naast genoem
de landen zijn ook Australië, Canada, Dene
marken, Duitsland, Groot-Brittannië, Finland, 
Italië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Verenigde 
Staten en Zweden weer collectief aanwezig. 
Veel bedrijven gebruiken het paviljoen als 
springplank naar de mondiale markt, vanwe
ge de grote internationale aantrekkingskracht 
van METS.

Omlijstende activiteiten en 
seminars
Voor de elfde keer wordt dit jaar de prestigi
euze Design Award METS (DAME) urtgeretkt. 
Een vooraanstaande internationale jury beoor
deelt de ingezonden nieuwe producten op 
vormgeving, functionaliteit, originaliteit, inno
vatie, gebruiksvriendelijkheid en prijsAwalitert 
verhouding. Naast de DAME als hoofdprijs 
worden in verschillende productcategorieën 
eervolle vermeldingen uitgereikt.
De inzendingen worden ingedeeld in de vol
gende productgroepen: 
scheepselektronica /  scheepsinrichting en - 
benodigdheden /  jachtbouw, jachthavens en 
scheepswerfuitrusting /  dekbeslag, zeilen en 
tuigage /  kleding /  reddings- en veiligheidsurt- 
rustingen /  aandrijvingen, mechaniek en me

chanische systemen /  software. De genomi
neerde producten worden in een aparte expo
sitie op de beursvloer tentoongesteld.
Tijdens METS worden enkele hoogstaande 
seminars georganiseerd. Boating Industry In
ternational organiseert op 14 november een 
seminar: 'Internet en de watersportndustrie". 
Project 2001 is een congres van The Yacht 
Report dat zich richt op de superjachtindus- 
trie. In tweeëneenhalve dag presenteren inter
nationale deskundigen allerlei facetten van het 
ontwerp, de bouw, het gebruik en het beheer 
van pleziervaartuigen in het topsegment.

Europort 2001 en M ET S 2001 
onder één dak
Gelijktijdig met METS 2001 vindt Europort 
2001 in Amsterdam RAI plaats. Europort richt 
zich op vakbezoekers uit de sectoren visserij, 
binnenvaart, grote vaart, kustvaart, scheeps
bouw, baggerindustrie en offshoreindustrie. 
Met name voor jachtbouwers van grotere 
schepen is deze tweejaarlijkse vakbeurs een 
interessante aanvulling op METS. In samen
werking met The Yacht Report is er een spe 
ciale superjachtroute uitgezet met alle expo
santen op zowel METS als Europort die 
producten aanbieden ten behoeve van de su- 
perjachtindustrie. Bezoekers van METS krij
gen met hun toegangsbadge ook gratis toe 
gang tot de beurs Europort.

Voorregistreren voor gratis 
bezoeke rsbadge
METS is alleen toegankelijk voor vakbezoe
kers. Op vertoon van een uitnodiging is de 
toegang gratis. Wie werkzaam is in de water- 
sportindustrie maar geen uitnodiging ontvan
gen heeft, kan zich op www.metstrade.com 
voorregistreren om een gratis toegangskaart 
toegestuurd te krijgen. Hel registratieformu
lier kan ook aangevraagd worden bij N200 op 
faxnummer 020.4489707 onder vermelding 
van naam, bedrijfsnaam en adres. Iedereen 
die voor 25 oktober reageert, krijgt de toe
gangskaart dari toegestuurd. Voor degenen 
die zich na deze datum hebben aangemeld, 
ligt de persoonlijke toegangsbadge öjdens de 
beurs klaar bij de entreebalie. Registreren tij
dens de beurs kan ook, maar hierbij kan enige 
wachttijd niet uitgesloten worden. Voorregis- 
tratie wordt dan ook van harte aanbevolen

http://WWW.HETSTRAOE.COM
http://www.metstrade.com


door de organisatie van de beurs. METS 
maakt dit jaar gebruik van een nieuw bezoe- 
kersregistratiesysteem, waarbi) vakbezoe- 
kers ter plekke zelf hun gegevens op de com
puter dienen in te voeren, waarna hun 
toegangsbadge wordt uitgeprint. Zonder uit
nodiging of voorregistratie bedraagt de toe
gangsprijs ƒ  50,-(Euro 22,70).

Meer informatie op 
www.rnetstrade.com
Op de METS website van de beurs is meer in

formatie te vinden over de beurs en 
voorregistratie. De site is toegankelijk via 
www.metstrade.com.Metstrade.com biedt 
naast de beurssite het hele jaar door actuele 
informatie over bedniven en nieuws uit de wa- 
tersportindustrie. Deelnemers aan de beurs 
kunnen ook zetf hun eigen nieuws op de site 
plaatsen. Metstrade.com werd vong jaar no
vember door Amsterdam RAI gelanceerd als 
digitaal verlengstuk van de vakbeurs METS.

Openingstijden en bezoekers
informatie
METS 2001 wndt plaats van dinsdag 13 tot en 
met donderdag 15 november 2001 in Amster
dam RAi. Op dinsdag en woensdag is de beurs 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur en op don
derdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Via de website www.metstiade.com kan de be
zoeker naast informatie over de beurs ook t i 
telinformatie en een routebeschnjvmg vinden.

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

Centrale Drijvende Bokken:
Boompjeskade 99 
3011 XE Rotterdam 
Tel.: 01 0-454  94 52 

454 94 60 
Fax:010 - 454 94 92

TAKMARINE BV
MARITIEME DIENSTVERLENING

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

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

compressoren, generatoren, werkvletten, enz.

OVER RECENT YEARS 1NG BANK AND ITS CLIENTS HAVE BUILT AN ENORMOUS FLEET. A fleet o f large diversity that has been financed with the

help o f our specialists, naturally no strangers to the high seas. At iNG Bank you will always find people who know exactly what they are talking about, 

such as experts used to collaborating with the top people o f shipping. Working together to meet the challenges o f tomorrow. Still, the waves are not the only 

place we feel at home. ING Bank is part o f ING Group - one o f Europe’ s major financial institutions - and a bank which operates on a global scale, with 

over 70 offices in more than 40 countries. We also renowned on land. ING Bank - both 

landworthy and seaworthy. For further information please call: + 3 1 10  444 6871. I N G B A N K

http://www.rnetstrade.com
http://www.metstrade.com.Metstrade.com
http://www.metstiade.com


E u ro p o rt in fo rm a tie

Zo bereikt u de RAI

Per trein Met de trein reist u comfor
tabel en onbezorgd naar Amsterdam 
RAI. Dit NS-station ligt op een steenworp 
afstand van het RAkomplex (circa 7 mi
nuten lopen).

En omdat u geen rekening hoeft te hou
den met verkeersdrukte, kunt u nauw
keurig uw reisschema plannen.
Station Amsterdam RAI is vanuit heel Ne
derland uitstekend bereikbaar per trein. 
Vanuit Flevoland, ‘t Gooi en uit de richting 
Leiden kunt u zonder overstappen met 
de trein naar de RAI reizen. Vanuit andere 
richtingen blijft het overstappen meestal 
beperkt tot 1 keer.

Noord- en Oost-Nederland
U reist met de Intercity richting Schiphol 
en stapt in Duivendrecht over op de stop
trein naar de RAI.
Voorbeeld: Zwolle - Amsterdam RAI,
1 uur 25 minuten

Arnhem/Nijmegen/Utrecht
U reist met de Intercity richting Amster
dam Centraal en stapt in Duivendrecht 
over op de stoptrein naar de RAI. 
Voorbeeld: Arnhem - Amsterdam RAI.
1 uur 5 minuten

Zuidoost-Nederland U reist met 
de Intercity richting Amsterdam Centraal 
en stapt in Duivendrecht over op de stop
trein naar de RAI.
Voorbeeld: Eindhoven - Amsterdam RAI, 
1 uur 38 minuten

Zuidwest-Nederland U reist met 
de Intercity richting Schiphol en stapt 
daar over op de stoptrein naar de RAI. 
Voorbeeld: Roosendaal - Amsterdam 
RAI, 1 uur 46 minuten

Voor een reisadvies op maat of de prijs 
van een treinkaartje kunt u de NS Reis- 
planner op www.ns.nl raadplegen. Voor 
reisinformatie van uw huis tot aan de 
deur van de RAI kunt u bellen met OV 

Reisinformatie 0900.9292 (75 cent per 
minuut).

Per tram en bus Iedere tien minu
ten onderhoudt tram 4 een dienst tussen 
het centrum van Amsterdam (Amster
dam Centraal) en de RAI (halte Europa- 
plein). Vanaf NS Station Sloterdijk kunt u 
de RAI het beste bereiken met sneltram 

50.

Per Auto Direct bij het naderen van 
Amsterdam via de autosnelweg Al 
(Amersfoort/Amsterdam), A2 (Utrecht/- 
Amsterdam) of A4 (Den Haag/Amster
dam) is op de ringweg rond de hoofd

stad (AIO) de RAI aangegeven op de 
ANW&borden, die de route aangeven 
naar de RAIfiarkeergarages. De RAI ligt 
direct aan de nngweg (afslag S109).

Tijdens grote tentoonstellingen wordt u 
via oranje borden 'P RAT verwezen naar 
extra parkeerplaatsen. Vandaar brengt 
een gratis pendelbus u naar de RAI.

A/km aar •

S lo te rd ijk
A m ste rd am  Centreer

AMSTERDAM
p o o rt

A dem  LeJylean Q

A d a m
Zukl/WTC

AMSTELVEENÖ A m tte rd e m  A irp o rt  
S ch ipho l

Den Haag

dam Bijlmer

Poortwachter
Utrecht

Verklaring

Spoortipn 

&r*e*ram M etro 

Autoweg

Als u va n d a a g  vo or 1 6 .0 0  uur belt, een co m pleet leveringsprogram m a
hebt u hem  m o rgen in huis: o n ze  uit- van a lum inium  produkten en
gebreide  catalogus. Een overzichtelijk halffabrikaten aantreft. Wij kunnen
boekw erk van 36 pagina 's waarin u m eestal uit voorraad leveren.

Aan de leiding in aluminium.
Tel. (05 9 8 ) 61 57 38. Fax (05 9 8 ) 61 23 52

http://www.ns.nl


Branchevereniging IRO 
bestaat 30 jaar

O lie en gas zijn onm isbaar

IRO, de branchevereniging voor de Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie, viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. IRO is 
opgericht in de beginperiode dat in Nederland olie en vooral aardgas werden gevonden en heeft zich sindsdien intensief ingezet om de 
belangen van de 300 bij haar aangesloten bedrijven te behartigen.

Onze economie draait op olie en
gas
“Olie en gas zijn onmisbaar in onze maat
schappij, onze economie draait erop”, zo ver
klaart de heer ir. H.P. de Boer, directeur van 
IRO. “Onze leden maken het mogelijk dat olie 
en gas op grote schaal beschikbaar zijn. Hun 
werkgebied is de exploratie en winning van 
deze natuurlijke grondstoffen.''
De bedrijfsactiviteiten van de IRO^eden bestrij
ken het gehele proces: van geologisch onder
zoek dat de aanwezigheid van olie of aardgas 
moet aantonen, tot het boren van de winput- 
ten, de winning en het transport naar de instal
laties voor de verdere verwerking en distribu
tie.

Innovatieve technologie
Het werkgebied van de toeleveranciers strekt 
zich verder uit dan het Nederlands Continen

taal Plat (NOP). Op dit deel van het plat zijn de 
grootste (voornamelijk gas-) bronnen mmid 
dels aangeboord en ontdekking van nieuwe 
grote gasvelden wordt nauwelijks meer ver
wacht. Daarom verbreden de Nederlandse 
bedrijven hun horizon. “Het NOP is een rede
lijk ondiep zeegebied, waar tot circa 50 meter 
waterdiepte wordt geboord en gewonnen. An
dere wereldzeeën zijn veel dieper. Daarom 
zijn onze leden continu bezig met de ontwik
keling van innovatieve technologieën om ook 
daar olie en gas te winnen, soms wel tot in 
3000 meter waterdiepte."

Koplopers
“Nederlandse toeleveranciers mogen zichzelf 
in diverse disciplines tot de koplopers in de 
wereld rekenen. Dat is iets waar we trots op 
zijn. Nederland is altijd een ‘zeenatie’ ge
weest. Wij hebben de zee leren bedwingen en

geleerd hoe wij op zee te werk moeten gaan. 
Al ruim dertig jaar lang zijn wij in de offshore 
industrie duidelijk aanwezig. De toenmalige 
voorspelling dat de bronnen uitgeput zouden 
raken en we op een termijn van enkele tiental
len jaren op alternatieve energie zouden zijn 
aangewezen, is volledig achterhaald. Een feit 
is dat wereldwijd zo'n 85% van de zeebodem 
nog niet goed is onderzocht, dus wie weet 
welke ontdekkingen nog zullen volgen. Reden 
voor IRO om in dit jubileumjaar met alleen een 
blik te werpen op de voorgaande 30 jaar, 
maar zeker ook naar de toekomst. Want hoe 
zal de situatie zijn in 30 jaar van nu? Tijdens 
een seminar op 15 november a.s, zullen kop
stukken als de Minister van Economische Za
ken mevrouw Jorritsma, de President Direc
teur van Shell Nederland de heer Dijkgraaf en 
olie-analist Simmons uit de Verenigde Staten 
over dit onderwerp spreken en discussiëren.”

K ra c h t en k w a lite it:
m ar'n

• Praktijkgerichte ontwerpen en adviezen 
• Optimale prijs/kwaliteitverhouding 

• Uitgebreid servicenet

ANTW ER PSE
M O TO RENW ER KE

Elzasweg 17 •  B-2030 Antwerpen 
Tel +32 (0) 3 541 92 33 

2 4  uur te  bereiken  via votce m ail 
F ax  *32 (0) 3 S41 02 12

e-mail o ff»ceOamw.be
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Econosto Nederland B.V 
Europahal stand 01.1052

Nieuw in het programma wan Econo- 

sto: zoetwatermakers en warmte

wisselaars

Sinds kort levert Econosto voor de mari
tieme sector een compleet programma 
zoetwatermakers en plaatwarmtewisse- 
laars met een keurmerk van Lloyd's 
en/of andere bekende classificatiebu
reaus.
De zoetwatermakers produceren zuiver 
drinkwater door verdamping van zeewa
ter onder hoog vacuüm bi| een tempera
tuur < 48°C. Twee titanium plaat warm
tewisselaars functioneren daarbij als 
verdamper en condensator. Het proces 
kan gebruikmaken van de warmte van 
het koelwater van de scheepsmotor, 
maar ook van stoom. Een salinometer 

bewaakt constant de voormgestelde 
waarde (1-10 ppm) van het drinkwater. 
Capaciteiten: 5 tot 60 ton per 24 uur.

Zoetwatermaker

De plaat warmtewisselaars zijn onder
houdsarm en bieden een effectieve 
warmteoverdracht en een uitstekende 
prijs/kwaliteitverhouding. 
Flowcapaciteiten: 0,005 tot 2000 rn/h. 
Kenmerken'.
• Plaatmaterialen: RVS en titanium.

• Afdichtingen: Nitrile, EPDM en Viton.
• Andere plaatmaterialen en afdichtin

gen op aanvraag.
• Werkdruk: 25 bar.
• Constructie en ontwerp gebaseerd 

op jarenlange ervaring.

Econosto Nederland B.V., 
afdeling Maritiem, tel: 010.2841120. 
fax: 010.2841820, 
email: mar@econosto.com

Thofex B.V. Technical 
Trading Company.
Zuidhal stand 02.2017

Thofex has an excellent reputation in the 
maritime and shipbuilding industry. Since 
the establishment in 1932, the company 
has its base in Rotterdam close to the 
harbour and shipping offices. Thofex dis
tinguishes itself through rigid quality con
trol in goods and service. Service means 
service made to measure nationally and 
internationally. New orders are almost 
ready for delivery within 24 hours. And 
with this philosophy Thofex has been 
able to preserve the confidence and ap
preciation of a still growing number of 
customers. The delivery programme of 
Thofex concerns the whole ship. The em
phasis of the supplies is however on the 
engine room: tools, welding equipment, 
lifting and hoisting systems, monitoring 
systems, piping, steel, etc.
Thofex has a number of exclusive repre
sentations such as:

• Chris Marine. Sweden maintenance 
and reconditioning equipment for 

diesel engines
• Amot Controls, England control and 

monitoring equipment for various 
systems

• Storebro Bruks, Sweden metal lath
es for the shipping and offshore in
dustry

Even in the present highly competitive 
market, Thofex is still regarded as the 
specialist technical supplier. And the 
company can maintain this position 
through an excellent service and realistic 

product prices.

CHRIS-MARINE specialises in design, de- 
velopment and manufacture of mainte
nance machines for diesel engines on 
ships, power plants and service work
shops. Chris-Marine machines are used 
and recommended by leading engine de
signers and builders world-wide, who are 
very familiar with the high quality and pre
cision of Chris-Manne machines.

Products:
• vafve seat lathe
• valve and valve seat grinding ma

chines
• surface grinding machines

honing and wear edge milling ma
chines
portable lathes
piston ring groove grinding ma

chines

Chri^Manne offer solutions to problem 
areas on diesel engines, such as:
• fretting and microcracks on valves 

and seats
• gas leaks
• water leaks
• ovality, scuffing, excessive lub oil 

consumption

•  wear edges
•  carbon deposits

Highly qualified engineers carry out 
diesel engine repairs and service from 
our international subsidiaries in 
Jacksonville, Fla. USA, Singapore and 
Croatia. Chris-Marine also operate a net
work of sales offices and agents world
wide.

Thofex B.V,
Goudsesingel 65. 3031 EE Rotterdam 
Tel: 010.4120290, fax: 010.4135469

Van Voorden-Promac 
Kuropahal stand 01.1002

Van VoordenPromac uit Zaltbommel is 
voor de bezoekers van de Europort ten
toonstelling geen onbekende. Als leve
rancier van maritieme producten nemen 
de afzonderlijke ondernemingen een be- 
langri|ke positie in. Van Voorden Gieterij, 
Promac en Van Voorden Reparatie heb
ben een samenwerkingsverband op het 
gebied van verkoop, levering en repara- 
be-actvrteiten. Naast het leveren van een 
compleet pakket producten voor de 
scheepvaart bieden zij ook deskundig 
advies en verlenen service- en reparatie- 
werkzaamheden aan de geleverde instal

laties.

Van Voorden Gieterij

Van Voorden is van oorsprong een giete
rij, die zich sinds het begin van de vorige 
eeuw bezig houdt met het gieten van in
dustrieel gietwerk. De hoge kwaliteit van 
het gietwerk wordt onder meer bereikt 
door voortdurend onderzoek. Hieruit zi|n 
eigen legeringen ontstaan die blonder 
slijtvast zijn en daardoor een begrip zijn 
geworden in de baggerwereld. Op de

beurs zal een waaier voor een jumbo 
hopper worden getoond.
Van Voorden Gietenj is echter vooral be
kend geworden als producent en ontwer
per van scheepsschroeven. Met een ul
tramodern ontwerpsysteem worden 
nieuwe ontwerpen getoetst aan de vele 
praktijkervaringen. Op deze manier komt 
de enorme ervaring op maximale wijze 
tot uiting in het ontwerp. Door vervol
gens gebruik te maken van een robot- 
systeem voor meten en slijpen ontstaat 

een topproduct met gegarandeerde 
maatvoering.
Een ander eigen product van Van Voor
den Gieterij is de HODf-straalbuis. Deze 
levert een stuwkrachtverbetering op van 

15 - 30%. Een groot deel van de Neder
landse vissersvloot en binnenvaart is in
middels met deze straalbuis uitgerust. 
Kenmerkend voor de H0DH)uis is de 
zeer zware constructie, resulterend in 
een lange levensduur.
Vorig jaar is na lang onderzoek een 
nieuw type straalbuis geïntroduceerd: de 
HODI Superior(r). Door toepassing van 
speciale profielvormen wordt het totale 
rendement van de voortstuwingsmstalla- 
te  nog eens met minimaal 3% verbeterd. 
De gebruikers zi|n zeer tevreden en de 
belangstelling voor dit product is enorm. 
Op de beurs zal veel aandacht aan deze 
nieuwe buis worden besteed. Mocht U 
hermotorisenngsplannen hebben, dan 

willen onze engmeers U daarbii graag ad
viseren. Bij dit soort processen is het van 
belang om in een zo vroeg mogeli|k sta
dium goede keuzes te maken.

Van Voorden Reparatie

Van Voorden Reparatie is één van de 
grootste reparatiebedrijven van vaste 
schroeven en van losse bladen van ver
stelbare schroefinstallabes ter wereld, le
der jaar repareert Van Voorden Repara
tie ongeveer 10.000 scheepsschroeven 
van diverse merken en afmetingen.

Deze leidende positie is het resultaat van 
een aantal factoren:
• deskundigheid in moderne repara- 

tietechnieken;
• acceptatie, goedkeuring en autori

satie door de gangbare classifica
tiebureaus;

• wereldwijd netwerk van Van 
Voorden Reparatie samenwerkings
verbanden:

mailto:mar@econosto.com


• wereldwijd toegankelijke databank 
met gegevens over eerder uitge
voerde schroefreparaties.

Dankzij de ontwerpafdeling en de gieterij 
van Van Voorden Gieterij heeft Van Voor
den Reparabe toegang tot originele ge
gevens maar ook tot ontwerp- en pro
ductietechnieken, Beide Van Voorden 
bedrijven zijn ISO gecertificeerd.

Vanwege de voortschrijdende globalise
ring, maar ook om de klant eer zo goed 
mogelijke service te bieden - waar ook 
ter wereld -, heeft Van Voorden Reparatie 
een netwerk van schroefreparatie sa
menwerkingen opgebouwd, waar 
schroeven op vertrouwde wijze worden 
gerepareerd. Dit wereldwijde netwerk 
van samenwerkingen is ondergebracht 
bij eersteklas scheepswerven en maritie
me reparabecentra, welke zich aan de 
belangrijkste scheepvaartroutes bevin
den. Als onderdeel van de Van Voorden 
Reparatie Organisatie hebber deze sa
menwerkingen direct toegang tot alle 
noodzakelijke ontwerp- en materiaalge- 
gevens alsmede een on-line databank. 
Dit staat borg voor een schroefreparatie 
op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau.
De nieuwste reparatiesamenwerking van 
Van Voorden Reparatie bevindt zich in 
Nantong - China en is gestart in septem
ber van dit jaar. Diesel Marine Internatio
nal Nantong (DMI-NT) maakt onderdeel 
uit van de DMI-groep en is van huis uit ge
specialiseerd in de renovatie van diesel- 
motoronderdeien en heeft derhalve al 
veel rederijen maar ook werven in de om
geving van Nantong als klant. Voor 
DMHNT is de schroevenreparatie een lo
gische aanvulling op hun servicepakket. 
DMI-NT bevindt zich op het werfterrein 
van de Nantong Ocean Shipyard (ISO ge
certificeerd door DNV). Steeds meer re
derijen besluiten om grote scheepsrepa- 
raties uit te laten voeren in Azië vanwege 
de gunstgere prijzen. Ook in Azie wil Van 
Voorden Reparatie de klanten van dienst 
zijn met de vertrouwde kwaliteit.
Vanwege de samenwerking met DIVER 
Underwater Contractors uit Temeuzen 
kan Van Voorden Reparatie ook onder
water werkzaamheden aanbieden.

Promac

Promac is een veelzijdig en flexibel be
drijf, dat in de Benelux werkzaam is als 
verkoop- en service organisatie voor di
verse bekende en vooraanstaande pro
ducenten van maritieme systemen. Onze 
produkten vindt U o.a. op binnenvaart
schepen, coasters, sleepboten, werk-

pontons, bagger- en vissersschepen, 
marineschepen en in de offshore indus
trie.
Promac kan een compleet pakket leve
ren wat betreft voortstuwings- en bestu- 
nngstechnologie: verstelbare schroef in
stallaties met bijbehorende 
tandwielkasten, speeckip kasten, boeg
schroeven, roeren en stuurmachines in 
combinatie met specifieke hydrauliek, af
standsbediening- en alarmeringssys
teem.
Promac is sterk vertegenwoordigd op 
het gebied van diverse types hydrauli
sche Effer dekkranen en Hatecke Hfe-sa- 
ving installaties zoals vrije val boten, 
(fast) rescueboten en davitsystemen in 
verschillende uitvoeringen. Van beide 
produkten zullen op de Europort tentoon
stelling nieuwe uitvoeringen worden ge
toond.
Om aan boord van schepen goed drink
water te produceren levert Promac sinds 
de jaren tachtig de reverse osmose 
drinkwaterinstallatie. Deze installaties 
zijn bijzonder geschikt voor plaatsing op 
schepen van de kleine en grote handels
vaart. Op diverse offshore platformen 
zijn Promac R.O.-installaties in bedrijf. Te
vens levert Promac verdampers voor de 
productie van drinkwater door middel 
van destillatie.
Op het gebied van olie/waterscheiding 

heeft Promac voor de zeevaart en off
shore een bilgewaterreiniger ontwikkeld 
voor schepen met vermogens tot ca.
20.000 kW. Deze installaties zijn IMO 
goedgekeurd en in staat olie-water emul
sies te scheiden, wat in de toekomst een 
vereiste zal zijn. Tevens blijkt dat deze 
vorm van verwerking van bilgewater op 

termijn kostenbesparend is.
De Promac scherfijsmachme en de vis 
ruimkoeling zijn op de vissersschepen 
een begrip en staan beide borg voor een 
goede kwaliteit van de aangevoerde vis. 
Aangezien de eisen voor een nog hogere 

kwaliteit toenemen, is Promac constant 
actief met de ontwikkeling van nieuwe in
stallaties. De vloeibaar ijsinstallaties voor 
de visserij zijn daar een voorbeeld van. 
Tevens produceert en levert Promac 
koelinstallaties voor zeewater en pro- 
viandkoelingen aan boord van schepen. 
Promac heeft een professionele en goed 
opgeleide afdeling voor service en on
derhoud, die wereldwijd operaboneel is. 
Op het gebied van de totale reparatie 
van verstelbare schroeven en hydrauli
sche dekkranen is Promac specialist. Al
le merken en types verstelbare schroe
ven en hydraulische kranen worden ter 
plaatse of in onze werkplaats geheel

overhaald. Promac is ISO 9001 en AQAP 
110 gecertificeerd.

