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“T h e A x e b o w ” , a further im 
provem ent on the seakeeping
p erform a n ce o f a fast m on o
hull
In previous publications on the Enlarged
Ship Concept (ESC) attention has al
ready been given to the possibilities of
improving the seakeeping behaviour of
a fast monohull significantly through a
large change in vessel length. Later on
recommendations were also made for a
thorough change in the bow shape both
below and above the stillwaterline to im
prove performance even more.
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Werknemers in de scheeps- en jachtbouw en reparatie kunnen worden blootgesteld aan
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Jahzeel Trading op Urk heeft vorig jaar maart de garnalenkotter Maartenfetske UK-287
opgeleverd aan Rederij Bakker op Urk. Het is de eerste speciaal voor de garnalenvangst
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"C ab a flo d e M ai’”
The "Caballo de Mar” is designed for un
derwater survey work and general main
tenance work, above and below the sur
face, on various offshore installations in
the oil fields in the Mexican Gulf.

Raad v o o r de Scheepvaart :
E en on n odige g ron d in g
in december 2000 heeft de Raad een
uitspraak gedaan inzake het raken van
de bodem nabij isla Picuda Chica (Vene
zuela) door het Nederlandse vrachtschip
"Makiri Green”, varende in de Caribische
Zee, waarbij grote schade aan het schip
ontstond.
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Eigen banenmarkt maritieme
toeleveringsindustrie

Fugro introduces vessel
m onitoring and tracking
services

Branchevereniging Holland Marine Equip-

Europort 2001 centraal onder de aan

ment (HME) organiseerde voor het eerst

dacht te brengen van een breed mari

in haar bestaan een banenmarkt voor de

tiem geonenteerd publiek, zowel school

Fugro SeaSTAR today announced the in

web server via an Internet browser using

Nederlandse maritieme toeleveringsin-

verlaters als (maritiem) werkzoekenden.

troduction of a new range of asset moni

a diakjp or permanent connection. Multi

dustrie. Deze primeur vond plaats in het

toring and tracking services for the ma

level password protection is provided. H

centrale paviljoen van de vereniging, de

Dat HME carrièreperspectieven serieus

rine industry.

the user desires to have the data on their

Equipment Lounge', tijdens de beurs Eu

neemt, blijkt ook uit het uitgebreide cur

The SeaSTAR Asset Monitoring Service

own local- or wide-area network, SAMS

roport 2001,

susaanbod van de vereniging, waaronder:

(SAMS) is intended for use on both fixed

data can be transferred to and from the

Voor het behouden van de prominente in

•

Maritiem-techmsch communiceren

and moving platforms, including buoys

Fugro server to the user's own network

in het Engels.

and operational vessels, permitting own

via an encrypted Virtual Private Network

Scheepsbouw voor niet-scheeps-

ers to monitor position, status and be

(VPN) between firewalls at each end. In

bouwers.

haviour of onboard sensors and sys

this way, the client-installed system can

ternationale concurrentiepositie is goed
en hoogwaardig opgeleid personeel een

•

vereiste. En daar is moeilijk aan te ko
men. Holland Marine Equipment, vereni

•

VOLyVCA voor de maritieme sector.

tems, and to exercise remote control of

integrate fully with existing IT infrastruc

ging van maritieme toeleveranciers, bood

•

Algemene introductiecursus voor

key functions. The system is highly flexi

ture, while still using a standard HTML

ble and can be tailored to meet specific

browser for viewing.

user requirements.

For alarms, the remote hardware can be

haar 130 leden daarom de mogelijkheid

de maritieme cluster.

openstaande vacatures tijdens de beurs

Meer aandacht voor de
reisvoorbereiding en de
veiligheidsafstand

SAMS comprises four basic functions:

configured for 'exception reporting,’ so

(1) data collection and processing on

that it sends messages only when an

board the asset, (2) data transmission to

alarm condition is triggered, thereby

and from the assets via SeaSTAR’s mes

avoiding the need for constant polling,

sage handling server, (3) analysis and

resulting in significant cost savings. In

presentation of data to suit user prefer

addition, the web-based monitor can be

ences and (4) alarms.

set up to notify a prioritized list of users,

The basic onboard SeaSTAR installation

by fax, e-mail or SMS, whenever a partic

includes a GPS/DGPS receiver, applica

ular situation arises.

Schippers moeten hun reis altijd goed

hen op het Marker- en IJsselmeer te

tion processor, communications module

voorbereiden. Dit geldt speciaal als men

wachten stond. De Raad constateerde

and backup battery in case of external

More information:

het Marker- en IJsselmeer oversteekt en

dat het weerbeeld ter plaatse soms af

power supply failure. For more complex

Fugro SeaSTAR (UK), Denmore Road,

als harde wind en hoge golfslag worden

week van de weerberichten. Mede daar

requirements, such as navigation and

Bridge of Don Aberdeen,

verwacht. Schippers moeten ook meer

door kon het gebeuren dat men uitvoer

oceanogfaphic buoy monitoring, Fugro

Scotland AB23 8JW,

dan thans het geval is, aandacht schen

met schepen die weliswaar voldeden aan

offers the R-200 senes of terminals that

United Kingdom.
www.fugroseastar.com.

ken aan de veiligheidsafstand en de wa

de huidige wettelijke eisen, maar desal

provide

terdichte afsluiting van de bovenbouw

niettemin niet bestand bleken tegen de

fault reporting with two-way data commu

advanced

outstatiorvinitiated

van hun schip. Daarvoor pleit de Raad

heersende maritieme omstandigheden.

nications.

voor de Transportveiligheid in een rap

Daarnaast constateerde de Raad dat de

Data from the vessel is transmitted to

port dat is gemaakt naar aanleiding van

reisvoorbereiding soms onvoldoende is

shore via satellite or GSM to a secure

tien ongevallen met binnenvaartschepen,

geweest, wat er tot leidde dat bij de

web server maintained by Fugro Sea

die tijdens slecht weer op het Marker- of

heersende weersomstandigheden water

STAR. For worldwide communications,

IJsselmeer in moeilijkheden kwamen.

het schip kon binnendringen met zeer

the Inmarsat C, D+ or Orbcomm service

In de tien onderzochte gevallen ging het

ernstige gevolgen voor schip en beman

may be used. For near-shore applica

om schepen die te kampen hadden met

ning. De tien onderzochte ongevallen

tions, GSM is preferred. Ttie system can

een combinatie van hoge golven, zware

hebben niet geleid tot persoonlijke onge

support twoway text messaging in addi

regen, harde wind en niet voldoende wa

vallen of zware milieuschade, maar in

tion to the data and alarm reporting.

terdichte afsluiting. Zes van de tien sche

een aantal gevallen was er, aldus de

Data can be accessed from the SAMS

pen zonken geheel of gedeeltelijk, vier

Raad voor de Transportveiligheid, spra

konden tijdig worden geholpen. De onge

ke van een zeer groot risico voor ernsti

vallen gebeurden in de penode van no

ge vervuiling.
plicht ongevallen en incidenten op de bin

vember 1999 tot mei 2000.
Naast strengere regels voor de water

De Raad, waarvan mr. Pieter van Vollen-

nenwateren te melden bij de Raad (0800

dichtheid van de bovenbouw van sche

hove de voorzitter is, heeft de taak onge

MELORVTV).
Het volledige rapport getiteld “Onder

pen die varen op zone 2 wateren, wil de

vallen op alle gebieden van verkeer en

Raad voor de Transportveiligheid ook be

vervoer onafhankelijk te onderzoeken en

zoek naar een tiental scheepvaartonge

tere weerberichten voor het Marker- en

daarop aanbevelingen te baseren, om

vallen op het Marker- en Ussdmeer” kan

IJsselmeer. Gebleken is dat de betrok

ongevallen en gevaarlijke situaties in de

worden gêfaadpleegd op de internet

ken schippers niet altijd beschikten over

toekomst te voorkomen. Schippers en

website van de Raad (www.rvtv.ni).

voldoende informatie over het weer dat

andere betrokkenen zijn wettelijk ver-

New IACS guidelines for a
safer bulk carrier fleet
A new edition of Class guidelines for bulk

The new Bulk Carrier Guidelines provide

carriers has

by the

a detailed overview of typical structural

International Association of Classification

detenoratior and the forms of damage

Societies (IACS).

most likely to occur in bulk earners, to

been issued

gether with possible causes and recom

ABB and Samsung
ultra-large container
vessel propulsion
study

The new edition of “Guidelines for

mended repair methods.

Surveys, Assessment and Repair of Hull

There are three new parts to the cata

Samsung and ABB have in cooperation

The studied propulsion solutions where

Structures - Bulk Carriers" - supersedes

logue of structural detail, failures and re

studied different propulsion concepts

•

single screw

the 1994 edition. The latter was pub

pairs presented in the Guidelines:

for the 12,000 TEU container ships de

•

twin screw - twin skeg

lished at a time when IACS member soci-

•

veloped by Samsung. The background

•

CRP Azipod propulsion

Cargo Hold Region.

of the study has been to find a technical
ly and economically superior propulsion

In the CRP Azipod solution, an electric

solution for ultralarge container ships.

Azipod propulsor installed immediately

The result of the study recommends

aft of the conventional propeller to oper

CRP Azipod® propulsion for the next

ate in pulling mode allows the main en

generation of ultra-large container ships

gine to have a tower rating and the main

(ULCS).

propeller to be smaller. The Azipod pro

Continual growth in the capacity and ser

peller itself is smaller in diameter than

vice speed of successive generations of

the main propeller and rotates in the op

long haul container ships has called for

posite direction, contributing to propul

progressive increase in propulsive pow

sive efficiency for ultra-large container

er. Propelling the next generation of

ships without aggravating cavitation.

large post-Panamax container ships -

Electncal power for the Azipod is sup

with capacities exceeding 9,000 TEU -

plied by the ship's diesel genset pack

poses a challenge for traditional propul

age, sized to satisfy propulsor, ship's

sion plants based on a single, low-speed

load and reefer container demand. The

diesel engine directly coupled with a

number of gensets running can be

fixed pitch propeller. Step changes in

matched to the load on any given voy

First line of defence against water ingress: an example of a damaged bulk

both engine and propeller technologies

age leg, thus enhancing fuel economy

carrier side structure.

are required. Single screw solutions

and reducing the maintenance work

may not be feasible in the future ULCS,

load. Safety and redundancy of the

as today there is no manufacturing ca

steering system is secured with a twin
hydraulic pump system.

eties introduced the Enhanced Survey

•

Fore and Aft End Regions.

pacity to build a propeller with such big

Programme (ESP) for oil tankers and

•

Machinery and accommodation

weight. Tip vortex cavitation also poses
a problem.

Technical study

A twin screw configuration could be

According to the model tests, the CRP

troduction, on July 1 last year, of an ex

Each part highlights the structural areas

adopted for ultrafarge container ton

Azipod showed impressive results com

tended ESP. This requires Intermediate

where particular attention is required.

nage to avoid the vulnerability of highly

pared to other solutions. The solution’s

Surveys with an extended scope (match

The Guidelines also offer other vital infor

rated single screw plants operating at

hydrodynamic efficiency was 7.1% bet

ing that of the preceding Special Survey)

mation, including the latest damage

outputs well beyond current practice.

ter than single screw and 11.4% better

for ships exceeding 15 years of age. The

trend data and representative drawings

However, ship designers and operators

than twin screw - twin skeg solutions.

‘enhanced E S P required the revision of

for repairs.

can benefit most from the commercial

The model tests were performed at

three IACS Unified Requirements, includ

The IACS “Guidelines for Surveys,

and technical merits created by a CRP

Samsung Ship Model Basin (SSMB) in

ing Z10.2 (bulk carriers).

Assessment

Azipod installation supplementing the

Taejeon, Korea, in September.

bulk carriers.

spaces.

The 2001 edition, similarly, marks the in

and

Repair

of

Hull

IACS has been at the forefront of impor

Structures - Bulk Carriers” is available

conventional screw.

The total propulsion efficiency was de

tant bulk earner safety initiatives since

(free of charge) on the IACS Web site

Samsung and ABB have evaluated the

termined as all calculated transmission

the early 1990s. It has led the industry

(www.iacs.org.uk).

technical and economical features of

losses added to needed propeller pow

response to losses arising from structur

Book copies will be available from:

the

in

er. The result gave the CRP Azipod an

al failure. In 1995, a widefanging study

Witherby & Co Ltd.

ULCS’s. The technical evaluation con

advantage of 4.9% compared to single

of bulk carrier design and in-service ex

Tel: +44.20.72515341;

tained a series of model tests, machin

screw and 9.1% compared to twin

perience commenced. And new structur

fax: +44.20.72511296;

ery comparisons as well as advantages

screw - twin skeg solutions.

al safety standards were announced dur

e-mail: books@witherbys.co.uk.

and drawbacks in each system. The

The impressive ship manoeuvrability

future

propulsion

systems

ing the following year.

technical challenges in each system

due to the rotatable Azipod as well as

In addition, the 2001 edition includes a

were also considered. The economical

the inherent redundancy and operational

series of photographs illustrating, inter

review and study included a ship opera

flexibility of twin propellers driven by in

alia, grooving corrosion of a wekf, col

tion and building cost comparison as

dependent prime movers complement

lapsed side shell frames, corroded

well as a trade and port facility study.

the CRP Azipod propulsive performance

hatchcoamings and a fractured rudder.

advantage.

Tweede eigen vliegtuig

Economical study

reliability have been adequately proven

The superior total propulsion efficiency

by ABB Marine installations in diverse

leads to reduced overall installed engine

and demanding applications including

power requirements for the same ship

large cruise ships, Arctic tankers, ice

speed, and yields a better fuel economy

breakers and offshore support vessels.

Na jarenlang vliegtuigen gehuurd te heb

Door een toenemend aantal fotovluchten

in operation.

Designers and operators planning ultra-

ben, schafte het maritieme luchtfotobe-

is nu ook een tweede vliegtuig aange

Regarding machinery operation costs in

large container ships can now benefit

drijf Flying Focus uit Castricum ruim 2

schaft en verbouwd.

cluding fuel, lubrication oil and mainte

from CRP Azipod propulsion solutions

laar geleden het eerste eigen vliegtuig

Deze Cessna 152 met registratie PH-

nance costs, the study showed that the

premising:

aan voor fotovluchten vanaf Rotterdam

BSV is inmiddels gestationeerd op Den

costs for the CRP Azipod were 8% lower

•

high total propulsion efficiency pro

Airport.

Helder airport en heeft al diverse foto-

viding better fuel economy;

Dit vliegtuig is ingnipend verbouwd om het

missies boven het Noordelijk kustgebied

good redundancy as there are two

tot het ideale gereedschap voor fotovlie-

achter de rug.

independent propulsors;

gen om te vormen. Extra ramen, kxigran-

than for the twin skeg and 4% lower than
for the single screw solution at service

•

speed. In operation the savings are even
bigger, as the power plant principle en

•

ables engines to operate more efficiently
even at low power levels.
As regards shipbuilding costs, all three

•

voor

FLYING FOCUS

improved manoeuvrability through

ge tanks, speciale fotodeuren, marifoon,

Voor informatie:

out the speed range;

sateHietnavigatiesysteem en extra veilig-

Flying Focus.

superior safety in extraordinary situ

heidsuitrusting voor vluchten boven water

Tel: 0251.658855

ations such as crash stop, emer

maken de kist tot een uniek vliegtuig.

of www.flyingfocus.nl

propulsion alternatives were at approxi

gency manoeuvring and heavy

mately the same price level. This is a sig

weather.

nificant merit for CRP Azipod propulsion

According to the results of the study,

compared to full Azipod propulsion,

CRP Azipod propulsion was the pre

which has been considered a somewhat

ferred propulsion system for future ultra-

costly solution in some vessel types.

large container ships. The results are al

This indicates that Azipod features are

so applicable to other large power ship

now available at an attractive price level,

types and will be a serious propulsion al

which is a definite advantage for pod so

ternative in LNG carriers, RoRo and

lutions.

Ropax vessels in the future.

The economical study indicated an in
crease of 19.1% in earnings for ship op

TR,e*T iH Ó

For further information:

erators operating one 12,000 TEU (CRP

Rami Jokela, ABB Sales Manager.

Azipod) ship instead of two 6,200 TEU

Tel: +358.10.2223730,

ships.

fa x:+358.10.2222350,

The Azipod solution's performance and

ennail: ramt.jokela@fi.abb.com.

Smit to have major role in Maureen Kustwachtcentrum verhuisd
naar Den Helder
platform decommissioning
Smit Transport & Heavy Lift has been

the unit will be positioned on grillage,

Umutden Rescue” is "Den Helder Res-

gezette reorganisatie, waarbij de opera

awarded the contract to provide heavy

ready for dismantling.

cue” geworden.

tionele leiding over de Kustwacht werd

lift services during the decommissioning

The operation will take around two-

Op 23 november 2001 is het Kustwacht-

ondergebracht bij de Koninklijke Marine,

of one of the North Sea's largest installa

weeks, which includes a preparatory

centrum verhuisd van IJmuiden naar Den

afgerond.

tions the Maureen platform. This struc

phase. During the visit, Asian Hercules II

Helder. Het centrum werd verplaatst

De uitvoering van de taken wordt vanuit

ture has a weight of over 110,000

will lift and transport two mud modules

naar het nieuw gebouwde Marinehoofd-

een nieuw en modem Kustwachtcentrum

tonnes and a height exceeding 240 m.

(460 tonnes and 550 tonnes), the drilling

kwartier/Kustwachtcentrum op het ha

in Den Helder op dezelfde voet voortge

Aker Maritime has awarded the heavy lift

substructure (620 tonnes), a 95 tonnes

venterrein van de Koninklijke Marine te

zet, Wel is er bij opsponngs- en reddings

contract to Smit. During July, Aker Mar

drilling derrick, a 900 tonnes power gen

Den Helder.

acties een einde gekomen aan het ver

itime towed the platform from offshore

eration module, a 185 tonnes helideck

Sinds de oprichting In 1987 van de Ne

trouwde “Umuiden Rescue" dat is

Aberdeen to a deep mooring position

and five accommodation units with a

derlandse Kustwacht, een samenwer

veranderd in “Den Helder Rescue”. Het

close to Aker's Stord facility in Noway.

combined

kingsverband van zes ministeries (Bin

alarmnummer

(0900.0111) blijft onveranderd.

weight of

approximately

van

de

Kustwacht

Sm ifs scope of work calls for the in

2,450 tonnes.

nenlandse Zaken, Defensie, Financiën.

shore lifting, transport and landing of at

The platform’s owners are: Phillips Petro

Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Vis

least 11 platform modules at Stord. Smit

leum (Operator), Fina Exploration, Agip

serij en Verkeer en Waterstaat), is het

Het Kustwachtcentrum in Den Helder is

(UK) Ltd, BG International Ltd and Pentex

Kustwachtcentrum gehuisvest geweest

24 uur per dag operationeel bereikbaar

Oil UK Ltd. It is a unique gravity steel de

in Umuiden. Belangrijke taken die vanuit

op telefoonnummer 0223.542300 en tij

2002. Its flagship sheerlegs, Asian Her

sign that combines drilling, production,

het Kustwachtcentrum worden gecoördi

dens kantooruren voor administratieve

cules II, will be mobilised for the project.

accommodation, processing and oil stor

neerd zijn de opsporing en redding van

zaken op nummer 0223.658300.

Asian Hercules II, one of the world’s

age. It ceased production in October

drenkelingen, de rampen- en incidentbe-

largest floating sheerlegs, will lift each

1999. Built in 1983, it was designed to

strijding op de Noordzee en het toezicht

preprepared module off the platform and

be refloated and re-used.

op het scheepvaartverkeer, de visserij

is scheduled to perform the heavy lift
tasks during the first two months of

proceed approximate^ 500 m to the

en het milieu. Met de verhuizing van het

quay with the unit in its hooks. On arrival,

Kustwachtcentrum werd een in 1995 in

Siemens heeft als eerste in
een
Europa e
< motor met suprageleiding in bedrijf

Inschrijving

M aritim e
Innovation
Award

de heer G.C.W. Speld. De prijs heeft ten
doel meer bekendheid te geven aan de
vernieuwende kracht die uitgaat van de
maritieme en offshore toeteverrgsmdustne en om movabeve ontwikkelingen bin
nen de maritieme cluster te stimuleren.

Siemens heeft m haar research & devetop-

omvangrijke en dure koeinstalatie bete

ment centnm r Erlangen, Duitsland, sinds

kent.

enige tijd een motor n bednjf met een wik

Bq sommige elektrisch geleidende mate

keling die bestaat uit suprageleidend mate

rialen is echter ook supragetetdng moge

naal. Bijzonder hierbq is dat het elektrisch

lijk bij veel hogere temperaturen dan vlakbij

Op woensdag 14 november werd het lo

De Innovation Award wordt eenmaal per

geleidende materiaal bij een veel hogere

het absolute nulpunt Er zipn nrmddels di

go van de Mantme Innovation Award ont

laar uitgere*t direct na de eerste leden

temperatuur suprageleidend is dan bij het

verse matenalen bekend waarbij de elektri

huld. Dit was tevens het startschot voor in

vergadering van Holland Manne Equip

absolute nulpunt. Siemens is de eerste in

sche weerstand al verdwijnt bij ongeveer

schrijvingen. Het decor van de onthuttng

ment in maart. Voor de uitreiking is nwiis-

Europa die hiermee een werkend model

- 190°C. Door geleiders van deze mate

was de Equipment Lounge, de Nederland

ter Jorritsma benaderd. De pnjs bestaat

als motor en generator in bedrijf heeft. De

nalen is dan een vrijwel verliesvnj stroom

se nationale presentatie tijdens Europort,

uit een fraai gestileerde plaquette, die kan

modelmachine is een belangrijke stap naar

transport mogelijk terwijl de draaddiame-

georganiseerd door branchevereniging

worden geplaatst m de ontvangsthal van

commerciële toepassingen van deze tech

ter aanzienlijk geringer is. Het rendement

Holland Manne Equipment.

het winnende bedrijf. Het bijbehorende lo

nologie. Suprageleidende applicaties ma

is belangrijk hoger en de magnetische

De onthulling op 14 november had een

go mag worden gevoerd door het win

ken een vnjwel verliesvrij stroomtransport

veldsterkte veel groter. Bovendien is de n-

spectaculair karakter, Een grote ijswand

nende bednjf.

mogelijk en een hoge stroomdichtheid. In

staHatie voor koeling kleiner waardoor de

werd door een ijskunstenaar met ketting

Bloem: “Maar het gaat uiteindelijk om de

vergelijking met traditionele motoren met

ze manier van suprageleiding economisch

zagen bewerkt, waarna langzaam het lo
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Havenconcurrentie
et voorstel van de Europese
Commissie meer concurrentie
te verkrijger bij de havendienst
verlening heeft heftige reacties
opgeroepen, De reders staan
er unaniem achter, de verla
ders juichen de maatregelen toe, evenals de
vakverenigingen van expediteurs en die van
scheepsagenten, Tot veler verrassing zijn
daarentegen de Noord-Europese havens te
gen; zij vinden dat er in hun havens reeds ge
noeg concurrentie is en dat het voorstel in
sommige opzichten te ver gaat. Bovendien
zijn er grote verschillen tussen havens onder
ling en bestaat de dienstverlening uit zoveel,
sterk verschillende activiteiten dat het niet lo
gisch is dat allemaal over één kam te sche
ren. De havenvakbonden vrezen concurrentie
van malafide concurrenten en dreigen daar
om met stakingen. De loodsen verkondigen
luidkeels hun oppositie tegen de plannen. Niet
zonder succes overigens, want het Europese
Parlement overweegt reeds stuwadoorswerk
en loodsdiensten vrij te stellen van een Euro
pese havenregulering. Reders, verladers en
de overige havenklanten hopen evenwel dat
het pakket maatregelen onveranderd blijft
met uitzondering van de concessietermijn
voor terminals die, wat hen betreft, langer dan
25 jaar mag zijn. Logisch, want enkele reders
en verladers exploiteren zelf terminals.