Metagis

Metagis B.V. urt Ridderkerk, notvferro 
gieterij en handelsmaatschappi), produ
ceert en levert een mtgebreid assorti
ment ferro en nooferro producten zoals 
bussen, staven, flenzen, profiel- en plaat
materiaal, pijpen en industrieel gietwerk. 
In elke gewenste legering vanèrend van 
brons, aluminium, koper, RVS, messing, 
gietijzer tot kunststof. Met zeer korte le
vertijden, bij productie zo nodig binnen 
24 uur en volgens elke gewenste norma
lisatie. Metagis is gecertificeerd volgens 
ISO 9002.
Metagis heeft al geruime tijd de verte
genwoordiging van Chadburhs Enge
land, producent van “mechanical con
trols”. Sinds vorig jaar heeft Metagis de 
vertegen-woordigmg van Airchime Cana
da “Sound Signal Systems". Airchime is 
een gecertificeerd producent van akoes
tische signalering en op dat gebied 
marktleider in Amerika en Canada. Aircht- 
me kan voor elke toepassing (industrieel 
of maribem) een tailor made' systeem 
samenstellen volgens de eisen van elke 
gewenste keurings-instantie. Uitgebreide 
documentatie en uiteg kunt U vinden op 
onze stand.

Radio Holland Marine 
Europahal stand 01.1059

85 years Radio Holland Marine: 

focus on new technology & virtual 

links to shipowners’ fleet

Radio Holland Marine is present as lea
ding electronics exhibitor at Europort 
2001 (13-17 November RAI Amster
dam). Radio Holland shows the latest 
technology in maritime electronics for 
the various maribme disciplines: sea
going shipping, offshore, dredging, in

land and coastal shipping, fishery, survey 
and megayachts.The worldwide service 
activites & network are also highlighted. 
Next to this Radio Holland will be celebra- 
bng the 85th anniversary of the compa
ny! RH will present a complete range of 
mainly new and prominent products in 
communication, navigation, fishery, engi
ne room automation and “maritime IT”. 
This last theme will be visualised in a 'live' 
maribme computer network on the 
stand. Next to that, Radio Holland Marine 
shows a number of novelties such as the 
RHRS2005RC riverradar wrth TFT 
screen, the new Radio Zeeland Sigma 
line, Trimble survey equipment, Sailor Iri
dium, Ship@Sight (fleet management via
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internet) Upstream tishmanagement soft
ware, A real eyecatcher is the Transas in
teractive simulator system, which is a 
bridge console mockup, including a.o. 
an operational ECDIS, ARPA radar, Con
ning display. Complete with a simulated 
view of the see through ship’s windows, 
people can try out their operating skills! 
The Radio Holland presentation is sur
rounded by key manufacturers in the Eu- 
ropa hall: Furuno, SP Radio, Praxis Auto
mation and specialised RH subsidiary 
Venteville, resulting in a total area of mo
re than 400m-’ area. Result is an attracti
ve ’electronics centre’ in the Europahall, 
where the visitor can see the latest mari
time technology.
Some novelties in more depth:

On-board PC networks

Over the last years, Radio Holland Marine 
experiences an increasing demand for 
onboard PC networks for various types 
of ships. The requested specifications 
for networks should not only comprise a 
number of office tasks, the network 
should also be linked up with maritime 
electronics. It is often required to provide 

access to and display of data generated 
from onboard sensors and systems. 
Next to this, there is a growing demand 
for sending orvtine data between the sho
re office and the ship. The orvboard 
network must therefore be capable of 
handling/dealing with one or several ty
pes of external means of communica
tion. In this way the orvboard network 
should virtually be linked with the office 
network. Wrth the specific maritime re
quirements in mind, Radio Holland Mari
ne has developed a concept named 
'’MIND" (Maritime IT Network Design). 
MIND is based on marinised computer 
hardware combined with suitable soft
ware and communication equipment. 
The result is an integrated computer 
network connecting the office on-line 
with the ship... wherever the ship is. Im
portant is that every MIND system is de
signed according to the specific require
ments of the client,
A number of important general features 
are seamless NMEA support through the 
whole network, integration with officewa- 
re and ‘nauticware', no users restricted 
to certain locations and standard PC 
configuration. PC applications used can 
vary from word processing, spread



sheet, databases, e-mail, internet, video
conferencing, access to and presenta
tion of data from (navigation) instruments 
and control systems and data transfer to 
the outside world. Integration is possible 
with alarm & monitoring systems, navi- 
gation information systems and monito
ring & operating systems. Options are 
available for various manufacturers and 
brands. The network is based on Win
dows NT and uses an NT workstation or 
Windows terminal. K contains VirusCon- 
trol, Switched Ethernet, TCP/IP, SFTP 
and Firewalls to protect the onboard 
networks. MIND can also be provided as 
a complete redundant network. The 
MIND system will be shown 'live' on the 

Radio Holland stand!

Ship@Sight, following your ships via 

internet

Ship@Sight is a remote monitoring & 
tracking system on the internet, with 
which fleet and ship details such as ves
sel's name/ID, position, heading, latitude 
and longitude are made visible on elec
tronic charts. This data is made available 
via the website of Radio Holland Marine, 
www.rhmarine.nl. The shipowner logs in
to the website www.rhmarine.nl and 
uses a personal password to enter the 
Ship@Sight page. Because the system 
works through internet, the shipowner 
can get access to the Ship@Sight infor
mation at any location where an internet 

connection is available, to follow his 
ships. The ships are presented on nauti
cal vector charts provided by the Belgian 
chartsystem manufacturer Tresco. With 
Ship@Sight, the shipowner can follow his 
ships' route and positions in detail.
For Ship@Sight to receive position data, 
an Inmarsat D+terminal is installed on 
board the vessel with a built-in GPS, that 
passes on the position of the ship via the 
satellite to the Ship@Sight server. This 
server calculates the position and pro 
jects this position on a nautical chart. 
The user does not need any special soft
ware, just a pc, a webbrowser and of 
course an internet connection, The 
shipowner uses a password, so the 
ship's data are only available to him. 
Ship@Sight shows both individual ships 
and whole fleets of ships, whatever the 
requirement of the shipowner is. On a 
nautical chart the route of the ship can 
be followed, where the shipowner can 
determine ‘route period’ he wishes to 
see. Histoncal data of the ships will be 
available covering a period of 6 months. 
These data can be downloaded for stora

ge-

Radio Holland Marine is the exclusive dis
tributor for Ship@Sight and also was the 
creator of the system, which was deveto- 
ped in close cooperation with chart ma
nufacturer Tresco. Radio Holland Marine 
offers the shipowner a choice of various 
airtime contracts. The shipowner can 
choose from a number of contract op
tions, determining with what interval he 
wishes the position data to be refreshed 
and uploaded. A demo can be viewed at 
the website www.rhmarine.nl. Just Click 
on the Ship@Sight button!

Inland shipping: New TFT colour ri

ver radar Furuno and Radio Zeeland 

Sigma product line

The biggest novelty for inland shipping is 
the new Furuno RHRS2005C TFT colour 
radar, typeapproved for Rhine shipping 
in Germany just recently. The 18" TFT 
screen is innovative and compact and 
screen quality is high, rendering a clear 
radar image, both during the day and at 
night. The screen is easily built into va
rious consoles. The first new radars ha
ve already been sold and installed in the 
Dutch inland shipping market. The radar 
has been developed by furuno, in close 
cooperation with Radio Holland Marine. 
On show at Europort! Sigma is the new 
name of a new product line by manufac
turer Radio Zeeland for inland shipping, 
combining digital technology with an ana
logue reading. The Sigma has a modern 
design, perfectly fitting into the beautiful 
inland shipping bridges, Introduction of 
Sigma will take place at Europort! The 
product line will consist of a fuelcon- 
sumption meter, depthmeter, wind- 
measuring system, rateof-tum indicator, 

compass, course indicator, pilot, inter
com.

ABB Marine & Turboehargers 
Europahal stand 01.1053

ABB op Europort 2001: innovaties 

en nieuwe producten

Dit jaar staat de stand van ABB Marine & 
Turbochargers in het teken van Power 
en Control. In dit kader introduceren we 
op de beurs een aantal nieuwe produc
ten en innovaties:

TPL91 ,'s werelds grootste turbo 
charger;
turbocharger type TPS..F33 met 
nog grotere compressorcapaciteit; 
ABB/Stadt SCX frequentieomvor- 

mers;
schakelborden type ZVS Plus en ty
pe AX1:
de nieuwe CRP Azipod.

Daarnaast tonen we de mogek(kheden 
op het gebied van retrofits van machne- 
kamer.

ABB TPL91-B, de krachtigste turtoo- 

charger ter wereld

De TPL91-B is de nieuwste aanvulling op 
de TPL..B serie, die het volumebere* 
vergroot met meer dan 20%. De TPL91- 
6 wordt gekenmerkt door een compact 

ontwerp.
De turbocharger is ontwikkeld om te vol
doen aan de eisen van de huidige en toe
komstige 24akt dieselmotoren. Dankzij 
zijn ontwerpspecificaties, voldoet de 
TPL91-B verder aan de eisen van de 
grootste 2-takt motoren toepassingen. 
De nieuwe turbocharger beschikt onder 
andere over de volgende specificaties:
• Maximum volume debiet V298 = 

55m3/s;
• Compressor drukverhouding 4.2;
• Turbocharger efficiency 70%;
• Compact ontwerp met korte rotor 

en geïntegreerde smeerolietank.

Een impressie van de grootte kunt u op 
de stand bekijken.

Turbocharger type TPS..F33

De TPS..F33 is een nieuwe turbocharger 
die ontwikkeld is om aan de huidige en 
toekomstige eisen van middelsnel en 
snellopende diesel- en gasmotoren te 
voldoen. Het vermogensbereik ligt tus

sen 500 en 3.200 kW.

Turbocharger type TPS..33

Met de TPS..F33 is de compressor ca
paciteit toegenomen en is de drukver
houding vergroot tot 4.7. De TPS..F33 
heeft een aluminium compressorwiel.
De onderdelen zijn onderling uitwissel
baar met TPS..D/E onderdelen, wat een 
groot voordeel biedt bij het upgraden 
van motoren.
Deze nieuwe drukvulgroepserie heeft de
zelfde afmetingen als de huidige serie 
TPS..D/E turbochargers, maar bieden 
een substantiële toename van het rende 
ment, resulterend in een toename van 
vermogen sdichtheid.

ABB en Stadt gaan samen

In mei van d t jaar zijn ABB en Stadt een 
samenwerkingsverband aangegaan op 
het gebied van frequentiecifnvormers.
De omvormers zijn direct watergekoeld 
en leverbaar n IP23, 44 en 54 behmzmg 
tot een vermogen van 6000 kW, ge 
schikt voor marine en offshore.
De netzi)de van de omvormer kan voor
zien worden van een 6-12-18 of 24-put- 
sen diodebrug of een IGBT gelijkrichter 

(dus regeneratief).
De ABB/Stadt SCX is zeer compact en 
leverbaar voor kleinere vermogens (ca. 
400 kW).

Nieuwe middenspanningsverdeling 

ZVC Plus/UniStarter

De ZVC-Plus is een lucht geïsoleerd mid- 
denspanningsveld met een uitrijdbare va
cuüm contactor, voorzien van een kort
sluitstroom beperkende zekering, voor 
spanningen tot 7,2 kV. De opbouw van 
de velden is volgens de “Metal Clad" uit
voering, waardoor alle spanningsvoeren- 
de delen volledig zijn afgeschermd. Het 
ZVC-Plus veld is zonder overgangskas- 
ten te koppelen aan diverse soorten ABB 
vermogenschakelaarvelden.

Ruimtebesparend
Het ZVC-Plus veld is het veld met het 
kleinst benodigde vloeroppervlak. Te 
weten: slechts 0.365 m2. Alle handelin
gen en aansluitingen worden vanaf de 
voorzijde gedaan. Hierdoor is het ZVC- 
Plus veld tegen een wand te plaatsen, 
hetgeen ruimtebesparend is.

Toepassingsgebied
ZVC-Plus velden vinden hun toepassing 
in het schakelen en beveiligen van:
• motoren tot 4000 kW;
• transformatoren tot 4500 kVA en
• condensatoren tot 2000 kVAr,

Naast de direct aan de spanning schake 
lende velden zijn er speciale urtvoenngen 
voor bijvoorbeeld sterdnehoekaanloop, 
tweenchtingen motoren en Korndorffer 

starters.

Onderhoudsvriendelijk en veilig 
Door de toepassing van vacuüm con- 
tactors, met een elektrische levens
duur van 100.000 schakelingen, is het 
onderhoud aan de verdeling tot een mi
nimum beperkt. Door de plaatsing van 
de zekeringen op een kleine urttrekba- 
re wagen, samen met de contactor, is 
het wisselen van zekeringen op een
voudige wijze en veilig buiten het veld 
uit te voeren.

http://www.rhmarine.nl
http://www.rhmarine.nl
http://www.rhmarine.nl


Middenspanningsverdeling. type A X 1

De AX1 is een lucht geïsoleerde midden
spanningsverdeling voor 12 en 24 kV, 
welke volledig modulair is opgebouwd. 
De opbouw bestaat uit 3 modules; de 
schakelmodule, de bedieningsmodule en 
het frame. Alle spannmgvoerende delen 
zijn ondergebracht in de schakelmodule 
en volledig afgeschermd tegen aanra
king.

Metingen

Voor stroom- en spanningsmeting wordt 
gebruik gemaakt van sensoren, die hun 
informatie aan een veldbestunng en con
trole unit geven. Naast sensoren blijft 
conventionele stroom- en spanningsme- 
ting mogelijk.

Veiligheid

Door de volledig in IP-54 omsloten span- 
ningvoerende delen en toepassing van 

een actieve lichtboogdetectie, met spe
ciale railaarding binnen 10 ms, is een 
verdeling gecreëerd die bij een interne 
fout geen belasting van de schakelruimte 
geeft.

ABB ontwikkelt een nieuw voortstu
wingssysteem, CRP Azipod®
Voor containerschepen vanaf 9000TEU 
ontwikkelt ABB op dit moment een voort
stuwingssysteem waarbij een roterende 
Azipod unit direct achter de standaard 
dieselgedreven schroef gemonteerd kan 
worden.
De CRP Azipod staat in lijn met de diesel
gedreven schroef, maar is niet fysiek ge 
koppeld aan deze schroef. De “trekken
de” schroef van de pod draait in 
tegengestelde richting van dieselgedre
ven schroef.

CRP Azipod

De CRP Azipod is speciaal ontworpen 
voor zeer grote containerschepen en 

verbetert het rendement van de voortstu
wing met 10-15%.
De CRP Azipod zal voor het eerst gepre
senteerd worden tijdens Kormarine 
beurs in Pusan, Korea op 31 oktober.
Op 14 november zal tijdens de beurs Eu
roport in Amsterdam een persconferen

tie gegeven worden.

Voordelen CRP Azipod 
Hoogste voortstuwingsrendement.
Twee onafhankelijke schroeven, dus re- 
dundancy.
Hekschroeven zijn niet nodig.
Minder drukgolven tegen de scheeps
huid.
Grotere flexibiliteit voor de keuze van 
bijv. energieopwekking.
Grotere flexibiliteit voor de indeling van 
de machinekamer.
Eenvoudiger om het gevraagde voortstu- 
wingsvermogen in te stellen.
Groot voortstuwingsrendement en daar
om een economisch brandstof verbruik. 
Verbeterde wendbaarheid in bijvoorbeeld 
havens.
Minder hulp van sleepboten nodig.
Goed vaarbedrijf mogelijk bij lagere snel
heden.
Milieuvriendelijke voortstuwing, weinig

emissies.
Grotere veiligheid in extreme situaties, 
zoals bijvoorbeeld een crashstop.

Sigma Coatings 
Noordhal stand 05.5002

Sigma Coatings introduceert AlphaGen - 
tinvrije antifoulings
Sigma Coatings hebben recentelijk hun 
laatste ontwikkeling in de Marine 
Coatings industrie geïntroduceerd, De 
“Sigma AlphaGen" series - een nieuwe 
generatie van tinvrije antifoulings, die 
minstens zo goed zijn als de bestaande 
tinhoudende(TBT) antifouling producten. 
Verwerkt in speciale onderwaterbescher- 
mingssystemen kunnen deze antifou
lings aangroei tot een periode 60 maan
den effectief bestrijden.
Sigma Coatings AlphaGen antifouling 
systemen zijn beschikbaar in drie basis 
formules die tegemoet komen aan de ei
sen die de meest uiteenlopende typen 
schepen stellen aan bescherming tegen 
aangroei (foulmg') elk met hun eigen spe
cifieke vaarpatroon en operationele snel
heid of ligperioden.

•  Sigma AlphaGen 50, is een zeer ac
tieve, snelle ‘selfpolishing’ antifou
ling ontwikkelt voor kustvaarders, 
ferries, vissersschepen, sleepboten 

en FPSO’s;
• Sigma AlphaGen 20, heeft een nor

male ‘polishing’ snelheid en deze an- 
Wouling is ontwikkelt voor schepen 
die de oceanen oversteken zoals 
grote bulkschepen, tankers and 
container schepen.

• Beiden typen antifoulings kunnen 
worden gecombineerd met Sigma 
AlphaGen 10, een antrfoufmg cfe he
lemaal is aangepast aan de type 
sche foulmg omstandigheden dte 
heerst aan de bodem van een 
schip, waar weinig of geen bcht 

doordringt.

Alle AlphaGen systemen kunnen worden 
aangebracht over de normale hoogwaar
dige antkorrosieve verfsystemen voor 
onderwater en de verlangde levensduur 
wordt gecontroleerd door een juiste spe
cificatie van de antifoulingverflaagdikte. 
AlphaGen systemen zijn gebaseerd op 
pure organische bindmiddelen en ontwik
keld in samenwerking met de laboratoria 

van TotalFinaElf, de moedermaatschap
pij van Sigma Coatings. Dit gepatenteer
de polymeer afgifte mechanisme, uniek 
in Sigma AlphaGen, betekent een door
braak in de tinvrije ‘self-polishing’ techno
logie en deze zorgt ervoor dat de bioci
den (koperoxide en milieuvriendelijke 
organische ccvbociden) worden afgege
ven via een gecontroleerd, consistent po
lijst snelheid, zonder uitgeloogde lagen.

Met de voorstellen die bi| IMOMEPC lig
gen om TBT te verbieden en welke 
steeds meer gehoor vinden, met daar
naast een nieuwe internationale conven
tie over antifoulings in voorbereiding, lij
ken de dagen voor de TBT houdende 
antifoulings geteld. Als deze voorstellen 
worden geaccepteerd, dan zal applicatie 
met tinhoudende antifoulings vanaf 2003 
niet meer zijn toegestaan en vanaf 2008 
geen TBT antifouling meer aanwezig mo
gen zijn op de huid van een schip.

Vanaf de ontwikkeling van de self-polis
hing antifoulings in 1970 heeft Sigma 
Coatings een ontwikkelingsprogramma 
voor TBT- vrije antifoulings, dat gespitst 
is op een optimale polymeer afgifte sys
teem.

Deze nieuwe Sigma AlphaGen serie ver
tegenwoordigt een echte doorbraak in 
deze verfbeschermingstechnologie:
• een uitgekiend milieu-acceptabel 

biociden pakket;
• met daarbij een polishing effect 

voor verlaging van de huidruwheid 
ter besparing van de brandstof;

•  en daarnaast de handhaving vaneen 
beschermingsperiode van tenmin
ste 60 maanden oftewel 5 jaar.

STN  Atlas Nederland B.V. 
Zuidlial stand 02.2009

The importance of international maritime 
transport is increasing, STN ATLAS con- 
tnbutes towards making shipping safer 
and more reliable. The activities of the 
company encompasses systems and fa
cilities for communication, navigation, 
ship operation technology, automation, 
power supply and power management 
on board ships ail sizes.
STN ATLAS Nederland provides modem 
and complete GMDSS solutions as well 
as integrated, highly sophisticated SCC’s 
(Ships Control Centers). The complexity 
of modern ships requires innovative con
cepts, products and services,
Modular design of the radio equipment 
or complete radio consoles permit adop
tion to sea areas A1 to A4 and adoption 
of the specific needs of the customer,
In addition, our company provides the fol

lowing capabilities;
repair, service and delivery of naval sys
tems, simulation systems, electric mo
tors, generators, switchgear, electronic 
control and monitoring systems, oil dis
charge and measurement systems, con
trol panels and cabling sealing systems 
A60.
These fields are completed by an interna
tional service and sales network.
To mention some examples: the world’s 
biggest pipelayer "Solitaire" of the 
Allseas shipping company and the new 
“Costa Victoria'' cruise ship as well as the 
"Green Ships" of TT-Line.
STN ATLAS Nederland, a subsidiary of 
STN ATLAS Marine Electronics, ensures 
the customised service- and sales activi
ties in the Netherlands and in the other 
Benelux Countries.
Our complete programme of technology 
has always been closely connected with 
the names AEG Marine and Offshore, AT
LAS and DEBEG. This high technical, fu
ture oriented competence is being conti
nued in STN ATLAS Nederland B.V.

STN ATLAS Nederland B.V. 
IJzerwerkerkade 36 
3077 MC Rotterdam 

P.O. Box 5115 
3008 AC Rotterdam
Tel: 010.4795444, fax: 010,4795545, 
email: stnatlas@xs4all.nl

mailto:stnatlas@xs4all.nl


Our product range em braces 360° steerable propulsion system s rated at up to 30 MW, 

manoeuvring devices, and also complete conventional propulsion packages.

Through our worldwide sa le s and service network we offer econom ical and reliable solutions  

for every imaginable maritime application. So  we can provide the right thrust for your vessel.

SCHOTTEL Nederland B.V. Chroomstraat 143 2718 R J Zoetermeer
Tel.: + 31 (0) 79 / 3 61 13 91 Fax: + 31 (0) 79 3 61 14 17 e-Mail: info@SCHOTTEL.nl

SCH O TTEL GmbH & Co. KG Mainzer Strasse 99 D-56322 Spay Germany
Tel.: + 49 (0) 26 28 / 6 10 Fax: + 49 (0) 26 28 / 6 13 00 e-Mail: info@schottel.de www.schottel.de

mailto:info@SCHOTTEL.nl
mailto:info@schottel.de
http://www.schottel.de


Verolme Botlek 
Europahal stand 01.1067

Balder conversie in eindfase

De ombouw van het kraanvaartug Bal
der van Heerema Marine Contractors be
gint al aardig vorm te knigen. De offsho- 
recontractor uit Leiden investeert circa 
400 miljoen gulden in het omvangnjke en 

complexe project, dat wordt uitgevoerd 
in het mammoetdok op de Verolme Bot
lek werf. De Nederlandse inbreng in de 
gehele conversie ligt rond de 95 pro
cent.
De Balder is één van de drie semi-sub- 
mersible kraanvaartmgen van Heerema 

Marine Contractors. Het vaartuig is zo'n 
twintig jaar geleden samen met de Her- 
mod op een Japanse werf gebouwd. Met 
de ombouw tot een zogeheten multipur
pose deepwater construction vessel 
(MDCV) speelt de offshore-aannemer in 
op de groeiende vraag naar installabe- 
vaartuigen voor diep water. Heerema 
kan zich hierdoor presenteren als total 
marine deepwater installation contrac
tor.

De “Balder en de semi-submersible 
drilling  rig  “Paul B. Lloyd" samen in 
het dok no. 7 (405 x 90 m l b ij Verol
me Botlek in Rotterdam.

Volgens projectleider Harold Linssen van 
Verolme Botlek is de conversie van de 
Balder het grootste proiect dat ooit door 
de werf is uitgevoerd. Daarnaast is het 
qua complexiteit en omvang een enorme 
uitdaging geweest. “Voor ons bedrijf be
stond de conversie eigenli|k uit drie gro 
te, gelijktijdig uitgevoerde projectdelen”, 
vertelt de projectleider. “Het eerste deel 
hiervan betrof de installatie van een com
pleet dynamisch positioneringspakket. 
Dit DP-systeem bestaat onder meer uit 
zeven thrusters die door zes dieselgene- 
ratorsets worden aangedreven. Hiervoor 
zijn in de deckbox zes machinekamers 
gebouwd en in de floaters zeven tfirus- 
terrooms. Deze thrusters, die elk een 
vermogen hebben van 3500 kW, zijn ge
leverd door Lips. De aandrijving van de 
thrusters gebeurt door zes MaK diesel
motoren, elk met een output van 4320 
kW. Verder is aan boord een Kongsberg

DP en vessel management systeem 
gemstaJeerd en daarnaast zo'n 200 k*> 
meter aan elektrische kabels en 20 k*> 
meter aan leningen. Het elektrische ge
deelte is uitgevoerd door GTI Industrie en 
Croon en het pipng gedeelte door Fabn- 
con, Scon en GTI Mechanica! Het 
scheepsbouwgedeelte in de floaters is 
opgesplitst. Het werk in de ene floater is 
verricht door Schram en Van Beek en in 
de andere door de firma Rubalas. Verder 
heeft Hemen & Hopman het HVAC deel 
voor haar rekening genomen, MOPP het 
schilderwerk en SGB het stellmgwerk." 
“Het tweede deel van de conversie be
trof het lifetime enhancementproject", 
vervolgt Harold Linssen. “Omdat de Bal
der al zo'n twintig jaar oud is, was een 
aantal systemen aan vervanging toe en 
moest er het nodige worden gerepa
reerd. Het derde deel van de conversie 
bestond uit het aanbrengen van allerlei 
voorzieningen voor de ontvangst van de 
120 meter hoge en 2300 ton wegende 
pijpenlegtoren (JJay tower) met bijbeho
rende componenten en systemen. Deze 
toren is net zo hoog als een flatgebouw 
van 40 verdiepingen. Er zijn 100 hydrau
lische cilinders verwerkt in de toren die 
aan bakboordszijde van het kraanvaar- 
tuig komt te hangen. Met de J-iay toren 
kan de Balder straks per dag zo’n vier ki
lometer pi|p in zee installeren tot een wa

terdiepte van 2000 meter. Bi| de installa
tie wordt gewerkt met pijplengtes van 72 
meter. De toren is ontworpen en ge
bouwd door Huisman-ttrec. Dit bedrijf 
heeft ook de May toren geleverd voor 
het kraanvaartuig Saipem 7000, die we 
in de winterperiode 1998-1999 op de 
werf hebben omgebouwd. Last but not 
least heeft de firma SAS Gouda de pipe- 
handling equipment geleverd en is de be
nodigde engineering uitgevoerd door 
Van Dam Marine Contractmg, die op on
ze werf is gevestigd. Om het omvangrij
ke project te managen hebben we een 
stevige projectorganisatie opgezet die 
uit louter zeer ervaren mensen bestaat. 
Hierdoor is de gehele Balder conversie 
goed beheersbaar gebleven", aldus Ha
rold Linssen, die nog opmerkt dat op 
hoogtijdagen wel meer dan 600 mensen 
tegeli|k op het vaartuig aan het werk wa
ren. Bij de afronding van het project - de 
sail-away staat gepland voor januari 
2002 - zullen er 1 miljoen manuren ver 
spijkerd zijn aan de Balder.
De ruimte in dok 7 achter de Balder is 
begin dit jaar gebruikt om het semi-sub- 
mersible booreiland Paul B, Loyd, Jr. 
droog te zetten. In veertig dagen tijd zijn 
alle thrusters onder de floaters vandaan

gehaald, overhaald en weer terugge
plaatst. Later is de plaats van de Paii B. 
Loyd, Jr. mgenomen door het accommo 
dabeetand Rigmar 301. Van drt etend is 
het complete hefsysteem, dat n Noor
wegen zware schade had opgelopen, 
gerepareerd.
Naast het utvoeren van offshore repara
tie- en modrftcatieproiecten is Verolme 
Botlek nog alti|d heel actief n  de 
scheepsreparabesector. In drt kader 
werd de werf de afgelopen maanden 
aangedaan door verscheidene tankers, 
vrachtschepen en andersoortige vaartui
gen. Opvallend hieronder waren de |um 
bozuiger Rotterdam van Ballast Nedam 
en de Pnde of Rotterdam van P&O North- 
sea Ferries, die beide voor réparatie in 
het dok werden drooggezet. Tot slot is 
ook veel werk verzet met betrekking tot 
het repareren en overhalen van enkele 
thrusters van de Solitaire, het grootste 
pijpenlegvaartuig ter wereld.

Maprom Engineering B.V. 
Kuropahal stand 01.103*1

Specialist in watergesmeerde schroef
as installaties en lager systemen
Maprom Engineering, de specialist in wa
tergesmeerde schroefas installaties en 
lager systemen is ook dit iaar weer pre 
sent op de Europort 2001. Op onze 
stand laten wij u de unieke combinatie 
zien van de Johnson Cutless® rubber la
gers, McCorkle NCB slijtvaste asloop- 
bussen en de Maprom GS Schroefas af
dichtingen welke het ons mogelijk maken 
om de perfecte schroefasinstaüabe te 
construeren die voldoet aan alle milieu ei 
sen zonder concessies te doen aan duur
zaamheid en betrouwbaarheid.
Verder presenteren wi| u oplossingen 
voor watergesmeerde lager systemen 
voor voortstuwing, cutter assen, roer en 
pomp toepassingen.

Watergesmeerd lager

Noviteiten
Dit jaar presenteren wij verscheidene no
viteiten tijdens de Europort. Nieuwe ont 
wikkelingen zijn het DMXtm lager materi
aal en de Maprom Controle en Alarm Umt 
voor watergesmeerde schroefas installa 
ties. Nieuw in ons assortiment is de Me- 
tapower, een vermogens meetsysteem 
voor draaiende assen.

DMXtm lager matenaal 
DMXtm is een nieuwe ontwikkeling van 

Duramax® Marine LLC. DMXtm is een 
nieuwe rubber polymeer legering en 
combmeert daarmee de beste lager ei
genschappen van rubber en de zoge
naamde lage wnjvings - kunststoffen. 
DMXtm heeft een lage opstarttnctie en 
droogloop eigenschappen.
DMXtm kent net als de Johnson Cut- 
lessfr) rubber lagers een zeer geringe 
sli|tage en beperkt, zelfs n sterk vervuild 
water, de slijtage op het tegenloopvlak 
tot een minimum.

Maprom Controle en Alarm Umt 
De Maprom Controle en Alarm Unit is 
ontwikkeld naar aanleiding van de be
hoefte uit de markt om een elektronisch 
geregeld water gesmeerde schroefas 
installatie.
Met de Maprom Controle en Alarm Unit 
is er volledige controle over de water- 
smermg in de schroefas installatie.
Bij schade (lekkage) aan de afdichting 
door b.v, visnetten of vislijnen schakelt 
het systeem automatisch over van het 
gestoten watersmeringscircuit naar een 
stand-by circuit of zelfs naar smering 
met buitenboord water. Hierdoor is een 
optimale smering van de lagers en de 
afdichbngen gegarandeerd.

Metapower
De Metapower is een 100% digitaal 
meetinstrument welke op assen gebruikt 
wordt voor het meten van o.a, astoeren
tallen, koppel van de as en vermogen 
overbrenging van de as.
Oe meting vindt plaats door een infra
rood laser straal. Deze wordt in de Meta
power Processing Unit opgewekt en via 
een glasvezelkabel naar 2 stuks Metapo 
wer IR light Forks geleidt,
De Metapower IR Light Forks verzame
len middels 2 op de as gemonteerde rin
gen de benodigde impuls data. Deze in
formatie wordt via glasvezelkabels 
teruggevoerd naar de Metapower Pro
cessing Unit waar de laser impulsen wor
den omgezet naar elektronische impul
sen zodat de verkregen gegevens 
uitgelezen kunnen worden met analoge 

meters of een LCD scherm.
Tevens is het mogelijk om de gegevens 
van de Metapower te integreren in het 
controle en alarm systeem van b.v. een 
schip.
Door het toepassen van een Metapower 
systeem wordt o.a. bespaard op de 
brandstofkosten en de onderhoudskos
ten van de complete installatie.



Stork - Kwant 
Europahal stand 01.1079

Stork-Kwant has been established In de 
signing and manufacturing nautical in
struments for over 60 years. This expe
rience guarantees continuity and 
reliability when using Stork-Kwant 
equipment.

The Stork-Kwant Rotating and 

Speed Control Unit (RSCU)

Stork-Kwant mainly supplies her equip
ment to seegoing vessels, such as fer
ries, mlnehunters, dredgers, cruise 
ships, etc. Besides the civil application of 
Stork-Kwant equipment, a lot of NATO 
countries have equipped their vessels 
with Stork-Kwant instruments.
Most of the instruments/systems manu
factured by Stork-Kwant have been Type 
Approved by 10 leading Classification 
Societies, among which Lloyd's Register 
of Shipping, Oet Norske Veritas and the 
American Bureau of Shipping.
The production of equipment on such a 
high level is possible because of the flexi
ble and qualrty-oriented organisation and 
well trained and dedicated employees.

The range of products consists of: Con
trol Units, various types of Telegraph 
Systems, Rotating and Speed Control 
Units (RSCU), Indicators etc.

Novelties:
* the Stork-Kwant Rotating and Speed 

Control Units (RSCU) are well known all 
over the world. Besides the RSCU 
Mark I and the RSCU Mark 3 (144 x 
144 mm) Stork-Kwant has introduced 
two new types: the RSCU Mark 3 Star, 
a custorrvmade unit in a complete new 
shape, and the type RSCU mark 4, 
which is a small unit with the sizes %  x 
96 mm.

* Also the welfknown StorkKwant elec
tric shaft system has been modernized 
and is available now in a digital execu
tion.

* The Control Unit type BUK-B is availa
ble now in a new, modem look, so that 
it will be more attractive for inclusion in 
the panels of the ultra modem vessels.

STORK-KWANT B.V.
Voltastraat 3 
8606 JW SNEEK 
P.O.Box 23 
8600 AA SNEEK
Tel: 0515.413745, fax: 0515.422478. 
E-mail: kwanf@stork-kwant.nl.
Website: www.stork-kwant.com.

Venteville B.V.
Kuropahal stand 01.1097

Founded in June 1963 Venteville B.V. 
with its premises at the Sluisjesdijk 95 
harbour 2121 in Rotterdam today is a 
well-known supplier name in the Dutch 
marine industry.

Telephone installation

Four (4) types of telephones will be dis
played at the exhibition.
Sound Powered telephones is also a so
lution we can offer, if required.

Salinometer

The product range of salinometer cur
rently comprises three different types, 
viz.
The SM5, the SM51, and the SMD 10,

Kockum Sonics AB

One of Venteville's mam representations 
concerns the marine product range of 
Kockum Sonics AB,
The marine product range includes the 
following systems:
• TYFON signalling equipment.
• Levelmaster level gauging systems 

CALM air bubble system.
• LoadRite cargo planning systems.
• Insonex sonic cleaning equipment.

Nautic Systems AS

The International Mantime Organization, 
(IMO), has decided about the final details 
for shipborne Voyage Data Recorder 
systems (VDR).
This new requirement is mandatory for 
Ro-Ro Passenger ships, Passenger ships 
and High Speed Craft vessels already in 
operation, and for most of the New Buil
dings delivered from the Shipyards after 
1 July 2002.

Merser Pumper Aps

High vacuum titanium plated freshwater 
generator
NEW Design from Merser
The compact design of the unit is based
on:
Two titanium heat exchangers build up 
inside the desalination unit, functioning 
as an evaporator and a condenser re-

spectwely.
Combined condenser cooling and elec
tor water system.

Atlas Incinerators AS

Due to strengthen the environmental re
quirements, Atlas Incinerators improved 
the efficiency of the Incinerator.
The Danish Maritime Authority (DMA) can 
inform the following:
The type approval certificates of ATLAS 
Incinerators issued by the DMA is based 
on Resolution MEPC.76(40), Standard 
Specifications for Shipboard Incinera
tors.
Annex VI of MARPOL 73n8, Regulations 
for the Prevention of Air Pollution from 
Ships, Regulation 16, part 2, is referring 
to MEPC. 76(40).

GTI N.V.
Europahal stand 01.106-4

GTI presenteert totaalpakket voor 

maritieme industrie

Op de internationale vakbeurs Europort 
(13 tot en met 17 november in de RAI) 
presenteert GTI haar dienstverlening 
voor de maritieme industrie. Onder het 
thema "An Ocean of Experience” com
municeert GTI haar brede aanbod, ken
nis en ervaring, flexibiliteit en capaciteit.
In de maritieme industrie kan GTI vrijwel 
alle opdrachten aan op de vakgebieden 
elektrotechniek & instrumentatie, pijplei- 
dingsystemen en werktuigbouw. GTI 
biedt dienstverlening op het terrein van 
nieuwbouw, modificatie en service & on
derhoud. De kennis van de modernste 
systemen en methodes en de capaciteit 
qua mensen en middelen zorgen ervoor 
dat veel opdrachtgevers kiezen voor 
GTI, zowel voor grote als kleine opdrach
ten.
Op Europort 2001 kunnen bezoekers on
der meer kennis nemen van de werkwij- 
ze van GTI en haar rol als system integra
tor. In deze rol zorgt GTI ervoor dat 
processen van verschillende disciplines 
op elkaar zijn afgestemd, de logistiek 
perfect klopt en het tijdpad zorgvuldig 
wordt bewaakt. GTI neemt hierbij de vol
ledige verantwoordelijkheid voor ont
werp. fabricage, installatie, training en 
onderhoud van technische systemen.
De afgelopen 25 jaar heeft GTI een bij
drage geleverd aan de bouw van meer 
dan duizend vaartuigen - zowel zee- als 
binnenvaartschepen - en ofishorenntalla- 
ties. De verscheidenheid van opdrachten 
heeft kennis en ervaring opgeleverd, die 
ten goede komen aan elk nieuw project 
waar GTI - mono- of multidisciplinair - de

2001
IrClwV

verantwoordelijkheid voor neemt. Dat 
heeft erin geresulteerd dat GTI onder 
meer wordt erkend als autoriteit op het 
gebied van custonvbuüt maritieme instal
laties.
Recent was GTI betrokken bij de techni
sche installaties voor het bergmgsporv 
ton Giant 4 voor de berging van de 
Kursk, de elektrische- en besturingsin- 
stallaties en pijpleidingsystemen voor de 
Balder (Heerema), de nieuwe bagger
schepen van Boskalis en DEME (Dred- 
ging International) en diverse gas- en 
chemicaliëntankers.
GTI richt zich op de technische dienstver
lening in de utiliteit, industrie en infra
structuur in Nederland en België. In 
2000 behaalde GTI een omzet van EUR 
903 miljoen en een nettoresultaat van 
EUR 25,4 miljoen. De onderneming heeft 
ruim 9.000 medewerkers in dienst. De 
sector GTI Industrie is een toonaange
vende groep van bedrijven met een sa
menhangend en volledig pakket aan 
technische diensten voor de industrie.

Imtech Marine & Oftshore 
Kuropahal stand 01.1028

Full Service in de maritieme wereld

Technologie wordt alsmaar belangrijker, 
zeker in de maritieme wereld. Een 
steeds groter deel van de bouwsom is 
bestemd voor hoogwaardige technologi
sche systemen. Dat geldt voor passa
giersschepen, baggerschepen, defensie- 
schepen, luxe jachten en offshore 
platforms en werkschepen. Tegelijkertijd 
worden technologische systemen 
steeds complexer en grijpen ze meer en 
meer op elkaar in. Het vergt hoogwaardi
ge kennis om deze systemen te ontwer
pen, te integreren en te onderhouden. 
Redenjen, offshoreoperators en werven 
doen hiervoor dan ook steeds vaker een 
beroep op partijen die technologie tot 
hun core business hebben gemaakt, lm- 
tech Marine & Offshore is zo'n partner, 
die wereldwijd full service oplossingen 
biedt voor de gehele lifecycle.

Full Service

Imtech Marine & Offshore is een full Ser
vice Provider. Onze dienstverlening richt 
zich op alle fasen in de levenscyclus van 
het schip of platform. Voor opdrachtge
vers neemt Imtech Marine & Offshore de 
volledige verantwoordelijkheid voor het

mailto:kwanf@stork-kwant.nl
http://www.stork-kwant.com


ontwerpen, produceren, installeren en 
onderhouden. Zowel op het gebied van 
elektrotechniek, werktuigbouw, instru

mentatie als automatisering. Wat de 
markt ook vraagt, Imtech Manne & Off
shore biedt het. Onze full service is afge
stemd op wensen en eisen van elke indi
viduele opdrachtgever.
Brede ervaring en diepgaande kennis 
maken het mogelijk inventieve oplossin
gen te leveren. Om het even op welk 
continent. Om het even in welke wateren. 
24 uur, 7 dagen per week.

Ruim 140 jaar innovatie

Imtech Marine & Offshore heeft een rijke 
traditie; een geschiedenis die teruggaat 
tot in 1860 toen de onderneming onder 
de naam Van Rietschoten & Houwens 
werd opgericht. Ruim 140 jaar samenge
balde kennis en ervaring. Deze rijke tradn 
be vertaalt zich vandaag de dag in inno
vatieve kracht, in het bieden van 
geïntegreerde technologische oplossin
gen. Op elk formaat, over de volle breed
te van de markt. Imtech Marine & Offsho
re is als Pull Service Provider wereldwijd 
actief met een totaalpakket aan produc
ten en diensten. Gebundelde technische 
kracht, die garant staat voor tbegevoeg- 
de waarde bij opdrachten van elke 
schaalgrootte.

Internationale activiteiten

Wereldwijd full service. Imtech Marine & 
Offshore heeft vestigingen in diverse lan
den. Om aan de vraag naar projectma
nagement en internationale dienstverle
ning te voldoen, wordt dit netwerk 
voortdurend uitgebreid. Van Duitsland, 
Engeland en Spanje tot Singapore en 
China kunnen wi| onze diensten staven 
met vele referenties.

Irrrtech, Europese System Integrator

Het beursgenoteerde Imtech is een inter
nationaal opererende system integrator 
in informatie en communicatietechnolo
gie, industriële automatisering, systeem
technologie en installatietechniek. Als 
system integrator beheerst Imtech het 
complete spectrum van technologie in 
systemen en installaties in Nederland, 
Duitsland, België, Engeland, Spanje en 
overige Europese landen, Imtech is een 
technologieconcem, dat opdrachtgevers 
complete technische dienstverlening 
biedt vanuit één coördinatie- of aan
spreekpunt. Total capability, mono- of 
multidisciplinair, bij grote én kleine pro
jecten op lokaal, regionaal, nationaal of 
Europees niveau. Dat is de gebundelde 
kracht van imtech.

SandPirden Technics B.V., 
Europahal stand 01.1070

Als vertegenwoordiger van louter top
merken presenteert Sandfirden Technics 
uit Den Oever zich wederom met een 
fraaie stand op een prominente plek mid
den in de Europahal. Thema van de pre
sentatie is "Je hebt topmerken. En je 
hebt een topmerk van Sandfirden Tech

nics'.
Sandfirden Technics is importeur van 
Scania en SisuDiesel scheeps- en mdus- 
triemotoren, Barke roeren en stuurma- 
chmes, Auramarine booster units, Excel- 
tec Omnipure sewage treatment plants, 
CWWS Heli-Sep en Ultra-Sep lenswater 
separatoren en Steerprop azimuth pro- 
pulsion systemen.

Op stand 01.1070 presenteert Sandfir
den Technics levensechte exemplaren 
van een aantal Scania dieselmotoren, en 
een serie diesel generatorsets van Sca
nia en SisuDiesel. Eyecatcher is zeker 
een flaproer van Barke alsmede een 
stuurmachme van dezelfde fabrikant. 
Van Auramarine wordt een heavy fuel 
booster unit gepresenteerd en van 
CWWS een lenswater separator. Vanzelf
sprekend zijn er op de stand experts 
aanwezig die belangstellenden kunnen in
formeren over de unieke eigenschappen 
van alle producten en de diensten die 
Sandfirden Technics aanbiedt.

Sandfirden Technics bv 
Haventerrein 1 
1779 GS Den Oever 
Tel: 0227.511841, 

fax: 0227.513 800.
E-mail: info@sandfirden.nl

Alewijnse Nijmegen 
Schepen B.V.
Europahal stand 01.1081

Alewijnse: een onafhankelijke elektro
technische "system integrator" met 
meer dan 900 werknemers, opgericht in 
1900, een bedrijf dat zich richt op de na
tionale en internationale scheepsbouw. 
Binnen de Alewijnse Groep is een Mari
tiem cluster werkzaam wat zch specifiek 
op de scheepsbouw richt en met name

op functionele integratie van allerlei sys
temen.

Aiewqnse Nqmegen Panelertbouw B.V. 
gespecialiseerd in ontwerpen en het ma
ken van schakelborden, besturingspane- 
len en verdeelkasten. Hun producten zqn 
reeds toegepast in schepen over de ge
hele wereld. Om de klant van de beste 
materialen te voorzien hebben zij hun 
productenlijn uitgebreid met producten 
van top kwaliteit zoals de “Okken* scha
kelborden.

Alewijnse Binnenvaart biedt hun klanten 
een compleet pakket van nautische-, 
communicatie en elektrotechnische ap
paratuur voor de binnenvaartsohepen. 
De nieuwste productenlijn bestaat o.a, 
uit de geavanceerde Swiss radars en de 
top design Multi Colour lijn van Alphatron.

Alewijnse Noord B.V., Vogelenzang de 
Jong B.V. en Alewi|nse Nijmegen Sche
pen B.V. gespecialiseerd in zowel advies 
en ontwerp van elektrotechnische instal
lâtes als ook het installeren en inbedrijf- 
stellen van installaties aan boord van elk 
type schip.

Retee S.A. is onze Roemeense tak waar
mee aan de groeiende vraag kan worden 
voldaan aan scheepsbouw in Roemenie.

Alewijnse Marine Systems B,V. is opge
richt als denktank, waar oplossingen 
worden gezocht voor allerlei automatise
ringstoepassingen en aandrijvingssyste- 
men. Tevens verzorgen zij de nautische 
en communicatie systemen aan boord 
van zeegaande schepen (gebaseerd op 
de productenlijn van Litton Marine).

De kracht van de Alewi|nse bedrijven is 
dat zij zorgvuldig producten selecteren 
bij verschillende fabrikanten en deze inte
greren in een perfect werkend geheel.

Voor projecten in Nederland en daarbui
ten, voor nieuwbouwprojecten, ombouw 
en renovatie: Alewiinse your electncal 
partner!
Alewijnse Nijmegen Schepen B.V. 
Postbus 6973,6503 GL Nijmegen 
Energieweg 46/c, 6541 CX Nijmegen 
Tel: 024.3716311, fax: 024.3716310. 
Internet: www.alewijnse.nl 
E-mail: ans@alewijnse,nl

Grenco B.Y. .Marine 
Refrigeration 
Europahal stand 01.1088

Grenco Manne in The Netherlands de
signs. supplies and installs refrigeration 
plants to a wide variety of industries and 
trades all over the world, Besides the 
several hundreds of installations supplied 
in the Netherlands, Grenco installations 
have been exported from the Nether
lands to anywhere in the world.

Grenco Manne is pnmarily active in the 
following segments:
• Trawlers: precooling and freezing 

plants
• Cargo refrigeration plants for reef

ers
• Cruise liners: Water chillers and pro

vision cooling plants
• Livestock carriers: ventilation sys

tems
• HVAC and provision cooling plants
•  Related applications

Each project is unique and requires fun
damental knowledge of the object requi
ring refrigeration as the basic informa
tion. Using the available engineering 
knowledge of the refrigeration process, 
components and refrigerants the optimal 
plant will be designed. As Grenco has the 
flexibility to make custom-made designs, 
we are able to fulfil all clients require
ments.

Grenco Marine has a team of highly skil
led service engineers available to give 
full technical support and service all over 
the world. Also a wide range of refrigera
tion components is available through our 

office in the Netherlands and distributed 
worldwide.

Grenco/ Grasso offices worldwide sup
port a ir Service Marine department. 
Should any fault occur, or service be 
needed, our technicians can be on board 
within 24 hours regardless where the 
ship finds itself.