H

Vooral bij de Engelse havens is er veel weer
stand tegen de Elkichtlijn. Daar is alles wat
uit Brussel komt, verdacht. Men vraagt zich
bijvoorbeeld af of een haven als Felixstowe,
waar Hutchison alleenheerser is, nu concurre
rende termmalbeheerders moet toelaten. Als
je er evenwel van uitgaat dat Felixstowe als
één grote Containerterminal is te beschou
wen, zal dat niet het geval zijn. Een staalfa
briek met een eigen ertsterminal heeft even
min te maken met het concurrentiebeding.
Wel kan het voor dergelijke bedrijven gemak
kelijke worden door een vakbond opgedrorv
gen stuwadoorscontracten te doorbreken. Bij
een coöperatieve vakbond die op redelijke
verlangens ingaat, zal dat natuurlijk niet gauw
gebeuren. Voor een haven als Felixstowe is
het risico groter dat het klandizie verliest, in
dien Hutchison de rederijen geen eigen termi
nals gunt, terwijl dat elders wel kan. Ook PSA
in Singapore dacht dat het als monopolist te
kunnen klaren zonder 'dedicated' terminals
totdat Maersk het tegendeel bewees door
naar Maleisië uit te wijken. De Europese richt
lijn houdt wellicht te weinig rekening met der
gelijke concurrentie tussen havens.
W ordt veiligheid b ed reigd ?
Bij de loodsen is een constructieve opstelling
niet altijd aanwezig. Door te stellen dat de vei
ligheid in het geding komt bij concurrentie tus
sen loodsdiensten, menen zij een ijzersterke
positie te hebben. Je ontkomt evenwel niet
aan de indruk dat het veiligheidsargument te
pas en te onpas wordt gebruikt. Toen de
Russische loodscoöperaties in staats
dienst moesten overgaan, waardoor
juist concurrentie wordt voorkomen,
werd geroepen dat het de veilig
heid in gevaar zou brengen.
Nadat de Russische over
heid met betere voorwaar
den was gekomen, gingen
de loodsen toch over
stag. Over veiligheid
werd niet meer gespro
ken. Dat zette mij aan
het denken. Ik vroeg
daarom aan enkele lood
sen of er ook een grondi
ge studie bestond waar
uit zou blijken dat
concurrentie bij het loodsen
inderdaad de veiligheid in ge
vaar kan brengen. Zij moesten
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het antwoord schuldig blijven. Soms lijkt het
veiligheidsargument niet verder te gaan dan
het oproepen van het irreële visioen van el
kaar bevechtende loodsen aan de havenin
gang om als eerste een schip te mogen beloodsen tegen de laagste en uiteraard te lage
prijs.
Op de Humber heeft de loodsorganisatie haar
contract met de haven opgezegd en is nu ver
ontwaardigd dat de haven een eigen loodsdienst wil beginnen. Zij zijn zelfs een staking
begonnen, wat lijkt aan te tonen dat de Humber-loodsen weinig waarde hechten aan de
veiligheid van de scheepvaart die het nu im
mers zonder loods moet doen. Zij roepen dat
het tien jaar duurt voordat een loods volledig
is gekwalificeerd, zodat de havenautoriteiten
nooit in enkele maanden een goede en veilige
loodsdienst kunnen opbouwen. Daarbij gaat
het wel om eerste klasse loodsen die de
grootste schepen kunnen behandelen. Alle
116 Humber-loodsen zouden die bekwaam
heid hebben. De haven meent te kunnen vol
staan met 40 van deze loodsen voor het be
perkte aantal grote schepen met daarnaast
70 loodsen alleen gekwalificeerd voor de klei
nere schepen. Dat moet uiteraard een kosten
besparing opleveren. Het dispuut doet wel
denken aan de Amerikaanse luchtverkeerslei
ders die destijds ook dachten dat ze onmis
baar waren.
R egels blijven n od ig
Bij al dit geharrewar over concurrentie blijft
een aspect onderbelicht bij de voorgestelde
EU-havenrichtlijn. Ongebreidelde concurrentie
heeft immers vaak ongewenste gevolgen. De
vakbonden en loodsen zijn dan ook terecht
bevreesd dat werk verschuift naar avonturiers
met onderbetaalde en onvoldoende gekwalifi
ceerde werknemers. Regeringen en havens
dienen wel regels op te stellen waaraan elkaar
beconcurrerende bedriiven hebben te vol
doen. Die regels dienen niet alleen transpa
rant te zijn, maar ook te waarborgen dat bednjven aan bepaalde kwaliteitseisen en aan te
omschrijven maatschappelijke en financiële
verlangens voldoen.
De Europese Commissie moet daar ook maar
eens aan denken bij haar pogingen concur
rentie in de scheepvaart te bevorderen. Bij
zo’n internationale bedrijfstak is juist het pro
bleem dat er geen internationale regels zijn
om de concurrentie in goede banen te leiden.
Dientengevolge kunnen wankelijke rederijen

conventies
over Gross Ton
nage, de Load Li
nes en redersaansprakelijkheid onvoldoende
aandacht krijgen.

met sub-standaardschepen een moordende
concurrentie veroorzaken. Niet voor niets
stelden de lijnvaartconferenties vroeger eisen
aan de kapitaalkracht en verlangden een na
tionale band bij het aannemen van nieuwe le
den. Nu is dat inderdaad van minder belang
gezien de hoge toetredingsdrempel bij de
containervaart. Ook in de cruisevaart is de
drempel hoog. In de tank- en bulkvaart is die
daarentegen laag, met vele sub-standaardschepen als gevolg. Desondanks richtte de
aandacht van de Europese en Amerikaanse
toezichthouders zich aanvankelijk vooral op
de lijn- en cruisevaart. Overigens, wat betreft
de cruisevaart, niet geheel onterecht want
met steeds grotere schepen met steeds
meer passagiers is het noodzakelijk de veilig
heidsregels voortdurend aan te scherpen. In
de tank- en bulkvaart kwam daarentegen de
zaak alleen in beweging onder druk van het
grote publiek dat de buik vol heeft van olierampen met goedkoop gebouwde en vaak
slecht onderhouden tankers van één-schipsrederijen. Bevrachters zijn thans in toenemende
mate bereid alleen goede schepen van be
trouwbare reders op te nemen. Regeringen
en klassebureaus beperken zich evenwel
voornamelijk tot het aanscherpen van de tech
nische- en veiligheidseisen, maar blijven in ge
breke goede internationale regels op te stel
len ten aanzien van maatschappelijke en
financiële vereisten waaraan internationale re
derijen dienen te voldoen. Dat is nog steeds
een zaak van de, veelal ongeïnteresseerde
vlaggestaten. Bij nieuwe technische regelge
ving gaat het bovendien vaak om details, ter
wijl belangrijker zaken als herziening van de

N e d llo y d onderschatte
P&O
De Telegraaf publiceerde eind okto
ber een interview met Nedlloyd’s
topman Berndsen waarin deze min
of meer de schuld van het misgaan
van de ‘reverse listing’ van Nedlloyd
door P&O Nedlloyd (PON) bij de Britten
legde. Die waren te wispelturig door
steeds met nieuwe eisen te komen. Zo
zou P&O’s Lord Sterling zijn teruggeko
men op zijn bewering tevreden te zullen
zijn met een minderheidsbelang in PON,
omdat de containervaart niet langer een
kernactiviteit is. Volgens Lloyd's List zou
Sterling daar evenwel aan hebben toege
voegd 'op den duur’ wat natuurlijk een heel an
der licht op de zaak werpt. Je kan je goed
voorstellen dat Sterling dacht aan een contro
lerend belang van bijv. 30% voldoende te heb
ben, wanneer Nedlloyd na de ‘reverse listing'
niet meer als een afzonderlijk bedrijf zou be
staan. Naast P&O zouden er in dat geval al
leen particulieren en institutionele beleggers
in PON zijn. Berndsen wilde dat P&O bij zo’n,
wat hij noemde 'reverse takeover' maar een
bod moest doen op Nedlloyd. Waarom zou
den de Engelsen evenwel de aandelen eerst
opkopen om ze daarna weer van de hand
te doen? Dat is omslachtig en duur.
Bij de gesprekken over een re
verse listing ging Berndsen
ervan uit dat het Neder
landse karakter van het
nieuwe bedrijf voorop
moest staan, wat hij in
het belang van zijn
aandeelhouders acht
te. PON moest een
Nederlands
bedrijf
worden met een En
gels minderheids
belang. Onbeant
woord bleef de
vraag waarom
het voor aan
deelhouders
gunstiger
zou zijn een
bedrijf te
bezitten vol
gens
Neder
lands recht met
Nederlandse top
mensen in plaats
van Brits recht met

een Engelse top. Ovengens, waar zou PON
die Nederlandse topmensen vandaan moeten
halen? Zouden aandeelhouders niet meer ge
baat zijn geweest, indien Nedlloyd een andere
rederij als koper van haar 50% belang in PON
had gevonden, waama P&O desgewenst een
hoger bod op Nedlloyd kon uitbrengen indien
het de koper onacceptabel vond? In plaats
daarvan onderhandelde Berndsen over een
joint venture met een Aziatische rederij waar
bij Nedlloyd 60% eigenaar van PON zou wor
den; P&O en de derde rederij elk voor 20%!
Voor een inmiddels onbetekenend bedrijfje als
Nedlloyd wijst een en ander op grenzeloze
zelfoverschatting en onderschatting van de
Engelsen die wellicht te beleefd waren dat dui
delijk te laten blijken.
Toch gelooft Berndsen nog steeds dat P&O
haast heeft en dus niet van plan is Nedlloyd
rustig uit te roken. Een plan om dat te voorko
men door Nedlloyd 'sterk neer te zetten’ had
hij in oktober niet. Nedlloyd kan natuurlijk met
het voorstel komen P&O geheel of gedeelte
lijk uit te kopen, maar of ze het daarvoor be
nodigde geld op tafel kan krijgen is uiteraard
hoogst onzeker. Bovendien, zouden geld
schieters en aandeelhouders Nedlloyd een
nieuwe kans willen geven na alle fouten uit het
verre en reGente verleden?

Veiligheid en M ilie u

Report o f the re-opened formal
investigation into the loss o f the
M /V Derbyshire
Executive Summary (abridged)
The tragedy and mystery of the Derbyshire began in September 1980 when that
enormous vessel disappeared without trace in the Pacific about 350 miles south
east of Japan. She was an oil/bulk/ore carrier (O.B.O.), in length nearly three
times the length of the playing area at Wembley Stadium and considerably larger
in width than the Titanic or the QE2. All those on board perished - 42 members of
crew and two of their wives. She was the largest British ship ever lost at sea.
et the Derbyshire was only four
ing within 50-75 miles of the storm centre and
would generally try to maintain a distance of at
years old, apparently well main
tained and manned by a compe
least 200 miles.
tent and very experienced master
Not surprisingly, the families of those who per
and crew. She had been built by
highly reputable shipbuilders, namely, ished
Swan in this tragedy were extremely anxious
to know what had caused such a catastrophic
Hunter at their Haverton Hill Yard on Teeside.
loss of life. They wanted a formal investiga
She was fully classed with Lloyd's Register of
tion. The UK Government took the view that,
Shipping. All her surveys and certificates were
because of the total absence of material evi
up to date.
dence, a formal investigation could not be ex
pected to establish clearly the cause of the
She was on a voyage from Quebec to Japan
loss.
laden with iron ore concentrates. She was
within a few days of arrival at Kawasaki when
The Derbyshire was the last of six bulk carrier
she encountered a tropical revolving storm
sister ships built by Swan Hunter at Haverton
known as Typhoon Orchid moving from the
Hill Yard. The first - the FURNESS BRIDGE east. Her northerly route was crossed by the
was completed in September 1971.
worst sea conditions associated with the ty
phoon on 9 September 1980. By 0300z on
Following casualties which were sustained by
that day she reported that she was hove to in
the second of the series of sister ships - the
a violent storm with a force 11 wind and a
TYNE BRIDGE - in 1972 and by the third of the
wave height of 30 feet. The vessel’s last radio
series - the KOWLOON BRIDGE - in 1986, both
message was sent at 1019z that day. This
involving fractures in way of Frame 65 located
Report finds that by 1700z on that day the
at the after end of the No.9 hold, just forward
conditions had deteriorated: the average
of the superstructure and engine room, the
height of the highest one third of the waves
finger of suspicion as to the cause of the loss
(the significant wave height) was 10.86 me
of the Derbyshire was strongly pointed at a
tres and the wind speed was over 56 knots.
possible design defect in that part of the ves
Such conditions are severe but not exception
sel. Consequently, in December 1986 a For
al amongst north west Pacific typhoons. Ves
mal Investigation was appointed under Mr Ger
sels of the size and design of the Derbyshire
ald Darling QC as Wreck Commissioner.
were at the time assumed to be quite capable
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of withstanding such conditions, even if they
had to reduce speed or be hove to. Neverthe
less, as a matter of good seamanship, mas
ters would always do their best to avoid com

The hearing of that Formal investigation took
place during 46 days between October 1987
and March 1988 and the Report was issued

Opmerking redactie:
Dit ‘Executive Summary' is door de redactie mgekort in verband met de lengte en de beschikbare ruimte.
Alleen algemene gegevens en scheepsbouwkundige- en scheepvaartkundige aspecten zijn gepubliceerd.
De weggelaten gedeelten zijn aangegeven met (....).
Zie ook SWZ april 1999, MARS Report No.69, bladzijde 35.

on 18 January 1989. The formal decision
was:
"For the reasons stated in this Report the
Court finds that the Derbyshire was probably
overwhelmed by the forces of nature in Ty
phoon ORCHID, possibly after getting beam
on to wind and sea, off Okinawa in darkness
on the night of 9/10 September 1980 with
the loss of 44 lives. The evidence available
does not support any firmer conclusion.”
(....)
The members of the Derbyshire Families As
sociation were greatly disappointed that the
Report was so inconclusive. They pressed for
an underwater survey but the exact location of
the wreckage was not known and until the
1990's there was no adequate technology for
obtaining sufficiently clear photographic evi
dence at a probable depth of some 2,5 miles.
Eventually in 1994 the ITF funded an underwa
ter search to try to locate the wreckage.
Against all the odds this succeeded. The
depth was 4200 metres.
The Department of Transport then appointed
Lord Donaldson of Lymington to carry out an
assessment as to what further steps could be
taken to obtain evidence as to the cause of
the loss, the cost of taking such steps and
what benefit to ship safety could be secured if
the cause of the loss were established.
In his Assessment, Lord Donaldson conclud
ed that the cost of an appropriate underwater
survey would be about f 2 million and that
such a survey ought to be mounted in the in
terests of international ship safety. His recom
mendation was accepted by the Minister of
Transport and the UK/BC Survey was duly
conducted, funded partly by the UK and partly
bytheEU.
That survey was conducted in two phases in
1997 and 1998 respectively by the Woods
Hole Oceanographic Institution by means of
the United States Research Vessel, THOMAS
G THOMPSON. Three Assessors were ap
pointed to oversee the survey and report up
on the results, namely Mr Robin Williams, Dr

Remo Torchio of Genoa, both navat archi
tects, and Professor Douglas Faulkner, Pro
fessor of Marine Architecture and Ocean Engi
neering at the University of Glasgow.
(....)
Two of the three Assessors (Mr Williams and
Dr Torchio, Professor Faulkner having re
signed) concluded on the basis of the photo
graphic evidence that the vessel’s loss had
been caused by seawater entering the bow
section which caused the vessel to develop a
forward trim, thereby exposing its N o.l hatch
covers to wave heights great enough to im
pose loading in excess of their collapse
strength. Water then poured into the large
empty space above the cargo in the No.l
hold. That put the vessel further down by the
bow until No.2 and No.3 hatch covers suf
fered the same fate sequentially. The vessel
would then sink.
However, the disturbing aspect of this Report
was that the main reason for entry of seawa
ter into the bosun's store in the first place was
found to be the failure of the crew to secure
the lid to the hatch on the foredeck.
(....)
Following that report, on 17 December 1998,
the Deputy Prime Minister, The Rt Hon John
Prescott, MP announced that there was to be
a full reopening of the Formal Investigation
and that this was to be held in the High Court
under section 269(1) of the Merchant Ship
ping Act 1995 .1was subsequently appointed
to conduct that Investigation. This is the first
time that such a reference to the High Court
has been made.
The hearing commenced on 5th April 2000
and lasted for 54 days, concluding on 26th Ju
ly 2000. Twenty scientific and technical ex
perts, six master mariners and five other wit
nesses gave oral evidence.
Th e Cause of the Loss
The Derbyshire would certainly not have been
lost had it not encountered extremely severe
seas close to the centre of Typhoon Orchid.
The first question to be answered is therefore
why the vessel ever found itself in these condi
tions.
This Report concludes that, whereas the ves
sel would have avoided the typhoon if, on 7th
September or up to about lOOOz on 8 Sep
tember, the master had altered course to the
west south west or south west, instead of pro
ceeding on a northerly course towards Japan,
his failure to do so almost certainly arose
from his belief that the sea conditions along
his route on 8th and 9th September would en

able him to maintain sufficient speed to keep
well ahead of the typhoon which was then ad
vancing on an eastwest track.
The vessel was receiving weather forecasts
from the United States Navy/Air Force Joint
Typhoon Warning Centre broadcast by Guam
radio and from the Japanese national weather
forecasting service over Tokyo radio. The ves
sel was also receiving occasional weather re
ports from Oceanroutes, a routeing agency
appointed by the charterers. One such report
was sent at 2146z on 5th September, before
Typhoon Orchid had developed, and the next
at 0113z on 8th September.
At no time did Oceanroutes advise the master
to alter course to avoid the typhoon.
The forecast track of the typhoon given by Gu
am radio on 7th and 8th September differed
substantially from that given by Tokyo radio:
on 7th September Guam put the track curving
north west on 8th and 9th September, where
as Tokyo radio put the track much further to
the west. Further, the Guam forecasts be
tween 1200z on 7th September and 0600z
on 8th September very substantially under
estimated the windspeeds ahead of the cen
tre of the typhoon. One of several unusual
characteristics of Typhoon Orchid was that
the wind field and area of consequential high
swell running in front of it were abnormally ex
tensive. Another unusual feature was its extre
mely long duration.
The continuing under-prediction by the Guam
forecasts of the extent of the wind field run
ning before the typhoon and their failure to an
ticipate that the vessel would encounter 50
knot winds over 200 nautical miles ahead of
the storm centre and 30 knot winds over 400
nautical miles ahead of it would have led the
master to believe not only that the Derbyshire
would be able to maintain sufficient speed to
keep ahead of Orchid but that, if, on 8 Sep
tember, it became necessary to change cour
se to the south west or west south west, that
option would not be lost due to the danger of
turning beam on in severe sea conditions.
Further, the fact that Oceanroutes at no stage
advised the master to alter course would have
been understood by him to be a tacit endorse
ment of his keeping to his present course.
Since the master could not reasonably have
anticipated from the local wind, sea and iso
metric conditions in the period from 1200z on
7 to lOOOz on 8 September that the vessel
would not be able to maintain sufficient speed
to keep ahead of the typhoon, then closing
from the east south east as much as 250 nau
tical miles from the vessel, no criticism can be
attached to his decision to hold to his rhumb

line course or subsequently at some stage af
ter 0300z on 8 September to take a slightly
more northerly course probably in order to
put the sea 4 points off the starboard bow.
The DFA has strongly criticised Oceanroutes
for failing properly to perform its duty as a rou
teing agency in as much as it failed on 7 and
earty on 8 September to provide the vessel
with adequate information as to the track of
the typhoon and to advise the master to alter
course to the west south west or south west.
This Report accepts that the message sent to
the vessel by Oceanroutes at 0113z on 8
September was seriously deficient in informa
tion. However, this Report does not accept
that it has been established that Oceanroutes
were negligent or otherwise at fault in failing to
advise the master to alter course. In as much
as it has not been shown to be negligent for a
typhoon forecasting service to have failed to
anticipate the unusual forward projection of
the wind field of Typhoon Orchid, it was not un
reasonable for a routeing agency to continue
to endorse the vessel's present course up to
lOOOz on 8 September. Failure to anticipate
the extent of the wind field and the unusually
distant spread of heavy swell running before
the storm centre is not shown to have been
professionally negligent. Even if the message
sent at 0113z on 8 September had contained
adequate information then available, that infor
mation would not have caused the master to
change course. It can therefore be concluded
that the vessel’s encounter with the most
severe sea conditions of the typhoon arose
without the fault either of those on board or of
Oceanroutes.
However, the brochure issued to masters by
Oceanroutes in which it set out what routeing
services it would provide in respect of typ
hoons was obscurely worded. If Oceanroutes
intended to suspend positive routeing advice
in such conditions, that should have been
much more clearly expressed.
The vessel encountered such severe condi
tions by about 1800z on 8 September that
she was hove to, that is to say the master's
speed would be the minimum necessary to
maintain steerage, so as to keep the seas on
the vessel’s starboard quarter. From that time
onwards, as the storm centre closed on her
course from the south east, she was inevita
bly going to be subjected to very severe sea
conditions.
These conditions had deteriorated in the cour
se of 8 and 9 September. The hindcast evi
dence is to the effect that for about 12 hours
from 0500z on 9 September the route of the
Derbyshire experienced significant wave
heights above 9.5 metres, rising to a peak of
10.85 metres by 1700z. The vessel's avera-
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ge forward speed in these conditions would
be in the range 1.50 to 2 knots over the
ground depending on wave drift forces. That
would have taken the vessel to the wreckage
site by about 1700z to 2000z on that day.
When a vessel is near to head on to the waves
it will be subjected mainly to pitching effects.
The extent of these effects is dependent on
the relationship between the length of the ves
sel and the wave length. It will also be depen
dent on the damping characteristics of the
vessel’s configuration, notably the relationship
of draught to beam. When the wave frequency
is relatively low and the wavelength relatively
large, the vessel will tend to follow the slope of
the waves with the effect that there will be little
relative vertical motion. By contrast, where
there is a high wave frequency and a short
wavelength relative to the vessel's length, the
vessel will not respond to the waves in terms
of pitch and heave, thereby creating relative
vertical motion broadly equal to wave eleva
tion. However, between those positions, as
the wavelength shortens, the slope of waves
of the same wave height increases. That caus
es the vessel’s pitch response to increase.
There eventually comes a point when the
wavelength is broadly equal to the length of
the vessel. It is at this poipt that the vessel ex
periences maximum relative vertical motion, A
pattern of movement is thereby created which
involves the vessel pitching head-down into
the trough of a wave and then, before its bow
has lifted back to horizontal, meeting the next
wave crest.
Where the waves are very high, they tend to
have very steep wave fronts which allow little
time for a ship to rise above them. The effect
of the vessel’s pitching in the manner descri
bed is to increase the relative vertical motion
of the vessel quite substantially. Where relati
ve vertical motion exceeds the local free
board, green water will begin to load the ves
sel’s bow. The more the relative vertical
motion, the greater will be the head of green
water on the bow.
The length of the Derbyshire (at 294.1 m
overall) was slightfy less than the wavelength
(about 300 m) that would typically have pre
vailed during the period 1700z to 2000z on 9
September. The conditions therefore gave
nse to accentuated pitching and considerable
amplification of relative vertical motion to
wave amplitude, so exposing the bow and for
ward hatch covers to heavy and repeated
green water loading; a response by the vessel
strongly evidenced by the model tests.
These model tests were conducted at the
MARIN Research Institute, Wageningen,
Netherlands, and were designed to measure

the magnitude of green water impacts on the
N o.l hatch cover in different conditions of
tnm and at different significant wave heights.
The various conditions of trim were designed
to ascertain what difference it made to green
water loading on the N o.l hatch cover that
water had entered the bosun’s store and ma
chinery spaces, the forepeak ballast tank and
the forepeak fuel tank. They were also direc
ted to ascertaining the rate of seawater entry
to those spaces if ventilators and air pipes or
their covers had been destroyed.
The results of those tests indicated that at
speeds of zero or 2 knots, without water in
gress, at the peak significant wave height of
10.85 metres, and even at 12.5 metres, the
maximum loading on No.l hatch would be
well below the collapse strength. However, in
the damaged condition, with the bow flooded,
the maximum measured impacts on No.l
hatch at a significant wave height of 10.85
metres exceeded its collapse strength, even
at zero speed.
In order to ascertain the probability of the
N o.l hatch being subjected to green water
loading in excess of its collapse strength in
sea conditions during periods of time compa
rable to those experienced by the vessel and
in different states of bow flooding, it was ne
cessary to extrapolate from the new model
test data by statistical methods. This exercise
was conducted by the courtappointed expert
Professor Jonathan Tawn of the University of
Lancaster. His extrapolations indicate that at
the most probable speeds of 70% maximum
and 2 knots, there was a very substantial risk
of a hatcl>breaking wave at an unenhanced
significant wave height when both the stores
and the ballast tank had been flooded and a
considerable risk when the ballast tank alone
had been flooded, whereas there was no risk
if the stores alone had been flooded. Obvious
ly, the magnitude of the risk would be com
mensurately reduced if there were only partial
flooding of the ballast tank together with full
flooding of the stores.
If, however, there were a 10% increase in the
significant wave height, not only was it certain
that there would be a hatctvbreaking wave
when the stores and ballast tank were
flooded, but there was a 1% to 10% risk that
such a wave would eventuate if, at 70% maxi
mum speed, the stores alone were flooded
(Dam Stores single max) and a 4% to 42% risk
of such a wave in that condition if a speed of 2
knots were assumed. The expert evidence as
to the hindcast wave height was subject to a
10 per cent probability range.
The evidence derived from the underwater sur
vey of the wreckage and the inferences to be
drawn from it can be summarised as follows:

* The wreckage of the bow section was
found approximately 590 metres from that
of the stem section with most of the wreck
age of the hatch covers within a corridor
between the two sections about 230 me
tres wide. That pattern suggests that no
substantial section of the hull and none of
the hatch covers separated from the main
part of the vessel on the surface.
’ All hatch cover panels located in the wreck
age exhibited a similar initial mode of failure
and some exhibited a similar secondary
mode of failure. In particular, their initial
mode of failure consisted of a symmetncal
pattern of bending inwards along an axis
transverse to the hull located at or forward
of the centre girder. The secondary mode
of failure consisted of an asymmetrical pat
tern of inward bending along a longitudinal
axis very close to the centre line of each
panel. The transverse inwards bending oc
curred before the longitudinal inwards
bending. This condition is consistent with
the initial mode of failure being caused by
green water loading from the forward end
and inconsistent with the vessel having de
veloped any significant list by the time sink
ing began. Sea water would have entered
the holds once the transverse bending had
occurred.
* The hatch covers were in good condition
with seals not excessively worn. It was un
necessary for the centre line catches to be
secured, provided that the quick acting
cleats were secured, which was the case.
* Ventilators and air pipes located on the
foredeck and leading into the bosun's
store, machinery space, ballast tank and
possibly in one case, the fuel tank, were in
damaged condition and had sustained that
damage prior to the commencement of
sinking.
* The seals on the spurling pipes were de
stroyed. This probably occurred before
sinking. Water would thereby enter and
flood the chain lockers.
* Seawater would therefore have entered the
bosun's store, the machinery space, the
ballast tank and, possibly, to a lesser extent
the forward fuel tank,
* Seawater could not have entered the fuel
tank prior to sinking either by reason of the
collapse of the floor of the bosun's store or
through the manholes leading from the
store. The covers to those manholes would
not have been left open. Nor would water
have entered the ballast tank through the
access manhole from the bosun's store,
for it is distinctly improbable that it would
have been opened much less left open in
the course of the voyage.
* The lid to the foredeck bosun’s store hatch
was missing from the wreckage of the bow

section. The after side of the hatch coam
ing was severely dented and split. The tog
gle wing nuts on that hatch were found in
various conditions and at differing positions
on their threaded shanks, with some miss
ing altogether.
The condition of the store hatch as found
does not suggest that the lid was left unse
cured by the crew or that the lid could not
properly be closed because a rope was
protruding from the hatch. On the whole of
the evidence the lid was adequately se
cured both by properly tightened toggles
and by a complicated roping device de
signed to prevent the lid coming loose be
cause the wing nuts had ridden up the tog
gle shanks with the motion of the ship. The
rope seen in the wreckage to emerge from
the hatch was a mooring rope one end of
which was originally attached to the inside
of the hatch lid. This Report rejects the As
sessors' conclusion that the crew had left
the hatch lid inadequately secured prior to
the Derbyshire entering the typhoon.
The starboard windlass is shown to have
become detached from the foredeck. Its
position on the seabed suggests that sev
erance occurred immediately before or
soon after the commencement of the sink
ing process. This was probably caused by
its being subjected to a succession of pow
erful waves the impact of which initiated low
cycle fatigue cracks in the welding where
the windlass was joined to its bed. These
would eventually open when subjected to
subsequent intense wave loading. This
probably occurred after the commence
ment of water entry to the bow through
damaged ventilators and air pipes and may
well only have occurred after the failure of
the No. 1 hatch cover.
The loss of the lid to the bosun's store
hatch and the loss of the rope leading from
it were probably caused by the impact of
the whole or part of the starboard windlass
after the latter had become detached from
its seating and after seawater had already
begun to flood the store, machinery space
and probably the ballast tank.
The condition of bulkhead 339 as found in
the wreckage does not support the propo
sition advanced by the UK/EC Assessors
that the bow spaces and particularly the fu
el oil tank ullage space were substantially
full of seawater when the vessel began to
sink. Rather its condition is consistent with
the deep fuel tank and perhaps part of the
ballast tank having been substantially emp
ty of water when sinking commenced, but
having admitted additional water during
sinking.
The wreckage evidence is inconsistent with
cracking of the deck or hull in way of Frame

65 having made any causal contribution to
the toss. However, there is shewn to have
been a substantial misalignment of longitu
dinal bulkheads at bulkhead 65. This error
in construction when added to the design
discontinuity at this position created a very
low additional safety risk on account of the
danger that it would cause fatigue cracks in
the after bulkhead of No.9 hold which could
cause oil leakage into the pumproom fol
lowed by explosion.
On the basis of the condition of the wreckage
and of the data derived from the model tests
conducted at MARIN, it can be concluded with
reasonable confidence that the initiating
cause of the loss was the destruction of some
or all of the ventilators and air pipes located
on the foredeck by sustained green water
loading over many hours in the course of 8
and more probably 9 September 1980. Wa
ter was thereby able to enter the bosun’s
store, machinery spaces and probably the bal
last tank in substantial quantities and possibly
to a minor extent the fuel tank. The DER
BYSHIRE then developed a trim by the bow
which, although imperceptible from the
bridge, had the effect, as the bow dropped
lower and lower, of accentuating green water
loading on the N o.l hatch cover as the sea
conditions became more severe in the course
of that day. By about 1700z those conditions
had deteriorated so greatly that there was
likely to have been green water loading in ex
cess of the collapse strength of N o.l hatch
cover. Once that hatch cover gave way, water
would enter the N o.l hatch, very rapidly filling
the large ullage space above the cargo and
thereby causing the vessel to go still further
down by the bow by another 3.7 metres. It is
estimated that the filling of No.l hold might
take as little as 5 minutes or as much as 16.5
minutes.
This flooding in turn caused the green water
loading on No.2 hatch cover progressively
and rapidly to increase until it exceeded the
collapse strength of that hatch cover and wa
ter then entered No.2 hold.
No.3 hatch suffered the same fate. At that
point the vessel was irretrievably lost.
Although it is possible that the No. 1 hatch cov
er collapsed under excessive green water
loading before there had been flooding of any
of the bow spaces, this is very unlikely indeed.
There is no reasonable likelihood that any of
the other possible causes considered by Lord
Donaldson or by the UK/EC Assessors’ Re
port in any way contributed to the loss of the
vessel. If, which is extremely improbable, the
vessel ever went beam on to the wind and

sea, as suggested as a possibility by the Re
port of the Formal Investigation, that circum
stance did not cause the toss of the vessel.
(....)
R ecom m endation s as to
Im p rov ed S hip Safety
Many other recommendations for improved
ship safety are to be found in Sections 12 and
13: Towards Improved Ship Safety: Navigation
and Towards Improved Ship Safety: Other Mat
ters. They relate to the following matters:
* Compulsory daily reporting of position by all
vessels.
* Amendment of the Mariners' Handbook ad
vice on navigation in tropical storms.
* Advice to masters of bulk carriers on the
dangers of bow flooding.
* Wider participation in the World Meterological Organisation's Voluntary Observing Ships
scheme.
* Explicit advice to masters by weather routeing agencies as to the scope of their func
tions.
* A research programme to investigate mini
mum strength requirements for ventilators
and air pipes.
* Electronic indication of open or damaged
ventilators and air pipes.
* A research programme to investigate im
proved securing devices for stores hatch lids.
* Electronic indication of displacement of fore
deck hatch lids and of their being unsecured.
* Improvements to hatch cover operating
manuals.
* Electronic indication that hatch securing de
vices are in place.
* Automated hatch opening, closing and secur
ing.
* Improvements in the sealing of spurling
pipes.
* Access to chain lockers.
* Research into and development of minimum
strength requirements for securing fittings to
the foredeck.
* Installation of lighting and video cameras on
the foredeck of capesize bulk carriers.
* Electronic indication on the bridge of bilge
levels in forward spaces.
* Research into independent pumping sys
tems for dealing with forward space flood
ing.
* Introduction by classification societies of im
proved design approval and survey proce
dures for new buildings.
* Maintenance ashore by shipowners of accu
rate construction plans showing the vessel
as built and as subsequently altered.
* Establishment of a marine accident data
base covering storm damage.
* The fitting of a VDR (black box) system on all
existing cargo vessels and new buildings.

Veiligheid en Milieu
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Vermindering oplosmiddelen in
scheeps- en jachtbouw mogelijk
Werknemers in de scheeps- en jachtbouw en reparatie kunnen worden blootgesteld aan oplosmiddelen tijdens het verwerken
van coatings en lijmen en bij het verrichten van reinigingswerkzaamheden. Blootstelling aan deze stoffen kan ernstige en
vaak onherstelbare effecten hebben op het zenuwstelsel. Het ziektebeeld wordt in Nederland aangeduid als organisch psychosyndroom (OPS). Blootstelling aan oplosmiddelen in de scheepsbouw kan substantieel worden verminderd door het ge
bruik van producten die minder oplosmiddelen bevatten.

E

r zijn voldoende alternatieven
bonden heeft het onderzoek begeleid.
voorhanden zoals high solid en
watergedragen coatings, maar
Het onderzoek richtte zich met name op de
deze worden vooralsnog in be
toepassing van coatings, het gebruik van rei
nigingsmiddelen het gebruik van lijmen en kit
perkte mate gebruikt in de Ne
derlandse praktijk. Men moet er
ten. Hiervoor wordt in de huidige praktijk
meestal
echter op bedacht zijn dat alternatieve
pro gebruikt gemaakt van oplosmiddelhoudende producten.
ducten veelal een aangepaste werkmethodiek
Het onderzoek identificeert beschikbare ver
vragen en nieuwe gezondheidsrisico's met
vangende producten en beoordeelt de haal
zich mee kunnen brengen.
i
baarheid van hun introductie in de praktijk.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan be
Dit blijkt uit het rapport Vermindering van op
heersmaatregelen die getroffen kunnen wor
losmiddelengebruik in de scheeps- en jacht
den indien vervangende producten ontbreken
bouw; stanckler-techniek’ dat is gemaakt in
of in concrete praktijksituaties met toepas
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken
baar zijn.
en Werkgelegenheid (SZW). Het rapport werd
Als stanckler-techniek worden goed preste
opgesteld door de Chemiewinkel en het We
rende, commerciële producten beschouwd
tenschappelijk Instituut voor Milieumanage
met het laagste gehalte aan organische op
ment (WIMM) van de Universiteit van Amster
losmiddelen. Het feit dat ze voor de specifie
dam in samenwerking met het Advies- en
ke toepassing op de markt worden gebracht,
informatiecentrum voor oppervlaktechnieken
werd door het onderzoeksteam gehanteerd
van materialen (AC-VOM) en Coatings Consul
als een aanwijzing dat ze ook in de praktijk en
tant Berendsen. De basis voor het rapport
als zodanig toepasbaar zijn. Tegelijkertijd is
wordt gevormd door literatuuronderzoek en
getracht om de stanckler-techniek te relate
interviews met deskundigen. Een commissie
ren aan de praktijk van “voorloperbedrijven" in
bestaande uit vertegenwoordigers van de ma
Nederland. Hierbij werd de nadruk gelegd op
ritieme branche, de verfindustrie en de vak
OPS
Langdurige blootstelling aan oplosmiddelen kan resulteren in schade aan het centrale zenuw
stelsel. Deze beroepsaandoening wordt Organisch Psychosyndroom (OPS) genoemd. In Ne
derland staat OPS ook wel bekend als de Schildersziekte, omdat in deze beroepsgroep de
ziekte de kop opsteekt. Een goede behandeling voor deze aandoening is er niet. Preventie is
hier dus van groot belang.
O P S -p reven tieb eleid
Het invoeren van bronmaatregelen, bedoeld om de beroepsziekte Organisch Psychosyn
droom (OPS) tegen te gaan, is een belangrijk streven van het OPS-preventiebeleid van het mi
nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat dan om maatregelen zoals de ver
vanging of eliminatie van oplosmiddelhoudende producten en het gesloten maken van
productiesystemen. In het geval van ernstige risico’s worden beschikbare bronmaatregelen in
regelgeving vastgelegd. Ook wordt de bronaanpak gerealiseerd door het maken van afspra
ken met branches. Arboconvenanten zijn hierbij het belangrijkste instrument.

de toepassing van coatings, omdat vanwege
de omvang van het gebruik van coatings in de
scheeps- en jachtbouw de hierbij optredende
risico’s het grootst zijn.
C oatings
Schepen en jachten worden voorzien van
coatingssystemen ter bescherming tegen
corrosie, ter verfraaiing en in verband met
een bijzondere functie. Voor wat betreft het
laatste kan worden gedacht aan het bescher
men van de onderwaterhuid met aangroeiwe
rende verf (anWouling), het behandelen van
loopdekken met antislipverf en het toepassen
van brandwerende verf in verblijven.
Alhoewel bescherming bij zowel schepen als
jachten van het allergrootste belang is, speelt
vooral het aspect verfraaiing (de esthetica) bij
jachten een belangrijke rol. Het wordt een ab
solute “m usf beschouwd dat toplagen van
coatingsystemen die het aanzicht van een
jacht bepalen, fraai en hoogglanzend zijn en
een hoge mate van glans- en kleurbehoud ver
tonen.

Alternatieve coatings
De laatste jaren is er vooral in de scheeps
bouw een verschuiving merkbaar naar optosmiddelarme en oplosmiddelvrije coatings. Zij
worden respectievelijk ook wel “high soiid”
(HS) en “sotvent-free (SF)" coatings genoemd.
Dit zijn veelal tweecomponenten epoxy
coatings. De verschuiving is een (bijna) auto
nome, wereldwijde ontwikkeling die is ingezet
door milieumaatregelen in verschillende lan
den. Voor de minder kritische delen van het
schip zoals delen van het interieur en zelfs
ook voor de topside en superstructure komen
er steeds meer watergedragen producten be
schikbaar. Dit zijn veelal acrylaat dispersies
en epoxy- en alkyd emulsies.
Als high-solid werden in het onderzoek
coatings omschreven met een oplosmiddelgehalte lager dan 250 g/l3. Voor de meeste
watergedragen coatings geldt dat ze een oplosmiddelgehalte lager dan 100 g/l hebben.
Watergedragen coatings op basis van zink-atkalisilicaat bevatten echter in het geheel geen
oplosmiddelen en worden daarom ook tot de
oplosmiddelvrije coatings gerekend.
Van oudsher zijn in de scheeps-en jachtbouw
allerlei oplosmiddelrijke coatings in gebruik,
zoals die op basis van bitumen, alkydharsen,
chloorrubber, vinylharsen, acrylaten, epoxy
harsen (waaronder teerepoxyharscombinaties) en polyurethaanharsen. Deze conventio
nele coatings bevatten hoge concentraties
oplosmiddelen, veelal ca. 50 vol.% {ca. 400450 g/l) ot meer. Het meest gebruikte oplos
middel in dit soort coatings is de aromatische
koolwaterstof xyleen.
Bi] gebruik van conventionele coatings, die
een aanzienlijk gehalte aan vluchtige organi
sche oplos- en verdunningsmiddelen bevat
ten, is de kans op het ontstaan van OPS bij de
verfverwerkers (schilders/spuiters) niet denk
beeldig. Dit wordt bevestigd in verschillende
recente studies waarin een verhoogde preva
lentie van OPS-achtige klachten wordt gevon
den onder scheepsschilders. Het aanbrengen
van coatings in kleine, slecht te ventileren
ruimten behoort tot de meest risicovolle situ
aties.
Het risico van een hoge blootstelling bij het
verspuiten van coatings is veel groter dan bij
het gebruik van rollers of kwasten. De initiële
verdamping van oplosmiddelen is bij het ver
spuiten immers veel groter, vanwege het feit
dat het verdampend oppervlak onevenredig
veel groter is (de aerosolen hebben gezamen
lijk een veel groter verdampend oppervlak
dan in het geval van kwasten of rollen). Hierbij
dient overigens wel te worden opgemerkt dat
in de jachtbouw relatief minder spuitwerk
plaats vindt dan in de scheepsbouw.

Aangepaste werkmethodiek
De applicatie van alternatieve coatings brengt
een aantal aspecten met zich mee, waarmee
rekening gehouden dient te worden gehou
den. Voor de oplosmiddelarme en -vrije
epoxycoatings valt o.a. te noemen: meer applicatieproblemen, kortere potlife4, een min
der goede bevloeiing van de ondergrond
(hechting), langere droogtijden, een lagere
chemische resistentie en nieuwe gezond
heidsrisico's als gevolg van de aanwezigheid
van irriterende/sensibiliserende bestandde
len. De minste problemen worden ondervon
den met de high solid coatings. Deze zijn
thans redelijk ingeburgerd in de scheeps
bouw.
Bij watergedragen coatings zijn de verwerkingsapparatuur en hun vorstgevoeligheid bij
opslag van belang. Heel belangrijk is dat voor
een goede filmvorming van watergedragen
emulsies en dispersies een temperatuur van
ten minste 5 a 10°C nodig is. Voorts hebben
watergedragen coatings veelal een laag vaste-stofgehalte, waardoor het nodig kan zijn ex
tra lagen aan te brengen voor het opbouwen
van een bepaalde “droge laagdikte”. Verder
dienen watergedragen shopprimers (lasbare
primers die de stalen platen en profielen ge
durende de bouw van een schip beschermen
tegen corrosie en vervuiling) verwijderd te
worden uit "natte tanks" en van het onderwa
terschip voordat wordt afgeschilderd. Voorts
dient rekening gehouden te worden met lange
droogtijden van watergedragen coatings in
besloten ruimten, waardoor de filmvorming
nadelig kan worden beïnvloed. Tot slot geldt
dat watergedragen coatings uitermate gevoe

lig zijn voor een vette ondergrond en dus in de
praktijk bij reparatie in machinekamers in feite
niet toegepast kunnen worden.
Nieuwe gezondheidsrisico's
De vervanging van de conventionele (oplos
middelrijke) producten door de bovenge
noemde alternatieven zal leiden tot een reduc
tie van de blootstelling aan vluchtige
oplosmiddelen hetgeen de kans op OPS zal
verkleinen. De vraag is echter of de introduc
tie van de alternatieve producten geen nieuwe
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ge
zondheidsrisico’s geassocieerd met alterna
tieve coatings zijn kans op irritatie en kans op
sensibilisatie. De solvent free epoxy coatings
zijn in dit opzicht het meest risicovol gevolgd
door high solid epoxy coatings, high solid al
kyd en watergedragen coatings. Sommige
watergedragen coatings zijn irriterend voor
de huid.
Nederlandse praktijk
Theoretisch is vervanging van conventionele
coatings door oplosmiddelarme alternatieven
voor bijna alle toepassingen mogelijk. Dat wil
zeggen, de alternatieve producten zijn be
schikbaar. Maar worden ze ook toegepast in
de Nederlandse praktijk? Deze vraag kan al
leen in één geval positief worden beantwoord,
te weten bij het gebruik van high solid epoxy
coatings in de scheepsbouw. High solid
coatings worden in de jachtbouw nauwelijks
gebruikt.
Watergedragen coatings hebben hun ingang
op de Nederlandse markt (nog) niet of nauwe
lijks gevonden. Ook in het buitenland komt het
gebruik van watergedragen coatings nauwe
lijks voor. Met andere woorden, de technolo
gie is al ver gevorderd, maar de markt blijft
nog achter.
Het toepassen van high solid en solvent free
coatings is op korte termijn wel haalbaar voor
een groot aantal toepassingen in de scheeps
bouw. Voor watergedragen coatings zou
eerst een termijn moeten worden ingesteld
waarbinnen de scheepsbouw de kans krijgt
om ervaring op te doen met de toepassing
van deze producten.
De jachtbouw is ons inziens nog niet zover
om op korte termijn high solid en solvent free
systemen op grote schaal toe te passen. Nog
sterker geldt dit uiteraard voor de waterge
dragen coatings. De jachtbouw zou ook de
kans moeten krijgen om voorlopig nog te ex
perimenteren met de alternatieve systemen.
De standder-techniek, voor wat betreft de be
schikbaartieid van VOSarme en -vrije coatings
voor de scheeps- en jachtbouw is weergege
ven in de tabellen 1 en 2.

R einigingsm iddelen
Voor de reiniging van de te coaten oppervlak
ken in de scheeps- en jachtbouw zijn er tegen
woordig geschikte watergedragen alternatie
ven op de markt. In de scheepsbouw worden
deze ook gewoonlijk gebruikt. In de jacht
bouw worden hiervoor in de meeste gevallen
nog steeds oplosmiddelhoudende producten
gebruikt. Er lijken echter geen doorslaggeven
de bezwaren te bestaan tegen het ook in de
jachtbouw gaan reinigen met watergedragen
middelen.
Een knelpunt bij het toepassen van waterge
dragen reinigingsmiddelen is echter dat de
gereinigde oppervlakken na het reinigen nat
zijn en dat het enige tijd duurt voordat ze
droog zijn. Dit bezwaar, dat overigens meer
van logistieke dan van technische aard is,
kent men minder bij het gebruik van reini
gingsmiddelen op basis van organische op
los- en verdunningsmiddelen. Bij aanpassing
van de organisatie van het werk kan, zo blijkt
uit de praktijk van de scheepsbouw, zonder
bezwaar worden overgestapt op waterige rei
nigingsmiddelen.

De reeds genoemde alternatieve reinigings
middelen zouden ovengens ook voor de reini
ging van verfapplicatieapparatuur goed toe
pasbaar kunnen zijn. Testen zouden ook hier
op hun plaats zijn.
Voor de verwijdering van oude verflagen kan
gebruik worden gemaakt van nieuwe typen afbijtmiddelen op basis van bovengenoemde
nieuwe reinigingsmiddelen en op basis van
waterstofperoxide. Dit ter vervanging van de
traditionele middelen op basis van methyleenchloride.
Lijm en en kitten
Er zijn tal van werkzaamheden bij de nieuw
bouw en het onderhoud van schepen en jach
ten waarbij lijmen en kitten worden gebruikt,
zowel voor constructieve als voor niet con
structieve doeleinden.
Voor een goede hechting van de lijm of kit aan
het substraat moet het oppervlak hiervan
veelal eerst worden ontvet eiVof opgeruwd.
Om de hechting van de lijm of kit te optimali
seren wordt meestal ook nog een primer aan
gebracht. Van de primers die hiervoor in aanmer
king komen zijn er (nog) geen optosmiddelvrije of
-arme typen op de markt.
Net als bij coatings kent men alternatieve oplosmiddelarme, -vrije en watergedragen pro
ducten. Bovendien kent men de oplosmiddelvrije smeltlijmen en -kitten.

Als alternatieve reinigingsmiddelen, naast wa
tergedragen producten, kunnen in de toe
komst wellicht plantaardige vetzuuresters, dibasische esters (DBE), rvmethyl-2-pyrrolidon
(NMP) of mengsels hiervan worden gebruikt.
Om de eventuele bruikbaarheid van deze mid
delen te vast te stellen dienen ze eerst uitvoe
rig te worden getest.

Sommige lijm- en kitfabrikanten leveren alleen
nog maar optosmiddelvrije of -arme produc
ten, onder meer als gevolg van de vervarv
gingsplicht voor professionele tapijt- en parketleggers die per 1 januari 2000 in werking
is getreden.
Het gebruik van oplosmiddelhoudende kitten
behoort merendeels al tot het verleden. Voor
alle toepassingen zijn er goede optosmiddel
vrije alternatieven beschikbaar, die in de
meeste gevallen in de huidige praktijk worden
gebruikt.

Voor de reiniging van verfapplicatieapparatuur, anders dan met organische oplosAerdunningsmiddelen, is vooralsnog geen ge
schikt alternatief voorhanden waarmee
voldoende ervaring is opgedaan. Het gebruik
van gesloten installaties voor bijvoorbeeld het
reinigen van verfpistolen zou daarom verder
gestimuleerd moeten worden aangezien deze
techniek nu nog nauwelijks wordt toegepast.
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Voorts geven scheeps- en jachtwerven aan
voor een klein aantal toepassingen nog geen
optosmiddelvrije alternatieven te hebben ge
vonden. Dit is het geval bij het verlijmen van
twee met poreuze materialen en bij lijmwerkzaamheden die buiten worden verricht.
De stanckJer-techniek voor wat betreft de toe
passing van alternatieve oplosmiddelarme en
optosmiddelvrije lijmen en kitten in de
scheeps- en jachtbouw is in het kort weerge
geven in tabel 3 aan het eind van dit artikel
E con om isch e aspecten
Uit de resultaten van het uitgevoerde onder
zoek blijkt dat de economische gevolgen van
de toepassing van oplosmiddelarme (high solids) verven voor de scheepsbouw zeer gering
zullen zijn. De kosten van het schilderwerk be
dragen maar enkele procenten van de totale
bouwkosten en de kosten van de verfproduc
ten zijn bovendien dan nog maar ca. 20 % van
de kosten van het schilderwerk.
High solid verfproducten worden in de
scheepsbouw al veel toegepast. Veel belangrijker dan de kosten van de verf zijn de kwali
teit en de effecten op de benodigde hoeveel
heid arbeid. Er is consensus over de
opvatting dat de hogere materiaalkosten van
de high solid verfproducten worden gecom
penseerd door besparingen op arbeidskos
ten.
In de jachtbouw worden high solid verven, als
gevolg van de zeer hoge eisen die worden ge
steld aan glans- en kleurbehoud, veel minder
toegepast dan in de scheepsbouw. De kosten
van de verf lijken daarbij geen enkele rol te
spelen. Het voorschrijven van oplosmiddelarme producten, die niet het door de klanten
geëiste glans- en kleurbehoud kunnen leve
ren, zal vermoedelijk tot verplaatsing van het
schilderwerk naar andere landen leiden.
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Voor lijmen geldt dat er voor bijna alle toepas
singen gebruik kan worden gemaakt van optosmiddelvrije- of arme alternatieven. In de
praktijk worden oplosmiddelhoudende pro
ducten echter toch nog veel gebruikt. Rede
nen hiervoor zijn o.a. langere droogtijden, ho
gere kosten, onbekendheid met de
alternatieve producten, het bang zijn voor
eventuele claims en slechte ervaringen in het
verleden.
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Watergedragen verfproducten worden zowel
in de scheeps- als in de jachtbouw maar in
zeer beperkte mate toegepast. De toepas
singsmogelijkheden van watergedragen ver
ven zijn beperkt en is volgens de leveranciers
fors duurder. Deze kosten zouden kunnen da
len indien watergedragen producten wettelijk

zouden worden voorgeschreven.
Over de effecten op de benodigde arbeidstijd
bestaat geen consensus. Er wordt enerzijds
gewezen op besparingen omdat watergedragen verven, mits de applicatieomstandigheden ideaal zijn, sneller drogen en minder over
last geven voor andere werknemers, terwijl
anderzijds watergedragen verven een grondi
ger voorbehandeling van de ondergrond ver
eisen.
De toepassing van oplosmiddelarme en -vrije
lijmen en kitten in plaats van de traditionele
oplosmiddelhoudende zal zeer geringe eco
nomische consequenties hebben. Oplosmid
delarme en -vrije producten zijn niet altijd duur
der.
Indien smeltlijmen zouden worden toegepast
dient hiervoor speciale apparatuur aange
schaft te worden die in prijs varieert van enke
le honderden tot duizenden guldens.

SF
(OgVOS/1)

WG
(<100gVOS/D

Shopprimers
Schepen uitwendig onderwater
en boottop

x(WG)

X

-AC primer/undercoat
- Tie-coat6

X

HS
(<250 g VOS/1)

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

X

Schepen uitwendig boven water
-AC primer
- Finish
- Finish dekken
- Superstructure

X

X
X

X

X

X

X

X

Schepen inwendig
- Droge ruimen, cargo holds
- Ladingtanks voor petroleumachtige
producten
- Ladingtanks voor agressieve
chemicaliën
- Ladingtanks voor scherpe oplos
middelen
- Ballasttanks en natte ruimen
- Drinkwatertanks
-Vuilwatertanks
-Void spaces
- Onder de vloerplaten (bilges)
-Achter beschieting
- Machinekamer
-Accommodaties
- Brandstoftanks

X

X

X

X
X
X5

x(WG)
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Geen coating

Tabel 2 VOS-arme en -vrije coatings in de jachtbouw (x = beschikbaar)

Star Fe

SF
(OgVOS/1)

WG
(< 100 g VOS/)

HS
(< 250 g VOS/1)

Jachten uitwendig onder water
-AC primer/undercoat
- Tie-coat6

X

X

Jachten uitwendig boven water
(en bilges)
- AC-primer /undercoat
- Plamuur
- Bodycoat
- Finish

X

X

X
X

X

X

Houten opbouw
B eheersm aat regelen
Naast het onderzoek naar de beschikbaar
heid van alternatieve oplosmiddelvrije of -ar
me coatings, lijmen, kitten en reinigingsmid
delen werd aandacht besteed aan
niet-brongerichte beheersmaatregelen of
voorzieningen die getroffen kunnen worden in
dien goede alternatieven ontbreken. Naast
een meest doelmatige planning van de werk
zaamheden om blootstelling van werknemers
aan de inwerking van organische oplosmidde
len te voorkomen, kan hierbij worden gedacht
aan vaste of mobiele afzuiginstallaties met
verdeelsystemen en aan het gebruik van per
soonlijke beschermingsmiddelen.