Grenco B.V. Marine Refrigeration 
De Beverspijken 7c,
5221 AE‘s+lertogenbosch 
P.O.Box 205,
5201AE ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073.6203111, fax: 073.6210340.
E-mail: marine@grenC0.nl,
Internet: www.grenco.nl

mailto:info@sandfirden.nl
http://www.alewijnse.nl
mailto:marine@grenC0.nl
http://www.grenco.nl


T o  O j k-\ 0  i j  L u b m a rin e  has begun  a new  p ha se  in  its  
O  M  developm ent. Ever since the association was first 

set up in 1961, the Lubmarine network has constantly adapted to changes in its business 

and industria l environm ent.
ELF, which founded and federated Lubmarine, has becom e an integral part o f the 

TotalFinaElf group, which is now one o f the w orld 's top five oil companies. 
TotalFinaElf and its partners constitu ting  Lubmarine will continue to  pursue the ir 

com m itm ent to  top-quality products and efficient customer service. Thanks to  the merger 

synergies, Lubmarine offers an even more extensive network and enhanced services.

Lubmarine



Alphatron Marine B.V. 
Zuid hal stand 02.2055

Alphatron Marine int Rotterdam zal ach 

uitgebreid presenteren op Europort op 
een 160 m2 grote stand.
Alphatron Marine participeert in vnjwel al
le nieuwe productontwikkefrigen weke 
verast worden binnen de nieuwe Solas 
wetgeving voor de zeevaart.

JRC

Sinds de splitsing van JRC en Raytheon 
in 19% speelt Alphatron Marine een gro
te rol in de JRC productontwikkelingen 
voor de Europese markt.
In de afgelopen |aren introduceerde JRC 
dan ook een groot aantal nieuwe produc
ten welke geent zijn op Europa en niet 
zonder succes zo mag blijken uit de goe
de verkoopresultaten van de nieuwe ra
dars en SSB apparatuur.
JRC presenteert op Europort de zeer 
succesvolle nieuwe 29 inch zeeradar se
rie JMA9800 in alle varianten. Genoem
de radar serie is een doorslaand succes 
gezien het record aantal van 750 eenhe
den welke verkocht zijn sinds de intro
ductie een jaar geleden. Onder de grote 
afnemers bevinden zich rederijen als K- 
Line, Evergreen en Cosco alsmede meer 
in de buurt Dredging International. Ook 
op de stand zullen de kleinere 21 inch ra
dars uit de 7700 serie worden getoond 
eveneens een succes nummer voor de 
Europese markt.

!

U
AIS systeem JHS 180

Verder toont JRC:
•  AIS systeem JHS 180;
•  Voyage Data Recorder JCY1 000;
•  GPS compass JLR 10;
•  Echolood JFE580;
•  TFT rrvierradar JMA 608T;
• ECDIS JAN 1290.

Yokogawa

Als een van de weinige onafhankelijke 
producenten van gyro en autopilots pre
senteert Yokogawa het succesvolle gy- 
rokompas serie CMZ700 en de automa
tische piloot PT70 waarvan er in 
Nederland met minder dan twintig van 
verkocht zijn. Ook op de stand het elek
tromagnetisch log E ML 500 met vlakke

transducer en voledig wheelmark ge
keurd.

Orbrt

Orbit benut Europort 2001 voor de ntro- 
ductie van diverse nieuwe systemen 
voor sateKiet televisie. Zeer veel Ortxt 
Sat TV antennes vonden hun weg naar 
een vaneteit van schepen. Varierend van 
femes, zuigers tot marme schepen.

Skanti

Deze Deense producent uit de Eurcom 
groep presenteert zich op een separaat 
deel van de Alphatron Manne stand. Eu
roport wordt benut voor de introductie 
van diverse nieuwe producten zoals AIS, 
een nieuwe tow cost 150 Watt SS8 zen
der en de herintroductie van Iridium.

ECDIS systemen

Nu dat de finale regelgeving rond Ecdis 
bekend is, tonen verschillende scheeps
eigenaren gerichte belangstelling voor 
dit fenomeen.
Op de Alphatron stand staan niet minder 
dan vier verschillende Ecdis systemen 
opgesteld voor demonstratie t.w.:
• JRC Ecdis systeem voorzien van

de unieke mogelijkheid zowel 
Vector als ARCS kaarten geli|kbjdig 
te tonen. Tevens bied de JRC Ecdis 
de mogelijkheid Navtex berichten 
op het scherm weer te geven.

• Hagenuk Zeer geavanceerde Ecdis
voorzien van cormmg scherm voor 
alle soorten schepen in basis uitvoe
ring reeds zeer compleet.

•Tresco Tresco toont een speciale 
Ecdis versie welke in samenwerking 
met Alphatron is ontwikkeld voor 
baggermaatschappijen. Het sys
teem biedt de mogelijkheid survey 
informatie in te lezen.

• Innovative Navigation unieke kaart 
radar combinatie voor de binnen

vaart.

IBS met Ecdis JAN 1290

Als partner van Alphatron Marine met als 
marktgebied Belgie neemt Astron NV 
deel aan Europort op een separaat deel 
van de stand.

Astron NV toont als importeur voor Bel

gie apparatuur van de navolgende mer
ken:

• JRC
• Thrane & Thrane
•  EBNera
• Manmatech

Tevens is Astron acbef als service prow 
der voor France Telecom.

Binnenvaart

Alphatron Manne is inmiddels uitge
groeid tot een belangn|ke leverancier 
van navigatie en communcabe appara
tuur voor de binnenvaart. Met een lig
plaats voor de deur van het nieuwe be
drijfspand breidt Alphatron de service 
aan de binnenvaart nog verder uit voor 
installatie en service.
Het dealer netwerk wordt steeds verder 
uitgebreid ook internationaal. Zo zijn re
spectievelijk de firma’s Cada m Belgie en 
Katlee Brotlm m Duitsland toegetreden 
tot het Alphatron netwerk.
Op de Alphatron stand is een speciale 
plaats ingeruimd voor de binnenvaart en 
vindt een uitgebreide presentatie plaats 
van de volledige Alphaline. Nieuw voor 
2002 is de opvolger van de zeer succes
volle rivierradar JRC JMA 608 waarvan 
er sinds november 1998 over de drie
honderd zi|n geplaatst. De JMA 608T is 
de opvolger waarbii het beeldscherm is 
vervangen door een vlakscherm TFT dis
play. Behalve een aanzienlijk lager 
stroomverbruik neemt de beeldkast aan
merkelijk minder plaats in. De JMA 608T 
zal naar verwachting zijn voorganger vrij 
snel overtreffen m verkoopaantallen, 
want de kwaliteit van JRC is in de afgelo
pen drie jaar ruimschoots bewezen. 
Eveneens op de Alphatron stand vindt de 
introductie plaats van een nieuwe ATIS 
marifoon Alphacom. Een marifoon waar- 
bi| de techniek van de meest verkochte 
marifoon ter wereld is gecombineerd 
met het moderne design van de multico- 
tour line.
Dezelfde multicoiour line is eveneens urt- 
gebreid met een nieuwe serie multisys- 
tem panelen die binnen het concept van 
de Alphaline worden gefabriceerd voor 
motor bediening, camera bediening, 
schakel paneel etc.

Comsat

Als vanouds is Comsat US present op de 
Alphatron stand. Alphatron treed op als 
Comsat agent voor wat betreft satelliet
verkeer.

Walker

Walker urt Birmingham presenteert een

2001

nieuw elektromagnetisch log 4020 en 
een volled^ nieuw ontwkketd echolood.

Skipper

Skipper Noorwegen presenteert haar 
voUeckge tajn echoloden en snelheidstog- 
gen op de Alphatron stand.

Voyage Data Recorder

Speciaal voor kleinere vaartuigen onder
10.000 ton introduceert Alphatron een 
eigen VDR op de Nederlandse markt. De 
Alphadata VDR is volledig goedgekeurd 
voor alle schepen doch is m basis opzet 
zeer geschikt voor 'kleinere' schepen en 
wordt op de markt gebracht legen een 
zeer scherpe prijsstelling.

Portofoons
In het afgelopen jaar heeft er een volledi
ge overname plaatsgevonden van de Ja
pans Amerikaanse Standard Marantz fa
brieken door Yaesu. Onder de nieuwe 
naam Vertex gaat Alphatron als impor
teur voor Nederland een compleet pro
gramma portofoons op de markt bren
gen varierend van basic tot explosieveilig.

MC Murdo

Als importeur van deze engelse fabrikant 
van veiligheidsmiddelen toont Alphatron 
het volledige Sart, Epirb en Portofoon 
programma.

Visserij

Sinds begin dit jaar bestri|kt Alphatron 
vanuit de nieuwe vestiging uit Middelburg 
de visserij sector.
De start is zeer succesvol en steeds 
meer visserijbedrijven weten de weg 
naar Alphatron te vinden.
Op de stand dan ook veel aandacht voor 
typische visserij producten zoals echolo
den en radars alsmede automatische pi- 
toten.
Als totaalleverancier heeft Alphatron Ma
nne zeer veel te bieden en beschikt over 
een eigen fabneksonafhankelijke engi

neering en service dienst.

Westfalia Separator 
Nederland B.V.
Kuropahal stand 01.1088.

Tailormade separation can be simp

te and compact

The importante of separation purrfier de- 
vices m shippmg industry, oilfield applica-



tions as well as energy generation has 
changed enormously over the past ye
ars. Tailormade compact system solu
tions in stead o) stand-alone units are re
quired to cope with an increasing 
pressure on capacity and costs.
The new generation of compact units 
with D-Type separators can fulfil these 
demands and can offer you: 

upto 70 % less volume, 
upto 60 % less weight, 
upto 50 % less height 
upto 40 % reduced space requirements 
30% less components, 
highest separation efficiency, 
service intervals upto 16000 opera
ting hours.

The Major Benefits at a glance:

Flexible pipe connections 
Low maintenance costs 
minimum space required 
Modular design 
Easy operation 
Low noise level 
Low weight
Highest separation efficiency 
Service intervals up to 16 000 ope
rating hours

Westfalia Separator Nederland B.V.
Van Riemsdijkweg 52,
3088 HD ROTTERDAM.
Postbus 5750, 3008 AT ROTTERDAM. 
Tel: 010.4285330, fax: 010.2830507, 
e-mail: mdl@westfalia.nl,

Bakker Sliedrecht Electro 
Industrie B.V. 
Zuidhal stand 02.2013

During the Europort 2001 exhibition, 
Bakker Sliedrectit will introduce their new 
intelligent switchboard, which means 
that through the also by Bakker Slied- 
recht developed remote control system 
you will be informed about the status of 
the switchboard through celphone (SMS- 
message) or through the internet. But 
also the fieldsystems, fed, regulated or 
adjusted by the switchboard, herewith 
can 'on their own initiative' make specific 
information available.

‘Intelligent swftcbboard' van Bakker 

Sliedrecht

Bakker will also pay attention to several 
projects, a,o.:
Jumbohopper dredger “HAM 318’ , a
23.000 m3 hopperdredger with medium 
voltage installations, for which Bakker 
Sliedrecht delivered the complete elec
tric installation on a turrvkey basis, inclu
ding generators, transformers, switch 
boards, PMS, drives, e-motors, control 
desks alarm/monitoring system and ca
bling and fitted out with 2 submersible 
motors of 2500 kW with the largest tor
que ever delivered of 107.290 Nm.
For more information see also our websi
te, www.bakker-sl.nl.

“CELTIC EXPLORER", a hydrographic 
fishery research and survey vessel with 
low noise diesel-electric propulsion of 
2x1 500 kW, which Bakker Sliedrecht 
also executed on a turn-key basis, inclu
ding generators, switchboards, PMS, dri
ves, control desks, alarm/monitoring 
system, cabling, etc.

"KATTOUF" heavy cutter dredger for the 
Middle East of 10.500 kW with a total in
stalled e-power of 6.760 kVA, with the 
following main systems: 

cutterdrive 1100 kW; 
submersible pumpmotors 1100 
kW;
winches 1x400 kW, 2x325 kW, 
2x25 kW, 1x20 kW;

This installation was also delivered on a 
turn-key basis, including generators, 
switchboards, drives, motors, 
alarm/monitoring system, cabling, etc.

Nicoverken Holland B.V. 
Amstelhal stand 07.7070

New, fully electric watertight sliding 
bulkhead doors
Nicoverken Holland introduces the new 
Tebul watertight sliding bulkhead door. 
The new WT sliding door is now fully DC 
electric.
Tebul range also covers modular AC 
electric WT sliding door with hydraulic 
emergency operation.
The door frame design is available in 3 
types:
• Slim Line specially for Super 

Yachts.
• Standard for RoRo/ passenger 

ships and cruise liners,
• Offshore for extreme conditions, 

water head up to 50 meters.

All types can be designed with different 
opening sizes according to the ship spe-

crficatm Tebul doors meet uptodate 
SOLAS requirements and each door is in
dividually tested and approved by the 
Classification society.

Further advantages of Tebul WT Door 
System compared with the conventional 
type of WT door:
• Tebul system comes as a comple

te, fully assembled and operational 
module with no loose parts which 
means quick and easy installation.

•  The door module is a self-suppor
ting element of the bulkhead itself, 
with no additional stiffening needed.

• The rigid door module needs no 
further adjustments after factory 
tests. Even the welding of the door 
into the ship's structure does not 
cause distortion.

• When operating the door, there is 
no contact between seat surfaces, 
as the sliding door plate is guided 
to move exactly between the seats. 
There is contact only when the door 
is affected by a water head. There 
is no need of maintenance for gas
kets or door frame.

• All components needed for the ope
ration are located next to the door 
opening with an easy access. The 
rest of the door module can be built 
in to the ship's lay-out: between ca
bins, tanks, voids etc.

• In the hydraulic emergency system 
there is not a continuous pressure, 
as it is only hand powered in case 
of power black- out.

• In fully electric version, also the 
emergency hand power is electri
cal: there are 2 pieces of 24 VDC 
generators with hand cranks loca
ted at the door unit and one above 
the main deck.

Tebul door system can be easily de
signed to meet individual requirements in 
various ship types.

For further information please contact 
Nicoverken Holland b.v. or visit us at the 
Europort 2001 -exhibition.

Nicoverken Holland B.V.,
Regoutstraat 1,
3125 BH Schiedam.
The Netherlands.
Tel: 010.42380999, 
fax: 010.2380988. 
e-mail: info@nicoverken.nl, 
internet: www.nicoverken.nl

Flying Focus 
Eurohal stand 01.1027
Reeds 17 |aar is het luchttotobedri|f 
Flying Focus als specialist m actiefoto- 
grafie thuis in de maritieme sector. Vete 
duizenden schepen zijn reeds gefoto
grafeerd voor scheepswerven en redenj
en ut heel Europa.
Opererend met speciaal aangepaste ei
gen vliegtuigen vanaf de vliegvelden Rot
terdam en Den Helder is Flying Focus 
snel inzetbaar van Dover tot de Duitse 
Bocht.
Met stormachtig weer is Flying Focus re
gelmatig boven de scheepvaartroutes te 
vinden om spectaculaire actiefoto’s te 
maken. Op de stand op de Europoort 
tentoonstelling is een aantal voorbeelden 
hiervan te zien.
De nieuwe edities van de scheepvaart
en visserijkalender, welke Flying Focus in 
eigen beheer uitgeeft, zijn op de stand 
verkrijgbaar.
U bent van harte welkom op onze stand.

Flying Focus in actie

mailto:mdl@westfalia.nl
http://www.bakker-sl.nl
mailto:info@nicoverken.nl
http://www.nicoverken.nl


O pleverin gen F. K o k

Prince M adog
Scheepswerf Visser Den Helder heeft op 6 juli het onderzoekingsvaartuig Prince Madog, bouwnummer 162, opgeleverd aan 
VT Ocean Sciences, een joint venture van de Universiteit van Wales en Vosper Thomycroft Ltd. Het schip is daarna door de 
eigen bemanning naar de thuishaven Beaumaris gevaren, waar op 25 juli de officiële doopplechtigheid plaats vond.
Eerder bouwde Visser ai een soortgelijk schip, de Celtic Voyager, voor The Marine Institute in Dublin, zie SWZ 5-96, blz. 4.

ONTW ERP
De Universiteit van Wales kende de Celtic 
Voyager en wilde een dergelijk schip hebben. 
Het schip is bestemd om het researchprogram- 
ma van de School of Ocean Sciences te onder
steunen, dat betrekking heeftop alle belangrijke 
subdisciplines van de mariene wetenschappen: 
zowel de fysische, chemische en biologische 
als de geologische aspecten van de oceanogra
fie. Verder biedt het schip de gelegenheid voor 
trainingen in de bij het onderzoek op zee toege
paste methoden. Het schip is zo'n 130 dagen 
per jaar beschikbaar voor charter.
Het werkgebied van de Prince Madog is in 
eerste instantie het continentale plat, maar zo
nodig kan het schip ook verder van de thuis
haven opereren.

Ontwerpuitgangspunten waren o.a.:
• Een schip als de Celtic Voyager, maar met 

een iets grotere lengte, ongeveer 35 m.
• Een wat ruimer achterdek, dat...
•  ... van het stuurhuis uit goed te overzien 

moet zijn.
•  Accommodatie voor een wetenschappelij

ke staf van 10 personen.
Op dagtochten moet er plaats zijn voor 
ongeveer 20 ‘opstappers'.

•  Voldoende capaciteit voor tiendaagse rei
zen.

De Prince Madog is dus een aangepast ont
werp, dat de typeaanduiding Visser Research 
Vessel 3485 kreeg.

Fig. 1. De Prince Madog (foto: Flying Focus).

De hoofdafmetingen zijn:
Lengte o.a. 34,90 m.
Lengte 1.1. 30,30 m.
Breedte mal 8,50 m.
Holte hoofddek 4,40 m.
Holte bak/brugdek 6,90 m.
Diepgang boven basis 3,20 m.
Diepgang max. achter 3,49 m.
Waterverplaatsing 450 t.
Gross tonnage 398 .

Lloyd's Register klasseerde het schip met de 
notatie: *  100 Al Research Vessel, LMC 
(without cross). De machinekamer is geschikt 
voor onbemande vaart, maar is niet UMS ge
certificeerd.



Top D « *

Het schip is geconstrueerd met dwarsspan- 
ten. Daar het in de thuishaven regelmatig aan 
de grond komt te zitten is de bodemconstruc- 
tie hiervoor verzwaard.
Het casco en het aluminium dekhuis zijn door 
de Roemeense werf Severnav in Turnu Sever
in gebouwd.

De romp van de Prince Madog heeft een ge
knikte spantvorm (fig. 2). In het voorschip zijn 
de spanten V-vormig en is een ‘aangeplakte' 
bulb aangebracht. Het achterschip is praam- 
vormig met gondel.
De Celtic Voyager vertoont een goed zee
gangsgedrag, zodat aan de spantvorm weinig 
is veranderd, alleen is - op basis van de ervarin
gen met het eerdere schip - het voorschip van 
de Pnnce Madog iets scherper gemaakt.

Fig. 2. Spantenraam Prince Madog.

IN D ELIN G
De Prince Madog heeft een enkel doorlopend 
dek, het hoofddek, met daarboven over een 
groot deel van de lengte een gecombineerd 
bak/brugdek en daarop een dekhuis van twee 
lagen.

De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:
• Voorpiek, voor waterballast
• Dwarsschroef- en sonarruimte, met aan de 

voorkant bovenin de kettingbakken.
• Accommodatie; in de daaronder gelegen 

dubbele bodem zijn voorin twee waterbal- 
lasttanks aangebracht, daarachter aan 
weerszijden van een pijpentunnel 3 x 2  
tanks voor brandstof, een kofferdam en 1 x 
2 tanks voor drinkwater.

• Machinekamer, met aan de voorkant aan 
SB de werkplaats en de machinekamer 
bergplaats en aan BB de schakelbordruim- 
te. Tegen het achterschot staan aan SB de 
brandstofdagtank en aan BB een tweetal 
smeerolietanks.
De dubbele bodem onder de machineka
mer heeft voorin drinkwater tanks aan SB 
en BB, met daartussen de transducerruim- 
te (die door een kabeltrunk met de labora- 
tona op de hoger gelegen dekken is ver
bonden) en vervolgens aan SB een 
zee-inlaatkast en de vuile olie tank en aan 
BB de beunkoeter en een lenswatertank.

• Bergplaats voor netten, boeien e.d.
Dit compartiment bevindt zich op een tus
sendek boven het achterste deel van de 
machinekamer en de droge achterpiek. In 
de bergplaats zijn verder o.a. onderge

bracht: drie powerpacks voor de hydrauli
sche werktuigen (BB), de sewage installatie 
(aan SB; voor zwart én grijs water) en de 
elektrische boiler voor de warmwatervoor
ziening,

• Hekcompartiment, met stuurmachineka- 
mer en in de zijden waterballasttanks.

De tankinhouden (98 %) zijn:
Dieselolie 60 m3.
Smeerolie 2 m3.
Vuile olie 4 m3.
Drinkwater 30 m3.
Lenswater 4 m3.
Sewage 4 m3.
Waterballast 30 m3.

Verder is er een antislingertank aangebracht 
op het bakdek, direct in front van het dekhuis.

Accommodatie
In het dekhuis op het bak/brugdek liggen 
voorin de hutten van kapitein (SB) en HWTK 
(BB), elk met een eigen toiletunit. Direct daar
achter bevindt zich het ‘droge’ laboratorium, 
met voorin een apart toilet. Achter de schacht 
zijn de AC/ventilatieruimte op hart schip en de 
noodgeneratorkamer aan BB gesitueerd.
Op het hoofddek liggen voorin drie hutten: 
aan SB die voor 2* WTK en l e stuurman, met 
een gemeenschappelijke toiletunit, en aan BB 
de hut voor de ‘pnncipal scientisf, het hoofd 
van de wetenschappelijke staf, met eigen toi- 
letunit. Vervolgens over de hele breedte 
messroom/dagverblijf, met daarachter aan 
BB de kombuis en proviandruimten. Aan SB 
bevinden zich hier een toilet, de wasserij en
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Fig. 4. Overboord zetten van het CTD-carrousel m et de side boom  (foto’s: Visser Den Helder).

een kleedruimte. Het achterste deel van de 
accommodatie wordt ingenomen door het 
'natte' laboratorium, op hart schip, en het che
misch laboratorium aan BB.
De accommodatie onder het hootddek omvat 
2 x 4  hutten, met per twee hutten een ge
meenschappelijke toiletunrt: voorin drie een
persoons en een tweepersoons voor de be
manning; achterin vier tweepersoons hutten 
voor de wetenschappelijke staf.

De accommodatie wordt verwarmd via het 
ventilatiesysteem, alsmede door elektrische, 
oliegevulde radiatoren.

V O O R Z IEN IN G EN  VOOR 
O N D E R Z O E K
Op het hek is een A-frame geplaatst, dat door 
hydraulische cilinders wordt bewogen en op 
afstand kan worden bediend. Het heeft een 
SWL van 5 t, de hoogte boven dek is circa
6,5 m en het bereik is ongeveer 4 m achter 
het schip.
Het A-frame is bestemd voor het uitzetten van 
apparatuur c.q. voor het plaatsen van semi- 
permanente meetapparatuur (die zo'n twee 
weken in zee blijft en dan weer wordt opge
haald) alsmede voor visserij-activiteiten.

Voor het behandelen van apparatuur is achter
op het bak/brugdek de zogenaamde ‘middle 
winch' geplaatst. Deze wordt hydraulisch aan
gedreven, heeft een trekkracht van 11 bij 100 
rn/min en een capaciteit van 300 m staal
draad van 14 mm.

Voor visserijactiviteiten zijn op het hoofddek 
twee Rapp trawllieren met gedeelde trom 
mels beschikbaar. Ook deze worden hydrau
lisch aangedreven; zij hebben een trekkracht 
van 9 ,5 1 bij 30 nVmin op de eerste laag tot 
2 ,8 1 bij 108 m/min op de buitenste laag. Zij 
bergen ieder 1000 m staaldraad van 18 mm.

De draden worden over blokken aan het A-fra- 
me buitenboord geleid.
Voor het opsporen van de vis is de Prince Ma- 
dog uitgerust met een 'scientific multi beam’ 
echolood. Men kan er ook mee bepalen om 
wat voor vis het gaat.

Voor andersoortig onderzoek zijn op het 
bak/brugdek aan SB, spant 17-20, twee lie
ren geplaatst, waarvan de draden via een blok 
aan een uitschuifbare cilinder ('side boom') 
buitenboord worden geleid. De hydraulisch 
bediende side boom heeft een maximale slag 
van 3 m, waarmee het blok zo’n 2,5 m buiten 
het schip komt. De SWL is 11.
De lieren zijn een hydrografische lier en een 
“CTD"-lier, beide fabrikaat Rapp en hydrau
lisch aangedreven. De eerste heeft een trek
kracht van 0 ,2 1 bij 100 m/mm op de buiten
ste laag en een capaciteit voor 1000 m draad 
van 4 mm; voor de andere lier zijn deze gege
vens: 0,9 t bij 51 m/min en 1000 m draad 
van 8 mm.
De CTCMier dient voor het buitenboord zetten 
van het CTDcarrousei, waarmee tot een diep
te van ongeveer 500 m watermonsters kun
nen worden genomen en onlme ‘Conductivity, 
Temperature, Depth’ van het zeewater kun
nen worden bepaald. Voor laatstgenoemde 
metingen zijn geleidende draden in de hijska
bels van de CTCMier verwerkt en zijn op de lie
ren sleepringen aangebracht voor het verder 
geleiden van de meetsignalen.