- Primer
Topcoat

X

X
X

Jachten inwendig
-Achter beschieting
- Machinekamer
- Drinkwatertanks
-Vuilwatertanks
- Interieur kajuit
- Brandstoftanks

X

X

X

X

X
X

X
X

Geen coating

Sam envatting
Voor verven, lijmen, kitten en reinigingsmidde
len zijn producten beschikbaar die geen vluch
tige organische oplosmiddeien bevatten, of
die een geringere hoeveelheid daarvan bevat

ten in vergelijking met dat wat tot voor kort
gebruikelijk was.
Bij dit alles dient men zich te realiseren dat bij
de toepassing van alternatieve producten te-

Constructieve toepassingen
Toepassing

Alternatieve lijm/kit op basis van

Opmerkingen

Primers & cleaners

Nog geen alternatief beschikbaar

Trappen

- polyvinylacetaat in combinatie met
polyvinylacetaatkleefband
- neopreenplakband
- acrylaatdispersie
o.a. polyurettiaan

Oplosmiddelvrije/-arme alternatieven zijn
in ontwikkeling. Belemmerende factor is
de hechting.
De acrylaatdispersie moet tweezijdig
waden aangebracht, waarna beide zijden
moeten voordrogen.

Buiten
isolatie glaswolplaten

Oplosmiddelarme polyvinylacetaat
coating

Niet-poreuze onderlaag

Meubels jachtbouw onder lastige hoeken
en rondingen

Onzeker: SmeltJijm, secondelijm, acryfaat,
polyvinylacetaat

i

V
Contactlijn) (chloropreen)

Geen oplosmiddelvri] alternatief

Belemmerende factoren hierbij zijn de
luchtvochtigheid en temperatuur
Sinds kort wordt deze toegepast door
een onderaannemer.
Hoewel geen voorbeelden uit de praktijk
bekend zijn van oplosmiddelvrije alterna
tieven, is het denkbaar dat de alternatie
ven genoemd voor trappen in deze tabel
ook bruikbaar zijn voor het verlijmen van
twee niet-poreuze materialen: smeltlijm,
WG polyvinylacetaat en acrylaatdisper
sie. Waarschijnlijk zal de lijm moeten
Voordragen' zodat het water kan ver
dampen.
Hierbij moet de lijm snel droog zijn.
Voor smeltlijmen is een smeltpistool no
dig. Secondelijmen zijn erg duur. WG
acrylaat en polyvinylacetaatlijmen zullen
eerst voor moeten drogen, alvorens de
te verlijmen delen tegen elkaar aan wor
den geduwd.
Oplosmiddelarm alternatief is in ontwik
keling. Deze zal medio 2001 op de
markt komen. Oplosmiddelvrije contactlijm zal niet mogelijk zijn.

Niet-constructieve toepassingen
Hier zijn genoeg oplosmiddelvrije alternatieven voorhanden. Enkele voorbeelden zijn lijm/kit o.b.v. polyurethaan, resorcinol, smeltlijm, acrylaatdispersie, siliconen, polyvinylacetaat, anaërobe lijmen, en epoxylijmen. Aangezien het hierbij om niet-constructieve lijmsystemen gaat, is er genoeg
tijd om het water te laten verdampen.

genover het grote voordeel van minder of
geen gezondheidsschadelijke en brandlexplo
sielgevaarlijke organische oplos- en verdurv
ningsmiddelen, toch ook bepaalde nadelen
bestaan. Deze liggen met alleen op applicatie
technisch gebied maar ook op het gebied van
de technische prestaties. Daarnaast kunnen
nieuwe gezondheidsrisico’s worden geïntro
duceerd zoals bij het gebruik van oplosmiddelvrije, sterk allergene epoxycoatmgs.

4 Potltfe is de periode, na het mengen van de twee com
1Dolf Berendsen, Berendsen Coating Consultant,
Moordrecht.
2 Demi Theodori en Pieter van Broekhuizen, Chemiewin
kel, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht

welke de verf nog werkbaar is.
5 Het is vooralsnog onduidelijk of het beschikbare alter
natief zich voldoende heeft bewezen.

166,1018 WV Amsterdam.
6 Voor tiecoats geldt dat thans een VOSgehalte van
3Aangaande de term high solid (hoge vaste-stof gehal
te) coatings blijkt er in de scheeps- en jachtbouw spra
ke van enige begripsverwarring. Uit de inventarisatie

Voor wat betreft de economische gevolgen
van de toepassing van oplosmiddelvrije- of arme coatings, lijmen, kitten en reinigings
middelen kan worden gesteld dat deze voor
de scheeps- en jachtbouw zeer gering zullen
zijn. Voor high-solids (oplosmiddelarme) verf
producten geldt dat er consensus bestaat
dat de hogere materiaalkosten worden ge
compenseerd door besparingen op arbeids

van gebruikte producten blijken sommige van deze in

kosten.

zen deze laatstgenoemde definitie te hanteren.
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ponenten van een tweecomponenten verf, gedurende

de scheepsbouwprakti|k ook al een high solid te wor
den genoemd als hun oplosmiddelgehalte groter is
dan 250 g/l. Dit geldt met name voor producten op
basis van hoogviskeuze bindmiddelen zoals chloorrubber en vinylharsen. Bij decoratieve verven (in de bouw
en de dofrhet-zelf sector) is het gangbaar om high so
lid te definiëren als producten met een oplosmiddelge
halte van <250 g/l. In dit onderzoek is er voor geko

270 g/l het meest haalbare is.

Opleveringen door L)e Hoop, Heusden

D e Hoop Newbuilding 385
Caballo de Mar
Shipyard de Hoop in the Netherlands made contact with the company Otto Candies L.L.C. in the beginning of the year 2000.
After various discussions about type of vessel, size of vessel and the capacities of the vessel, contract was signed in Juty
2000. Model tests were performed in November 2000 by VBD (Europäisches Entwicklungszentrum für Binnen- und Küstenschiffahrt). Launching was made in April 2001 and the vessel left for Mexico in August 2001.

The “Caballo de Mar" (Photograph: Captain Jan van de Klooster)

In the mean time de Hoop has signed another
contract with the same ship owner for a slight
ly larger vessel. De Hoop in the Netherlands
has also taken over a shipyard in Houma,
Louisiana, U.S.A. This yard is at present pro
ducing six diesel electric supply vessels for
Otto Candies L.L.C. These vessels will all have
U.S. flag. At present negotiations with Otto
Candies L.L.C. are progressing with respect
to new contracts.
The newbuilding 385 is designed for underwa
ter survey work and general maintenance
work, above and below the surface, on vari
ous offshore installations in the oil fields in the
Mexican Gulf.
O t t o C andies L .L .C .
The company Otto Candies started its career
in 1942 with captain Otto B. Candies achiev
ing a contract for clearing wateriilies in one of
the access canals in the swamps of
Louisiana, U.S.A. The contract was with Humble Oil Company which is today ExxonMobil.
Otto Candies has in the past been involved in

a number of projects for ExxonMobile like the
logistics for the development of the
Hoover/Diana deepwater project and the lo
gistics around the Exxon Valdez disaster.

Classrfication:
American Bureau of Shipping,
* A l (E) Offshore Support Vessel, * AMS,
* ACCU,* DPS - 2.

Otto Candies is still a typical family company
and operates today some 100 vessels. The
fleet consist of supply vessels, tugs and
barges in the Gulf of Mexico as well as a fleet of
push tugs and barges on the Mississippi. Otto
Candies L.L.C. has a joint venture with a Mexi
can company, Oceanografia S.A. de C.V. The
ships built in the Netherlands will all have Mexi
can Flag and be operated by Oceanografia.

Main Particulars:
230'
70.0 m
Length over all:
210
Length between PP: 64.0 m
18.0 m
591
Beam:
20’
6.1 m
Depth moulded:
14.71
4.5 m
Design draught:
16.4’
5.0 m
Scantling draught:
2,465 tonnes 2,717 short
Deadweight:
ton
3050 Registerton
Gross tonnage:
5,600 sqft
520 m2
Cargo deck area:
17.7x17.7
5.4 X 5.4 m
Moon pool ROV:
11.8”X 11.8"
3,6 X 3.6 m
Moon pool Diving:
Trial Speed at
11 knots
design draught
56 persons in 1 & 2 person
Complement:
cabins

M ain particulars
Registration:
Port of registration: Ciudad del Carmen,
Campeche, Mexico
Builder:
Shipyard de Hoop Inter
national, the Netherlands
Year of construction: 2001

Capacities:
Fuel Oil:
585 m3 154,540 gallons
Freshwater: 575 m3 151,900 gallons
Ballast water:
970 m3256,540 gallons

Machinery:
Diesel Electric Propulsion:
Total installed Power:
2 x 1,424 kW+ 2 x 968 kW, total 4,784 kW
Thrusters forward: 2 x 780 kWCPP
Thrusters aft:
2x1,430 kWFPP variable
speed
Emergency/
Harbour generator: 180 kW
Crane:
45 ton® 6m /15 ton® 15m
A-frame:
60 tonnes® 7.8 m aft of stem

Dynamic Positioning:
Duplex Alstom
Reference systems:
2 x DGPS, each independent
Hydroaccoustic system, one transducer

Diving spread:
Saturation diving system
Gas mixture
Heliox
Max waterdepth: about 200 m
Number of DDC: 3
Total capacity:
16 persons
Diving bell:
1
Gas storage:
portable
G eneral Layout
The layout is as for a typical supply vessel,
with machinery and accommodation forward
and a large open aft deck. The vessel was
originally designed as a ROV (remotely operat
ed vehicle) support vessel, with the possibility
to fit a saturated diving spread below deck.
The ROV spread has not been installed but the
main parts of the diving spread were installed
just before departure from the Netherlands in
August this year.

DP-console.

Forward on the tanktop is an auxiliary engine
room with the main switchboard. Aft of the
switchboard room is the main diesel genera
tor room with four Caterpillar diesels, two of
type CAT 3508 and two of type CAT 3512.
A special moonpool for the ROV has been
arranged aft of the diesel generator room.
The moonpool has a sliding hatch on top and
a folding hatch to cover the bottom.
In the ‘hold’ between the two moonpools the
deck decompression chambers are fitted to
gether with the life support equipment and the
compressors. The gas bottles for the heliox
gas will be taken onboard and stowed on D
deck level aft of the accommodation or on the
main deck, as required. Aft of the 'hold' is the
aft thruster room with the two azimuthing
thrusters and the accessory frequency con
verters.
The Main deck is forward partly protected by
a semi open hangar for the ROV. Around the
diving moonpool there is the handling equip
ment for the diving bell.

Forward in the forecastle and on top of the
forecastle is an accommodation for a total of
56 persons, all in one and two man cabins.
P ow er plant and electrical distri
bution
The power plant consists of four diesel gener
ators in one engine room and a
harbour/emergency generator in a separate
space on the main deck level. Main distribu
tion voltage is 480 V 60 Hz. Secondary volt
age is 230 V with 110 V in all cabins. The ship
will work in US and Mexican waters and the
230 V is not so popular for domestic appli
ances in this part of the world. The distribution
system is divided in two halves with the auxil
iary systems follow suite. This means that no
single failure, excluding fire, explosion or
flooding, will cause the vessel to loose posi
tion, Alewijnse Nijmegen Schepen B.V. was
the main electrical contractor responsible for
the engineering, installation and commission
ing of the electrical distribution, control and
monitoring system.
Alstom has provided the thruster motors and
the frequency drives for the aft azimuthing
thrusters. The drives are of 12-pulse type with
pseudo-24 pulse when two azimuthing
thrusters are in operation simultaneously. The
12-pulse drives together with the transform
ers and generators have been tuned to limit
the THD (total harmonic distortion) to a maxi
mum of 7.9 %. This is achieved in the failure'
situation with an open bustie breaker and the
azimuth thruster at 100 % load. In the more
normal operational condition with closed bus
bar, the THD is around 4 %. The Classification
societies have varying opinions about the THD
levels. ABS states less than 5 % for the third
harmonic content of the wave form, but this is
only applicable to medium tension distribution
systems. In general ABS says, the THD
should be below 5 %. Bureau Veritas says
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maximum THD less than 5 %. Lloyd's Register
of Shipping states THD less than 8 % in general.
D y n a m i c P o s i t io n in g S y s t e m a n d

station keeping capability
The vessel is fitted with a duplex DP system
delivered by Alstom in the UK. The DP system
is using three reference systems, two DGPS
via separate receivers and correction signals
and one hydroaccoustic system with one
transducer. The system is good enough to
have the vessel on station with an accuracy of
a couple of meters.
When all systems are working the vessel can
keep its position, urwegardless of heading, up
to a significant wave height of 6 meters and a
windspeed of about 20 m/second. For the
Mexican Gulf this means the vessel will be
able to keep position for more than 99 % of
the time. With 50 % power available, the limi
tations are, significant wave height about 3.5
m, wind speed around 13 m/seconds and a
current of 1.5 knots. This situation is exceed
ed 5 % of the time.
T h iu ste rs
All four thrusters have been supplied by RollsRoyce. The forward tunnel thrusters are from
KaMeWa with constant speed and control
lable pitch. The aft thrusters are from Aquamaster and are of fixed pitch type with con
trollable speed. This combination has been
selected as the best compromise between
cost, space available onboard, fuel consump
tion and manoeuvrability.

Topdeck

H oisting appliances
HMB, Hydraulik & Maschinenbau Buxtehude
GmbH, has delivered the crane and the Aframe. Capacities of both items have been se
lected as sufficient for the type of activities
the vessel is to perform in the Gulf of Mexico.
D iv in g spread
In April of 2001 it was decided to fit a satura
tion diving system in the vessel. The system
was purchased, refurbished and arrived at the
last moment to be fitted into the vessel. The
system consists of one twinlock and two sin
gle locks as well as connecting chamber and
a diving bell to be handled through the aft
moonpool. Theoretically the system can ac

commodate 14 persons, but in practice it will
most likely be 9 persons. Two diving teams of
each 3 persons and one team in decompres
sion.
Control room for the diving operation as well
as for eventual ROV operation is located
athwartships on C-deck level on PS in the
hangar.
SMST of Franeker has delivered the bell han
dling equipment including the fixed gantry,
overhead trolley, cursor, umbilical winch,
guide wire winch and the bell handling winch.
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NOT JUST ANOTHER DAY AT WORK...
Heerema Marine Contractors (HMC) Nederland B.V. is een uniek offshore bedrijf dal wereldwijd actief is in

engineering, transport en installatie van olie- en gasproductie installaties en het leggen van pijpleidingen.
Het bedrijf maakt deel uil van de Heerema Groep, een groep bedrijver die niet alleen actief zijn in de internationole offshore olie- en gasmarkt, moor ook op het gebied van bouw en infrastructuur (zowel on- als offshore).
HMC heeft ruim 750 medewerkers in dienst.
Onze vloot beslaol uil de kraanschepen Jhiolf, Hermoden Bolder, sleepboten Husky en Retriever, supplybool Jriton VIII
en transport- en lanceerbakken.
Voor onze SLEEPBOTEN HUSKY EN RETRIEVER EN SUPPLYBOOT TRITON V III
zijn wij op zoek noar:

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE
♦

MBO of HBO opleiding

♦

Bij voorkeur enige jaren ervaring

♦

Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs “Chief engineers oll ships"

Voor onze KRAANSCHEPEN TH1ALF, BALDER EN HERM OD zijn wij op zoek naar:

SCHEEPSELECTRICIEN
♦

MTS-E opleiding of gelijkwoardig

♦

Vertrouwd mei aandrijvingen, gelijk- en wisselstroom

♦

Kunnen werken met, bijvoorkeur, Siemens PLC's

&

tf& S Ë

Weiken bij HMC betekent een veeleisende afwisselende loopbaan in een dynamische internationaal opererende organisatie
mei goede ontplooiingsmogelijkheden. HMC biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor informatie kunl u zich telefonisch wenden lot de heer C. Pielers, Offshore Personnel Coördinator, lel: 071-5799636
Zie ook onze website www.heerema.com
Uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vilae, kunt u richten oan:
De heer C. Pieters, Offshore Personnel Coördinator, Heerema Marine Conlroctors Nederland B.V.
Vondellaan 4 7 ,2 3 3 2 AA Leiden of via e-mail: prxiffshore@hmc-heerema.com

COMPLETELY COMMITTED

MARINE
CONTRACTORS
HEEREMA M A R I N E CONTRACTORS, A HEEREMA G RO U P C O M PA N Y
Wij sleflengeenpn?sopocquisilie nowoarrtetfngvon <kn odwrtentie

Scheepsbouw

Koninklijke Niestern Sander 100 jaar
Het afgelopen jaar 2001 was een vreugdevol jaar voor de scheepsbouwers van Niestem Sander in Delfzijl. Niet alleen be
stond het bedrijf 100 jaar, maar bovendien verleende H.M. de Koningin ter gelegenheid daarvan aan het bedrijf het recht het
predikaat ‘Koninklijk' te voeren. Reden genoeg voor een terugblik op die 100 jaar.

Fig. 1. Op deze luchtfoto zijn zowel de binnendijkse werf (op de voorgrond) als de buitendijkse doklocatie (bovenaan de foto) van Koninklijke Niestem
Sander te zien (foto: Aerophoto Eelde).

De geschiedenis van Koninklijke Niestern San
der is niet het verhaal van één bedrijf, maar
van drie bedrijven. Het is een verhaal van talrij
ke verhuizingen, van fusies, maar ook een ver
haal van mensen en schepen.
Het begon in het voorjaar van 1901, toen de
46-jarige Berend Niestern, zijn vrouw Johanna
en hun acht kinderen van Hoogezand verhuis
den naar Delfzijl. Berend Niestem, die met
wisselend succes al eerder in de scheeps
bouw actief was geweest, huurde in Farmsum
een al jaren stilliggend werfje en startte zijn
bedrijf onder de naam Scheepswerf Niestem
& Zoon 'De Concurrent“. Het eerste nieuwbouwschip was de bijna 30 meter lange tweemastschoener Vriendschap. Er volgden meer
opdrachten, waaronder enkele verlengingen,
zodat de werf al snel te klein bleek.

Aan de Binnenhaven in Delfzijl werd een nieu
we locatie gevonden, die in 1904 werd be
trokken. In het volgende jaar werd Berend
Niestern door een beroerte getroffen en
moest hij de leiding van de werf overdragen
aan zijn zoons. Zij zetten het bedrijf voort als
Scheepswerf Gebr. Niestern. Ook toen al wer
den zij geconfronteerd met schaalvergroting
en met het probleem van doorvaartbeperkingen. In hun geval was de brug die gepasseerd
moest worden om het Damsterdiep te berei
ken, de bottleneck. Soms werden schepen
zelfs op hun kant door de brug gevoerd. Dat
ging een keer mis, waardoor het schip dagen
lang in ae brugopening vastzat en de straat
weg van Groningen naar Delfzijl blokkeerde.
Opnieuw was een verhuizing noodzakelijk.
In 1912 werd een locatie aan de zuidzijde van
het Eemskanaal betrokken. De naam werd

N.V. Scheepsbouwmaatschappij 'Farmsum'
v/h. Gebr. Niestern. De leiding hadden de
broers Geert, Jan en Berend Niestern en Egbert Wagenborg. Maar al gauw was ook deze
werf te klein voor de steeds groter wordende
schepen en in 1916 werd de nieuwbouw ver
plaatst naar een nieuwe locatie aan de noord
zijde van het Eemskanaal, schuin tegenover
de werf aan de zuidzijde. Deze werf bleef tot
1987 in gebruik.
In 1918 overleed Geert Niestern en het bedrijf
was nu eigendom van Jan, Kees en Berend.
Broer Gijsbert begon met zijn schoonvader
een machinefabriek, die later door de werf
werd overgenomen.
Aan het begin van de 20e eeuw ligt ook het
begin van Scheepswerf Apol.
Arend Apol runde een houthandel, waarvoor

hij pramen gebruikte, die hij in de tijd van de
bieten- en aardappeloogsten verhuurde, een
lucratieve business. Het aantal pramen breid
de zich gestaag uit en voor het onderhoud
daarvan richtte Apol een eigen werfje in te Wirdum. Drt werfje ging een eigen leven leiden: er
werden, naast schepen voor eigen rekening,
verscheidene motorschepen en sleepboten
voor de binnenvaart gebouwd. Het vakman
schap hiervoor werd in hoge mate geleverd
door Gradus Sander en Arie Oosten. Beide
vertrokken in 1926.
Gradus Sander en zijn broer Jacob, tot dan
als scheepstimmerman werkzaam bij Niestern, begonnen in dat jaar een werf aan het
Damsterdiep. Er werden vooral kustvaarders
op de werf gebouwd, waarvan de naam in
1928 werd gewijzigd in N.V. Scheepswerf
'Delfzijl' v/b Gebr. Sander. Ook bij deze werf
werden de schepen groter en deed zich een
probleem met bruggen voor. In 1937 verhuis
de het bedrijf naar het Afwateringskanaal in
Farmsum, niet ver van de plek waar de eerste
werf van Niestern had gelegen.
Scheepswerf Apol begon pas na de Tweede
Wereldoorlog een rol van betekenis te spelen.
Arend Apol was in 1942 terug getreden en
had de leiding aan zijn zoon Johannes overge
dragen. Die had echter meer belangstelling
voor handelsactiviteiten en deed zijn aandelen
in 1948 over aan Arie Oosten. Deze was des
tijds met Gradus Sander meegegaan naar de
nieuwe werf Sander, maar keerde kort na de
oorlog terug naar Apol. Ook zijn zoons Geert
en Jan kwamen bij het bedrijf.
Het eerste werk van het drietal bestond uit het
lichten en repareren van binnenschepen die
door de Duitsers in de kanalen tot zinken wa
ren gebracht. Daarna werd de eerste kust
vaarder gebouwd, de Unie-E, opgeleverd in
1948 en gevolgd door vele andere.
Ook de werf in Wirdum werd geplaagd door
breedtebeperkingen en in 1955 verhuisde het
bedrijf naar Appingedam; het kreeg de naam
Scheepswerf Appingedam v/h A. Apol C.V.
Daar werd door directeur Arie Oosten de sectiebouw geïntroduceerd.
In 1958 ging Arie Oosten met pensioen. Na
een korte interim periode werd Johannes Ver
beek directeur, maar al in 1961 vertrok hij
naar Sander, waar hij ook weer directeur
werd. Zijn opvolger was Gerard Westra, die
veel vernieuwingen op de werf doorvoerde,
o.a. een 4 0 1 portaalkraan, overdekte en ver
warmde werkruimten en een mobiele lasloods op het buitenterrein. In 1966 ging de
Roerborg te water, het eerste schip dat in het
Noorden geheel volgens computergegevens
was ontworpen en gebouwd.
In Appingedam kreeg de werf opnieuw met
breedtebeperkingen te maken. Eind zestiger

Fig.2. Op de buitendijkse doklocatie kunnen schepen met een breedte van meer dan 16 meter
worden geassembleerd. Hier wordt het dekhuis van de Belisaire geplaatst (foto: Koninklijke Wes

tern Sander).
jaren zocht men samenwerking met Niestern
en in 1973 resulteerde dit in het samengaan
van beide bedrijven, onder de naam Appinge
dam Niestern Delfzijl B.V.
De gebroeders Sander hadden na de oorlog
hun activiteiten uitgebreid en openden in
1951 een geheel nieuw opgezette werf aan
de zuidzijde van het Eemskanaal: Scheeps
bouw- en reparatiebedrijf Sander. De werf
was modern en ruim van opzet: vijftig jaar la
ter is hij als ‘de binnendijkse werf van Konink
lijke Niestern Sander nog steeds in gebruik!
De nieuwbouw bleef aanvankelijk op de werf
aan het Afwateringskanaal plaats vinden,
maar verhuisde enkele jaren later naar de
nieuwe locatie. De kustvaarder Stortemelk
werd in 1956 het eerste schip dat daar is ge
bouwd.
1956 is ook het jaar dat oprichter en direc
teur Jacob Sander bij een noodlottig bedrijfs
ongeval om het leven kwam. Gradus bleef al
gemeen directeur, zijn zoon Ton en zijn neef
Ton, zoon van Jacob, stonden hem terzijde.
Eind zeventiger jaren werd door Sander voor
verschillende projecten samengewerkt met
Scheepswerf Appingedam Niestern Delfzijl. In
november 1980 fuseerden de beide bedrijven
tot Niestern Sander.
In de eerste jaren na de fusie bouwde Nies
tern Sander diverse schepen, waaronder de
sleper Smit Singapore, maar midden tachti
ger jaren bracht de bouw van het container
schip Wappen von Barssel het bedrijf in grote
financiële problemen. Pas in 1991 werd weer
een meuwbouwschip opgeleverd: het eerste
van een lange reeks voor Wijnne & Barends.
In de tussenliggende jaren werd vooral repa-

ratiewerk gedaan. Daarvoor werd in 1988
een drijvend dok aangekocht, dat in de haven
van Delfzijl werd gelokaliseerd. Enkele jaren
later volgde een tweede dok.
Hiermee werd tevens de mogelijkheid ge
schapen om nieuwbouwschepen met een
breedte van meer dan 16 meter te bouwen:
sectiefabricage op de binnendijkse werf, as
semblage in een van de dokken.
B ijzon d ere schepen
De geschiedenis van een werf wordt voor een
belangrijk deel gekenmerkt door de schepen
die er zijn gebouwd. Het was vooral Niestern
dat zich met een aantal vernieuwingen onder
scheidde.
Nadat in 1922 de eerste reddingboot voor de
NZHRM was gebouwd, de Hilda, bouwde
Niestern in 1927 de Insulinde, de eerste zelfrichtende reddingboot ter wereld. Het idee
kwam van de befaamde reddingbootschipper
Mees Toxopeus, een goede relatie van Jan
Niestern. De laatste vertaalde het idee van
Toxopeus in scheepsbouwkundige termen en
maakte een ontwerp, waarover ook de reddingmaatschappij enthousiast was. Het suc
ces is bekend. Drie jaar later volgde de Neeltje Jacoba en in de zestiger jaren werden de
Bernhard van Leer, Gebr. Luden, Johanna
Louisa en Suzanna door Niestern voor de
Reddingmaatschappij gebouwd.
Een andere innovatie uit de koker van Jan
Niestern was de verlaagde dubbele bodem.
Volgens de geldende voorschriften moest
een dubbele bodem een hoogte van 70 tot
80 cm hebben in verband met de toeganke
lijkheid voor inspecties. Dit resulteerde in een

voor kustvaarders hoog zwaartepunt van de
lading en dientengevolge in stabiliteitsproblemen. Jan Niestem loste het probleem op door
de dubbele bodem te verlagen en tegelijker
tijd de toegankelijkheid te behouden door het
toepassen van een voldoende aantal geboute
platen in de tanktop. Het eerste schip met
zo’n verlaagde dubbele bodem was de 370
tdw metende Coen, bouwnummer 199, die in
1935 gereed kwam. Op deze vinding werd
octrooi verleend en het 'Niestem patent" werd
daarna veelvuldig toegepast, ook door ande
re werven. De Coen had nog een andere novi
teit: het was het eerste schip dat door de werf
met een plaatsteven werd gebouwd.
Een bijzonder schip was het missieschip M.F.
Thérèse, in 1937 door Niestem gebouwd
voor de missie onder de Eskimo’s rond de
Hudsonbaai in Canada.

Fig. 5. De tewaterlating van de Smit Singapore (foto: archief Koninklijke Niestem Sander).

dubbele bodem volgens het Niestem patent
(foto: archief Koninklijke Niestem Sander).

Tot de bijzondere schepen mogen zeker ook
enkele krachtige sleepboten worden gere
kend. In 1939 voltooide Niestem voor het
Portugese gouvernement de 1500 PK sterke
Chaimite. Bijna veertig jaar later was de Hus
ky van 12.000 PK weer zo’n buitenbeentje, in
1982 gevolgd door twee zusterschepen, de
Retriever en de President Hubert. Twee jaar
later werden deze overtroffen door de
13.800 pk sterke Smit Singapore.
Een veel kleinere sleepboot (650 PK), door
Sander in opdracht van de Duitsers gebouwd
en na de oorlog door de Koninklijke Marine in
dienst gesteld als Hr.Ms. Margriet, verwierf

faam. Samen met het zusterschip Hr.Ms.
Beatrix sleepte zij de drijvende bok Valk naar
Curaçao. Daar werd de bok in het drijvende
Julianadok geplaatst, waarna het geheel door
de beide boten en de iets grotere Soegio
door het Panamakanaal en over de Stille Oce
aan naar Soerabaya werd gesleept. De spec
taculaire reis duurde in totaal 168 dagen en
ging over een afstand van 16.691 zeemijlen.

provincie Groningen is gebouwd. Eerst was
dat de Franse tanker Chassiron, 9995 tdw,
opgeleverd begin 2000, maar deze is inmid
dels van de eerste plaats verdrongen door de
12.680 tdw metende Belisaire, die eind okto
ber 2001 aan dezelfde Franse opdrachtgever
is overgedragen.
K oninklijke N iestem Sander in

2001
Ook in latere jaren onderscheidde Niestern
Sander zich met bijzondere schepen. Zo wer
den in de negentiger jaren 14 schepen van
het High Cubic type gebouwd voor Wijnne &
Barends, waarbij de gehele lading hout en an
dere bosbouwproducten onderdeks worden
gestuwd. In het jubileumjaar werd de eerste
van een volgende serie van vier opgeleverd,
de Nora.
Verder kan Niestem Sander bogen op de
bouw van het grootste schip dat ooit in de

Anno 2001 is Niestern Sander een modern
bedrijf, dat mede door recente investeringen
in de outillage en voorzien van het predikaat
Koninklijk met vertrouwen aan de volgende
100 jaar is begonnen.
De orderportefeuille omvat momenteel drie
zusterschepen van de Nora, met een optie
voor nog vier schepen, en een volgende tan
ker voor de Franse rederij Petromarine, de
Adoure, die alweer groter wordt: het draag
vermogen zal ongeveer 14.800 ton bedra
gen.
De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan
het jubileumboek:

Koninklijke Niestem Sander

Fig. 3. De Insulinde, de eerste zelfrichtende reddingboot ter wereld, ondergaat hier de kantelproef
(foto: archief Koninklijke Niestem Sander).

100 jaar scheepsbouw aan Delf en zijl
door Hans Beukema.
Formaat A4; 208 pagina’s; ruim drie 300 illus
traties, meest foto’s in vierkleurendruk; ge
naaid gebonden in linnen band.
Uitgeverij De Alk, 2001,
ISBN 90 6013 132 0;
prijs f. 70,50 (€32.00).
Verkrijgbaar in de boekhandel.
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im a r i t i e m

Opdrachten

V olh ard in g b rakt zes containerschepen
De Volharding Groep heeft van verschik

De casco’s worden m Roemenie ge

hydraulisch bediende vouwluiken worden

Elektrisch vermogen wordt geleverd

lende opdrachtgevers orders ontvangen

bouwd, de afbouw zal in de Eemshaven

afgedekt.

door een asgenerator van 1050 kWe,

voor in totaal zes containerschepen van

plaatsvinden.

De containercapaciteit is 225 TEU in de

alsmede door twee hulpsets en een

het nieuw type Volharding 750'. Het be
De voornaamste gegevens zijn:

treft:
B.nr.
540
541
542
543

Opdrachtgever
JR Shipping, Hartmgen
N. Schepers, HareryEms
Beluga Shipping, Bremen
Beluga Shipping, Bremen

544 Briese Schiffahrt, Leer
545 Briese Schiffahrt, Leer

Oplevering
200305
2003-07
2003-10
2003-11
2003-12
200403

ruimen en 525 TEU aan dek, in totaal

noodset van ieder 350 kWe.

750 TEU. Ook kunnen 30-, 40-, 45- en

Verder wordt een boegschroef van 650

Lengte o.a.

134,65 m.

49-voets containers worden vervoerd.

kW geïnstalleerd.

Lengte 1.1.

125,60 m.

Voor homogeen beladen 14 tons contai

De bemanning telt 14 personen.

21,50 m.

ners is de capaciteit 515 TEU. Elk schip

Germanischer Lloyd zal de schepen klas
seren.

Breedte ma)
Holte

9,30 m.

krijgt 100 reefer-aansluitingen.

Diepgang

7,00 m.

Een MaK hoofdmotor, type 8M43 van

Draagvermogen

9500 t.

7200 kW bij 500 tpm, dnjft een verstel

Gross tonnage

7650.

bare schroef aan en levert een beladen

De schepen krijgen drie ruimen, die met

dienstsnelheid van 18 kn.

D am en bouw t n ieuw type
sleep boot v o o r Aarhus
Het Havenbedrijf in het Deense Aarhus
heeft bij Damen Shipyards Gorinchem
een sleepboot besteld van het nieuwe
type ASD Tug 2810.
De afmetingen worden: L o.a. x B o.a. x
H = 28,68 x 10,43 x 4,60 m; de diep
gang achter bedraagt 4,70 m en de
waterverplaatsing 3751.
Twee Caterpillar motoren, type 3516B
TA HD/B, zorgen voor de voortstuwing.
Zij leveren ieder 1771 kW bij 1550 tpm

Zijaanzicht van het nieuwe type Volharding 750'.

en drijven via Twin Disc slipkoppelingen
de Rolls Royce roerpropellers aan, met
een schroefdiameter van 2400 mm.

De Stichting De Varende Recreatie heeft

Het schip wordt ingericht voor 50 passa

15e C o n co rd e opdrach t
v o o r M aaskant

bij De Merwede een cruiseschip voor

giers en 46 vrijwilligers, die alle in twee

Maaskant Shipyards Stellendam heeft

resp. 5 1 1 achteruit.

langdurig zieke en gehandicapte passa

persoons hutten worden ondergebracht,

van de familie Lokker uit Goedereede op

De hydraulisch aangedreven Schottel

giers besteld, waarmee tochten op de

voor zeven bemanningsleden in eenper

dracht gekregen voor een kotter van het

boeg thruster ontwikkelt 230 kW.

Europese binnenwateren, inclusief Wad

soons hutten en voor vier reserve opva

type Concorde. Het schip, bouwnummer

Twee Caterpillar hulpsets, type 33048

denzee en Zeeuwse stromen kunnen

renden.

572, kn|gt visseripnerk GO-26 en wordt

T/ SR4, leveren ieder 100 kVA.

worden gemaakt, Tot de geplande be

Voor de voortstuwing zorgen twee die

een zusterschip van de Jan-Cometis GO-

De uitrusting omvat een gecombineerde

M e rw e d e Ixnivvl b ijzon d er |>assagiersschip

Daarmee bedraagt de vnjvarende snel
heid 13 kn en de paaltrek 56 t vooruit

stemmingen behoren o.a. Antwerpen en

selmotoren van ieder 783 kW bij 1600

22 (zie SWZ 11-99, blz. 11). De opleve

anker/steeplier en op het achterschip

de Moezel.

tpm, die roerpropellers met contrarote-

ring van de kotter, de 15e van dit type, is

een lier met twee trommels. Beide lieren

De afmetingen van het schip, bouwnum-

rende schroeven aandrijven.

gepland voor apnl van dit jaar.

hebben een trekkracht van 2 0 1 bij 0 tot

mer 698, worden:

De oplevenng van het schip, dat de

30 m/min. en een houdkracht van 1501.

Lengte o.a.

84,90 m.

naam Prms Willem Atexander zal knigen,

Zt) worden hydraulisch aangedreven.

Lengte l.l.

80,58 m.

is gepland voor eind 2002.

Voor brandblussen zijn twee op afstand

Breedte o.a.

9,90 m.

bediende monitors van ieder 300 m3/h

Breedte mal

9,70 m.

beschikbaar,

Holte

3,20 m.

pomp van 600 m3/ti, die wordt aange

Diepgang 50% voorraden

1,70 m.

dreven door een Caterpillar diesel, type

Constmctiediepgang

2,05 m.

3306BTA.

Strijkhoogte daarbij

7,10 m.

Het blussysteem in de machinekamer

alsmede

een

Sterling

werkt met argon.

V isser D e n H eld er boekt
E u rok otter

De accommodatie is voor vijf personen

Scheepswerf Visser Den Helder gaat

De boot, bouwrwnmer 511503, wordt

nog een Eurokotter bouwen. Het schip,

door Lloyd’s Register geklasseerd met

bouwnummer 171, is bestemd voor L &

o.a. ijsklasse IC .

M Koom in Den Helder, krijgt vissen|nun>

De oplevenng is gepland voor januari vol

mer HD 30 en moet eind van dit jaar wor

gend jaar.

in eenpersoons hutten.

den opgeleverd. Het wordt een zuster
schip van de BRA 7 (zie SWZ 7/8-99, blz.
11) en van de onlangs bestelde HD 3.
26

Zijaanzicht Damen ASD Tug 2810.
S C H IP « WERF Sr ZEE - JAfWAf» 2002

Opleveringen

Tewaterlatingen
Triton

Eem s

Op 16 oktober heeft op de Ussetwerf

Machinefabriek De Holandsche Ussel te

van Van der Giessende Noord de tewa

Oudewater heeft onlangs de demontabe

terlating plaatsgevonden van de Triton,

le,

bouwnummer 983. Het betreft een luxe

bouwnummer Z216 opgeleverd aan bag

zeegaand passagiersschip voor Griekse

gerbedrijf Miismg BV - Dredgng and Civi

rekening, met accommodatie voor 20

Construction in Winschoten.

zeegaande

snt|kopzmger Eems,

passagiers en 25 bemanningsleden. De

Het vaartuig is opgebouwd uit zes pon

lengte van het schip bedraagt 72 m en

tons. De afmetingen van de samenge

de snelheid 19 kn. Op verzoek van de

bouwde pontons zijn:

opdrachtgever verstrekt de werf geen

Lengte

29,00 m.

nadere gegevens over het schip.

Breedte

9,00 m.

Holte

2,45 m.

Diepgang

1,25 m.

Staten van H oliand

De snijkop wordt hydraulisch aangedre

Scheepswerf Grave heeft op 8 novem

ven met een maximaal vermogen van

ber het dagpassagiersschip Staten van

190 kW bij 0 tot 40 tpm.

Holland, bouwnummer 139, te water ge

De zuigbuis en de persleiding hebben

laten. Het schip is bestemd voor Wott-

een diameter van 500 mm. De bagger-

heus Cruises in Alkmaar. Nadere gege

pomp wordt rechtstreeks aangedreven

vens volgen bij de oplevering, die voor

door een op de ladder gemonteerde Ca

de volgende maand is gepland.

terpillar 3508B dieselmotor,van 746 kW.

Impressie van de Eems (bron: Miising)

Met de ladder onder een hoek 40° is een

M ercu r

Het schip heeft zes duplex roestvrijstalen

baggerdiepte 20 m te realiseren. Een

Op 29 oktober heeft Mercurius Scheep

ladingtanks, die van verwarmingsspira-

N ik o N ik oladze

tweede motor, Caterpillar 3406 van 321

vaart de Mercur in dienst gesteld, een

len zijn voorzien De totale tankinhoud is

Damen Shipyards Hoogezand in Foxhol

kW, zorgt voor de aandrijving van het vol

chemicaliëntanker voor de binnenvaart.

2100 ms. Voor elke tank is een Marflex

heeft op 17 november de hopperzuiger

ledige hydraulieksysteem en voor de

Het casco is gebouwd door de Tsjechi

deepwellpomp van 100 m3/h geïnstal

Niko Nikoladze, bouwnummer 9103, te

electriceitsvoorziening.

sche wed Lodenice en de afbouw werd

leerd.

water gelaten. Het schip, mét een hop-

verzorgd door Smits Machinefabriek in

Het schip is uitgerust met een ABC

perinhoud van 600 m3, is bestemd voor

Krimpen a/d Lek.

hoofdmotor van 1140 kW en een boeg

onderhoudswerkzaamheden in de haven

M au ricio en D o n V ïcente

De afmetingen zijn: L x B x H = 8 6 x

schroef van 294 kW.

van Poti in Georgië. De oplevering is voor

Damen Shipyards Gorinchem heeft eind

11,40 x 4,80. De diepgang is 3,32 m en

De Mercur gaat in charter bij rederij Jae

het laadvermogen 20011.

gers te Duisburg Homberg.

aan een Mexicaanse opdrachtgever.

een salon voor 20 passagiers, een VIP-

Sihi overslagponipen van 24 mJ/h voor

Zij zijn van het type Damen Stan Tender

ruimte voor 2 personen en de verbliiven

resp. drinkwater (lading capaciteit 56 m3)

C o a s tw a y

4709. Vanwege de hoge snelheid, 29 kn

voor de bemanning: drie tweepersoons

en brandstof (totale capaciteit 52 m3);

Bij Merwede Shipyard is op 18 novem

op de proeftocht, zijn de schepen geheel

hutten, kombuis, messroom en sanitaire

voorts is een brandblussysteem geïnstal

ber de sleephopperzuiger Coastway,

van aluminium gebouwd (grade 5083).

ruimten.

leerd met een monitor van 270 m3/h. De

bouwnummer 692, van stapel gelopen.

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

Voor de voortstuwing zijn in elk schip vier

Het schip is bestemd voor de Westmin-

46,50 x 8,90 x 3,90 m; de diepgang

Cummins

ster Dredging Company en zal in maart

achter is 2,25 m.

38M2, van ieder 1007 kW bij 1900 tpm,

worden opgeleverd.

De langsscheepse indeling onder het

geïnstalleerd. Zij drijven elk een schroef

De schepen zijn geklasseerd door Ameri

Het is een zusterschip van de Waterway,

hoofddek is:

aan via een Reintjes tandwielkast, type

can Bureau of Shipping, met de notatie:

beschreven in SWZ 901, blz. 23 e.v.

• Voorpiek.

W VS430.

>W\1 HSC, Crew Supply Vessel, Gulf of

• Voidspace.

Elektrisch vermogen wordt geleverd

Mexico service, AMS.

• Accommodatiecompartiment, met in

door twee generatorsets met Cummins

Met de Don Vicente is voor de oplevering

N ordland

de dubbelebodem drinkwatertanks,

motoren, type 6B5.9 EXM); zij leveren

een speciale proeftocht gehouden, met

Op 24 november vond bij Bodewes

een kofferdam en de sewagetank.

ieder 53 kWe bij 127/220 V, 60 Hz.

een groot aantal toeleveranciers die aan

Scheepswerven Hoogezand de tewater

• Compartiment met brandstoftanks.

De verdere uitrusting omvat o.a. twee

het schip hadden meegewerkt, als gast.

lating plaats van het mulbpurpose vracht

• Machinekamer.

schip Nordland, bouwnummer 606. Het

• Generatorcompartiment, met in de

deze maand gepland.

september resp. eind oktober de 'crew

Voor enkele gegevens en een zijaan

supply vessels’ Mauricio en Don Vicente,

zicht, zie SWZ 301, blz.24.

bouwnummers 547101/3, opgeleverd

schip is van het Bodewes 8700 type en

dubbele bodem drinkwatertanks.

gaat varen voor het Finse bedrijf UPM

• Achterpiek met stuurmachinekamer.

Kymmene Seaways Oy. De oplevering

Op het hoofddek bevindt zich voorop een

wordt deze maand verwacht.

grote salon voor 92 passagiers. Het

dieselmotoren,

type

KTA

reddingmiddelen bestaan uit vier opblaas
bare vlotten: twee voor elk 50 personen
en twee voor elk 20 personen.

daarachter gelegen ladingdek heeft een
oppervlak van 148 m2 en een ladingcapaciteitvan 1601.
De accommodatie onderdeks bestaat uit

De Don Vicente (foto: Van der Kloet, Sliedrecht).

I lavendienst 7 en H avendienst 8

D e Z on n eb loem
Scheepswerf Slot in Monnickendam

Ie vaart te garanderen is het schip voor

heeft op 3 november de grachtencruiser

zien van een aircondrtioningsysteem (ver

De Zonnebloem overgedragen aan de

warming, koeling en ventilatie). Via een

Nationale Vereniging De Zonnebloem.

DVD-systeem kan op LCD-schermen een

De aangepaste rondvaartboot, voor

kijkje worden genomen in bezienswaar

maximaal 70 passagiers, biedt aan zie

digheden langs de route, zoals het Anne

ken en gehandicapten de mogelijkheid

Frankhuis. Voor de inwendige mens

om onder optimale omstandigheden te

wordt gezorgd uit de pantry, waar een

genieten van een ‘Amsterdams uitje'.

koelkast en een warmhoudkast beschik

Het schip is ontworpen door Groenendi|k

baar zijn.

& Soetermeer in Rotterdam. De afmetin

Voor de voortstuwing zorgt een hydrau

gen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 21,90 x

lisch aangedreven Hydrosta roerpropet-

4,25 x 1,90 m; de diepgang is

Ier. Ook de boegschroef en de 18 kW

C*

1,35/1,40 m, de stahoogte 1,95 m en

generator hebben hydraulische aandrij

de kruiphoogte 1,90 m.

ving. De krachtbron voor het hydraulisch

Voor het speciale gebruik is De Zonne

systeem is een Deutz dieselmotor, type

bloem o.a. uitgerust met een hydraulisch

BF 6M 1013M, van 99 kW bij 1800 tpm.

Op 16 november heeft IHC Delta Ship-

een tweerams stuurmachine, en is in het

bediende lift, zodat ook rolstoelgebrui

De motor is voorzien van een aange

yard de brandblus- en patrouillevaartui

voorschip een Promac dwarsschroef

kers en eventueel zelfs bedlegerigen ge

bouwd speciaal roetfiltersysteem,

gen Havendienst 7 (‘Poseidon’) en Haven

geïnstalleerd met een stuwkracht van 10

makkelijk aan boord kunnen komen.

De Zonnebloem is gebouwd onder keur

dienst 8 ('Hephaistos'), bouwnummers

kN.

Naast de normale wc is er een invaliden

van de Scheepvaart Inspectie.

999/1000,

De brandblusuitrusting omvat twee Mij-

De bouw van het schip is bekostigd uit

Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam.

huis brandbluspompen van ieder 1300

de opbrengst van de in 1999 gehouden

De hoofdafmetingen zijn:

m3/h, aangedreven door Cummins die

jubileumactie bij het 5&jang bestaan van

Lengte o.a.

28,00 m.

selmotoren van 522 kW, en drie

de Vereniging,

Breedte mal

8,00 m.

water/schuim monitoren met een capa

Holte

4,15 m.

citeit van 2 x 900 m3/h en 1 x 600 m3/h.

Diepgang max.

3,00 m.

Tevens kan het schip zich ook bescher

toilet, Er zijn elektrische voorzieningen
om extra zorg, b.v, het gebruik van be
ademingsapparatuur, te kunnen bieden.
Het interieur heeft een flexibele opstel
ling, Om de passagiers een comfortabe-

I lansakawa

Solea T X —18

De Havendienst 7 (foto: IHC Delta Shipyard).

overgedragen

aan

het

De schepen zijn door Bureau Verrtas ge

men met behulp van een watergordijn

klasseerd, met de notatie: I 3/3 (E) Spe

dat rondom het schip gelegd kan wor

cial Service, Patrol Vessel, NI 1,• MACH.

den.

De Wartsila hoofdmotor, type 6L26A,

De dekuitrusting bestaat uit een Effer

van 1650 kW bij 1000 tpm, drijft via een

dekkraan van 10 tm en een De Graaf

tandwielkast met een reductie van

sleephaak, SWL 250 kN.

3,43:1, een Volda/Promac verstelbare

De accommodatie is ingericht voor een

schroef aan met een diameter van 2200

bemanning van drie personen en zeven

mm. De daarmee bereikte vnjvareride

opstappers. De stuurhut van het patrouil

snelheid is 24 krrvti en de paaltrek is

levaartuig is naast alle benodigde naviga-

200 kN.

tieapparatuur ook uitgerust met verschil

Twee hulpsets, met Cummins motoren,

lende

computersystemen

om

alle

IHC Holland te Kinderdijk heeft op 5 no

Machinefabriek Padmos in Stellendam

leveren ieder 89 kVA.

voorkomende havenactiviteiten te coör

vember in Colombo de 1200 m3 sleep

heeft op 10 november de Eurokotter

Voor de besturing is een Promac flap-

dineren.

hopperzuiger Hansakawa. bouwnummer

Solea TX48, bouwnummer 164 overge

roer geplaatst, dat wordt bewogen door

1229, opgeleverd aan de Sri Lanka

dragen aan fa, Jac, Vlaming & Zn. op

Ports Authority. Het schip zal worden in

Texel. Het is het vijfde schip urt een sene

gezet voor baggerwerk in en rond de ha

van acht. Een beschrijving van de sche

V ladim ir K olotnev

kasten, type WAF 772, reductie 7,09:1,

ven van Colombo.

pen hopen wij in een volgend nummer te

Op 23 november heeft Damen Shipyards

drijven zij de Promann schroeven aan,

Voor de voornaamste gegevens, zie

plaatsen.

Gorinchem de sleepboot Vladimir Kolot

die een diameter van 2200 mm hebben

nev, bouwnummer 7003, overgedragen

en in straalbuizen draaien. De daarmee

M irage

aan JS C Masco te Murmansk.

behaalde snelheid is 13 kn, de paaltrek

Scheepswerf Joh. Van Duijvendi|k heeft

De boot is van het af vaker beschreven

4 3 ,5 1.

O osteii>oort

op 21 november het beunschip Mirage,

type Stan Tug 2608. In de boot zijn twee

Twee Caterpillar hulpsets, type 3304B

Damen Shipyards Bergum heeft op 7 no

bouwnummer 181, opgeleverd aan de

Caterpillar motoren

T/SR4 leveren ieder 100 kVA.

vember het 3850 tdw metende multipur

V.o.F. Fata Morgana te Ouderkerk (de fa

3512B DIT/VS, van ieder 1175 kW bij

pose vrachtschip Oosterpoort, bouw

milie Heuvelman).

1600 tpm. Via Reintjes reducbe/omkeer-

nummer 9341, overgedragen aan de

De afmetingen zijn: L x B x H = 8 6 x l0 ,5

gelijknamige CV, managers Armawa

x 4,30 m: het laadvermogen op een diep

Shipping & Trading te Haren. Het schip,

gang van 3,50 m is crca 21001.

overvloeikokers naar buitenboord. Ook

van het type Damen Combi Freighter

Het schip is voomameli|k bestemd voor

zijn er voorzieningen voor ontzitten van

en vier tweepersoons hutten onderdeks

3850, is een zusterschip van de in mei

het vervoer van zand, dat nat wordt gela

het zand.

voor de overige bemanning.

opgeleverde Oostersingel, zie SWZ 7/8-

den In verband daarmee is de beun van

Een Cummins hoofdmotor van 883 kW

Lloyd’s Register klasseerde de boot voor

01, blz. 14, en het vierde van dit type dat

overvloeikleppen voorzien en van onder

geeft het schip een beladen snelheid van

onbeperkte vaart en met o.a. de notatie

Damen aan Armawa leverde.

het hoofddek gelegen rechthoekige

ongeveer 19km/h.

voor ijsklasse 1D.

SWZ 7/801, blz. 11.

geplaatst,

type

De uitrusting bestaat uit een Mampaey
sleephaak, SWL 450 kN, en een Kraaijeveld kaapstander van 3 1 bij 15 nVmm.
De accommodatie bestaat uit twee een
persoons hutten voor kapitein en HWTK

Rederijnieuws

Opleveringen (vervolg)
D oeksen bestelt vrachtschip in Australië

Som ers Isles
Op 15 december heeft Tille Shipyards

voor de Engelse rederij Somers IsJes

Rederij Doeksen heeft voor haar dien

twee smallere voor een asbelasting tot 2

het 3330 tdw multipurpose vrachtschip

Shipping Ltd.

sten op de Waddenzee een rw o veer

t. Achter het stuurhuis is een verblijf voor

Somers Isles, bouwnummer 341, opge

Het is het zesde schip van het type Tille

boot besteld btj het Australische bedrijf

12 chauffeurs.

leverd. Het schip, dat oorspronkelijk

Trader 3300 en het laatste van een drie

AJummium Steel Boat in Harwood, New

Het schip wordt voortgestuwd door vier

Eclips zou heten en dat op 8 november

tal dat J.R. Shipping bij de werf bestelde.

South Wales.

schroeven, twee achter elke romp. Elke

te water werd gelaten, ts bestemd voor

De eerste Tille Trader 3300, de Linge-

Het schip, een catamaran, krijgt als af

schroef wordt aangedreven door een

m.s. Eclips Scheepvaartbedrijf C.V., J.R.