Voor het onderzoek van het oppervlaktewater 
wordt dit continu opgepompt naar het natte 
laboratorium, waar het vol automatisch wordt 
geanalyseerd (o.a. op zoutgehalte en helder
heid). De gehele installatie is in roestvrij staal 
uitgevoerd. De resultaten worden naar de 
computers in het droge laboratonum ge
voerd.

Met een akoestische 'current profiler’ wordt

met behulp van het Doppler effect de stroom 
richting op verschillende diepten bepaald.

Voor onderzoek van de zeebodem zijn drie 
systemen beschikbaar.
Als eerste een ‘sub bottom profiler', waarmee 
met (met een dieptebereik van enkele centi
meters) kan bepalen wat er net boven en net 
onder de bodem groeit, en verder ook de bo
demgesteldheid kan onderzoeken, alsmede 
de invloed die de visserij daarop heeft. 
Vervolgens is een 'pinger' systeem (transdu- 
cer) geïnstalleerd, waarmee men tot enkele 
decimeters de samenstelling van de bodem 
kan bekijken.
Voor hetzelfde doel, maar dan tot enkele me
ters diepte, kan een 'air gun’ worden gebruikt, 
die explosies achter het schip veroorzaakt.
De twee laatstgenoemde systemen werken 
akoestisch.

Voor meteorologisch onderzoek zijn windrich
ting- en windsnelheidmeters en sensoren voor 
de luchtvochtigheid in de voormast aange
bracht. De meetgegevens worden naar een 
centraal computersysteem geleid. Hetzelfde 
geldt voor de meetgegevens betreffende 
luchtdruk, temperatuur en zonnestraling.

De laboratoria zijn flexibel ingericht, zodat elk 
onderzoeksteam zijn eigen apparatuur snel 
kan monteren en demonteren. De laboratoria 
zijn tegen geluid en trillingen geïsoleerd.
Het natte lab, met een oppervlak van 29 m2, 
is voorzien van roestvrijstalen werktafels en 
heeft een non-slip vloer met ruim bemeten af
voeren overboord.
Het droge lab, met een oppervlak van 26 m2, 
heeft een speciale hoek waar de computer
systemen zijn geconcentreerd, die de meet
gegevens ontvangen, opslaan en verwerken. 
De gegevens van dit data management sys
teem zijn op verschillende plaatsen in het 
schip te bekijken. Ook staat het systeem via

Fig.3. Proefvissen (foto: Visser Den Helder).



satellietcommunicatie in verbinding met het 
computernetwerk van de Universiteit.

Het werkdek op het achterschip, ongeveer 
80 m2 groot, is voorzien van roestvrijstalen 
bevestigingspunten voor apparatuur, sjor- 
kommen en containerfittings voor een contai
ner van 3,048 x 2,436 m, alsmede van een 
hardhouten beschieting.

Voor diverse werkzaamheden op het achter
dek (maar ook voor provianderen en voor het 
bedienen van de machinekamer) is achterop 
het bak/brugdek een hydraulisch bediende At
las kraan met telescoop arm geplaatst, type 
140.1; het maximale lastmoment is 14 tm, 
de maximale last 2 t en het maximale bereik
11,5 m.
Op de bak zijn voor het dekhuis twee opstel- 
plaatsen voor (markeer)boeien beschikbaar. 
Voor het behandelen van de boeien is een hy
draulisch bediende Atlas knikarmkraan, type 
3008, geplaatst van 8 tm; de maximale last is 
2 1, het maximale bereik 6,5 m.
Met deze kraan wordt ook de werkboot, een 
Avon Searider, behandeld die op het topdek 
voor het stuurhuis is geplaatst. De werkboot 
is voorzien van een Mariner 40 PK buiten
boordmotor.

\
MACHINE-EMSTALLATIE
Voor de voortstuwing van de Prince Madog is 
een Wartsila hoofdmotor geïnstalleerd, type 
6L20C, van 1080 kW bij 1000 tpm. Via een 
flexibele koppeling en een Finnoy tandwiel
kast, reductie 4,05:1, drijft de motor een Fin
noy verstelbare schroef aan. Deze heeft vier 
bladen, een diameter van 2100 mm, en draait 
in een straalbuis. Met deze installatie wordt 
een dienstsnelheid van 12 kn bereikt.

De tandwielkast is van een PTO/PTI voorzien, 
waarmee normaliter een Stamford asgenera

tor, type MHC 534C van 300 kW, 440 V, 50 
Hz, wordt aangedreven.
De asgenerator kan ook als voortstuwings- 
motor werken. Hij wordt dan direct (d.w.z. wel 
via het schakelbord, maar apart van het 
boordnet) door de SB hulpset gevoed, terwijl 
de BB set het boordnet voedt.
Deze voortstuwingsmogelijkheid geeft het 
schip een snelheid van 8 kn en wordt gebruikt 
als ‘silent drive' om bij akoestische bodemme- 
tingen zo weinig mogelijk verstonngen te heb
ben. Verder dient hij in noodgevallen als tak e 
home’ installatie.

Elektrisch vermogen wordt, behalve door de 
asgenerator, geleverd door twee hulpsets en 
een haven/noodset:
•  De SB set bestaat uit een Cummins NTA 

140 (M)KK motor, van 305 kW bij 1500 
tpm, met een Stamford generator, type 
HCM 434 F13, van 330 kVA; deze set is 
voorzien van beunkoeling.

•  De BB set bestaat uit een Cummins 6CT- 
8.30 (M)KK motor, van 122 kW bij 1500 
tpm, met een Stamford generator, type 
UCM 274 E13, van 120 kVA; deze set 
heeft luchtkoeling, omdat hij in bedrijf moet 
kunnen blijven wanneer het schip in de ha
ven droogvalt.

•  De haven/noodset bestaat uit een Cum
mins 4BT-3.90 (M)KK motor, van 59 kW bij 
1500 tpm, met een Stamford generator, 
type UCM 224 F13, van 64 kVA; deze set 
is eveneens van luchtkoeling is voorzien.

Verder zijn er:
•  een walaansluiting van 100 A;
•  een 240 V schoon net voor gevoelige ap

paratuur;
•  een 24 V gelijkstroomnet.

Voorts zijn in de machinekamer o.a. geïnstal
leerd:

• een Alfa Laval brandstof separator;
• een K&R ballastpomp van 35 mJ/ti bq 25 

mwk;
• een zelfde pomp als algemene dienst 

pomp;
• een zelfde pomp als lenspomp;
• een K&R lenswaterremiger;
• een Hamworthy biologische sewage be- 

handelingsjnstallatie, waar - vooruit lopend 
op toekomstige regelgeving - behalve 
zwart water ook grijs water wordt behan
deld.

V E R D E R E  U ITRU STIN G
Het stuurgerei bestaat uit een Promac Stabilo 
flaproer, met hak, dat wordt bewogen door 
een Promac tweerams stuurmachine.
In het voorschip is een Celtic dwarsschroef 
aangebracht, met vier vaste bladen, diameter 
800 mm. Hij wordt aangedreven door een hy- 
dromotor van 150 kW en levert een stuw
kracht van 1,51,

Op het bakdek staat een Rapp hydraulisch 
aangedreven ankerlier, met twee nestenschij
ven en twee verhaalkoppen.
Op het achterschip is een Rapp kaapstander 
met een trekkracht van 2 1 geplaatst.

Het schip is voorzien van een Thorn Security 
branddetectiesysteem, met hittedetectoren in 
de machinekamer en rookdetectoren in de 
accommodatie.
Oe machinekamer heeft een Ajax Fire Protec
tion C02-blussysteem.
De algemene dienst pomp in de machineka
mer fungeert tevens als brandbluspomp.
De K&R noodbluspomp van 35 m3/h  bij 25 
mwk is opgesteld in de boegschroefruimte.

Als reddingmiddelen zijn een Zodiac rescue 
boot geplaatst, achter op het brugdek aan 
BB, onder een Schat-Hardmg kraan, alsmede 
vier RFD opblaasbare vlotten, elk voor 10 per
sonen, op het topdek voor het stuurhuis.

De navigatie- en communicatie-apparatuur in 
het stuurhuis is geleverd door Radio Holland 
Marine en omvat o.a.:
• Plath gyro/autopilot;
• Furuno Sband en X-band radars;
• Furuno elektronische kaart systeem;
• Furuno DGPS;
• Trimble DGPS;
•  Furuno echolood;
• Walker Marine Aquaprobe log;
• Inmarsat B en C;
• SP Radio transceiver;
• SP Radio VHF sets, 2 x;
• Nokia GSM transceiver;
• Toshiba GSM fax;
•  Furuno fax;
•  Furuno Navtex.Fïg. 5. Hoofdmotor en brandstofverdeelkast (foto: Visser Den Helder).
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K N M I door B ru ce P a rk e r

How does the wind Generate 
W aves?
Part 1

Nothing embodies the drama of the sea more than waves. To the average person, the images evoked are probably those of 
huge waves crashing onto a beach during a storm. To the recreational boater, ft may be remembering the jarring rhythm of 
the boat’s bow banging down onto the next set of wave crests and the resulting spray as you headed for (he comfort and dry
ness of the dock. To the mariner, it may be the memory of tons of water crashing onto the deck of the cargo ship, and per
haps of fear as the captain kept changing course and speed in an effort to keep the vessel in a position where a huge wave 
could not turn it over or break it in two.

T  tough it has always been obw- 
Gus that waves were caused by 
fee wind, it may be surprising to 
learn that we still do not com
pletely understand how the wind 
blowing over a smooth flat wa

ter surface can generate waves and how 
these waves car? sometimes grow to heights 
of 50 or even 100 feet. When oceanogra
phers say something is “not completely un
derstood", what they really mean is feat they 
don’t yet have a reliable mathematical model 
that can accurately predict what will happen in 
the real world for all conditions. Even when a 
mathematical model does work well, it may 
not be easy to translate the mathematics of 
the model into physical terms that are easily 
described and understood. That being said, in 
this column we will try to explain how fee wind 
generates waves, hopefully in physical terms 
that make sense.

Lefs start wife the most basic idea, i.e., the 
idea of a wave. In previous columns we have 
talked about an oscillation, such as a pendu
lum oscillating back and forth. A wave is 
merely an oscillation feat does not stay in one 
place, but moves along or through some 
medium - for example, along a string, through 
fee air, or along fee water’s surface (there are 
many kinds of waves in nature). If a taut string 
is plucked, and a point on that string moves 
up and down, feat point is oscillating, but if 
fee up and down motion moves along fee 
string away from the point where it was 
plucked, feat is a wave.

For an oscillation or a wave to occur there 
must be a motionless at-rest position where 
all fee forces are in balance (in equilibrium), 
and when we upset this balance, there must 
be a restoring force that will try to bring it 
back to fee equilibrium position. Suppose we 
have a ball attached to a string hanging mo 
tionless (i.e. a pendulum). We hit fee ball to

fee left, and its inertia carries the ball further 
to fee left and fee string forces it to move up
ward against fee force of gravity (figure 1). 
Gravity, fee restoring force, eventually slows 
fee bail down until it stops at fee maximum 
height of its swing, and then pulls it downward 
again. The ball moves back tot he right to
ward fee original point of equilibrium (fee point 
where it was when originally motionless). 
However, wife little friction to stop it, the ball's 
inertia carries it right past this equilibrium 
point, moving to fee right and once again up
ward against the force of gravity, which ag3in 
slows it down and pulls it down and back to 
fee left. Because there is very little friction in 
this system (mostly fee friction of fee air on 
the ball moving through it), fee ball comes to a 
complete stop at the equilibrium position only 
after many oscillations.

Water sitting in a tank (or in an ocean basin) 
wife no external forces pushing on its surface,

I
will also te  in an equilibrium position, i.e., mo 
tsonless with a fiat surface, if something 
moves fee water away from this flat equilibri
um position, there are two restoring forces 
feat will work to make fee water surface flat 
again: surface tension and gravity. If only a 
very small part of fee water surface (less than 
an inch) is bent (and stretched) then it will be 
flattened out again by fee water’s surface ten
sion (due to the attraction of fee water mole
cules for each other).

If a larger portion of the water is bent, and a 
portion of water is moved vertically above the 
equilibrium level (above fee original flat sur
face), gravity will pull fee water back down. If 
fee water is pushed down below fee equilibri
um level, causing a depression in the surface, 
then water pressure will force it back up. This 
water pressure is due to the gravity pulling 
down on fee water around the depression. In 
all these cases, once fee water starts moving

M ax. Height 
o f  Swing

Gravity
(restoring

force)

Equilibrium 
(at rest) 
Position

Figure 1. A simple oscillating pendulum. See text fo r explanation.
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Figure 2. A simple propagating waterwave with the water particle orbits shown

Figure 3. Terms describing a simple water wave. The wave period  is the tim e is takes fo r one com
plete wave cycle to pass by a point.

back toward the equilibrium position, the iner
tia of the water will carry the surface past the 
equilibrium level, there being little friction to 
slow it down right away.
But in this case, the water surface does not 
just go up and down at that one location. This 
up and down motion of the surface propa
gates as a wave away from that location. The 
reason the change in shape of the water sur
face (i.e., the wave) moves along the water 
surface away from the location where the 
original disturbance took place, is that water 
particles were also pushed horizontally, in ad
dition to vertically, forward and then back
ward. Individual water particles oscillate about 
their own equilibrium positions. As they inter
act with their neighbouring particles they 
transfer some energy to them. Those parti
cles in turn interact with other neighbounng 
particles and transfer energy to them, and so 
on (Figure 2). In fact, these water particles ac
tually oscillate in two dimensions, moving in 
(almost) perfect vertical circles (usually re
ferred to as particle orbits).

After a complete cycle of the wave, each par
ticle comes back to (almost) where it started 
one cycle earlier. This is clear when a float is 
on the water surface. When a wave goes by, 
the float moves forward as it moves upward, 
and then it moves backward as it moves 
downward. One also notes in Figure 2 that the 
wave has an effect on the water column be

low it. The circular particle orbits become 
smaller as one goes deeper, disappearing at 
a location of no wave motion at a depth equal 
to approximately half the wavelength. (If the 
water is too shallow for a location of no wave 
motion to occur, this shallow wave will have el
liptical particle orbits, as well as other differ
ent characteristics, which we will look at in a 
later Physical Oceanography column.)
A key point to remember is that it is the shape 
of the water surface (and the energy) that is 
propagating away, not the water particles 
themselves, {‘almosf was used twice in the 
previous paragraph because, to be very pre
cise, there is a very, very small transport of 
water forward with each wave cycle, but this 
is insignificantly small compared with the 
speed of the propagating shape of the sur
face.)
At this point we should define some terms re
lated to waves (some of which you probably 
have already seen before), which are illustrat
ed in Figure 3. Note, however, that the wave 
shown in Figure 3 is an idealized wave (or one 
component making up a wave). The highest 
point that the water surface reaches is the 
crest of the wave; the lowest point is the 
trough. The difference from trough to crest is 
the wave height. The distance from one crest 
to the next crest, or from one trough to the 
next trough, is the wavelength. As the wave 
propagates by a point, the time it takes one 
wave cycle to pass by that point (i.e., the time

it takes between the first crest passing the 
point and the second crest passing that 
point) is called the wave period. The inverse 
of the period is the frequency of the wave; 
i.e. how many cycles of this wave pass by in 
a second. The speed at which a wave trav
els, its wave speed or celenty is equal to its 
wavelength divided by the wave period. This 
is different from, and much greater than, the 
speed of individual water particles.

So how does the wind generate waves and 
make them grow? tfs obvious how the wind 
pushes on the sails of a sailboat. But what can 
the wind do to a glassycalm flat sea surface? 
How can the wind move the water surface 
and change its shape? There are two possible 
ways. The first is through the friction of the 
horizontally-flowing air particles in the wind 
rubbing against the water particles in the wa
ter surface (this wind stress is a force tangen
tial to the surface). However, when the wind 
blows over any surface, including water, the 
movement of the air particles is not simply 
parallel to the surface. The flow of air is turbu
lent, meaning that there are swirling eddies of 
various sizes and thus chaotic vertical move
ments of the air particles (which produce a 
force perpendicular to the water surface). The 
second way that the air can move the water 
surface is through the vertical pressure of the 
air particles, either moving downward (push
ing on and lowering the water surface) or 
moving upward (creating a reduced pressure 
that lifts the water surface). The question then 
is what role does either the frictional stress or 
the pressure (or both) play, first in generating 
waves and second in making them grow?

'D r. Bruce Parker is Chief o f the Coast Survey 
Development Laboratory o f the National 
Ocean Service, NO/M.
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Wij Vragen
< • Opleiding: Scheepswerktuigkundige B/C o f gelijkwaardig.

• Ruime ervaring in onderhoud en reparaties van scheepsdieselmotoren.
• Gewend zijn le iding te  geven en mensen te  motiveren.
• Duidelijk kunnen rapporteren.
• Stressbestendig en in itia tie frijk .
• Kennis van de Nederlandse.de Engelse en bij voorkeur de Duitse taa l in woord en geschrift.
• Leeftijdsindicatie: vanaf + 35 jaar.
• Bereidheid om bij gelegenheid buiten de normale w erktijden te  werken en incidenteel in het 

buitenland.
• W oonachtig binnen een straal van 35 km van Zoetermeer.

WI] Bieden
r  • Een u itdagende, dynam ische en ze lfs tand ige  fu n c tie  in  een groe iend bedrijf.

Goede p rim a ire  en secundaire a rbe idsvoorw aarden (onder andere: s tud iem oge lijkheden , 
dee lnam e aan fab rieks tra in ing en . een bedrijfsw agen, etc.)
Een p re ttig e  w erksfeer b innen een in fo rm e le  o rgan isa tie .

rO LLO
MAN Rollo Is een dynamische 
handels- en service onderneming 
met leveringsprogramma's voor 
scheepsvoortstuwing, 
energievoorziening en Industrie.

De afdeling Service is "Authorised 
Repair Shop" voor MAN B&W, 
MAN en GUASCOR en is met een 
team van ongeveer 15  service 
engineers voornamelijk In 
Nederland actief met onderhoud 
en reparaties aan 
scheepsdieselmotoren en 
stationaire diesel- en gasmotoren.

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

Ind ien  u be la ngs te llin g  heb t voor deze fu n c tie , verzoeken w ij u zich b innen 14 dagen sch r ifte lijk  te  
w end en  t o t  m evrouw  J.Y. de Jong. A utho rlz*d  ft«pa)> t h s p

http://www.bakker-sl.nt
mailto:repair@bakker-sl.ni
mailto:irrfo@bakker-repair.nl


Hardinxveld-Giessendam 
Tel. 0184-67 62 62 Fax 0184-67 62 67

VAN DE GIESSI
S T R A A L B U IZ E N
Kw aliteit in gesp ecialiseerde  
producten

De afgelopen jaren werd 
onze kennis en ervaring 
toegepast voor de bouw van 
diverse schepen, zoals droge 
ladingschepen, container
schepen en geavanceerde chemicaliëntankers.
Schip, totale technische uitvoering evenals de laad/los en 
pijpleidingsytemen worden door de eigen ontwerp
afdeling opgezet en zo mogelijk, in eigen huis 
gefabriceerd. De hooggekwalificeerde medewerkers met 
drang tot vernieuwing en fuctionaliteit maken van Breko 
een mnovaartief en volwaardig bedrijf.

r >

BREKO
nieuwbouw b.v.

Breko is een 
veelzijdig bedrijf
dat gespecialiseerd is 
in het bouwen van 
schepen voor 
binnenvaart en

Gunstig 
aan de druk 

n Merwede 
tussen de 
wereldhaven

en het

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

1927

B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
, Sim plex-Com pact-Seals
■ Simplex-Compact-Fin stabilizers 
. Sim plex-Com pact-Steering gears 
. Simplex-Compact-Bearings
. Sim plan-M echanical Seals 
. Centrax-Bulkhead Seals 
. S terntube and stern tube bushes 
. Turbulo-Separators 

M ASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH  
. Deckm achinery 
. Shiplifts and slipway w inches 

NEUENFELDER M ASCHINENFABRIK GmbH  
. Shipcranes

JAHN EL-KESTERM AN N  GETRIEBEW ERKE BOCHUM  GmbH
Dredging gearboxes 
Propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERU NG UND AUSBAU GmbH

. A ccom m odation system  and w etunits
'K t m r t  + ' trcJiTr X m lU * W ÊÊÊÊtÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

• Booster m odules
D ECKM A HAM BURG GmbH WÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi

• Oil con ten t m eters
EUCARO BUN TM ETALL Gm bH V H M H H H H H B H

• Cunifer pipes and fittings 
MOHR HEBETECHNIK GmbH

• Blocks, hooks and shackles
• Fairleads and  haw se holes

W INEL |WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
• Tank ven t check valves
• V entilation cowls, pressure vacuum  valves
• W atertight doors
• Hydraulic w atertigh t sliding doors
• Shell doors
• Scuppers, flam e arresters and deck caps
• Emission control
> Remote valve control

TAN KSYSTEM  SA  W ÊÊÊÊÊÊÊH ÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
• Herm etic Ullage, T em perature and 

interface detectors
• Herm etic deck valves and load sam plers

JETS VACUUM  A S W ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
• Vacuum  to ilet system s
> Sewage trea tm en t p lan ts
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ H
■ Pum ps and Hydrophore system s 

W EARD ALE STEEL (W olsingham ) Ltd.
> Steel castings and steel fabrications

B.V. Technisch Bureau 

U ITTEN BO  GAA RT
Brugw achter 13 -  3034 KD  Rotterdam  
Telefoon: 010 - 411 46 1 4 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

mailto:info@tbu.nl


P r o d  u c t  info

Prisma releases new software version for DI-4C
Swedervbased Prisma Tekmk AB an
nounces a new software version 3.25 for 
their computerised crankshaft deflection 
indicator DWC. The upgraded version 
contains several new features which are 
very useful when measuring crankshaft 
deflection, thus avoiding expensive engi
ne failure.

The new software gives the engineer a 
powerful tool to evaluate and compare 
deflection data by transferring the meas
urements from the Dl instrument to a

standard PC. While graphic pages and 
printout possibilities have been available 
also in previous versions of DWC, new 
features include:
• Graphic page for comparing up to 

six measurements/dates at the sa
me time

• Choice of three languages: English, 
German, Spanish

• Detailed diagram scale down to 
50/1000 mm (previously 
200/1000 mm)

• Engine folders and sub-folders auto

matically created with ship folder
• Manual input of data, making it usa

ble also for the standard DW model
• The transfer dialog box uses “CD- 

player" on-screen buttons
• Fully compatible with Windows 

95/98/Me/2000/NT

While the software primarily is intended 
for the computerised instrument DWC, 
also the norvPC version DW can take ad
vantage of the manual data input feature 
in this new software upgrade.

The new software version 3.25 is inclu
ded in all delivenes of the Deflection Indi
cator DWC and may also be downlo
aded for free at www.prismateknik.com.

For more information:
Prisma Teknik AB, Roger Petersson,
Box 5, SE-543 21, TIBR0, Sweden.
Tel: +46.504.40040, 
fax: +46.504.14141, 
email: info@prismateknik.com, 
website: www.prismateknik.com

M o d u lair opgebouw de filter/reduceer-com binatie
Een compleet modulaire opbouw, ge
bruikmakend van een universeel aansluit- 
blok: daar draait het allemaal om bij de 
nieuwe filter/reduceer-combinatie met 
geïntegreerde explosieveilige solenoids 
en veiligheidsventielen die thans door

Astro Controls B.V. gepresenteerd 
wordt. Het betreft hier de Impact 2000, 
een bijzonder degelijk product van het 
Engelse fabrikaat Midland. Met deze ge
heel m RVS 316 ot messing uitgevoerde 
unit biedt men een interessant alternatief

voor de gebruikelijke losse componen
ten. Door de uitgekiende samenstelling 
wordt ermee een aanmerkelijke verkor
ting van de installatietijd bereikt; daar
mee zou volgens de fabrikant een kos
tenbesparing tot zo’n 30% zonder meer 
haalbaar zijn. Extra pijpverbindingen of 
fittingen zijn niet meer nodig, terwijl het 
uiteindelijke resultaat veel robuuster, 
compacter en aanzienlijk lichter is.
De complete Impact 2000 combinatie is 
opgebouwd uit een aantal beproefde 
componenten; de kleppen en direct of in
direct werkende magneetventielen, fil
ters en reduceerventielen worden met el
kaar verbonden met behulp van een 

universele aansluitmodule en direct op 
de stuurklep gemonteerd. Elke unit 
wordt volledig geassembleerd en getest 
geleverd, zodat hij direct ingebouwd en 
toegepast kan worden. Er gaat dus geen 
tijd verloren met het ontwerpen, terwijl 
ook geen onderdelen op voorraad ge
houden hoeven te worden. Alle compo
nenten van het Impact 2000 systeem

zijn geschikt voor industnele toepassing 
en kunnen probleemloos in een explosie
gevaarlijke omgeving worden ingezet. Ze 
zijn voorzien van de relevante Cenelec, 
Nema, UL en CSA goedkeuringen. De 
units kunnen in combinatie met alle gang
bare pneumatische besturingen worden 
gebruikt.
De Impact 2000 systemen worden in 
twee afmetingen geleverd, te weten 
1/4’en 1/2”, met een Owaarde van 
resp. 1.00 en 3.50; integratie in grotere 
klepsystemen (3/4”en n  is mogelijk. De 

corrosie- en zeewaterbestendige units 
werken volledig smeringvrij en vergen 
geen speciaal onderhoud.