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

metingen: L o.a. x B o,a. = 48,9 x 15,25

Deutz dieselmotor, type BF6M 1015

Shipping in Harlingen, Het gaat varen

e.v.

m en is hoofdzakelijk voor vrachtverkeer

MC, van 287 kW.

bestemd. Het bovendek krijgt vijf rijstro

Het schip zal naar verwachting midden

ken, drie met een toelaatbare asbelas

april in Australië worden opgeleverd en

ting van 12 t en (onder het stuurhuis)

per 1 augustus in de vaart komen

Bedrijfsnieuws
F S W nu deel van d e V olharding G roep
De Volharding Groep heeft in september

de Harlinger werf technisch hoogwaardi

de in financiële problemen geraakte

ge schepen te gaan bouwen. Dit op een

Frisian Shipyard Welgelegen (FSW) over

vergelijkbare manier als men al geruime

genomen.

tijd gewend is te doen op de overige k>

FSW of Volharding Frisian, zoals de nieu

kabes in Foxhol en de Eemshaven.

we naam luidt, heeft eind december het

Een belangrijk onderdeel van Volharding

laatste schip, de productentanker Esprel-

Frisian is de uitstekend geoutilleerde re

la, aan Engelse rederij Pritchard Gordon

paratie werf.

opgeleverd.

Het management wordt gevoerd vanuit

De overdekte nieuwbouw en assembla

het hoofdkantoor te Waterhuizen.

ge hal van Volharding Frisian blijft voor
eerst gesloten; dit tot het moment dat er
orders geboekt zijn, die na een intensie

R otterdam U nited S h ip
ya rd s naar D am en

ve en uitgebreide voorbereidingsperiode

Per 23 oktober 2001 is Rotterdam Uni

gebouwd en opgeleverd kunnen worden.

ted Shipyards opgenomen in de Damen

De Volharding Groep is voornemens op

Shipyards Group.

Seaspan
Seaworx in Den Helder heeft onlangs het

tipurpose schip worden, Daarvoor was een

Impressie van het vrachtschip voor Doeksen.

Verbouwingen

bestaande voortstuwingsmstallatie, met

Machinemstallatie bestaat nu uit:

vaste schroeven en bijbehorende assen,

-2 x General Electric dieselgenerator

vervangen door twee azimuth thrusters,

sets, type FDS 16 B2, elk 2500 kW.

-1 x Caterpillar dieselgeneratorset, type

werkschip voor de offshore industrie

grondige verbouwing nodig.

geleverd door Schottel uit Duitsland,

Seaspan aan haar vloot toegevoegd, na

Deze is geengmeerd door Schelde

type SRP1212-CP, elk 1200 KW.

3512B DfTA, 1000 KW.
- 2 x Caterpillar motoren: een havendie

dat het schip ingrijpend was verbouwd.

Scheepsnieuwbouw, uitgevoerd door

Verder werd een extra retractable azi

Seaworx is een internationaal scheep

Scheldepoort Reparatiewerf en duurde

muth thruster, type SRP 300 L-drive,

sei en een nooddiesel, elk 250 KW.

vaartbedrijf dat met 16 schepen in ver

ongeveer een half jaar. Bureau Veritas

600 KW, geleverd door de firma Schra-

Behalve met het DP-systeem kan het

schillende sectoren van de offshore in

trad daarbij als klassebureau op,

ven, in de nabijheid van de bestaande

schip eventueel ook op zijn plaats wor

dustrie opereert.

De afmetingen van de Seaspan zijn:

250 kW boegschroef geïnstalleerd.

den gehouden met een vierpunts anker-

De nu onder de vlag van St Vincent and

Lengte c.w.l.

Ter vergroting van de bedrijfszekerheid

systeem, waarvoor hydraulische power

20,0 m.

van de elektrische voortstuwing is een

packs beschikbaar zijn.

4,8 m.

extra dieselgeneratorset van 1000 kW

Het achterdek heeft een oppervlakte van

geplaatst.

637 m2: hiervan is 144 m2 een gesloten,

the Grenadines in de vaart gebracht

Breedte o.a.

Seaspan is in 1979 als containerschip

Holte

77,2 m.

gebouwd. Het werd in 1990 aangekocht

Diepgang max.

door Van Ommeren Shipping (USA) Ine,

Gross tonnage

3,6 m.

Deze rederij liet het schip in 1993 met

Het schip werd voorzien van een DP/DT

20 m verlengen en met 4 m verbreden

(Dynamic Positioning/Dynamic Tracking)

2632

(door het aanbrengen van sponsons) om

besturingssysteem, type DPT 3500, dat

een grotere lading capaciteit te verkrij

werd geleverd en geïnstalleerd door Im-

gen. De groei van het ladingaanbod was

tech. Dit bedrijf leverde ook de overige

echter zodanig dat het schip na enkele

navigatiemiddelen, o.a. Arpa radar, Furu-

jaren niet meer aan de behoefte voldeed

no type FR - 2115, met 40 plots, en het

en in de verkoop werd gedaan.

elektronisch kaart systeem, alles gemon

Het schip was voor Seawoo; interessant

teerd in een Unimacs 3000 systeem. In>

omdat het een breedte van 20 m heeft en

tech verzorgde ook de gehele elektri

dus zeer geschikt is voor plaatsing van een

sche bedrading met componenten.

kabelpan om werkzaamheden voor de ka-

Het

belindustrie uit te voeren. Het schip moest

GMDSS-gebied A3, is grotendeels geto

communicatie

systeem,

voor

echter ook geschikt zijn voor andere taken

verd door Radio Holland.

in de offshore industrie, het moest een mul-

In verband met het DP/DT-systeem is de

De Seaspan (foto: Seaworxj

maar verplaatsbare werkvloer, die door

schikt worden gemaakt voor 28 perso

middel van 20 ft container flat-bars deet

nen, met eigen messroom, kombuis en

baar is. Er is een hekrol van 40 t SWL.

dagverblijf. Door plaatsing van extra bed

Verder is op het achterschip een dek-

den kan de capaciteit tot maxmaal 56

kraan van 25 ton op 17 m opgesteld,

personen worden uitgebreid.

met een vaste boom van 26 m lengte.

De sewage instaHabes, watermakers en

Op het achterschip zal bovenop de

drinkwater installaties moesten worden

sponsons nog een beweegbaar A-frame

aangepast (d.w.z. vervangen) voor gro

voor een draagkracht van 60 ton worden

tere capaciteiten; levermg door resp.:

geplaatst. Het is een extra rtem na de

Holland Marine services, Promac en Ha-

verbouwing en is nu in productie. Hoogte

tenboer.

en breedte vanaf de sponsons zijn 8,7
resp. 12,8m .

Er zijn reeds diverse maatschappijen

Omdat het schip ook kan worden ingezet

geïnteresseerd om het schip voor lange

voor survey werkzaamheden, moest er

re termijnen in huur te nemen. Seaworx

extra accommodatie komen, naast die

verwacht met de Seaspan de werkzaam

voor de vaste bemanning van 15 perso

heden tot volle tevredenheid van de off

nen. Een door Seaworx aangeleverde

shore maatschappijen te kunnen uitvoe

module moest worden uitgebreid en ge

ren.

Q xp en M tf
Soet^Éneer
scheepsbouwkWidiq bureau

Het achterdek van de Seaspan (foto.Seaworx}.
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A . Keuning en J . Pinkster

' The Axebow”, a further
improvement on the seakeeping
performance o f a fast monohull
In previous publications on the Enlarged Ship Concept (ESC) attention has already been given to the possibilities of improving
the seakeeping behaviour of a fast monohull significantly through a large change in vessel length. Later on recommendations
were also made for a thorough change in the bow shape both below and above the stillwateriine to improve performance
even more. The aim of this bow modification was to reduce the nonlinear hydrodynamic forces in particular at the foreship. In
this paper this concept has been taken one step further and the effect of a rather radical change in shape of the bow over
some 25% of the length is studied. The behaviour (i.e. in particular vertical acceleration levels, heave and pitch motions as
well as added resistance in waves) in irregular head waves of three systematic bow shape variations has been studied. The re
sults look very promising indeed.
Comparison between these three designs (with this increasing change in bowshape) are made and the advantages and disad
vantages of the proposed changes in bow shape are also discussed along with recommendations for future worit to be car
ried out.
N om en clature
F*
L
g
P
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1. Introduction
Of course fast monohulls must go fast but it is
the seakeeping behaviour of fast monohulls
that has a very strong influence on the actual
operability that can be obtained with those
ships in particular in the more ‘exposed’ work
ing (sea) areas. The application of fast planing
monohulls in the role of patrol-, coastguard-,
survey- or naval vessels has increased consid
erably over the last two decades or so and
thus more effort has been put into the im
provement of the behaviour of these fast
monohulls in waves. It has been shown by nu
merous authors in varies studies, both analyti
cal and experimental and in particular also full
scale measurements, that the level of vertical
accelerations in those positions onboard the
ship, where the crew has to perform its prima
ry duties, is the most dominant factor for limit
ing the comfortable and safe operation of the
ship. The voluntary speed reduction applied

by the crew and caused by excessive levels
(and more in particular extreme peaks) in the
vertical accelerations is the prime reason for
the loss of full operability of the ship in a sea
way.
Many aspects of the hull design of the planing
ship, which could lead to a possible improve
ment in seakeeping behaviour, have been in
vestigated. Among those parameters are the
deadrise-angle of the planning bottom, the
running trim of the ship at speed and the
length to beam ratio of the hull.
In 1995 Keuning and Pinkster, Ref [1], intro
duced the Enlarged Ship Concept (ESC) as a
possible contribution to these improvements.
In principle this concept was aimed at 'bring
ing the length back into the design’. The de
sign practice over the preceding decades had
focused strongly on minimizing the length of
the ships because of its assumed direct rela
tionship with the (building) cost of the ship. En

larging the length introduced many possibili
ties for optimising the design with respect to
resistance and seakeeping.
In 1997, Ref [2], Keuning and Pinkster demon
strated that the Enlarged Ship Concept gave
even further opportunities because significant
bow shape modifications became possible
due to the large amount of available Void
space’ in these designs. These applied bow
modifications improved the operability of
these craft even more.
In the present study this is taken even one
step further. Based on the obtained insight in
the dominant hydrodynamic forces acting on
a planning hull in head waves, a radical bow
shape modification is introduced aimed at
minimizing the hydrodynamic (exciting) forces
and by doing so aimed at reducing the peaks
in the vertical accelerations. This bow shape
has been named "Axe bow” for obvious rea
sons and its shape and the philosophy behind
it are explained in the following paragraphs. In
the present paper the seakeeping behaviour
of the ESC with this new bow shape is com
pared with the results obtained with the previ
ous ESC ships as reported earlier in Ref [1]
and Ref [2].
In this paper no assessment is made of the in
fluence of this Axe bow shape on the manoeuverability of the ESC ship. This topic has partly
been addressed in [7] and will further be ad
dressed in another paper in the near future in
order to obtain some insight in the possible
draw backs of this extreme bow shape that
may arise when the ship is sailing in large and
steep following waves, i.e. when there is a
risk of broaching. Earlier finding with the ESC

revealed a large increase in the course stabili
ty when compared to the shorter 'base' ship.
For some specific applications such as patrol
boat or navy vessel this increase in course
stability was considered even to be too large
and hence reducing the manoeuvrability of
the craft. The local deepening of the forward
bow sections and the fineness of these sec
tions were thought to be destabilizing in that
respect and therefore increasing the manoeu
vrability again.
2. O p tim isin g seakeeping:
The Enlarged Ship C on cep t

2.1 Increasing the ship length
Trying to optimise the seakeeping behaviour
of fast planning monohulls commonly used as
patrol- and naval-vessels, Keuning and
Pinkster introduced in 1995 the "Enlarged
Ship Concept” (ESC) as a possible means to
achieve this goal.
This ESC concept was aimed at getting the
length back in the design' of the fast mono
hull. The general design trend at that time and
applied over the last decennia for fast planing
monohulls was to reduce the overall length of
the ships as much as possible. Many ship
owners stipulated the maximum allowable
length of their new designs already at the be
ginning of the design process. This trend was
based on the supposed direct relation be
tween the building cost of the ship and its
overall length. In their first report, Ref (1),
Keuning and Pinkster took an existing and
quite successful design from Damen Ship
yards, the Stan Patrol 2600, as their ‘base’
design and lengthened this ship with 25% and
50% respectively, whilst keeping all other de
sign parameters, such as speed, payload,
functions, beam and draft etc. constant. The
advantages of the enlarged ship ESC when
compared with the base boat were:
• Increasing the length and so reducing the
Froude number for the same forward
speed,
• Increasing the Length to Beam ratio, bene
ficial for the calm water resistance and re
ducing the 'hump' behaviour and beneficial
for the ship motions in waves.
• Increasing the Length to Displacement ra
tio, beneficial for the calm water resistance
and the ship motions in waves.
• Reducing the pitch gyradius of the ship.
• Optimising the longitudinal position of the
prime working areas on board with respect
to the vertical motions of the ship.
General arrangement plans of these three de
signs are presented in Figure 1.
The results obtained from this initial study,
which were based on calculations as far as re
sistance and motions in waves were con-

Figure 1. General arrangement of ‘base vessel' and ESC's with increased empty length of 25%
and 50% L respectively, Ref [1],

cerned and on data presented by Damen
Shipyards as far as building costs and
weights were concerned, showed:
• A significant decrease (around 30%) in the
required installed power to maintain the de
sign speed of 25 knots.
• A significant reduction of thn vertical acce
lerations in the wheelhouse and more in
particular of the distributions of the peaks
and their frequency of occurrence.
• A significant increase in the operability of
the ship in the Southern North Sea and
Dutch Coastal waters by some 50%.
• Only a small increase in the calculated buil
ding cost: for instance only some 6 % for
the longest ship.
A graphical representation of these results is
presented in Figure 2. From these results it
was concluded that the Enlarged Ship Con
cept looked very promising indeed.
To date, ESC has more or less been applied
to no less than 7 patrol and custom vessels,
[81, by Damen Shipyards, Gorinchem, The
Netherlands.

2.2 The optimal position of the working
areas
Dominant in 1995, when the “Enlarged Ship

Concept" (ESC) was introduced, was the fact
that whatever the design alternative the de
sign specifications must be the same for all;
i,e. no changing of the goal posts. A possibili
ty introduced by increasing the length without
therefore increasing the number of functions’
on board the ship is that of optimising the lon
gitudinal position of the most important work
ing areas aboard the ship with respect to the
vertical motions. For patrol vessels etc. this
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Figure 2. Main results of ESC preliminary design study,
Reftl].

has always been the wheelhouse. From mo
tion analyses it is known that due to the phase
lag between pitch and heave, the minimal ver
tical motions do occur at roughly 30% of the
ship length from the stern. Positioning the
wheelhouse as close to that position as possi
ble might easily reduce the vertical motions at
that place by some 30% to 50%. A prime ex
ample that a simple change in position can
yield a large and decisive design advantage.
Another aspect of this repositioning of the ac
commodation etc. is found in a significant
shift of the longitudinal position of the Centre
of Gravity (CoG) of the ship towards the stern.
Resulting from this is that the pitch restoring
moment with respect to the CoG can be main
tained when the bow is modified as the vol
ume forward is reduced while its leverage is
increased. This aspect will be dealt with in the
next paragraph.

ues only is not sufficient. A seakeeping com
parison between design alternatives for fast
ships may therefore only be made when the
distribution of the peaks in the motions and in
particular the vertical accelerations are com
pared. An optimisation of the operability of
fast ships in a seaway should be aimed at the
reduction of the value of the extremes in
these distributions.
From the results obtained from extensive re
search on the nonlinear behaviour of fast plan
ing monohulls in head waves, Ref [3], Ref [4]
and Ref [5], it became evident that the most
important components of the exciting (wave)
forces on a planing hull, which contribute most
to the nonlinear behaviour, are the nonlinear
Froude Kriloff force and the (nonlinear) hydrodynamic lift. So minimizing these forces there
fore should lead to the desired reduction in the
extreme peaks in the vertical accelerations.

2.3 Modifying the bow
In 1997 Keuning and Pinkster, Ref [2], extend
ed their research on the possibilities with the
ESC by using the extra space, the Void’
space, that is generated by applying the ESC,
to optimize the hull geometry of the design
with respect to the wave exiting forces and
the resulting (vertical) motions in a seaway.
This change in hull geometry was in particular
applied in the forward sections of the ship.

The non-linear Froude Kriloff force is found by
integrating the (hydrodynamic) pressure, as
found with potential theory, in the undisturbed
wave over the actual momentaneous sub
merged volume of the hull, whilst this hull is
performing non small relative motions with re
spect to the incoming waves. In formula:

From an extensive study analysing measure
ments and observations made onboard real
ships, such as Patrol boats, Search and Res
cue vessels etc, it became evident that the
limiting factor for the save operation of the
ship as applied by the crew aboard of these
high speed vessels is the occurrence (once or
maybe twice) of single high peaks in the verti
cal acceleration. Once these occur they will
voluntary reduce the forward speed of the
vessel to prevent it from happening again.
This action of voluntary speed reduction was
carried out almost irrespective of the value of
the actual significant value of the vertical ac
celeration at that time. It is known from both
full scale measurements and from model ex
periments and calculations that the relation
(or factor) between the significant value and
the extremes (high peaks) in the vertical accel
erations is strongly dependent on the non-lin
earity of the system. The factor between
these two, i.e. significant value with roughly
13.5% chance of exceedance and the maxi
mum with circa 0.1% chance of exceedance,
is not constant for non-linear systems and in
creases significantly with the nonlinear behav
iour of the system (Ref [3].)
Probably the most important conclusion to be
made here at this point is therefore that evalu
ating the operability of fast ships with regard
to seakeeping on the basis of significant val

From these formulations its is obvious that
minimizing the change in time of this force
can be achieved by reducing the change in
the sectional yw(t) and A^t) when the section is
carrying out a vertical displacement with re
spect to the water surface. Translating this to
the geometry of the shape of the ship sec
tions this means that the flare of these sec
tions, in particular in the fore ship, should be
reduced over the ‘range’ of the instantaneous
waterline.

F-fk (t) = 2pgCy w (t) + p g k ^ A x (t)

Since the paper of Von Karman, Ref [9], the
theory used for the calculation of the hydrody
namic loads on the hull of a planing boat has
been based on the concept of the added
mass. In concept this theory corresponds
with the ‘slender bod/ theory as it is frequent
ly used to calculate the hydrodynamic side
force on for instance low aspect wings and on
the underwater part of the hull of surface
ships sailing under oblique flow.
Using this theory of Von Karman for the deter
mination of the normal force on a transverse
section of a hull this force is given by the rate of
change of the momentum of the oncoming flu
id expressed in the terms of added mass of the
particular cross section under consideration:

The rate of change of momentum of the fluid
at a particular section is then further elaborat
ed to:

— (m V ) =
Dt

As may be noticed a time dependent added
mass of the cross section is introduced which
originates also from the not small relative mo
tions of the sections with respect to the in
coming waves.
From both the analytical and the experimental
research as reported by Keuning in Ref [3] it
became apparent that this nonlinear added
mass is much more important for the time de
pendent magnitude change of these hydrody
namic forces (and so for the behaviour of a
planing hull in head waves) than was the fre
quency dependency of this sectional added
mass. Since the sectional added mass at this
relative high encounter frequency (fast ship in
head waves) may be considered to be propor
tional to the sectional beam yw(t). Obviously
therefore the change in yw(t) should be mini
mized.
v
2.3.1 The TUD 4100.
Continuing on in the quest for seakeeping im
provement of the fast monohull, 1997 saw
the introduction of the TUD 4100 hull shape
for the Enlarged Ship Concept, as reported
by Keuning and Pinkster in Ref [2] at the FAST
1997.
The change in hull shape when compared to
the original hull of the Enlarged Ship (shown in
figure 3) is summarised by:
• Reducing the flare of the bow sections
• Narrowing the waterline
• Increasing the waterline length
• Deepening the fore foot
• Increasing tie freeboard
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Figure 3. Linesplan of the ESC 4100.

Seastatc 5

Figure 4 shows the lines plan of the modified
bow of the TUD 4100 according to the above
philosophy.

Final design results
Overall perform ance Indexes

The principal idea of the present study is to in
vestigate the possible benefits of such a new
design concept on a conceptual level of de
sign only. So a ‘comparable’ design with re
spect to the other two designs, i.e. the ESC
4100 and the TUD 4100, has been the main
objective.
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Figure 4. Linesplan of the TUD 4100.

2.3.2. The Axe bow
Pushing this same design philosophy to mini
mize the nonlinear behaviour of the system
fast planing monohull in head waves’ even fur
ther leads to the introduction of what has now
been christened the “Axe bow".
The most striking features of this new shape
are:
• The flare in the bow sections is reduced to
almost zero for minimizing the change in
momentaneous added mass (hydrodyna
mic lift) and momentaneous submerged vo
lume (Froude Kriloff) whilst the foreship is
carrying out relatively large relative mo
tions with respect to the waves.
• The stem is placed almost vertical to in
crease the waterline length to the maxi
mum and by doing so bringing 'back' volu
me of displacement in the forward part of
the ship and further forward with respect to
the CoG of the ship.
• The sheer forward is significantly in
creased, to minimize the risk of green wa
ter on deck and to guarantee a sufficient
amount of reserve buoyancy.
• The centreline of the hull has been given a
negative slope towards the bow (down
wards or reversed sheer), to minimize hull
emergence when sailing in waves. The
change in momentaneous added mass of a
section is obviously most abrupt when a
section is reentering the water (slamming).
• Great care has been taken to maintain a
comparable pitch restoring moment and
reserve buoyancy in the hull forward when
compared to the other (parent) hull, i.e. the
ESC 4100.

For the sake of clarity all main dimensions of
the three designs used for the comparison
are presented in Table 1
3. The com putational results
The computations on the three designs to
evaluate their seakeeping performance has
been carried out the in house developed pro
grams: FASTSHIP of the Delft Shiphydromechanics Department. FASTSHIP has been
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Table 1. Main design dimensions of the three designs.

ries and carried out at the Delft Shiphydromechanics Laboratory with some 25 different
models each of them towed in some 16 differ
ent conditions.
The results of these calculations are present
ed in Figure 6 depicting bare hull calm water
resistance versus forward speed.
From these results it may be noted that at the
design speed of 25 knots the TUD 4100 has
the lowest resistance and the ESC 4100 the
highest. The AXE 4100 is close to the TUD
4100 but will probably have a somewhat high
er resistance because the total increase in its
wetted surface when compared to the other

used to calculate the calm water resistance,
the trim and the sinkage of the three designs
as well as the motions in irregular head
waves.
FASTSHIP is extensively desenbed in Ref [3]
and is purpose made for predicting the nonlin
ear behaviour of fast (planing) monohulls in ir
regular head waves. This computer code has
been found to yield reliable results for the ap
plications for which it was originally developed
for. The Axe bow design however is clearly
not a common design and therefore FAST
SHIP had to be adapted somewhat to accom
modate this concept. That is also the reason
for carrying out rather extensive model exper
iments with scale models of these ttiree de
signs in the Delft Towing Tank. The results of
these tests are presently being analysed and
will be the subject of future reports.
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FASTSHIP predicts the calm water resis
tance, the running trim and the sinkage under
speed of a planing monohull based on the re
sults obtained with the Delft Systematic Deadrise Series (DSDS). This DSDS is an extensive
series of model experiments set up as an ex
tension of the onginal Clement and Blount Se-
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Figure 6. Calm water resistance curves of the three design
alternatives.

two cannot be fully accounted for. At higher
speeds the resistance of the modified hulls of
the Enlarged Concepts, i.e. TUD 4100 and
AXE 4100, is significantly higher than the orig
inal ESC 4100, which may be explained from
the modifications applied to reduce hydrody
namic lift in the forebody.

3.2 Motions in irregular head waves
3.1 Calm water resistance

Figure 5 shows the generated lines plan of the
Axe bow hull form derived from the ESC 4100
(figure 3) and the TUD 4100 (figure 4).
It should be cleariy stated at this point that no
serious attempt has been made in this study
to generate a complete and fulfy feasible de
sign of this Axe 4100 from all points of view.
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The vertical motions of the fast planing monohull in irregular waves are calculated by a solu
tion in the time domain of the three equations
containing the important forces (X and Z) and
moments (Wy working on the hull. The run
ning trim and the sinkage of the planing hull at
the particular forward speed under considera
tion are determined using the procedure men-

40-1

Probability distribution function, Pe(x)

Vert. Acc. probability distribution

r
1

)
j

5 <0
I

L _______ I
I
*

Q.