Voor nadere informatie:
Astro Controls B.V., 
postbus 2099,
2400 CB Alphen a/d Rijn.
Tel: 0172.424247, 
fax:0172-477500, 
email: sales@astro.nl

Bij de Im pact 2000 van M idland zijn geen extra pijpverbindingen o f fittingen  
meer nodig, terw ijl het uiteindelijke resultaat veel robuuster, com pacter en 
aanzienlijk lich ter is.

http://www.prismateknik.com
mailto:info@prismateknik.com
http://www.prismateknik.com
mailto:sales@astro.nl


Furuno novelties Visual Integrated 
System in CCTV

Furuno will present novelties at Europort 
2001 (Europa Hal stand 01.10%) within 
both maritime Navigation and Communi
cation equipment, with extra focus on 
equipment fulfilling the new demands un
der SOLAS Chapter V. as weli as Integra
ted Bridge System concepts.
Furuno will have World premiere for Voy
age Data Recorder (VDR) model VR-

5000 and Automatic Identification Sys
tem (AIS) model AS-100, strengthening 
safety and efficiency at sea.
Further, we present the revolutionary Sa
tellite Compass model SC-60/120, se
curing accurate and steady satellite ba
sed heading information for shipborne 
equipment.

Within Bridge Integration we will present 
the VOYAGER Integrated Bridge System 
concept, now with Engine monitoring ca
pabilities and nicely updated 120 deg. vi
sual ship simulator connected, enabling 
virtual presentation of navigation conduc
ted on the IBS system.

On the communication side we present 
FELCOM 82, Furuno’s new Inmarsat B 
Satconi, with integrated 64 kbps High 
Speed Data (HSD) modem and colour 
LCD TFT Terminal unit.

L ,  r >  1

A new compact GMDSS console model 
RT-1800 with new DSC and latest INM-C 
equipment will also be present in the 
communication area.

This year our stand will again be manned 
by representatives from Furuno’s Subsi
diary companies as well as National 
Agents, which will enable visitors to be 
serviced by Furuno staff with 'local' Na
tional knowledge.

For more information:
Furuno European Branch Office, 
Hammerholmen 4448,
DK-2650 Hvidovre, Denmark.
Tel: +45.36.774012, 
fax: +45.36.778558, 
e-mail: mail@furuno-ebo.com, 

www.furuno.co.jp and www furuno.com

AEGIR-Marine BV is proud to officially in
troduce the HERMS Scan Visual Integrat
ed System (V.I.S.) in CCTV for the 
BeNeLux market at the Europort 2001. 
AEGIR-Marine BV represents HERNIS 
Scan Systems in the Benelux. HERNIS is 
the world leader in Closed Circuit Televi
sion (CCTV) for offshore, marine, naval 
and shore-based installation.
As a system supplier, HERNIS can guar
antee turnkey projects and accept full 
system responsibility. As CCTV is more 
and more recognised to be an important 
part of an integral safety management, 
V.I.S. is the logical next step. The HER
NIS V.I.S. is able to integrate video and 
audio with other systems of the safety 
system. It can be linked into the fire and 
gas detection system; the engine rooms 
control system or the access control 
system. With its link to a local PC net
work, V.I.S. can be controlled from any 
location on board the ship or plant, with
out the need of separate keyboard con
trol systems. Different access levels can 
guarantee that only those responsible 
can gain access to certain camera sta
tions. The software supporting V.I.S. is 
developed in house by HERNIS in order 
to guarantee trouble free operations. 
Furthermore, it is possible to have pre-

PCC Wouter Witzel, fabrikant van rubber- 
beklede en high performance vlinder- 
kleppen o.a. voor de scheepsbouw, 
heeft haar activiteiten tn deze markt uit
gebreid.

In samenwerking met de Duitse fabrikant 
Cramer Hydraulics levert PCC Wouter 
Witzel sinds kort volledig geautomati
seerde hydraulische afslurtersystemen 
voor alle bekende scheepstypes.
Deze systemen omvatten vlinderkleppen 
en aandrijvingen, electrisch/hydrauüsche 
pompiinrts, besturingskasten en mimic- 
panelen.

De wereldwijde verkoop van deze syste
men vindt rechtstreeks plaats vanuit de 
fabriek van F*CC Wouter Witzel te Losser,

set positions for each camera as weH as 
text messages or audio integrated into 
the system. Therefore, V.I.S. is an active 
system, which does improve safety con
siderable as well as minimizes the 
changes of mistakes by operating staff 
in a distress situation.
Another important advantage of HERNIS 
equipment in general is the unique mufti 
cable. This single cable ensures proper 
operation of the system by transmitting 
video, audio and controls. Therefore, a 
considerable saving on cabling and in
stallation costs can be achieved. The 
camera stations of HERNIS do not have 
any exposed cables and the pan & tilt 
cameras do have an electro-magnetic 
break to protect gears against vibra
tions.
Last but not least, HERNIS offers com
plete and unbeaten documentation to all 
her supplies, which are ready for the end 
user, saving time and costs for installers 
and sub contractors. Needless to men
tion that the trained and experienced ser
vice staff of HERNIS can guarantee 
worldwide support, around the globe and 
around the clock.
AEGIR-Manne BV and HERNIS Scan Sys
tems will be delighted to welcome you 
on stand 01.1057A in the Europa Hall.

of via PCC verkoopkanalen resp. distribu
teurs in de scheepsbouw landen. 
Gedeelten van deze hydraulische syste
men en andere producten van PCC Wou
ter Witzel zijn te zien tijdens de Europort 
2001 op stand nr. 01.1040.

Voor nadere inlichtingen:
PCC Wouter Witzel,
Enschede
Tel: 053.5369536,
fax: 053.5369536,
email: p.deruiter@wouterwitzel.nl

Geautomatiseerde
hydraulische
afsluitersystemen

mailto:mail@furuno-ebo.com
http://www.furuno.co.jp
mailto:p.deruiter@wouterwitzel.nl


Studie van Notens Jean-Luc Ledoux 
Rue Cadastre, 45 - 5060 Sambreville (Tamines)

OPENBARE VERKOPING 
van 4 VRACHTBOTEN

van “S p o e t n i c k  s a ”

op DONDERDAG 29 NOVEMBER 2001 om 14.001 
ter Studie van Notaris Jean-Luc Ledoux

“KENAVO”
: tankschip voor bevoorrading binnenschippers 

: 1954
: Van Vlaardingen a Gouderak

■ Qtoal
lengte 17,72m; br. 3,68m; 42,823t.

: diesel motor “D ar, 96 CV 
pompen - elektrisch aangedreven,

50m leiding; kleine kraan;
: - stookolie: 2x 10000 L, 2x 6500 L
- o lie : 3000 L voor gebruikte olie
- water: 10000 L en 3000 L drinkbaar water 

: magazijn 7m

type
bouwjaar
werf
construct.

I aandrijving 
j uitrusting

tanks

stuurhuis

“GRAZIELLA C"
| type : zonder motor, gebruikt als woonboot of

opslagruimte 
\ bouwjaar : 1921
I werf : Scheepswerf Industrie Alphen a/d Rijn
I c o n s tru c t.  : vastgeklonkens staal,

lengte 30t04m; br. 7,40m; 196,670t.
I uitrusting : dubbele bodem met tank 

tank : - stookolie; 118000 L
I compositie : salon en eetruimte, keuken, bureau,

bdk, wc, 2 slaapkamers + 3 slaapkamers in 
het ruim, show room, stockageruimte

ty p e  
bouwjaar 
werf 
construct

“ALTAI"
; zelfaangedreven bevoon-adingstanker 

; 1928 
; Langeraar (NI)

: vastgeklonken staal, 
lengte 19,43m; br. 3,90m; 34,7981 

I aandrijving: diesel motor “Volvo", 258 CV 
I uitrusting : ingebouwde tank; elektrisch aangedreven 

pompen, 50m leiding;
| tanks : - stookolie: 4x 10000 L,
J - water: drinkbaar water 3000 L 
I stuurhuis en bergruimte

“GRAZIELLA"
: Spits zonder motor, gebruikt als woonboot 

of opslagplaats 
: 1925
: STE A LOYD MOSA Cheratte 

; staal;
lengte 38,50m; br. 5,06m; 49,005t.

: pompen voor het leegtanken; kraan 11.;
: - stookolie: 2x25000 L 

compositie : salon en eetruimte, keuken, bureau,
bdk, 2 slaapkamers, show room (in afwerking)

type

I bouwjaar 
] werf 
( construct

uitrusting
tank

VERKOOPSVOORWAARDEN
te bekomen op de 

Studie van Notaris Jean-Luc Ledoux 
tel. +32 (0)71 -77 12 91 - fax +32 (0)71-76 03 49

CATALOGUE/FOTOFOLDER
op aanvraag en op onze WEBSITE: 

www.troostwiik.be

I BEZICHTIGING : enkel op afspraak,
GSM +32 (0)475-82 59 96 - Dhr. Curvers

TROOSTWIJK N.V.
Gen. Lemanstraat 58. b. 4, 
2600 ANTWERPEN 
tel +32(0)3-2876262 

I fax +32(0)3 - 287 62 63

Heyzel Esplanade, PB 89,1 
1020 BRUSSEL I 

tel. +32(0)2 -478 90 50 l 
fax +32(0)2-47841141

TROOSTWIJK
m a k e la a rs  in , e n  s c h a tte rs  van  m a c h in e s  en  in d u s tr ië le  

O b je k te n

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring 
duizenden problemen opgelost

• werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veef onderhoud

• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen, 

vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis

• conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

• torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
• metaalkundig onderzoek

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

Van Gog Van Rijsbergen advocaten |

A t t o r n e y s  a t  L a w  

f o r

S h i p p i n g ,

F o r w a r d i n g ,

R o a d  t r a n s p o r t ,  

a n d  C u s t o m s  a f f a i r s

N a u tic a l  advisor: captain  H .A .  G u ijt

Uitstraat 63.

3201 EN Spijkenisse. Telephone 00-31(0)181 - 611677 

Rotterdam-Europoort Area, Fax 00-31(0)181 - 623226

The Netherlands E-mail: mailOvangoglawyerynl

member of EUROJURIS a european economic interest group of
INTERNATIONAL law-oHices throughout europe

http://www.troostwiik.be
http://www.technofysica.nl


Holland Marine Services Amsterdam B.V. 
Biological Sewage Treatment Plants 
Europort 2001 Stand no. 05.5020

■ i t -
S lu d i« b u r« o u

delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

Wij beschikken over volgende com putersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.

dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19-F ax : +32/3/710.58.11
E-mail: infoCcödme. be 
Web: http://www.dme.be

SCHEEPSWERF
MACHINEFABRIEK

DE GREUNS B.V.
Officieel dealer 
Detroit 
Diesel/MTU 
Service en 
reparatie van 
alle diesel-

Sectiebouw 
Nieuwbouw en 
reparatie 
Straalbuizen, 
roeren en 
schroefassen

Greunsweg 21, 8937 AN Postbus 734, 8901 BM Leeuwarden, 
Tel.: (058) 215 01 05, fax: (058) 213 37 30, email: greunsQgreuns.nl

ROMETELTRADE B.V.
POSTBUS 380 1900 AJ CASTRICUM 

TELEFOON (0251) 65 73 49 
TELEFAX (0251) 67 15 55

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GUNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A 60  SCHOTDOOR VOERINGEN

____________  KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONS
K M E  CUNIFER-10 BUIZEN & FITTINGEN
--------------------  OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

A  F.F.A. SCHÜLZE GMBH
COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN 

S C H U L Z E  VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

WISKA HOPPMAN & MULSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERUCHTING, 
ZOEKLICHTEN, VAR1TAIN» MULTI-GANG CONTAINER-SOCKET-SYSTEM

http://www.dme.be


Rise-systeem goedgekeurd voor Britse Marine

Het systeem wordt inm iddels toegepast voor het brandwerend afdichten van 
kabel-en pijpdoorvoeringen aan boord van het ultram oderne marineschip RV 
“Triton"

Het RISE-systeem van Beele Engineering
B.V. dat wordt toegepast voor het brand
werend afdichten van kabel en buisdoor- 
voeringen, is goedgekeurd door het En
gelse Ministerie van Defensie conform 
de Naval Engineering Standard NES510. 
De goedkeuring geldt voor kabeldoor
voeringen aan boord van alle Britse mari
neschepen. Voorafgaand aan de goed
keuring werd het RISE-systeem 
onderworpen aan een groot aantal tests. 
Naast brandtesten werd het systeem on
der meer getest op trillings- en schokbe- 
stendigheid, drukbestendigheid tot 2,5 
bar na een één uur durende brandtest 
conform de IMO A.754Ü8) standaard, 
temperatuurswisselingen, kunstmatige 
veroudering, chemische en biologische 
bestandheid en elektromagnetische 
compatibiliteit.
De Britse marine heeft het RISE-systeem 
inmiddels geïnstalleerd aan boord van 
een groot aantal marineschepen waaron
der de HMS Nottingham, HMS Glouces- 
ter en de nieuwe Riverk[asse schepen 
HMS Severn, HMS Mersey en HMS Tyne. 
De korte installatietijden zijn te danken

aan het systeemontwerp, dat bestaat uit 
brandbestendige beschermslangen die 
in de lengterichting zijn doorgesneden en 
eenvoudig om kabets worden gelegd. 
Wanneer de door te voeren kabels op 
deze manier zijn 'ingepakf, wordt de 
overblijvende ruimte opgevuld met losse 
beschermslangen. Tot slot wordt de 
doorvoering aan beide zijden afgesloten 
met een 2 cm dikke laag brandbestendi
ge FIWA kit. De kit is waterafstotend en 
gasdicht en verzekert een waterdichte 
afdichting. De waterdichtheid van de kit 
ligt op een niveau van 2,5 bar. 
Kenmerkend voor het RISE-systeem is 
dat de slangdelen en de FlWfrkit bij ver
hitting of blootstelling aan vuur expande
ren tot ca. het vijf- tot tienvoudige van het 
oorspronkelijke volume. De rubberen 
schuimmassa die hierbij wordt gevormd, 
zorgt voor volledige afdichting en be
scherming tegen vuur, hitte en giftige en 
corrosieve gassen. Uit brandtests vol
gens IMO (International Maritime Organi- 
zation) Resolution A.754Ü 8) blijken 
RISE kabel- er buisdoorvoermgen ruim
schoots te voldoen aan de A60norm.

Het systeem is gecertificeerd door Ame
rican Bureau of Shipping, Lloyd's Regis
ter of Shipping, Bureau Veritas, Det 
Norske Veritas, Korean Register of Ship
ping, Transport Canada, US Coast 
Guard, Registro Italiano Navale, Germani
scher Lloyd, China Corporation Register 
of Shipping, China Classification Society

en Nippon Kaiji Kyokai.
Voor informatie:
Beele Engineering, Beunkdijk 11, 
7122 NZ Aalten.
Tel: 0543.461673, 
fax: 0543.461786, 
e-mail; info@beele.com, 
website: www.rise-systems.com

Prefab-leidingwerk voor Koersk-project

Prefab-leidingwerk voor het Koersk-project.

Pipingcare, gespecialiseerd in de engi
neering, levering en assemblage van pre
fab leidingwerk, heeft meer dan 6,5 km 
geprefabriceerd leidingwerk geleverd

aan Mammoet voor 
het Koersk-project. 
Mammoet verzorg
de, in samenwerking 
met Smit Internation
al, eind september/ 
begin oktober 2001 
de berging van de 
vorig jaar gezonken 
Russische atoomorv 
derzeeër de Koersk 
met behulp van een 
speciaal hiervoor ver
vaardigd ponton met 
26 hijsunits aan 
boord. De hijsunits 
op het ponton wer
den middels hijska
bels verbonden met 
de gezonken onder
zeeër. Het door Pi
pingcare geleverde 
prefab leidingwerk 

wordt gebruikt om de 3584 stikstoffles- 
sen op het ponton met elkaar te verbin
den. De 3584 flessen zijn verdeeld over 
28 zogenaamde open topcontainers

(waaronder 2 reservecontainers). in elke 
container staan 8 rekken opgesteld met 
stikstofflessen en elk rek bevat 16 fles
sen met een inhoud van 50 liter en een 
druk van 200 bar stikstof. Elk flessenrek 
is gekoppeld aan een speciaal voor deze 
toepassing ontwikkeld connectieblok. In 
elke container zijn telkens 4 connectie- 
blokken door middel van hoofdleidingen, 
met een diameter van 65 mm en een 
wanddikte van 8 mm, verbonden aan het 
hoofckonnectieblok voorin de container. 
Zo’n hoofdconnectieblok staat vervol
gens door middel van slangen in verbin
ding met één van de pluniercilinders aan 
dek, die zijn opgesteld per 4 rondom de 
26 hijsunits. Alle, door Pipingcare, gepre
fabriceerde leidingen zijn voorzien van 
een zogenaamde walform+-verbinding. 
Voor deze nieuwe verbindingswijze is ge
kozen vanwege de snelheid waarmee 
een dergelijke verbinding kan worden 
aangebracht op een leiding in vergelij
king met een conventionele laskoppe- 
ling. Pipingcare heeft reeds zeer goede 
ervaring met dit type verbinding bij hy
draulische toepassingen. Het toepassen

van deze verbinding bij zo'n groot project 
met meer dan 25.000 walform+-verbin- 
dingen voor stikstof is echter geheel 
nieuw. Verder leverde Pipingcare voor dit 
project 560 kogefafsluiters met bouw- 
grootte 50. Speciaal voor dit project zijn 
de kogelafsluiters voorzien van roest- 
vaststalen kogels en speciale afdichtin
gen die bestand zijn tegen stikstof. Ook 
beschikken de kogelafsluiters over een 
lage defusie. Alle leidingen tot en met 
een diameter van 38 min zijn vervaar
digd van hogedrukpijp. Dit geldt ook 
voor de hoofdletdmgen, met een diame
ter van 65 mm en een wanddikte van 8 
mm, die bovendien geel gechromateerd 
zijn. Elk stukje geprefabriceerd leiding
werk is voorzien van een Lloyds-keur- 
meris en tevens wordt een 3,I.B.-certifi- 
caat meegeleverd voor het complete 
leidingsysteem.
Meer informatie:
Pipingcare B.V., De Amert 120,
5462 GH Veghel.
Dhr. M. Legius, tel: 0413.362200,
fax:0413-354934,
e-mail: pipingcare@biscon.nl

mailto:info@beele.com
http://www.rise-systems.com
mailto:pipingcare@biscon.nl


Remote display van Furuno
Radio Holland Marine introduceert de 
RD30 van Furuno, een nieuwe remote 
display waarmee alle belangrijke naviga- 
tiegegevens van verschillende appara
tuur centraal en overzichtelijk weergege
ven kunnen worden.
De RD30 heeft een NMEA input waar
door informatie van een veelheid aan ap
paratuur kan worden weergegeven. Zo 
kan de RD30 bijvoorbeeld de diepte van 
een echolood, de positie van een (d)GPS 
en de snelheid van een log tegelijkertijd 
tonen. De navigatie gegevens kunnen op 
verschillende manieren worden gepre
senteerd. De gebruiker kan een keuze

maken uit een aantal grafische en analo
ge presentaties. Het heldere LCD 
scherm van 4.5 inch is gemakkelijk af te 
lezen. Door de instelbare schermverlich- 
ting is het scherm ook 's nachts goed 
leesbaar.
De RD30 kan de gebruiker alarmeren 
wanneer een vooraf ingestelde waarde 
overschreden wordt.
Zo kunnen acht verschillende alarmen in
gesteld worden, bijvoorbeeld alarmering 
bij aankomst of ankerwacht, snelheid, 
watertemperatuur, diepte en koersafwij
king. De RD30 is voornamelijk ontwik
keld voor de binnenvaart, de visserij en

de kustvaart. De RD30 is compact ont
worpen zodat hij overal geïnstalleerd kan
worden.
Voor meer informatie kunt u contact op

nemen met Radio Holland Manne, 
Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam, 
tel. 010 4283344 fax 010 4281498 of 
e-mail rhmarine@rhm.nl

N ieuw e pneum atische  
ventielen van M ac V alves

New chart catalogue from Primär

Bij de pneumatische ventielen u it de 42-serie zijn de burtenaftnetingen aan
zienlijk beperkt, zonder afbreuk te doen aan de relatie f forse schakelkracht.

Met de 42-serie presenteert het Ameri
kaanse bedri|t Mac Valves de eerste 
pneumatische ventielen waarbii het vier- 
weg-stuurventiel volledig in de behuizing 
van de hoofdklepspoel is ondergebracht. 
Deze geïntegreerde uitvoering heeft en
kele interessante voordelen. Allereerst 
heeft men hierdoor kans gezien de totale 
buitenafmetingen aanzienlijk te beperken, 
zonder afbreuk te doen aan de relatief 
forse schakelkracht. Bovendien wordt op 
deze wijze voor wezenlijk kortere reactie
tijden bij het in- en uitschakelen gezorgd. 
De ventielen uit de 42-serie zijn 10 mm 
modellen, waarbij - afhankelijk van de 
poortaansluitingen - een doorstroming tot 
zo'n 400 dm3 /uur bereikt wordt. Daar
mee is de ftow heel wat groter dan die 
van vergelijkbare andere typen met de
zelfde buitenafmetingen. Binnen het pro
gramma zijn diverse modellen beschik
baar, waaronder typen voor basis- 
plaatmontage. Er is keuze uit verschillen
de poortaansluitingen, zoals M5 of M7 en

uitvoering met mstantkoppelingen voor 6 
mm of 1/4" kunststof leiding.
Net zoals bij eerder door Mac Valves 
geïntroduceerde ventielen valt ook de 42- 
sene op door het ontbreken van de ge
bruikelijke retourveer. In plaats hiervan 
wordt gebruik gemaakt van de inwendige 
stuurdruk om de ventietas in zi|n bonng te 
verplaatsen. Een en ander is zo gecon
strueerd dat bij bekrachtiging alleen de 
massatraagheid van de klep overwonnen 
hoeft te worden. Het uiteindelijke resul
taat is dat men met deze ventielen hoge 
schakelsnelheden genereert en daardoor 
te allen tijde van een betrouwbare en 
vooral ook snefle werking verzekerd kan 
zijn. Als voorbeeld geeft men aan dat bij 
het bekrachtigen met een druk van 0,5 
MPa een responstijd van slechts 6 ms en 
een schakelkracht van 25 N gerealiseerd 
wordt.
8ij de nieuwe pneumatische ventielen van 
Mac Valves bestaat de kiep/schuifas-c on
struc he uit één geheel, compleet met

An advanced onscreen tool from Primar al
lows users quickly and simply to view upto- 
the minute information on electronic naviga
tional charts (ENCs) supplied by this official 
service.
Unlike conventional printed solutions, the 
new chart catalogue does not simply show 
which ENCs are available for a particular 
area. Its many powerful selection tools also 
enable chart users to define ther own 
inque fofos erf ENCs n an nteractive 
process.
The chart catalogue is available free of 
charge, and can be downloaded from the 
Pnmar web page or used by instalng a CD- 
Rom. It can be supplemented dunng use by 
downloading the latest updates from Prmar. 
In adcktion come many cither nteresting 
features. These ndude a dear and detailed 
backcfrop chart showing thousands of ports 
and place names, wth flexible zooming in 
and out as wel as map centring functions. 
The programme automaticaSy selects 
gnxps of ENCs on the basis of a plotted 
route or a defined area, and ENCs can be ft- 
dividually selected/deselected on the map 
or from a text Sst.
They can be viewed either by cel or cover-

twee aan twee opgevulcaniseerde geba
lanceerde kleppen. Een belangrijk plus
punt van de gebalanceerde kapconstruc
tie is dat de ventielen probleemloos over 
een groot drukbereik inzetbaar zijn, van 
vacuüm tot zo'n 0,8 MPa (8 bar). Ze kun
nen probleemloos bij temperaturen van 
-18 °C tot +50°C worden toegepast, met 
al dan niet gesmeerde lucht of inert gas. 
Diverse spoelspammgen zijn mogelijk; le-

age imts, and by scale band. A folio ffle wil 
automatically mirror the selected ENCs on 
the map. and can be emailed to the pre
ferred Primar distributor tor ordering. This 
eliminates the need for written orders.
ENC details contained m a saved folio file 
can be printed out, while the programme 
provides a function for reinstaSing a previ- 
ouslysaved file. Available in Kte anti ful ver
sions. the catalogue runs under Windcws NT 
4.0,2000. ME and 98.
Clear and comprehensive help information is 
provided, along with Wndowsstyle menus 
and hot keys for frequenttyused functions. 
Estabfehed in January 1999, Pnmar's mis
sion is to promote safer navigation, protect 

the marme environment and make maritime 
operations more efficient by delivering a 
consistent and uniform official ENC service. 
Prmar defcvers ENCs from 13 national hy
drographic offices, and this nunber is con
tinuously growing. Curentty comprising 
more than 860 charts, the ENC database is 
sold via Pnmar's global distrfcutor network.

For more information, visit the Primar web 
siteonwww.pnmar.org

vering in vernikkelde uitvoenng behoort 
tot de opties.

Voor nadere specificaties en uitgebreide 
informatie over de gebruiksmogeli|khe- 
den van deze nieuwe ventielen kan con
tact worden opgenomen met: Astro Con
trols B.V., postbus 2099, 2400 CB 
Afchen a/d Rijn, tel. (0172) 424247, fax 
(0172)477500, email: sales@astro.nl

mailto:rhmarine@rhm.nl
http://www.pnmar.org
mailto:sales@astro.nl


M achinebouw

M otoren-
bouw

Quality and 
Know-How

de activ ite iten van

Precisiepiping
G as- en olie 
in d ustrie CNC-buigwerk

Pijp uithalen

M od u leb o u w

I N D U S T R I A L  M O D U L A R  
P I P I N G  A S S E M B L Y  S Y S T E M S

Scheepsbouw • 
Chemicaliën tankers • 

Offshore • 
Zware constructies • 

Kranenbouw • 
Pijpleidingen •

in Welding

Verhoging van 
productiviteit door 
lastoevoegmaterialen, 
kennis en ondersteuning 
van Elga, uw partner 
in lastechniek.

m

E lg a  B e n e lu x • P o stb u s 1551 • 32 6 0  BB O u d -B e ije rla n d  
Tel. +31 (0 )1 8 6  - 6 4  14 4 4  • Fax +31 (0 )1 8 6  - 6 4  0 8  8 0

S ch e e p s w e rv e n w e g  2 W e s te rb ro e k  Postbus 73 9600 AB Hoogezand
Telefoon (0598) 31 96 66 Fax (0598) 31 96 98 E-mail info@ impas.net

mailto:info@impas.net


The Faculty o f  I >esign, Engineering and Production provides a fascinating 
and lively environment for education and research in the areas o f  Industrial 
Design Engineering, M arine Technology and Mechanical Engineering.

The Section o f  Ship and Offshore Structures I
(SOC), one o f  the four sections o f  M arine I
Technology, is concerned w ith  the develop- I
ment o f  knowledge, skills and methods in the 
structural design o f  marine structures. The 
Section offers courses on ship and offshore structures, both in the undergra
duate and graduate programmes in M arine Technology. Research carried out 
w ith in  the Section is p rim arily  at the fundamental level.The benefits to  socie
ty are clearly manifest m applications in  shipbuilding and m arine structures.
1 he academic stall consists o f  I fu lltim e professor, 1 associate professor,
2 assistant professors (w ith  one position currently vacant) and 2 PhD candi
dates. The Section is currently looking for a Professor o f  Ship and Offshore 
Structures.

The Position
You w ill manage the Section o f  Ship and Offshore Structures and w ill be 
responsible fo r the sections academic activities.You w ill encourage and sup
port the ongoing research activities and expand the efforts in to  new areas, in 
co-operation w ith  partners inside and outside the University. You are expec
ted to  participate directly in  the research programme o f  the Section and w ill 
guide the research o f section staff-, graduate and PhD students. Your teaching 
activities and responsibilities include basic courses in marine structures and 
contributions to m ultid iscip linary educational projects o f  the Faculty. You 
should be prepared to participate in the strategic development and manage
rial tasks relating to  the educational programme in M arine Technology, at 
departmental and faculty level.

Your Personal Profile
You are a h igh ly qualified scientist capable o f  making a contribu tion  to  both

the educational programme and the research activities o f  the Faculty. You have 
a thorough and broad knowledge o f  the field o f  structural design in marine 
technology, as evidenced by relevant publications and. preferably, a PhD thesis. 

-  -  , ,  -  You have acquired in-depth knowledge rele-
P r O f essor O f Ship 9  11 Cl vant to  one o f  the research themes: Reliability

O f f s h o r e  S t r u c t u r e s  01 XUmnt Stmaum or struaurai Aspects of

www.vacatures.tudelft.nl
I Advanced liasels. You have substantial industrial 

experience in M arine Technology, the capa
b ility  to  maintain a network o f  national and 

international relations w ith  scientific institutions and industry, as well as the 
capability to initiate externally funded research projects. You have the scientific 
creativity required to direct innovative research and to pursue scientific develop
ments that move in to  unexplored territory, as well as the enthusiasm and 
scientific v ita lity  necessary to  stimulate staff, technicians and students. 
Experience in  education at university level and interest in modern methods 
o l knowledge transfer are desirable. Finally, you have the managerial skills to 
lead and further develop a research group active on international level.

Your Application
To apply for this position, please submit your application to  T U  Delft, 
Faculty OCP, P & O  Dept., Mekelweg 2, 2628 C D  Delft, the Netherlands. 
Please m ention in  your letter application number O C P/21.38.

Further Information
For further information, contact: ir. G. Honunel, Associate Professor, Section SOC 
tel. +31 (0) 15 278 6507 or 
ir, J.H . V ink . Assistant 
Professor, Section SOC tel.
+31 (0) 15 278 5923 A  more 
detailed profile is available on 
request tel. >31 (0) 15 278 3954. TU Delft

The world as your workplace

http://www.vacatures.tudelft.nl


V e r e n i g i n g s m e n  wj

Koninklijke Nederlandse 

Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

In Memoriam

A.C.M. Luteijn

Op 14 augustus is in Bloemendaal over
leden ir. A.C.M. Luteijn, Oud Chef Inkoop 
NDSM Amsterdam. De heer Luteijn was 
bijna 83 jaar en ruim 23 (aar lid van de 
KNVTS.

V

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

M.W. de Jong
Student Scheepsbouwkunde TU-Detft 
Bagijnhof 107,
2611 AN DELFT.
Voorgesteld door C.R. Tak 
Afdeling Rotterdam

N. Veldman
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Haarlem 
Spaarndamseweg 236K309,
2021 KA HAARLEM.
Voorgesteld door M. Huisman 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

M. Bodewes
3e eng. Dockwise-Breda
Zaagmuldersweg 614,
9713 LZ GRONINGEN.
Voorgesteld door J. Veilenga 
Afdeling Noord

J. van Dalen
Project Manager Damen Shipyards
Bergum
De Warren 3,
8561 EC BALK.

Voorgesteld door R. Nugteren 
Afdeling Noord

A.G.A. Elens
General Manager Seawings NV-Curacao 
Maduro Plaza-Curacao (Neth.Antilles) 
Voorgesteld door J.M, Kooijman 
Afdeling Ned.Antillen

B. Harsevoort
Supervisor Geveke Motor ervGronmgen 
Virgo 52,
9405 RE ASSEN.
Voorgesteld door A. Toonen 
Afdeling Noord

C. Herlaar
Area Manager SEC-Vlaardingen 
Kievitlaan 15,
3135 KAVLAARDINGEN.
Voorgesteld door A.A. van der Bles 
Afdeling Rotterdam

W. Kesteloo
HWTK-BosKalis-Papendrecht
Jac.Catsstraat6,
4041 XVKESTEREN.
Voorgesteld door M. Visser 
Afdeling Rotterdam

T. Malschaert
Tekenaar/Constructeur IHC-Holland NV-
Kmóerdi|k

KI.Haarsekade 34,
4205 VA GORINCHEM.
Voorgesteld door J.v.d. Velde 
Afdeling Rotterdam

M.O, Nil sen
Directeur IBMORotterdam 

Vierhavenstraat 1,
3029 BB ROTTERDAM.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Rotterdam

J.M. Schlepers
Manager Vervoer-Loodswezen 
Rotterdam
Standdaardbuitensedijk 5C 
4751 SG OUOGASTEL.
Voorgesteld door R. Seignette 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 

voor het BELANSTELLEND 

LIDMAATSCHAP

F, Maane
Gepensioneerd Bankdirecteur 
Tobias Asserlaan 247,
1111JT DIEMEN.
Voorgesteld door S.A. Zeegers 
Afdeling Amsterdam

V N SI S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D

V N SI Verenig! ngsnieuws

Arbeidstijdenproblematiek
Arbeidstijden plaatsen veel werven 
voor problemen. Vooral reparatie- 
werven willen graag flexibel met ar
beidstijden omspringen, maar ze 
worden hierin beperkt door de wet
telijke mogelijkheden. In opdracht 
van VNSI onderzocht ‘AT0S beleids
advies- en onderzoek B.V.' deze 
problematiek. Op 3 juli is het rap
port van dit onderzoek aangeboden 
aan het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

De conclusie van ATOS luidt dat er 
een ruimere regelgeving moet ko
men én een aangepast arbetdstij- 
denmanagement, ATOS adviseert 
de Minister van SZW om het ar
beidstijdenbesluit voor de tentoon- 
stellmgsbouw ook van toepassing 
te verklaren op de zeescheepsrepa-

ratie. Wat het managen van arbeids
tijden betreft, heeft ATOS voorstel
len gedaan. In het najaar zullen spe
ciale trainingen op het gebied van 
arbeidstijdenmanagement voor het 
hoger en lager management wor
den gehouden. Ook leden van on
dernemingsraden worden hiervoor 
uitgenodigd.

Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft inmiddels 
positief gereageerd op de uitkom
sten van het onderzoek. Zeker is 
dat het terughoudende handha
vingsbeleid van de Arbeidsinspectie 
nog gecontinueerd wordt tot januari 
2002.Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met VNSI.

Onderzoek en ontwikkeling
Het ontwerpen van schepen kent 
veel numerieke modellen, waarmee 
op grond van parameters een ei

genschap berekend wordt. De taak 
voor de ontwerper is om parame
ters zo te kiezen dat de daaruit 
voortvloeiende eigenschappen opti
maal zijn.

In de praktijk wordt de combinatie 
van parameters vaak bepaald door 
'trial and error', gestuurd door erva
ring. Sommige modellen kennen 
echter zoveel parameters dat het 
volgen van de ‘trial and error1 me
thode niet tot een optimum leidt.

Een kwestie waar ontwerpers bij
voorbeeld mee geconfronteerd wor
den, is de probabilistische lekstabili- 
teit. Ondanks generatoren voor 
schades, schadeafmetingen en mi
nor damages, blijft dit veel tijd en 
aandacht vergen. Vandaar dat de 
vereniging CAD/CAM Scheepsbouw 
een project start waarbij het gebruik 
van kwantitatieve methoden in de 
scheepsbouw onderzocht zal wor
den. Het doel van deze methoden is 
om met minimale inspanning een

combinatie van parameters te vin
den die tot de optimale situatie leidt. 
Zo kan bijvoorbeeld bij probabilisti
sche lekstabiliteit met een gegeven 
aantal schotten en dekken gezocht 
worden naar de schot- en dekplaat
sen terwijl de lekstabiliteitsindex zo 
hoog mogelijk is. Het project is in 
september van start gegaan en 
wordt eind 2002 afgerond. Meer in
formatie is te verkrijgen bij VNSI.

Europort
Van 13 tot en met 17 november 
vormt de Amsterdamse FiAl op
nieuw het decor van Europort. Op 
deze vakbeurs voor de maritieme 
industrie mag VNSI uiteraard niet 
ontbreken. Zo is de algemene le
denvergadering op donderdag 15 
november gepland. Ook heeft VNSI 
een speciale informatiestand.

Wij hopen u bij onze stand en/of tij
dens onze ledenvergadering te mo
gen begroeten!



VNSI S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  In d u s t r i e

Gebr. Akerboom B V.

Werf Alblasserdam B V.

Scheepswerf 't Ambacht B V.

Amels Holland B V.

Barkmeijer Stroobos B.V 

Bodewes Binnenvaart B V.

Bodewes' Scheepswerven B.V. 

Bodewes 'Volharding' Foxhol B.V. 

Scheeps- en Jachtwerf L J. Boer B V 

Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V. 

Van Brink Shipyard B.V.

Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V 

Scheepswerf Buitenweg-Vreeswijk 

Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. 

Scheepswerf Bijlsma B.V. 

Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. 

Central Industry Group N V, 

'Ceuvel-Volharding' B.V 

Conoship International B V.

Damen Shipyards Bergum 

Damen Shipyards Group 

Damen Shipyards Gorinchem 

Damen Shipyards Hardinxveld 

Damen Shipyards Hoogezand 

Scheepswerf K Damen B.V. 

Scheepswerf van Diepen B.V.

Joh van Duijvendijk B.V 

Dumacon B.V.

Engelaer Scheepsbouw B V. 

Scheepswerf Ferus Smit B.V.

Frisian Shipyard Welgelegen B.V. 

Scheepswerf Geertman B.V. 

Scheepswerf 'Gelria' B.V 

van der Giessen-de Noord N V. 

van der Giessen-de Noord Shipb 

div Scheepswerf 'Grave' B.V. 

Scheepsbouw De Greuns B.V.

Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 

De Groot Nijkerk B V.

Scheepswerf Harlingen B.V.

Scheepswerf Hoebée B.V.

A & L. Hoekman B.V.

Scheepswerf De Hoop Heusden B.V. 

Scheepswerf De Hoop Lobith B.V 

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

IHC Delta Shipyard B V.

IHC Holland N V.

IHC Holland Dredgers 

IHC Holland Beaver Dredgers 

IHC Holland Parts & Services 

Scheepswerf De Kaap B.V.

Gebr. Kooiman B.V.

Shipyard C. van Lent & Zonen B.V. 

Dokbedrijf Luyt B.V 

Scheepswerf ‘Maasbracht’ N V. 

Scheepswerf Maaskant Bruinisse 

Scheepswerf Maaskant Stellendam 

M erw ede Shipyard B.V.

Scheepswerf Metz B V.

Nederlof Scheepsbouw B.V.

Niehuis & Van den Berg B.V. 

Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 

Koninklijke Niestern Sander B.V. 

Numeriek Centrum Groningen B.V. 

Oceanco Shipyards (Alblasserdam) 

Oceanco Shipyards (Dreumel) B.V, 

Oranjewerf Scheepsreparatie B.V 

Padmos Bruinisse B V.

Padmos Stellendam B V. 

Scheepswerf Pattje B.V. 

Scheepswerf Peters B.V.

PSI Pijpleidingen 

Rotterdam United Shipyards B.V. 

Koninklijke Schelde Groep B.V 

Schelde Maritiem B.V.

Schelde Scheepsnieuwbouw B.V. 

Scheldepoort B.V, Reparatiewerf 

Hellingbedrijf Scheveningen B.V 

Schram & Van Beek C.V. 

Scheepswerf De Schroef B.V.

Serdijn Shiprepair B.V.

Shipdock Amsterdam B.V. 

Scheepswerf Slob B.V.

Texdok B.V.

Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V 

B V Scheepswerf 'Vahali'

Verolme Botlek B.V.

Vervako Heusden B.V.

Scheepswerf Visser B.V.

Vlaardingen Oost Scheepsrep. B.V. 

Scheepswerf Vooruit B.V.

VOSTA B V.

Scheepswerf v/d Werff en Visser 

D. van de Wetering B.V.

Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden

Bucom ar

Centerline

Econosto Nederland B.V.

IHDA Shipbuilding Service 

INCAT B.V.

Directie Materieel Koninklijke Marine 

afdeling maritieme techniek 

Marin Ship management B.V. 

Navingo B.V.

N E S E C  Scheepsfinanderingen 

Scheepsbouwkundigbureau Zeeman 

Vuyk Engineering Rotterdam B.V. 

Yachting Consult

VNSI

Boerbaavelaan 40 

Postbus 138

2700 AC ZO ETER M EER  

Tel. 079-3531165 

Fax 079-3531155 

E-mail info@vnsi.nl 

Internet: www.vnsi.nl

*
m eer  in » op:  W W W . V N S I . N L

mailto:info@vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
http://WWW.VNSI.NL


Y o u r su p p lie r o f  in tegrated ship system s and s im ulato rs

KONGSBERG M ARITIME '
SHIP SYSTEM S BV 
The N etherlands  
Phone +31 (0)181 62 36 11 
Fax +31 (0)181 62 50 13 
w w w .kongsberg.com

K o n gs b e rg  M arit ime

The Total Solution

• Automation • Cargo Handling 
• Engine Room Control 

• Fire Detection & Alarm • Navigation 
• Propulsion Control • Sensors • Simulation

MILIEUVRIENDELIJKE
SCHROEFASINSTALLATIES 
IETS VAN DE LAATSTE TIJD?
Niet voor Maprom 
Engineering!

Bij ons is het milieu geen 

modeverschijnsel.

Watergesmeerde schroef- 

asinstallaties van Maprom ^

Engineering zijn al meer dan 

30 jaar een door en door 

betrouwbaar concept.

MAPROM
E N G IN E E R IN G  B.V

Standnummer 01.1034

Bel voor meer informatie: 
Maprom Engineering b.v. 
Maxweflstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Telefoon: (078) 618 08 77 
Fax: (078)618 3034 
info@maprom.nl

We take care of c re w
M a rin  C rew  B.V. is een m o de rn e  c re w m ana ge r, w e lke  deel 

u itm a a k t van de M a nage m en t F a c ilitie s  G roup. B innen de 

M a rin e  D iv is io n  van M a nage m en t F a c ilitie s  v o e rt M a rin  C rew  

op  ve rzoek van de re de r he t v o lle d ig e  c re w m a n a g e m e n t v o o r 

u ite e n lo p e n d e  type n  schepen to t  10.000 DWT.

B em a nn ing s leden  tre den  in d ie n s t b ij M a rin  Crew , w aarm ee  

ook lo o p b a a n p la n n in g , sch o lin g , coach ing  en tra in in g  to t he t 

take npa kke t van de c re w  d e p a rtm e n t be h o o rt. D aarnaast b ie d t 

M a rin  C rew  goede  v e r lo fre g e lin g e n  van 12 w eken o p / 6 w eken 

a f op  de d roge la d in g sch e p e n  en 8 w eken op / 8 w eken a f v o o r 

onze p ro d u c tta n ke rs , a lsm ede een co n cu rre re n d  sa la ris .

V o o r onze o p d ra ch tg e ve rs  z ijn  w ij v o o rtd u re n d  op  zoek naar 

g e m o tive e rd  en g e kw a lifice e rd  pe rsonee l.

H og e la n d s te rw e g  14 • 9936 BH Farm sum  

P.O. B ox 121 • 9930 AC D e lfz ijl •  The N e th e rla n d s  

Tel. +31 101596 63 39 22 • Fax +31 [0J596 63 39 29 

In te rn e t: w w w .m a r in c re w .n l 

E -m a il: c re w d e p a rtm e n t@ m fm a rin e d iv is io n .n l

^  Marin Crew
M e m ber M a nage m en t F a c ilit ie s  G roup

http://www.kongsberg.com
mailto:info@maprom.nl
http://www.marincrew.nl
mailto:crewdepartment@mfmarinedivision.nl


Advertorial

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

Partners in quality

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

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

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

G eassocieerde leden
NCM Marine

N ieuw e leden
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek 
SEC Davits BV
Technisch Bureau Mercurex BV

H o llan d  M a rin e  E q u ipm e n t
Verenig ing van m aritiem e toe leveranciers
H ulstkam pgebouw
M aaskade 119
Postbus 24074
3007 D B Rotterdam
Tel. (0 1 0 )4 4 4  43 33
Fax (0 1 0 )2 1 3  07 00
E-mail info@hme.nl
Internet: ww w.hm e.nl

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


Voor de boeg...

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

Europort 2001
Holland Marine Equipment en haar leden 
zullen op overweldigende wijze aanwezig 
zijn tijdens deze beurs. Zo’n 80% van de 
leden is vertegenwoordigd op de beurs en 
alle leden zullen meeprofiteren van het 
lidmaatschap. Individuele exposanten 
kunnen meedoen aan een aantrekkelijke 
PR-actie en de leden die deelnemen aan 
de Equipment Lounge in de Amstelhal 
varen mee met de gezamenlijke organisa
tie en uitstraling. Inmiddels heeft het 
Verenigingsbestuur bekendgemaakt de 
internationale uitstraling van Europort te 
gaan ondersteunen, zodat dit evenement 
nog meer kan gaan wedijveren met de 
grootste maritieme evenementen ter 
wereld.

In het kielzog...

1 Sem inar ‘Maritiem Krediet of Niet’
Op 20 september organiseerde HME in 
samenwerking met NCM Marine, ING 
Bank en het Engelse MRC een halfdaags 
seminar over export en kredietrisico’s. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de vol
gende onderwerpen behandeld: LC als 
kredietinstrument, het gebruik van gespe
cialiseerde maritieme informatiebronnen, 
de praktijk van internationale maritieme 
incasso en credit management als zeker
heid.

Ledenvergadering 4  oktober
Op donderdag 4 oktober vond de 
Algemene Ledenvergadering plaats bij 
Damen Shipyards te Gorinchem. Mede 
door het attractieve programma, dat in 
nauw overleg met de gastheer was 
samengesteld, kwam er een record aantal 
lidbedrijven op deze vergadering af. De 
120 aanwezigen kregen een rondleiding 
over de werf, een overzicht over de ver
enigingsactiviteiten en een uiteenzetting 
over de bouw van het recent opgeleverde 
inspectievaartuig 'Barend Biesheuvel’ , 
inclusief de gekozen partnerships, het 
inkoopbeleid en de visie van Damen op 
de toekomstige samenwerkingsvormen.

W artsila N ederland BV 125e lid
Tijdens de ledenvergadering verwelkom
de voorzitter Pim van Gulpen motorenle
verancier Wartsila Nederland BV (WNL)

‘M aritiem -technisch  
com m uniceren  in het E n gels ’
De avondcursus ■Maritiem-technisch 
communiceren in het Engels' loopt inmid
dels. De basis bestaat uit een cursus alge
mene maritieme terminologie, waarna 
een keuze kan worden gemaakt uit werk
tuigkundig en elektrotechnisch Engels. De 
vervolgmodules worden over meerdere 
dagen verspreid. Onderwerpen die aan 
bod komen hebben betrekking op appara
tuur en onderdelen, technische termen uit 
manuals en te hanteren gereedschappen. 
De nadruk ligt op het verbeteren van de 
mondelinge communicatie in de Engelse 
taal. Het lesmateriaal bestaat dan ook uit 
luister- en spreekoefeningen, cd-roms en 
video’s. De cursus is in nauw overleg met 
de leden van HME opgezet.

ais 125e lid. Inmiddels zijn alle producen
ten van enige importantie uit de maritie
me toeleveringsindustrie aangesloten bij 
HME. In vier jaar tijd verdrievoudigde het 
ledental en zijn er vele nieuwe activiteiten 
ontplooid op het gebied van opleidingen, 
marktbewerking, innovatie en ledencon
tacten. Het einde van de ledengroei is 
echter nog niet in zicht: Van Gulpen ver
wacht binnen een jaar de grens van 150 
bedrijven voorbij te gaan.

Sem in ar Incoterm s 2000
Op woensdag 10 oktober 2001 werd 
wederom de halfdaagse workshop Inco
terms 2000 georganiseerd. Aan bod kwa
men zaken als keuzes van de juiste 
Incoterm, onderlinge afstemming van 
leverings- en betalingscondities en mis
verstanden in de praktijk. Vanwege de 
grote vraag is besloten deze workshop in 
de toekomst te herhalen.

India M aritim e Exposition
Van 10 tot 13 oktober was een groep van 
13 Nederlandse bedrijven onder de 
HME/EVD-vlag vertegenwoordigd in 
Bombay, India. Gezien de internationale 
spanningen was het vooraf niet duidelijk 
of dit evenement zou slagen. Achteraf kan 
echter worden gesproken van een druk 
bezochte en geslaagde beursdeelname. De 
show was met name interessant voor 
bedrijven gespecialiseerd in de bagger- en 
havensector.