™
20

I
i
i

... A
! f.
J/

/
1 1
.............. ................ j100

50

20

10

5

T :
j :
2

1 0.5

.2

P e (X )(% )

Pe(x) is the probability of exceeding a peak value of acceleration
o f x m /s2
jExample: 2% chance that a peak acceleration will be exceeded
o f 41 m/s2)

Figure 7. Probability distribution function and explanation
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Figure 8. Distribution heave peaks for the design alternatives.
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Figure 9. Distribution pitch peaks for the design alternatives.

tioned before. The irregular wave realization,
yielding at each time step the wave profile
over the length of the ship, is generated using
50 different wave components to describe
the given sea spectrum.

peaks in the vertical accelera
tions at the wheelhouse and the
bow m the same conditions in Fig
ure 10 and 11. For the sake of
clarity only the negative peaks of
the vertical accelerations (i.e. up
wards) are presented. The posi
tive peaks remain below the value
of 10 m /s2 (i.e. the acceleration,
g, due to gravity).
From these figures it becomes
immediately evident that the re
duction in the vertical accelera
tions both at the 'bow' (i.e. 10%L
aft of the forward perpendicular)
Pe(x) ESC 41 (X), TUD 4100 and AXE 4100
and at the wheelhouse are al
Negative vertical acceleration Wheelhouse
Seastate 5
ready significantly reduced with
the application of the TUD 4100
bow shape and dramatically re
Figure 10. Distribution vertical acceleration peaks in the
wheelhouse for the design alternatives.
duced with the application of the
AXE 4100 bow shape when com
Vert. Acc. probability distribution
pared with the original (traditional)
bow of the ESC 4100. These
computational findings corre
spond with the real life observa
tions and experience obtained so
far with the Dutch Coast Guard
vessels of the 'Jaguar1 type (25
knots 42 meter Loa Patrol boats)
build along the lines of the TUD
4100. In the earlier study on the
TUD 4100, Ref [2], these compu
tational results were also validat
ed with model experiments in the
towing tank. The results obtained
for the AXE 4100 indicate that an
Pe(x) ESC 4100. TUD 4100 and AXE 4100
Negative vertical acceleration IJow
Seastate 5
ever further and very significant
Figure 11. Distribution vertical acceleration peaks in the bow improvement is to be gained in
for the design alternatives.
these sea conditions, because
both the significant values of the
vertical accelerations and, in particular, the
The two seastates used for the present study
extreme peak values are very much reduced
are the average conditions of Seastate 4 (T
with the application of the Axe bow shape.
= 6 s and H1/3 = 2.25 m) and Seastate 5 (Tp
There is only a small increase in the heave
= 7.5 s and H1/3 = 3,5 m) respectively. The
and pitch motion of the AXE 4100 when com
spectrum formulation used is the Bretschneipared with the other ones, which was to be
der formulation for the energy distribution
expected.
over the frequency range. Furthermore, for
these conditions, a vessel speed was taken
4 . C onclusions
as being 25 knots for all different design con
Since the introduction of the ESC, the avail
cepts.
In order to make the calculation results clear
able 'space' to modify the bow has been suc
and easily applicable for design assessment
cessfully applied to the TUD 4100. The exten
these are presented here as probability distri
sion into the AXE 4100 leads to further
improvements in seakeeping capabilities. The
butions of the peaks of the amplitudes of a
results obtained for the AXE 4100 indicate
given vessel motion. Figure 7 shows one such
that a significant reduction has been obtained
probability distribution function along with the
for the vertical accelerations in the wheelway one uses such a graph to help assess de
house. This is excellent for workability and
sign performances.
safe operation of the vessel. Pronounced re
ductions (50%) have also been found in the ex
The results are presented as distributions of
the peaks of the amplitudes of the heave and
treme peak values at the bow. The leads to
less slamming and therefore lower slam
pitch motion of the ships in those conditions in
forces which is beneficial to the construction
Figures 8 and 9 and as the distribution of the

of the ship as well as the perception of the
crew when sailing her. There is only a small in
crease in the heave and pitch motion of the
AXE 4100 when compared with the other
ones, which was to be expected. The actual
difference in vessel resistance between the
three concepts has yet to be fully examined
{i.e. via model tests).
5. R ecom m endations
In order to gain a better understanding and
quantification of the aspects involved in the
determination of the effect of bow shapes on
the seakeeping performance of a fast mono
hull, more calculations and model tests
should be undertaken. The risk of broaching
in following seas should also be (further) inves
tigated.
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verschijningsdatum sturen naar:

Adres:
Grevelingenweg 21
3313 LB Dordrecht
tel. 078 6164111
fax. 078 6210313
e-mail support@bolier.nl
Website www.bolier.nl

Machinefabriek Bolier BV
t.a.v. de directie
Postbus 215
3300 AE Dordrecht
Voor informatie over deze vacature kunt u contact
opnemen met J. Kreuze (bedrijfsleider),
e-mail jkreuze@bolier.nl

lAcquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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M a r it im e S a te llite C o m m u n ic a tio n
Thrane & Thrane launched the next gen

height of 85 cm, diameter of 84 cm and

MPDS access is paid by the quantity of

M ae information:

eration of maritime satellite communica

weight of 25 kg, Capsat® Fleet77 is a

data send and received.

Thrane & Thrane V S ,

tion solutions, Capsat® Fleet77, at Euro

major step forward for the maritime in

Lundtoftegaardsvei 93D,

port 2001 m Amsterdam. With this

dustry compared to competing products

DK-2800 Lyngby,

launch Thrane & Thrane demonstrated

like Inmarsat A and B terminals.

Denmark.

technological leadership in the area of

Capsat® Fleet77 offers both voice and

Tel: -1-45.39.558800,

maritime satellite communication.

data traffic. Especially the data part has

fax: +45.39.558888, info@tt.dk,

Capsat® Fleet77 is utilizing the new In

been improved significantly. Data com

www.tt.dk.

marsat service called Fleet providing out

munication between vessels and ashore

standing communication possibilities for

can be done with either 64 kbps ISDN or

merchant, fishery, yacht and navy ves

24 x 7 online access based on MPDS

sels. The service as well as the product

(Mobile Packet Data Service Protocol).

will be available from Q1 2002.

MPDS is a revolution in maritime commu

Capsat® Fleet77 is extensively smaller

nication with its alwaysonline possibility.

and lighter than conventional terminals,

It turns a vessel into a true office at sea

meaning that installation and mainte

changing ship management and vessel

nance has become easier to do, less

operation of the future. Where ISDN con

time consuming and cheaper, With it’s

nections are charged by the minute

Thrane &'I h r a n * - '

New fire suppression systems
With boats and oceangoing vessels get

be prepared for fire emergencies, Sea-

signed for large craft, including pleasure

ting larger and more powerful, the need

Fire Marine now offers its new H-Series

boats, megayachts, transport vessels,

suppression systems, it has a global net

for rapid fire suppression systems is al

engineered manne fire suppression sys

work boats and even offshore platforms.

work of distributors and agents.

so growing. To help yacht and ship

tems with FM-200 extinguishing agent.

These systems provide fast, economical

Seafire FM-200 H-Senes marine fire

builders, owners and offshore personnel

H-Series engineered systems are de

solutions for protecting complex engine

suppression systems have been ap

and generator compartments, bilges,

proved by Factory Mutual, Lloyds and

communication

MCA. Testing and approval are in

centers,

machinery

ty. As a single source for all marine fire

spaces, paint lockers and electrical ar

process with the US Coast Guard, DNV,

eas. The H-Series FM-200 systems are

ABS and RINA. These systems are test

also engineered to achieve maximum ex

ed in accordance with IMO/SOLAS re

tinguishing agent concentration in 10

quirements.

seconds or less, with no residue cleanup
required.

Contact:

The elements of H-Series engineered

Seafire Marine, 9331-A Philadelphia

systems, such as modular use of cylin

Rd„ Baltimore, MD 21237 USA.

ders and stackable valve components,

Phone: 410.687.5500,

can be configured to accommodate

fax: 410.687.5503.

spaces ranging from 40 cubic meters to

www.seafire.com.

500 cubic meters. The systems are
easy to assemble and service, requiring
few if any replacement parts when they
need to be recharged. Mechanical valve
assemblies are made from corroskxwesistant brass. And FM-200 extinguishing
agent is ideal for use in compartments
that contain sensitive electronic equip
ment or where people are present,
Seafire Marine has over 25 years of ex
perience in the development of fire sup
pression systems for pleasure craft. The
company has a large inventory of equip
ment and an exceptional product warran-

Nieuwe assortimentsdoos voor inserts met binnenzeskant
De vraag van constructeurs naar testmo-

omdat het zgn. 'opdraaien' vervalt bi| de

gelijkheden met zelfsnijdende draadbus-

binnenzeskant en er slechts sprake is

sen voorzien van een binnenzeskant is

van één draairichting. Het mtnemen van

door Groneman vertaald in een nieuwe

de stift is namelijk uitsluitend een vertica

assortimentsdoos. Deze assortiments

le verplaatsing.

doos met de zogenaamde “ENSAT-SBI”

Met het gemagnetiseerde bitje van het

omvat de gangbare maatvoeringen van

gereedschap kunnen de nserts eenvou

deze inserts (M5, M6 en M8) met uiter

dig opgebracht worden, bijvoorbeeld

aard de bijbehorende indraaigereed-

vanuit een toevoerunrt. Daarnaast wordt

schappen. De assortimentsdoos bevat

bij gebruikmaking van de Ensat-SBI het

totaal driehonderd inserts en is voorzien

luchtverbruik van de pneumatische instal

van een duidelijke instructehandleidmg.

latie duidelijk verminderd.

De introductieprijs in 2002 bedraagt

De ENSAT-SBI-Assortimentsdoos is een

€ 130,- exclusief B.T.W. en portokosten.

aanvulling op het complete programma

Ook deze ENSAT-SEMssortimentsdoos

inserts, indraaigereedsehappen en pneu

wordt in Nederland op de markt ge

matische indraaimachmes.

bracht door Groneman B.V. Afdeling Ver
bindingstechniek in Hengelo (0v.).

In de praktijk kunnen relaties kiezen voor

schappen en montage-apparaten kunt u

De montage van inserts met een binnen

een totaaloplossing; primair is de keuze

documentatie opvragen bi| Groneman -

zeskant heeft een aantal voordelen ten

van de juiste insert als verbindingstech

afdeling

opzichte van de standaardproducten

niek. Afhankelijk van de schaalgrootte

074.2551170. Naast de zelfsni|dende

met uitsluitend een bmnendraad. Dit

wordt vervolgens een keuze gemaakt

draadbussen levert Groneman ook in-

geldt met name bij gebruik van het pneu

tussen indraaigereedsehappen met de

persinserts voor birvoorbeeld metalen en

matische montage-apparaat. De monta-

bijbehorende indraaimachines. Voor de

kunststoffen en de bijbehorende gereed

getijd kan met ca. 20% worden beperkt,

specificaties van inserts, indraaigereed-

schappen en montage-apparaten

Verbindingstechniek,

tel.

Com pacte, lichtgewicht drukknoppenpanelen
Light zenders worden geschikt geacht

absoluut veilige werking zorgt. Zowel bij

voor allerlei industriële toepassingen en

het opstarten als tijdens gebruik wordt

gebruik in de bouw. Zo valt er onder

de signaalverwerking continu bewaakt,

meer te denken aan gebruik bij kranen,

zodat eventuele conflicten met ander

heftafels, transportbanden, pompen, lie

systemen uitgesloten zijn. De automati

ren en bewerkingsmachmes,

sche frequentiewisseling zorgt ervoor

De hier gepresenteerde drukknoppenpa

dat er binnen het bedieningsgebied

nelen LK4 en LK6 zijn uitgerust met

geen radwstoringen optreden, zodat

resp. vier of zes gewone of tweestaps

een betrouwbare werking altijd verze

druktoetsen, waarmee tot veertien com

kerd is. Overigens wijst men er daarbij

mando's gegeven kunnen worden. Daar

op dat de veiligheidsfuncties ook in ge

naast beschikken ze over een opvallende

val van storing bewaard blijven.

stopknop en desgewenst een driestarv

De nieuwe zenders zijn in combinatie

denschakelaar. Het werkbereik kan - af-

met verschillende bijpassende ontvan

hankelijk van de omstandigheden - tot

gers toepasbaar. Alle units voldoen aan

De gemakkelijk draagbare Autec Light draadloze afstandsbedieningen wor

maar liefst 100 meter bedragen. Het

de strengste keuringseisen; ze zijn door

den geschikt geacht voor allerlei industriële toepassingen.

stroomverbruik wordt opmerkeli|k laag

de betreffende instanties van de beno

genoemd; met de NiMh batterij is norma

digde goedkeuringen voorzien. Zowel

Draadloze afstandsbediening is ook in de

le eisen voldoen als de eerder door dit

liter zo’n acht uur achtereen te werken.

de zenders als de ontvangers zijn volle

industrie niet meer weg te denken.

Italiaanse bedrijf ontwikkelde draadloze

De Autec afstandsbedieningen vallen op

dig spatwaterdicht (conform bescher-

In tal van situaties kan er niet alleen heel

afstandsbedieningsystemen. Die eisen

door hun degelijke, fraaie uitvoering en

mingsklasse IP65) en kunnen bij tempe

wat gemakkelijker, maar vaak ook veel

betreffen niet alleen de degelijke uitvoe

liggen goed in de hand. Door hun uctge-

raturen van -20°C tot +70°C worden

veiliger mee gewerkt worden. Nieuwe

ring, maar vooral ook de specifieke vei

kiende vormgeving is er ook met hand

ingezet.

mogelijkheden daartoe worden geboden

ligheidswaarborgen die het gebruik m de

schoenen probleemloos mee te werken.

Voor nadere informatie:

met de Ligtit afstandsbedieningen type

industrie verlangt. Gezien de praktische

Net als de andere producten binnen het

Etna B.V., postbus 65,

LK die thans door Autec op de markt

mogelijkheden ligt het voor de hand dat

Autec-programma onderscheiden ook

3769 ZH Soesterberg.

worden gebracht. Het zijn extra compact

de nieuwe draadloze units voor nog

deze draadloze afstandsbedieningen uit

Tel: 0346.356060, fax: 0346.352024,

uitgevoerde, lichtgewicht drukknoppen

meer toepassingen dan voorheen inzet

de LK-reeks zich door de geavanceerde

email: elma@elmabv.nl,

panelen die aan dezelfde hoge industrië

baar zijn. De gemakkelijk draagbare

foutdetectie, die te allen tijde voor een

internet: www.elmabv.nl

Opleveringen door F. Kok

Maarten-Fetske U K -287
Jahzeel Trading op Urk heeft vorig jaar maart de gamalenkotter Maarten-Fetske UK-287 opgeleverd aan Rederij Bakker op
Urk. Het is de eerste speciaal voor de gamalenvangst gebouwde kotter in de Urker vloot. Het zusterschip Nooitgedacht UK56 werd in september j.1. opgeleverd aan de heer Maarten de Boer, Bomaar Beheer B.V. op Urk.

Het ontwerp is van Scheepsbouwkundig
Bureau Zeeman, eveneens op Urk.
Jahzeel Trading liet de casco's bouwen door
de Sidong Shipyards in China. Daarna werden
de schepen door Scheepswerf Metz afge
bouwd. Ook de aluminium stuurhuizen en de
sierpijpen zijn door Metz vervaardigd.
De hoofdafmetingen van de UK-287 zijn:
Lengte o.a.
21,15 m.
Lengte 1.1.
18,35 m.
Breedte mal
5,80 m.
Holte
2,60 m.
Diepgang
1,95 m.
Waterverplaatsing
120 t.
Gross tonnage
78 .
Het schip is gebouwd onder toezicht van de
Scheepvaart Inspectie, voor vaargebied IA ,
tot 15 mijl uit de kust.
De UK-287 is een enkeldeks schip met een
gesloten achterschip, waarin de accommoda
tie is ondergebracht. Daarvoor bevindt zich
het verhoogd opgestelde stuurhuis, boven de
machinekamerschacht.
De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:
• Voorpiek, voor waterballast en kettingbak.
• Nettenruim.
• Dieptanks voor brandstof, SB en BB.
• Visrutm, met koeling.
• Machinekamer.
• Achterpiek, met twee droge tanks.
In de machinekamer zijn in de zijden voorin
drinkwatertanks (SB en BB) ingebouwd, met
daarachter kofferdammen en een vuile olie
tank (SB) resp. een vuilwatertank (BB).

De accommodatie omvat een driepersoons
hut aan BB, met daarvoor een toiletruimte
(WC, wastafel en douche); aan SB bevindt
zich het gecombineerde dagverblijf/messroonVkombuis.
In de machinekamer schacht is voorin de lierkamer ondergebracht, aan de achterkant aan
BB de C 0 2-ruimte.

Fig. 1. De Maarten-Fetske UK-287 (foto: Flying Focus).

De vislier van Machinefabriek Luyt heeft zes
frommels, wordt hydraulisch aangedreven en
is voorzien van elektronische afstandbedie
ning.

Elektriciteit wordt geleverd door twee Cater
pillar sets van elk 70 kVA, met 3054 DIT mo
toren, en door een Hatz (silence pack) havetynoodset van 20 kVA.

Voor verwerking van de vangst zijn aan dek
o.a. een Wisse Kramer garnalenzeef en een
Lootsma automatische kookketel geplaatst.
Lootsma zorgde tevens voor de verdere dekapparatuur: een volautomatische gamalenverwerkingslijn.

In het voorschip is een hydraulisch aangedre
ven Promac dwarsschroef geïnstalleerd, type
HFP 60480 van 44 kW, met vier vaste bla
den, diameter 480 mm, 1300 tpm.

Het gekoelde visruim heeft een inhoud van 50
m3 en is geïsoleerd met PU-schuim, afge
werkt met een polyester wandbekleding voor
optimale hygiëne. Het wordt op een tempera
tuur van 0°C resp. -5°C gehouden door een
Promac koelinstallatie. Hetzelfde bedrijf lever
de ook een scherfijsinstallatie met een capaci
teit van 750 kg/24 h.
Voor de voortstuwing is een Caterpillar diesel
motor, type 3406 EF, van 221 kW (300 PK)
bij 1600 tpm geplaatst. Deze drijft via een
Twin Disc reductie/omkeerkast, type MG
5114, reductie 4,59:1, de vijfbladige Van
Voorden schroef aan, diameter 1400 mm, in
een Van Voorden straalbuis, type H S 1400.

Van hetzelfde type als de UK-287 heeft Jah
zeel Trading inmiddels drie schepen bij Metz
besteld, die aan een Uslands/Nigeriaanse
combinatie zullen worden geleverd (SWZ 1101, blz. 8). Deze drie worden geheel bij Metz
gebouwd.

K N M I door Bruce Parker

How does the wind generate
waves c
Part 2
Het eerste artikel is verschenen in het novem
bernummer van SWZ, biz. 67-68.
When the wind speed is tow (less than a few
knots) over a flat water surface, the airflow is
less turbulent and has only very small eddies.
As a result of the vertical motion from these
small eddies (less than an inch in size), there
are increased pressures pushing the water
down in some places and decreased pres
sures, allowing the water to rise in other
places. Surface tension provides the resto
ring force for the resulting capillary waves or
ripples (also called cat's paws, especially
when momentarily propagating across the
water surface during a light wind gust). These
very small waves disappear almost immedia
tely when the wind stops. While they exist, ho
wever, they add roughness to the water's sur
face that allows the wind to have a greater
effect.
For higher wind speeds, which are accompa
nied by larger eddies and larger pressure pul
ses, the elevation and depressions on the wa
ter surface are large enough for gravity to be
the restoring force. The gravity waves do not
disappear as quickly as the capillary waves.
However, the key to the generation of signifi
cant waves seems to be a resonant mecha
nism between the pressure pulses in the wind

and the underlying gravity waves. This reso
nance occurs when the water waves propaga
te at the same speed as the wind component
in the direction of wave propagation. When
this happens, the wind can keep imparting
energy to the waves because the wind pres
sure is greatest at the wave troughs (pushing
down on the water surface at the same time
as when the wave is already moving down
ward) and least at the wave crests (pulling up
on the water surface at the same time as
when the wave is already moving upward).
When the vertical wind particle oscillations are
in phase with the vertical water particles oscil
lations, more energy goes from the wind to
the waves, and the waves grow.
Once the water surface has become wavy,
this wavy surface has an effect on the wind
field, which leads to further wave growth. This
is because now the wind has something it can
push forward, applying pressure to the wa
ve’s backside (windward side) and giving the
wave more energy. In addition, the wave has
a sheltering effect which allows the formation
of an eddy in the air on its leeward side (the
front side) (see figure). This eddy results in re
duced pressure on the leeward side, that
helps the wave grow. (On both sides of the
wave there is also an upward tangential wind
stress effect on the surface). As waves get

larger, there is more windward surface for the
wind to push on and also larger leeward ed
dies, and a feedback mechanism results
which can make the waves grow quickly.
While the wind is still blowing and the waves
are still growing, three factors determine how
large the waves can grow. The greater the
wind speed, the longer the wind blows (its du
ration), and the longer the length of water it
blows over (the fetch), the greater the height
of the waves will be. When the waves have
gotten as large as they can for a particular
wind speed, duration, and fetch, it is referred
to as a fully developed sea. When the waves
reach a steepness where the wave height is
approximately l/7th of the wavelength, they
become unstable and begin to break (produ
cing whfe caps).
A description of wave generation is complex
because many different waves are produced
at the same time by the wind (especially in a
storm) with many different wavelengths and
periods, travelling in many different direc
tions. At any one location at any given mo
ment, the wavy surface will be a combination
of all the waves passing by that location at
that moment. Thus, the surface over an area
looks very irregular (called a confused sea)
and changes continuously, so much so that

The effect of a wavy surface on the airflow and the further growth of the waves. See text for explanation.

one cannot even pick one wave crest and fol
low its movement for any distance, because
at some point where the wave components at
that moment happen to cancel each other
out, instead of adding together. When many
waves with different wavelengths add to
gether positively, the steepness easily can in
crease beyond 1/7 and cause white caps.
The irregular, ever-changing water surface
makes it difficult to determine visually the
average wave height of a confused sea, and
the visually reported value (when compared to
instrument measurements) usually turns out
to be the average of the highest one-third of
the waves (which has become a standard wa
ve term called the significant wave height).
The irregular surface is the reason why wave
forecast models must deal with complex sta
tistics. The easiest way for an oceanographer
to describe all the waves in an area of the sea
is in terms of its spectrum, which is merely a
way of graphically showing how much energy
there is at different wave periods (or, at diffe
rent frequencies).
When waves propagate away from the storm
(or when the storm dies out) the situation
changes. When the wind was still blowing the
waves were forced waves, meaning that ener
gy was still being imparted to them by the
wind. When the wind stops, these waves con
tinue to propagate as free waves called swell.
Swell is made up of longer, lower, rounder
waves. This is because the various compo
nent waves of different wavelengths no long
stay together. In deep water the wave propa
gation speed depends only on the wavelength
of the wave. Thus, waves with longer wave
lengths travel faster than waves wrth shorter
wavelengths, and therefore the waves tend to
sort themselves out, the longer waves leaving
the shorter waves behind. This is called dis

persion. A distant storm at sea first makes its
presence known by the long-wavelength swell
coming from that direction. As swell travels,
the shorter wavelength waves tend to decrea
se their wave heights much sooner than do
longer wavelength waves. In addition, the lon
ger waves slowly increase in wavelength and
period as the travel. Because of the very little
frictional dissipation involved, these long, low,
and rounded waves can travel hundreds and
even thousands of miles over the ocean’s sur
face (or until they hit a coast).
What does it take for a wave to reach 50 feet
in height or the occasionally reported 100
feet in height? Winds blowing at Beaufort for
ce 8 (3440 knots) for a couple of days over a
fetch of 500 nautical miles can produce wa
ves with significant wave heights of 25 feet
and occasional 50-feet waves. Those num
bers are doubled in Beaufort force 11 (5666
knots) winds. A storm moving fairly fast can
continue to impart energy to waves that are
moving in the same direction as the storm,
producing larger waves. A very large wave
can result when two large waves happen to
meet at the same location and be in phase
(i.e., their crests come together at the same
place). For smaller waves this happens fairly
often, and a wave about twice the size of the
significant wave height can show up about
every 80 waves. But this can also occasional
ly happen when two large waves happen to
meet. This can easily happen in a storm situ
ation, but on rare occasions it may happen far
from a storm (the resulting huge wave being
referred to as a freak wave or a rogue wave).
Another common cause of very high waves is
when large waves propagate against a strong
ocean current. This interaction is not a simple
one to explain (without the mathematics), but
it results in waves with shorter wavelengths
and greater heights. If the current happens to

have warm water (travelling under cooler air),
the atmospheric instability that this causes in
creases the strength of the wind stress and
the turbulence, allowing even more energy to
be imparted from the wind to the waves.
Some of the largest waves in the world (occa
sionally reaching 100 feet) occur off the
southeast of coast of Africa and involve sever
al of the mechanisms just mentioned. First,
this area borders on the Southern Ocean, the
only area of unlimited fetch in the world, since
it encircles Antarctica. Extra-tropical cyclones
with strong winds travel from west to east,
moving in the direction of some of the waves
they produce. Storms off the southeast coast
of Africa can produce large waves and these
will be combined with swell reaching this area
from all parts of the vast reaches of the south
ern Ocean. The final amplification of these wa
ves occurs when they propagate into and
against the Aghulhas Current, which flows
southeastward at approximately 5 knots. In
addition, the Aghulhas Current is a warm cur
rent, so it is possible that the instability of the
cooler air over these warm waters also in
creases the transfer of energy from the wind
to the waves. (Personal accounts of the huge
waves observed in this and other areas of the
world can be found in the special Fall 1993 is
sue of Mariners Sweater Log.)
Finally, when wave propagate into shallow wa
ter they also increase in height, but we will sa
ve this discussion for another column since
there are a great many things to say about
wave in shallow water.
Source: M ariners W eather Lo g, April 1999
'D r. Bruce Parker is Chief of the Coast Survey
Development Laboratory of the National Oce
an Service, NOAA.
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Scheepswerktuigbouwkunde door ir. C . J . Verkleij

D e Geiger torsiograaf
Enige tijd geleden kwam ik bij het doorbladeren van enige jaargangen van het tijdschrift Bulletin of Marine Engineering Socie
ty in Japan een artikel tegen over torsietrilling problemen bij 4- en 5 cilinder tweetakt motoren. Opvallend in dit artikel van ok
tober 1988, was onder meer, dat bij de diverse werven die dergelijke motortypes bouwden en/of installeerden, hoofdzakelijk
de mechanische Geiger torsiograaf gebruikt werd om torsietrillingen te meten.
et betrof hier een onderzoek bij
11 scheepswerven. Hiervan
gebruikten 8 werven de Geiger
torsiograaf, terwijl 2 werven
een gecombineerd gebruik van
mechanische en elektronische
instrumenten bezigden; één werf slechts ge
bruikte toen een elektrisch of elektronisch in
strument. Bij navraag is intussen gebleken,
dat ook heden ten dage Japanse werven dit
instrument nog gebruiken. Een en ander
vormde de aanleiding in dit artikel enigse aan
dacht te besteden aan de herkomst van dit bij
zondere instrument.