•  Conferentie Seat rade
Gedurende Europort zal de Engelse orga
nisatie Seatrade een tweedaags congres 
organiseren, waaraan van Nederlandse 
zijde medewerking wordt verleend door 
prof. Niko Wijnolst (Nederland Maritiem 
Land), André Tienpont (C1G) en onze 
eigen voorzitter Pim van Gulpen. Het 
thema van de conferentie is ‘Coopération 
in a changing maritime industry’. Nader 
zal worden ingegaan op de ontwikkelin
gen en bedreigingen in de scheepsbouw- 
tnarkt, op de toepassing van e-commerce, 
op co-makership en op structurele samen
werkingsvormen binnen Europa.

•  Sch eepsbouw  voor 
n iet-scheepsbouw ers
HME’s maritieme introductiecursus is 
inmiddels een begrip. Voor diegenen die 
echter dieper in de technische materie 
van de scheepsbouw willen duiken maar 
zelf geen scheepsbouwkundige achter
grond hebben, heeft de Vereniging een 
zeer aantrekkelijke cursus ‘ Scheepsbouw 
voor niet-scheepsbouwers' laten ontwik
kelen. De cursus gaat in op de ontwerpcy- 
clus van het schip, technische terminolo
gie en constructieve details van het schip. 
De eerste cursus wordt gegeven op 3 
december 2001.

•  A lgem ene Ledenvergadering
De volgende ledenvergadering vindt 
plaats op 13 december 2001 aan boord 
van de HMS 'Rotterdam’ te Den Helder.

•  B eursprogram m a 2001-2002

Europort 13-17 nov '01
Equipment Lounge in de
Amstelhal

Kormarine Pusan 30 okt -  3 nov ‘01
Hollandcolleclief i.s.m.
IRO en NML

Marintec Sjanghai 4-7 dec '01
HollandcolIectlefHME/EVD

Posidonia Piraeus 3-7 jun ‘02
Holland collect iefHME/NML

Shiport China, Dalian 26-29 jun '02
HollandcollectiefHME/EVD

SMM Hamburg 24-28 sep '02
HollandcollectiefHME/NML

Rotterdam Maritime 12-16 nov '02
Equipment Lounge
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Mededelingen en cursussen

Vooraankondiging Maritieme en 

Nautische Permanente Educatie 

2001

Tussen de vakgroep Nautische Weten
schappen van het Koninklijk Instituut voor 
de Manne en het Kenniscentrum Loods
wezen BV (voorheen Stodel) bestaat al 
een aantal jaren een samenwerking op 
het gebied van onderzoek en educatie 
met als doel om hoogwaardige nauti
sche- en maritieme kennis in Nederland 
te versterken en de ontwikkeling ervan te 
stimuleren. Als resultaat van deze sa
menwerking is o.a. “Maritieme en Naut- 
sche Permanente Educatie" ontwikkeld.

Het programma richt zich op: koopvaar
dij gezagvoerders en stuurlieden, officie
ren Kon. Marine, loodsen, VTS opera
tors, leraren in het nautisch onderwijs, 
nautische consultants, scheepvaartin
spectie, maritieme advocaten, klasse bu
reaus, verzekeraars, rederij inspecteurs 
e.a.
Gedurende twee dagen worden er diver
se onderwerpen behandeld, waarbij er 
gekozen is voor college- en workshop- 
werkvormen. De onderwerpen die er aan 
de orde komen zijn o.a.:
•  navigatieonderwerpen als: ontwikkelin

gen van plaatsbepalingssystemen, sa
telliet navigatiesystemen, quality con- 
trol, Automatic Identification System 
(AIS) en Portable Pilot Unit (PPU),
Ecdis.

• onderwerpen m.b.t. het manoeuvre
ren zoals: theorie var hydrodynamica 
en het manoeuvreren, windvang van 
schepen en offshore constructies.

•  onderwerpen m.b.t. de veiligheid en 
regelgeving zoals: taken en verant
woordelijkheden bij scheepsrampen 
en scheepvaartreglementering.

•  onderwerpen m.b.t de ‘human ele
ment" zoals: post traumatische stress 
en de Bridge Resource Management 
(BRM)modules: situational awareness, 
automation en crisis management.

De "Maritieme en Nautische Permanente 
Educatie 2001" zal worden gehouden op 
28 en 29 november 2001 in het Con
grescentrum van de Erasmus Universi- 

teit te Rotterdam.
De kosten voor deelname aan deze 
tweedaagse Permanente Educatie zijn:

f 1.250 incl. syllabus, lunches, koffie, 
thee. AJIe bedragen zijn excl. BTW, dner- 
kosten op de I e dag en eventuele hotel
kosten.
Nadere informatie en aanvraag van een 
aanmeldingsformulier kunt u lichten aan 
het Kenniscentrum Loodswezen B.V., 
t.a.v. mevr. R. van Rtiee; 
tel: 010.4987533, fax: 010.4987530 
of per e.mail: r.vanrfiee@loodswezen.nl

Zes avondcolleges Havenmanage- 

ment

Het Management Studiecentrum organi
seert in samenwerking met Nieuwsblad 
Transport zes inspirerende avondcolle
ges over fysieke distributie en de Rotter
damse Haven.
Gezaghebbende sprekers vanuit ver
schillende disciplines geven hun visie op 
Rotterdam als Mainport van Europa. De 
collegeserie biedt u een praktisch over
zicht van de ontwikkelingen binnen de ha- 
vengerelateerde sectoren (distributie, in
dustrie, handel, zakelijke dienstverlening 
en overheden).

Voor deze colleges gelden geen voorop
leidingseisen. U kunt met uw eigen erva
ring in de collegebanken aanschuiven!

Collegerooster
1. Infrastructuur & Innovatie mainport. 
Prof. ir. H. Molenaar, Erasmus Universi- 
teit; drs. P.G. van Essen, Gemeentelijk 
Havenbedrijf Rotterdam.
2. Douanedistrict Rotterdam.
G.Dol, Belastingdienst Douanedistrict 
Rotterdam.
3. Toekomst Europese transport & op
slag.
Drs. J.A.H.M. Kooijman en drs. M. W. G. 
Michon Buck, Consultants International.
4. Logistiek management.
Prof. dr. H.B. Roos, Erasmus Universi- 
teit.
5. De ontwikkeling van een havensleep
dienst.
A.M. Kooren, Kotug International.
6. Informatie & communicatie technologie. 
Drs. N. Huijsdens, Port Community Rot
terdam.

Data & locatie:
De avondcolleges vinden wekelijks 
plaats van 18.30 tot 20.30 uur op:
HVM 13: donderdag 8, 15, 29 novem
ber, 6 ,13  en 20 december 2001, Rot
terdam,
HVM14: maandag 11, 18, 25 maart, 8, 
15 en 22 april 2002, Rotterdam, 
in de Hogeschool voor Economische stu
dies in Rotterdam.

Kosten
De deelnamekosten voor de avondcolle
ges becfragen f  1.895,- (Euro 860) (excl. 
BTW) per deelnemer, inclusief documen
tatiemap, avondmaaltijden en consump
ties. De prijs van de boekenset bedraagt 
f 230,- (Euro 105) (rtd. 6% BTW). U kunt 
de boeken alleen in combinatie met de 
coJleges bestellen. De boeken worden 
op de eerste coüegeavond uitgereikt.

Aanmelden
1. Door het invullen van het reserverings

formulier en drt m een ongefrankeerde 
envelop te sturen naar:
Management Studiecentrum 
Antwoordnummer 90
3130 VB Vlaardmgen

2. Per fax: 010.4357430
3. Telefonisch: 010.4603041
4. Via onze website www.studiecen- 

trum.com

Cursusaanbod Holland Marine 

Equipment Najaar 2001

Cursus. VOlyVCA voor de maritieme
sector

Doelgroep: Mensen die regelmatig aan 
boord van (evt. in aanbouw/reparatie 
zijnde) schepen komen, zoals installa
teurs, servicemonteurs, leveranciers, in
specteurs, werfpersoneel, waterklerken, 
terminal medewerkers, enz. 
Omschrijving: Het behalen van persoon
lijk veiligheidscertificaat (VOIVVCA) aan
gevuld met een specifiek maritieme mo
dule. Vergroten van de persoonlijke 
veiligheid bij werkzaamheden aan boord. 
Locatie: Da Vinei College, zowel in het 
noorden als het westen van het land. Er 
is een volledige (twee dagen en een 
avond) en een verkorte cursus (een halve 
dag). Bij de verkorte cursus kiest men al
leen voor de maritieme module.
Data/tijd: De volledige cursus wordt 
gegeven op 27 + 28 september en 13 
en 14 december 2001, de maritieme 
module op 26 oktober 2001.
Donderdag 09.00 tot 21.00 uur, vrijdag
09.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten: Voor leden van de branchever
enigingen Holland Marine Equipment, VN- 
SI en HISWA bedragen de kosten voor 
de volledige cursus f 425,- p.p., niet- 
leden betalen f 875,- p.p. (bedragen 
excl. BTW en f 325,- voor examengelden 
en lesmateriaal, inclusief veiligheidspas- 
poort, lunches en diner).

De kosten voor de verkorte cursus be
dragen f 350,- p.p., niet-leden betalen 
f 450,- p.p.

(bedragen excl. BTW, inclusief lesmaten- 
aal en getuigschrift)

Cursus: Algemene Introductiecursus 
voor de Maritieme Cluster 
Doelgroep: Werknemers die neuw zijn in 
de maritieme sector.
Omschniving: Enthousiasmeren van
nieuw personeel voor de maritieme sec
tor, hen o.a, bekend maken met de mari
tieme cultuur en terminologie, scheeps- 
typen, scheepsapparatuur en de partijen 
werkzaam in de maritieme cluster. Me
dewerkers kunnen sneller volop mee
draaien door verkorte inwerkperiode. 
Locatie: Scheepvaart en Transport Colle
ge, zowel in het westen als in het noor
den van het land.
DatciAijd: 5 en 6 september 2001 en 
vervolgens elke eerste donderdag en 
vrijdag van de maand.
Donderdag 08.30 tot 16.30 uur, Vrijdag 
08.30 uur tot 16.30 uur 
Kosten: Voor leden bedragen de kosten f 
500,- p.p., niet-leden betalen f 750,- p.p. 
(bedragen excl. BTW en f 200,- voor les
materiaal en excursie)

Cursus: Scheepsbouw voor niet-
scheepsbouwers
Doelgroep: Personeel dat regelmatig te 
maken heeft met het scheepsbouwpro- 
ces, bijvoorbeeld verkopers, ontwerpers 
en technisch medewerkers werkzaam in 
de maritieme toeleveringsindustne of bij 
rederijen.
Omschrijving: Technische scheepsbouw 
introductiecursus voor iedereen die een 
beter begrip wil hebben van het scheeps- 
bouwproces zonder zelf scheepsbouwer 
te worden/zijn.
Locatie: Westen en het noorden van het 
tand.
Data/tijd: Pilotcursus gepland in novem
ber 2001.
Kosten; Nog niet bekend.

Informatie te verkrijgen bij:
Holland Marine Equipment, Rotterdam. 
Tel: 010.4444333, fax: 010.2130700

mailto:r.vanrfiee@loodswezen.nl
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N aam  ______

A dres

P os tcode /P laa ts

M a r i t i e m ---------
 JOURNAAL-2001

H e t jaa rlijks  ve rs c h ijn e n d  in fo rm a tie -  en 

d o c u m e n ta tie w e rk  o p  m a r it ie m  g e b ie d  v o o r  

N e d e rla n d .

Een o n m is b a a r b oe k  v o o r  een ie d e r m e t in teresse 

v o o r  m a r it ie m e  zaken, zo w e l de  p ro fess io na l als de  

leek. De o n tw ik k e lin g e n  in a lle  g e le d in g e n  van de  

m a r it ie m e  se c to r w o rd e n  b e h a n d e ld  van m a rit ie m e  

p o lit ie k  to t  m a r it ie m e  h is to r ie , van  sch e e p sb o u w  

to t  ze e m a ch t.

Bestel nu  u w  e x e m p la a r van  d it  p ra c h tig e  ja a rb o ek , 

nu  m e t n o g  m e e r fo to 's  in  kleur.

□  Hierbij bestel ik .... exemplaren van het
Maritiem Journaal 2001 a ƒ 79,00 (incl. BTW, excl. porto)

M aritiem  Journaal is een u itg a v e  van 

W Y T  U itge e fgro e p ,

Postbu s 8 6 3 2  

300 9  A P  R otterdam  

Tel. 0 1 0  -  2 8 9  4 0  75  

Fax 0 1 0 - 2 8 9  4 0  76

H a n d te k e n in g



m a r i t i m e

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

■  Agenturen
Rometel Trade B.V. 
Postbus 380 
1900 AJ Castricum 
Tel. 0251 - 65 73 49 
Fax 0251-6715 55

Airconditioning

e a r eb

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-524 24 30 
Fax 010-524 24 31 
E-mail: info@novenco.nl

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

SpecTec
SpecTec BV 
Jan Valsterweg 96 
3315 LG Dordecht 
Tel. 078-63060 30 
Fax 078-630 60 31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Automatisering 
(Navision ERP-software)

Loge Vision b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 0182-39 98 44 
Fax 0182-39 98 45 
E-mail info@logicvision.nl 
www.logicvision.nl

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

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

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

■  Bouwpakketten
Centraalstaal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050-542 21 22 
Fax 050-542 14 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.centraalstaaf.nl

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

■  Constructiepakketten

w
m
IHC Nube + Staal 
Postbus 1 
2960 AA Kinderdijk 
Tel.: 078-6910627 
Fax 0786914520
E-mail: algemeen@nube.ihcholland.com

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

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV /  Chris Marine 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010 -412 02 90, toestel 13 
Fax 010-413 54 69

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

IffAlewijnse Groep
Y o u r e le c t r ic a l  p a r tn e r

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-371 6311 
Fax 024 - 371 63 10 
E-mail: ans@alewijnse.nl 
Website: www.atewiinse.nl

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

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Tetnse (B)
Tel.00 32-3-7105810 
Fax 00 32-3-71058 11 
E-mail: info@multi,be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (T raming Organsate Personeel) BV
Postbus 329 
2700 AH Zoetermeer 
Tel. 079-342 74 33 
Fax 079-342 45 81 
E-mail: f.de.nijs@topadvies.nl 
www.topadvies.nl

Krukas/Drijfstang Revisie

Maritieme Techniek

Machinefabriek Van Zetten B.V. 
Beukendaal4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-41949 22 
Fax010-419 56 15 
E-mail: 1nfo@van2etten.com 
www.vanzetten.com

■  Lastoevoegmaterialen
Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Té. 0186-64 14 44 
Fax 0186 -64 08 80 
E-mail: info@elga.nl 
www.elga.nl

■  Management Solutions

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

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

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

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder 
Tel. 0223-6188 00 
Fax 0223-61 8317

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-592 19 66 
Fax 010-592 77 72 
E-mail: company@takmarme.nl

■  Maritiem Risico

Acfvi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010-436 20 30
Fax 010-436 04 45
E-mai: l.lombert@acMsaferotterdam.com

6 b
PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KPZaltbommel 
Tel. 0418 68 33 33 
Fax 0418-68 33 55 
E-mail: mfo@promac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel, 010-437 08 77
Fax 010-41571 50
Email: shipsrepair@nicoverken.nl

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-420 91 55 
Fax 010-456 02 42 
vanderlaanmediscore@wxs.n!

■  Milieu en Veiligheid
Absorbit B.V.
Küppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Tel. 023-553 99 99 
Fax 023-553 99 90 
E-mail: inlo@absorbit.nl

■  Naval Archrtects 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

allship
nn*  n i n n r l i« i r l M  p iO IK l i

Aliship Marine Projects 
Bobeldijk 35 
1647 CE Berkhout 
Tel. 0 2 2 9 -5 5 1 2 0 5 /5 5  1306 
Fax 0229 -55 1292 
E-mail: allship@multiweb.nl

■  Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV 
Postbus 226 
9600 AE Hoogezand

Tel. 0598-39 55 00 
Fax 0598-39 24 27 
E-mail: coopsflieborg@coopsflieborg.nl

■  Scheepsreparatie
Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-437 08 77
Fax 010-415 71 50
Email: shipsrepair@nicoverken.nl

mailto:info@bafbv.ni
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■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-61808 77 
Fax 078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13,3034 KD Rotterdam 
Tel. 010-411 46 14 
Fax010-414 1004 
E-mail; info@tbu.nl

■  Schroef pompen
Leistrrtz Nederland 
Debussylaan 2,3862 GP Nijkerk 
Tel. 033-24608 75 
Fax 033-245 70 25 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184 67 6262
Fax 0184-67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

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

TurboNed Service b.v.
Kreekweg 10 
3336 LC Zwijndrecht 
Tel. 078-620 52 52 
Fax 078 - 612 32 30 
E-mail: turboned@wxs.nl 
www.turboned.net

■  Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023 -531 95 44
Fax023-527 72 29
Contactpersoon: P, van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

S C H IP ™  W E R F
M A R I N E  T E C H N O L O G Y

de Z E E

Colofon

■  Vertaalbureaus
Scheeps- en RegelT echnische 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

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

Bibliotheek voor Varenden 
Houtlaan 1,3016 DA Rotterdam 
Tel. 010-411 2389 
Fax 010-404 73 17 
E-mail bw@bart.nl 
Centraal Arbeidsbureau 
Scheepvaart
Buytewechstraat 3941, Rotterdam 
Tel. 010-476 52 44

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1 
3514 BP Den Haag 
Tel. 070-351 61 71 
Fax 070-351 7895

EVO, Ondernemersorganisatie voor 
Logistiek en Transport 
Kadelaan 6, Zoetermeer 
Tel. 079-3414641

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

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

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

m m w J
fiertnert

HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Huistkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tef. 010-444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

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

KNRM, Koninklijke Nederlandse 
Reddmgsmaatschappij 
Harmgkade 2, Umuiden 
Tel. 0255-52 05 01

KNVTS, Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied 
Mathenesserlaan 185, Rotterdam 
Tel. 010- 241 00 94 
Fax 010-241 00 95

Kunstwachtcentrum Umuiden 
Postbus 303 
1970 AH Umuiden 
Alarmnummer Kustwachtcentrum: 
0900-01 11
Faxnummer Operationele Centrum: 
0255-54 65 99

KVNR, Koninklijke Vereniging 
Nederlandse Reders 
Wijnhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam 
Postbus 2442, 3000 CK Rotterdam 
Tel. 010 -414 60 01 
Fax 010-23300 81 
E-mail; kvnr@kvnr.nl 
www.kvnr.nl/www.kvnr.org

Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700 AAWageningen
Tel. 0317-49 39 11
Fax 0317-49 32 45
NVKK, Nederlandse Vereniging van

Kapiteins ter Koopvaardij 
Delftsestraat 9c 
3013 AB Rotterdam
Tel. 010-240 05 92 
Fax 010-240 05 96 
E-mad: nvkk@intraweb.nl 
www.nvkk.nl

Port Management of Amsterdam 
De Rwjterkade 7, Amsterdam
Tel. 020-523 86 00

Rotterdam Municipal Port Management 
Galvanistraat 15, Rotterdam 
Tel. 010-252 10 10

Rotterdam Port Promotion Councü 
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. 079-353 11 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

■  Waardevolle adressen 
Scheepsfinanciering

NeSec Scheepsfinanciermgen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-392 52 50 
Fax 070-392 37 35

■  Werktuigkundige 
Probleemanalyse

Technofysica 
Zuidemde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0180-62 02 11 
Fax 0180-62 07 05 
E-mail: info@technofysica.nl

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blok. Mevr. A A. Boers, 
Ing. P. 't Hart M de Jong, Ir. E.W.H. Keizer, Ir. G.H.G. Lagers, 
J.N.F. Lameijer, Mr, K. Polderman, E. Sarton,
R.W.P. Selgnette MSc.. J.K. van der Wiele.

Redactie adres Mathenesserlaan 185.
3014HA Rotterdam, tetetoon 010 - 241 00 94, 
lax 010 • 241 00 95, ernad swz.rotterdam@wxs.nl

Uitgever: WYT Uitgeelgroep. Metaalhof 27,
3067 GM Rotterdam, Postbus 8632,3009 AP Rotterdam, 
telefoon 010-289 40 08 (abonnementen).
010-28940 75 (overig), fa* 010-289 40 76.

u i i g e  v e r s  v e r b o n d

Groep ui t gever s  voor  
v a k  en w e t e n s c h a p

ISSN 0926-4213

Advertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 18®). 
2280 DW Rtswi|k, telefoon 070 - 399 00 00, 
fax 070 390 24 88, Website www.burojet.nl 
email info@touroiet.nl.
Geldend advertentietarief: 1 januan 2001 
AUe advertentiecontracten waden afgesloten conform de 
Regelen voor het Advertentlewezen gedeponeerd t») de recht 
banken in Nederland.

Abonnementen: Nederland ƒ  130.- /  € 59,- 
buitenland ƒ  195,- /€ 8 8 ,45 (zeepost). ƒ  210,-/€95,25 
(luchtpost), losse exemplaren ƒ  25,■/€ 11,30.
Bij correspondentie betreffende abonnementen het 
7-cijferige registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en 
worden automatisch jaarlijks verlengd, tenzij voor 
1 november van enig jaar schriftelijk bericht van opzegging is 
ontvangen.

Basisontwerp: Peter Snaterse,
Studio WYT Urtgeefgroep, Rotterdam

Lay-out Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam

Druk: Wyt Offset

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
urtgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, 
redactie en auteurs'utdrukke*|k iedere aansprakekikbeid uit voor 
eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte 
gegevens.

Reprorecht Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.

NOVEMBER2001 - sch ip  «  w e r f  A- zee

'Schip en Werf de Zee’ is het orgaan van de Stichting Schip en 
Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de 
Koninklijke Vereniging van Nederiandse Reders KVNR, het 
Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins Ier Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouwindustrie VNSI, het Komnkli|k Nederlands 
Meteorologisch Instituut de Afdeling Mantieme Techniek van het 
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

Verschijnt 11 maal per jaar.

Hoofdredacteur: J.M. Veltman

Eindredactie: W.C.N. van Horssen

Redactie: Ir. A.F.C. Carlebur. H.R.M. Dill. H. van Oonselaar,
J. de Jongh, Ir. T. Lantau
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Nieuw business concept,
nieuwe naam: Imtech Marine & Offshore

Full Service Provider
M arktgerichte oplo ssingen voor  

elektrotechniek, w e rk tu igb o u w  en autom atisering.

Op de komende Europort beurs presenteert Imtech Marine & 

Industry een nieuw business concept, onder een nieuwe naam: 

Imtech Marine & Offshore. Onze zogenaamde 

"natte" activiteiten worden verder uitgebouwd, met ons 

nieuwe Full Service Provider concept

Introductie

• t̂er< -̂K^3̂ 0yember a S‘ m  A m s t e r d a m  ^  ^  0 1 .1 0 2 8

■ ■ ■ ■

m a
Sluisjesdijk 155 - 3087 AG Rotterdam

Tel: (010)487 19 11 - E-mail: info@imtechmarine.nl
Marine 
& Offshore

www.imtech.nl

mailto:info@imtechmarine.nl
http://www.imtech.nl


Creëer significante 
efficiencyvoordelen

Onderstreep uw 
onderscheidend vermogen

Benut uw
concurrentievoordelen optimaal
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REDERI jMODULE
De module registreert uw transport- f  < 
opdrachten, maakt voor- & nacalculaties 
en maakt een vlootplanning.

Via een telecomverbinding worden 
gerealiseerde transporttijden en 
personeelsuren vanuit het schip online 
teruggemeld en de nieuwe opdracht- 
planning opgevraagd.

U maakt een planning van vaste & reserve- 
bemanning, berekent CAO-vergoedingen 
in tijd & geld en stuurt de gegevens voor 
automatische salarisverwerking naar 
bijvoorbeeld ADP.

Per schip worden uitgebreide installatie- 
gegevens bijgehouden, certificaten 
en vergunningen beheerd en inspecties, 
reparaties en onderhoud gepland 
en uitgevoerd.

Wij hebben lang gezocht naar een pakket dat al 
onze primaire processen het beste automatiseert. 
Wij hebben gekeken naar standaard ERP 
en naar software speciaal geschreven voor 
de scheepvaart. Onze keuze viel uiteindelijk 
op Navision omdat de inrichting begrijpelijk is 
en het pakket flexibel en makkelijk inpasbaar is 
in onze organisatie. Navision stelt onze 
scheepvaartprocessen centraal en daardoor 
dicteert de software niet onze wijze van werken.

A.G.B. Bosman
Fcnance Manager 
Verenigde Tankredenjen B.V.

Logic Vision B.V. beschikt tevens over 
diverse andere Navision oplossingen voor 

produktie, handel en dienstverlening 
binnen de maritieme sector.

Logic Vision B.V.
P.O. box 187 
2800 AD Gouda 
tel. + 3 1  (0)182 - 39 98 44 
fax + 3 1  (0)182 • 39  98 45

Willem Vle tmanstraat 3 1 
7575  EC O.denzaal 
lel. + 3 1  (0)541 - 53 70 96 
fax + 3 1  (0)541 - 53 73  91

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