H

D r.-In g. J . G eiger
De ontwerper van het instrument werd gebo
ren op 12 oktober 1885. Hij voltooide zijn in
genieursopleiding aan de TH van München,
waarna hij korte tijd werkzaam was bij Stetti
ner Vulkan, Vanaf 1909 tot 1945 was hij
werkzaam bi| MAN te Augsburg. Aldaar heeft
hij, naast werkzaamheden bij de ontwikkeling
van de eerste dieselelektrische locomotief,
zich vooral gewijd aan de materiaalkunde en
het trillingsonderzoek. In de jaren 1913 en
1914 ontstond dan de torsiograaf die door
hem geconcipieerd werd. Vanaf het begin van
zijn ontstaan werd de Geiger torsiograaf bij de
firma Lehmann & Michels te Hamburg, in die
dagen al een bekende instrumentmaker, ver
vaardigd. In 1914 promoveerde hij aan de
toenmalige Königl. Preusz. TH te Berlijn op
het proefschrift: "Ueber Verdrehungsschwin
gungen von Wellen insbesondere von mehrkurbligen Schiffsmaschinenwellen" Vanaf
1922 bekleedt hij de functie van hoofdingeni
eur en wordt dan hoofd van de “Schwingungsabteilung" wat voor die tijd iets heel bijzonders
was. In 1927 wordt zijn boek “Mechanische
Schwingungen" uitgegeven. In het voorwoord
van dit boek schrijft hij o.a. over dit nieuwe
vakgebied:

zijn boek een breed gebied van onderwerpen
waar trillingsproblemen zijn opgetreden, zo
wel op werktuigkundig gebied zoals motoren,
turbines en voertuigen maar ook bij gebou
wen en bruggen. Tevens worden diverse an
dere meetapparaturen uit die dagen beschre
ven. Zijn eigen instrument is dan al volop
uitontwikkeld. Merkwaardig is te vermelden,
dat Dr. Geiger in dit boek vooral de grafische
methode behandelt voor het berekenen van
eigen frequenties van assystemen. Dit is net
als bij de bekende Holzer-methode, een trial
and error' methode welke methode hij wel ver
meldt, doch verder niet behandelt. Hij verde
digt deze aanpak door te stellen, dat de coi>
structief ingestelde ingenieur die dagelijks
aan het tekenbord verkleefd is, er gemakkelijker vertrouwd mee raakt dan de analytische

wijze volgens Holzer. M.a.w. in zijn ogen was
de grafische methode veel praktischer. Daar
over kan men natuurlijk van mening verschil
len.
Dr. Geiger publiceerde veelvuldig in VDI en
hield voordrachten over zijn vakgebied. De li
teratuurlijst geeft daarvan een indruk.
Na 1945 heeft hij als raadgevend ingenieur
gewerkt. Daarbij heeft hij onder meer bijge
dragen aan de oplossing van gevaarlijke trillin
gen bij bouwwerken, bijvoorbeeld textiel
fabrieken met zijn vele ratelende weef
machines, klokkentorens e.d.
Hij overleed 27 april 1970 te Augsburg in de
leeftijd van 84 jaren.

y/anneer iemand 15 jaar geleden over Mlingsproblemen sprak, dan riskeerde hij wat
mismoedig te worden aangekeken als ie
mand die zeer eenzijdig ingesteld was en op
een doodlopend pad terechtgekomen was."
Niets is minder waar. Dr. Geiger beschrijft in

Geiger torsiograaf met daarnaast een voorbeeld van een torsiogram

B ek n op te beschrijving G eiger
torsiograa f
Het apparaat is qua opzet als een universeel
meetinstrument ontwikkeld d.w.z. niet alleen
torsietrillingen kunnen er mee worden geme
ten, doch het kan ook als tachograaf en accelerometer worden toegepast en na ombouw
als vibrograaf. In dit kader wordt slechts aan
dacht gewijd aan de uitvoering als torsio
graaf.
De Geiger torsiograaf (zie bijgaande figuren 1
en 2) bestaat in principe uit een ontvanger en
een gever. De ontvanger is voor alle functies
gelijk. Deze bestaat uit een gegoten huis voor
zien van een voetplaat 120 x 200 mm. Daarin
bevindt zich een mechanisch klokwerk voor
de aandrijving van de registreerrollen J a en J b
waarmee het papier J over de schrijftafel Jc
getransporteerd wordt. Op die schrijftafel be
vinden zich de registreerpen G alsmede de
markeerpennen Q en R voor de registratie
van de tijd en asomwentelingen. Deze regis
treerpen welke met hefbomen en veren ver
bonden is aan de gever kan op verschillende
vergrotingen worden ingesteld t.w. 3,6 en 12
alsmede op ware grootte.
Als gever fungeert de seismische massa B
welke door een slappe spiraalveer C verbon
den is met de lichtmetalen aandrijftrommel A.
Deze trommel wordt op zijn beurt d.m.v. een
stevig geweven katoenen band aangedreven
vanaf een poelie geplaatst aan de voorzijde
van de krukas of vanaf een positie elders op
de tussenas/schroefas. De relatieve bewe
ging tussen de trommel A en seismische mas
sa B wordt via kleine hefbomen O en E en de
pen F via de holle as naar de registreerpen G
overgedragen. Door middel van een kleine tegenveer H en stelschroef U kan de registreer
pen op het midden van het registreerpapier
worden gecentreerd. Tevens worden met de
ze veer spelingen in het hefboomstelsel opge
heven.
In standaard uitvoering heeft dit stelsel van
seismische massa en spiraalveren een eigen
frequentie van ca 1 Hz. Het is daardoor ge
schikt om torsietrillingen met een frequentie
van 2 - 40 Hz betrouwbaar te meten. Voor
nog lagere frequenties kunnen meer elasti
sche spiraalveren worden gemonteerd; voor
hogere frequenties worden stijvere aandrijfbanden, o.a. in dun stalen uitvoering toege
past. In de praktijk is zulks van belang bij me
tingen aan snellopende motoren. De papierrol
heeft een lengte van ca 50 m bij een breedte
van 50 mm. De effectieve schrijfbreecfte be
draagt 32 mm waarmee torsieuitslagen van
±4° kunnen worden geregistreerd bij een ver
groting van V=3. Bij V=6 en V=12 wordt dat
resp. ± 2° en ± 1°. De aandrijving van de pa
pierrol wordt door een uurwerkmotor ver
zorgd. Deze is voorzien van een regulateur
waarmede de papiersnelheid kan worden ge

regeld t.w. tussen 0,3 en 1 m/min in de lang
zame mode en 10 maal zo snel in de snelle.
De Geiger torsiograaf is in handen van een er
varen technicus een precisie instrument dat
zeer veelzijdig van aard is. Schrijver dezes is
er dikwijls mee op stap geweest. Het appa
raat zat in een draagbare transportkist voor
zien van alle hulpstukken. Het was een ro
buust instrument dat tegen een stootje kon,
geschikt om te worden toegepast op proefstanden en aan boord van schepen. Vandaar,
dat het tot op de huidige dag nog wordt toe
gepast. In 1999 heeft de firma Lehmann & Michels het laatste exemplaar geleverd.
Besluit
Met de huidige elektronica zijn de mogelijkhe
den voor analyses uitgebreider en eenvoudi
ger uitvoerbaar. Synthese van de optredende
spanningen, speciaal bij diensttoerentallen,
Fourier-analyses van afzonderlijke kritischen
zijn daarmede snel te evalueren. Vandaar dat
dergelijke apparatuur tegenwoordig meer en
meer worden toegepast. Door de meeste
motorfabrikanten is tegenwoordig daartoe,
veelal in samenwerking met elektronica fir
ma's, standaard instrumentarium ontwikkeld.
Zo heeft bijvoorbeeld Sulzer als standaard
voor de RTA en ZA40S een standaard meet
systeem ontwikkeld voor het meten van zo
wel torsie als axiale trillingen. Zelfs is er spra
ke van om een continu bewakingssysteem te
installeren welke gegevens registreert om
trent het functioneren van een torsie- of axia
le trillingsdemper en de ontsteking van een
cilinder (misfiring). Kortom, de huidige tech
nieken bieden een veel breder perspectief
voor wat betreft de toepassingsmogelijkhe
den.
Niettemin is het opmerkelijk te kunnen con
stateren, dat dit instrument zijn bruikbaarheid
heeft kunnen bewijzen tot op de huidige dag.
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Een onnodige gronding
Niet alle beschikbare middelen en mogelijkheden werden benut
In december 2000 heeft de Raad een uitspraak gedaan inzake het raken van de bodem nabij Isla Picuda Chica (Venezuela),
door het Nederlandse vrachtschip “Makiri Green”, varende in de Caribische Zee, waarbij grote schade aan het schip ont
stond.

UITSPRAAK 2001,NR. 4:
H et schip
De "Makiri Green" is een Nederlands vracht
schip, toebehorend aan Scheldestroom I B.V.
te Vlissingen. Het schip is in 1999 gebouwd,
is 133,36 meter lang, meet 11.894 Gross
Ton en wordt voortbewogen door één
schroef, aangedreven door een motor met
een vermogen van 7800 kW. Het schip is uit
gerust met VHF, radiotelefonie, twee radars,
echolood, automatische stuurinrichting, gyrokompas, GMDSS en GPS. Ten tijde van de
scheepsramp bestond de bemanning, inclu
sief de kapitein, uit zestien personen. De diep
gang bedroeg voor 4,40 meter en achter
5,60 meter. De lading bestond uit ballast.
Toedracht
De "Makiri Green” was op 7 februari 2000 in
Guanta (Venezuela) aangekomen om geheel
leeg te lossen, waarna het schip op 11 febru
ari in ballast naar Puerto Odaz aan de Orinoco-nvier zou vertrekken, circa 540 mijl varen,
voor de volgende lading. In december 1999
was het schip in de vaart gekomen. De kapi
tein had dit schip uitgehaald van de werf en
had daarvoor reeds reizen gemaakt met zus
terschepen van de "Makiri Green”. Hij voer
reeds sinds 1973 als kapitein en eigenaar op
kleine handelsvaartschepen en was in 1992 in
dienst gekomen bij rederij GenChart. Hij had
in 1996/97 een jaar lang in timecharter op
Guanta gevaren en kende de haven en aan
loopmogelijkheden.
De tweede stuurman had reeds op 10 febru
ari 's middags de brug klaargemaakt, de reisvoorbereiding gedaan, koersen in de kaart
gezet en de kaarten op volgorde gelegd. De
waypoints had hij nog niet in de GPS gezet,
omdat er nog besloten moest worden of ze
noord of zuid van Trinidad zouden gaan va
ren. Over de route na vertrek uit Guanta had
de kapitein geen aanmerkingen gemaakt.
Daarna was de tweede stuurman om circa
18.00 uur gaan eten en vervolgens gaan sla
pen, omdat hij vanaf middernacht de wacht
zou hebben.
Het schip zou in de avond van 10 februan ge

lost zijn en de bedoeling was om de volgende
ochtend om 06.00 uur te vertrekken, maar in
de loop van de avond kreeg men van de ha
venmeester te horen dat het schip 2 V2 uur na
dat het gereed met lossen zou zijn van de
kant moest. Het lossen was om circa 21.00
uur gereed en nadat de loods aan boord was
gekomen, vertrok het schip om middernacht
uit de haven.
Het was rustig weer, weinig wind en goed
zicht.
Bij vertrek waren op de brug de kapitein, de
eerste stuurman en een roerganger, alsmede
de loods. De tweede stuurman was na op de
brug te zijn geweest naar de bak gegaan voor
het ontmeren. Na circa 20 minuten, vlak bui
ten de haven, ging de loods van boord. Even
later, na passage van Isla Redonda, werden
de eerste stuurman en de roerganger door
de kapitein bedankt. Deze gingen naar bene
den en de kapitein ging over op automatisch
sturen en begon de vaart op te voeren. Beide
radars stonden bij. De koers volgens de kaart
was 034°, doch omdat er later naar deze
koers was gedraaid en vanwege de stroom,
stuurde de kapitein 045°, teneinde het in de
kaart staande waypoint 2, circa 2 mijl verder
op en circa 2 kabels zuidoost van het 40 me
ter hoge eilandje Quirica, aan te lopen. Terwijl
de bak door de bootsman verder zeeklaar
werd gemaakt, ging de tweede stuurman
weer naar de brug. Onderweg kwam hij de
roerganger tegen die net was bedankt. Op de
brug gekomen, zag hij dat aan dek alleen de
gangboordverlichting nog brandde alsmede,
naar hij dacht, de schijnwerper op de bak in
verband met de werkzaamheden aldaar. Hij
vernam van de kapitein dat ze boven Trinidad
langs zouden gaan teneinde bij daglicht bij de
Orinoco aan te komen en ging met instem
ming van de kapitein de waypoints van deze
route in de GPS zetten.
De kapitein had zijn radar op een bereik van
% mijl en hij had een CPA ingesteld voor de
passage van Isla Quirica over bakboord. Hier
na zou de koers volgens de kaart 000° wor
den, waarbij het volgende eilandje, Isla Picuda
Chica, over stuurboord zou worden gehou
den. Isla Picuda Chica was ook circa 40 me

ter hoog met een lichtopstand aan de achter
kant van het eiland. De afstand tussen beide
eilanden was 0,9 mijl met voldoende diep wa
ter tot vlakbij de eilandjes. Vanwege de korte
afstanden zette de kapitein geen posities in
de kaart. Hij navigeerde op zicht en op de ra
dar.
Vlak voor hij Isla Quirica passeerde, belde de
kapitein met de machinekamer om de asge
nerator in te schakelen en over te gaan op
zeebedrijf. De vaart was inmiddels 14 a 15
mijl per uur.
Na het passeren van Isla Quirica zag de kapi
tein, toen hij naar 000 wilde draaien, plotse
ling drie felle lichten over bakboord. Hij ver
moedde
dat
het
lokale
houten
vissersscheepjes waren. Om vrij te blijven van
de vissers ging hij langzamer, trapsgewijs,
koers veranderen. Hij was voornemens hele
maal door te gaan draaien zodra de vissers
dwars zouden zijn. De tweede stuurman ach
ter de kaartentafel hoorde aan het klikken van
de automaat dat de kapitein bezig was met
koerswijzigingen. De automaat stond op een
begrenzing van de roeruitslag van 10°.
Plotseling zag de kapitein recht vooruit Isla Pi
cuda Chica opdoemen, op een afstand van
0,3 mijl. De vissersscheepjes zaten toen
dwars van het schip. Hij ging direct over op
handsturen. De tweede stuurman keek op dat
moment op van de GPS en zag ook het eiland
recht vooruit. Hij zag hoe de kapitein net over
schakelde op handsturen en dat het roer hard
naar bakboord lag.
Het lukte niet om vrij te blijven en het schip
schuurde met stuurboordzijde over en langs
de grindachtige glooiing van het strand van
Isla Picuda Chica. Daarbij maakte het schip
een slagzij van ruim 10° over bakboord en
kwam vervolgens weer vrij. De kapitein ver
klaarde dat hij de pitch en het motorvermo
gen had teruggenomen toen hij voelde dat het
schip over de grond schoof. Daarna werd
weer met volle kracht doorgevaren. De eer
ste stuurman die in zijn bed lag te lezen, was,
toen hij merkte dat het schip slagzij kreeg, on
middellijk naar de brug gerend en zag op
stuurboordsbrugvleugel dat het schip op cir
ca 40 meter vanaf het strand voer.

De besturing en de motor werkten na de
gronding als normaal. De eerste stuurman
droeg de tweede stuurman op om de ruimen
te controleren en de tanks te peilen. De mees
te tanks zaten vol, daar van had het peilen
geen zin. De tweede stuurman maakte een
controleronde over dek, keek in de boegschroefruimte en de ruimen en constateerde
geen schade of lekkage. De hoofdwerktuig
kundige liet de machinekamer controleren en
de tanks in de machinekamer peilen. Ook
daar waren geen bijzonderheden.
Omdat er geen gevaarlijke situatie leek te be
staan en er de vorige dag lang was gewerkt,
besloot de kapitein dat de mensen eerst maar
moesten gaan slapen en dat de volgende och
tend de tanks nader zouden worden geïn
specteerd en de schade verder worden geïn
ventariseerd.
De tweede stuurman vervolgde op zijn wacht
de geplande route, terwijl de kapitein naar be
neden ging. Na een half uur werd het Canal de
Margarita gepasseerd en was de kapitein
weer op de brug, controleerde met het com
putersysteem op de brug zo goed mogelijk
de tanks en ging daarna slapen.
In de ochtend werden de dubbele bodemtanks 4, 5 en 6 SB leeggepompt en gecontro
leerd. Daarbij bleken 5 en 6 SB lek. In 4 SB
waren wel inzettingen te zien, doch deze was
niet lek.
Nadat de schade was opgemaakt, belde de
kapitein in de namiddag van 11 februari met
de rederij, waarna het schip om circa 16.00
uur opdracht kreeg om te draaien en naar Wil
lemstad te varen voor een dokking.
Op 13 februari werd gedokt te Willemstad en
de schade onder het schip opgenomen door
een Lloyds surveyor en een vertegenwoordi
ger van de rederij. De schade was aanzienlijk
groter dan gedacht. Het schip was van voor
tot achter over de gehele stuurboordkimgang
beschadigd, met scheuren in de dubbele bodemtanks 5 en 6 SB welke beide met ballastwater waren gevuld. Er moest geschat circa
40 ton staal worden vernieuwd. Tevens waren
alle vier de schroefbladen aan de tippen om
gebogen.
Omdat het dok te Willemstad verder bezet
was, kreeg het schip na een noodreparatie
van de scheuren in de tanks toestemming
voor een reis naar een andere reparatiehaven. Dit werd Vlissingen. Op 18 februari ver
trok het schip en kwam op 1 maart in Vlissin
gen aan om daar te dokken voor definitieve
reparatie van de schade
B esch ou w ing
De "Makiri Green" was een nieuw schip en
meer dan voldoende bemand, het was goed
weer, weinig wind en alle apparatuur werkte
naar behoren. De kapitein liep alleen de
wacht.

De doorvaart

De omstandigheden welke tot een gronding
hebben geleid heeft de Raad achtereenvol
gens onderzocht.
De reisvoorbereiding
De dienstdoende tweede stuurman had de
reisvoorbreiding gedaan. Gezien de nog ge
ringe ervaring van de tweede stuurman had
de kapitein zich beter in de hem voorgelegde
reis-voorbereiding moeten verdiepen. Er za
ten nogal wat slordigheden in. Het belangrijk
ste bezwaar heeft de Raad tegen de uitgezet
te route tussen de beide eilandjes Isla Quirica
en Isla Picuda Chica door (zie figuur). De af
stand tussen de eilandjes was 0,9 mijl en het
was verstandig geweest om de koerslijn mid
den tussen de eilandjes te leggen.
Nu liep de koerslijn, die bij nacht moest wor
den gevolgd, op circa 180 meter langs het
onverlichte Isla Quirica. Nog eenvoudiger was
geweest (minder koersveranderingen en kor
ter) om zuid van Isla Picuda Chica langs te
gaan. Veiligheidspeilingen of afstanden waren
niet voorbereid noch op de radar ingevoerd,
met uitzondering van een CPA van 0,2 mijl tot
Isla Quirica.
Hoe het ook zij, de kapitein volgde de door de
tweede stuurman uitgezette route, zonder de
ze navigatorisch goed te hebben voorbereid,
hetgeen hem uiteindelijk is opgebroken.

H et radarschaalbereik
De kapitein navigeerde op de radar, zette
geen posities in de kaart. Hij had zijn radar op
een bereik van % mijl staan, waarschijnlijk
vanwege het op korte afstand passeren van
Isla Quirica. Bij Isla Quirica kon hij het 0,9 mijl
verder liggende Isa Picuda Chica daardoor
nog met zien.
Ook zag hij de vissersscheepjes niet op zijn
radar. De Raad acht het aannemelijk dat de
vissersscheepjes die bij het passeren van Isla
Quirica nog buiten zijn radarbereik waren,
meer onder Isla Picuda Chica zaten. Temeer
omdat de kapitein in zijn scheepsverklaring
aangaf dat de vissersscheepjes pas dwars
van het schip zaten toen de afstand tot het ei
land 0,3 mijl was.
Om tussen de eilandjes door te navigeren,
voer de kapitein met een te klein radarschaal
bereik, keek ook niet op zijn radar, waardoor
hij volledig werd verrast toen Isla Picuda Chica
op 0,3 mijl voor hem opdoemde.
D e vissersscheepjes
Bij nacht is het moeilijk om afstanden tot lich
ten in te schatten. Lichten zijn vaak verder
weg dan wordt gedacht. Ook de nog branden
de verlichting op de bak zal het goed inschat
ten van de afstand tot de lichten van de vis
sersscheepjes hebben bemoeilijkt.
Voorschrift 6 van de Bepalingen noemt het
stralen van eigen lichten niet voor niets ais
een factor van invloed op de veilige vaart.

Toen de kapitein plotseling over bakboord fel
le witte lichten zag van, naar mag worden aan
genomen, kleine vissersschepen, was zijn
voornemen om langzaam draaiend vrij van ze
te blijven en helemaal door te draaien zodra
de vissers dwars zouden zijn.
Dit is naar het oordeel van de Raad ook pre
cies wat de kapitein heeft gedaan. Hij heeft de
positie van de vissersscheepjes echter niet
goed ingeschat en niet bepaald. De vissers
scheepjes zaten verder weg dan hij dacht,
waardoor het langer duurde voordat ze dwars
kwamen. Toen plotseling isla Picuda Chica
voor hem opdoemde, was het te laat en lukte
het niet meer om vrij te draaien van het eiland.
Hij had zijn manoeuvre gebaseerd op veel te
summiere gegevens, ondanks dat hij over vol
doende middelen en mogelijkheden beschikte.
De vaarf
Normaal gesproken zal een vaart van 14 a 15
mijl per uur geen problemen mogen vormen
om veilig tussen twee, 0,9 mijl uit elkaar lig
gende eilanden, door te navigeren. Het was
echter donker en de mogelijke aanwezigheid
van vissers veranderde de situatie echter,
een en ander was van invloed op de veilige
vaart (zie Voorschrift 6 van de Bepalingen).
De kapitein was zeer bekend in deze wateren
en wist dat hij vissersscheepjes kon verwach
ten. Hij had zijn vaart hieraan moeten aanpas
sen als ook aan het effect van het stralen van
zijn eigen lichten op zijn zicht. Ook zijn eigen
capaciteiten hadden van invloed moeten zijn
en moeten leiden tot een lagere, meer veilige
vaart. Hij gaf duidelijk te kennen liever met bij
duisternis tussen de eilanden door te varen.
Ook was het een zaak van goed zeeman
schap geweest om de posities van de vissers
scheepjes vast te stellen, teneinde een veilige
doorvaart te kunnen bepalen. Toen dat niet
meteen mogelijk was, was het verstandig ge
weest om, analoog aan de voorgeschreven
maatregel ter vermijding van een aanvaring,
de vaart terug te nemen, desnoods zelfs te
stoppen, teneinde tijd te winnen om de posi
ties te bepalen en de situatie te beoordelen.
De "Makiri Green” had een verstelbare
schroef en het vaart terugnemen had geen
enkel probleem gevormd. Ook was er geen
economische druk om op tijd de volgende ha
ven te halen, want het schip was immers 6
uur eerder vertrokken dan gepland. De kapi
tein bleef echter met dezelfde te hoge en on
veilige snelheid doorvaren.
De inzet van middelen
Een schip dient alle beschikbare middelen te
gebruiken, passend in de heersende omstan
digheden en toestanden, om de situatie te
kunnen beoordelen en te bepalen of er gevaar
voor aanvaring of stranding bestaat en dit ver
volgens te voorkomen (zie Voorschrift 5 en 7

van de Bepalingen).
De kapitein heeft dit niet gedaan. Hij had de
passage tussen de eilandjes door niet goed
voorbereid, had geen paralleNndex afstanden
op de radar voorbereid en gebruikte deze
ook niet, terwijl de radar deze mogelijkheden
wel heeft. Hij had wel een CPA in de radar ge
zet voor het eerste eiland, doch niet voor het
tweede.
Er werden geen posities in de kaart gezet om
dat de afstanden daar volgens de kapitein te
kort voor zouden zijn. Een onjuiste redenatie.
Juist op korte afstanden van kust en eilanden
dienen, frequenter dan op open zee, posities
in de kaart te worden gezet en te worden ge
controleerd of er nog in veilig vaarwater wordt
gevaren door middel van veiligheidspeilingen
en -afstanden. Veelal zal daar dan een stuur
man voor op post moeten komen.
De kapitein voer zonder de voorgeschreven
uitkijk op de brug, zette ook niet de zich op de
brug bevindende tweede stuurman in. Toen er
zich iets bijzonders voordeed en zijn aandacht
werd afgeleid, werd hij volledig verrast door
het plotseling voor hem opdoemende eiland.
Volgens de kapitein zou de “Markiri Green”
een "eenmansbrugcertificaat” hebben. Na de
zitting heeft de Scheepvaartinspectie beves
tigd dat geen enkel schip van GenChart toe
stemming had om met een eenmansbrugbezetting te varen. Dit houdt onder andere in dat
er tijdens de donkere uren in ieder geval een
uitkijk op de brug moet zijn.
Ter zitting had de Raad niet de indruk dat de
kapitein goed begreep dat de scheepsramp
niet een simpel uit de bocht geraken was,
maar dat hij ernstig was tekortgeschoten in
het voeren van een veilige navigatie,
De Raad beveelt indringend aan om de kapi
tein een Bridge Resource Management cur
sus te laten volgen.
Actie na de gronding
Gelukkig waren het geen rotsen maar een
grind- of koraalachtige glooiing, waarlangs het
schip schuurde en bleef de schade beperkt
tot deuken in de buitenhuid met scheuren in
twee met ballastwater gevulde tanks. De
schade was desondanks aanzienlijk.
Kort na de gronding was dat echter nog niet
bekend. Er werd geen algemeen alarm gege
ven en er werd met volle kracht doorgevaren.
Na een niet al te grondige inspectie en het pei
len van een aantal tanks in de machinekamer,
besloot de kapitein eerst te gaan slapen en de
volgende ochtend de schade grondig te doen
opnemen. Duidelijke instructies om tanks in
de gaten te houden dan wel controlerondes te
lopen gaf hij niet en dit werd dan ook niet ge
daan.
Het ging uiteindelijk goed, de waterdichte inte
griteit van het schip bleef intact. Dit is echter
onmiddellijk na een gronding nog niet bekend.

Door volle kracht door te varen, geen alge
meen alarm te geven en met eerst voorzichtig
gaande te houden in de nchting van de
dichtstbijzijnde haven en grondig zijn schip te
laten inspecteren en te bepalen in hoeverre
het nog zeewaardig genoeg was of geen olie
lekte, nam de kapitein echter een groot risico.
Een risico voor zowel de bemanning als het
milieu.
Conclusie
Een onnodige gronding, omdat niet alle be
schikbare middelen en mogelijkheden werden
benut.
De oorzaak van de gronding van de "Makiri
Green” was het bij nacht niet goed uitkijken en
de verkeerde inschatting van de positie van
vissersscheepjes, waar achter langs gedraaid
zou worden. Deze zaten verder weg dan ge
dacht, onder Isla Picuda Chica, met als ge
volg dat er te laat koers werd veranderd en
het schip te dicht bij dit pas op het allerlaatste
moment waargenomen eiland kwam.
Met de hoge vaart die werd gelopen, was het
volgen en bepalen van de posities van de
scheepjes, het goed uitkijken, navigeren en
het varen van het schip teveel voor één man,
ook voor een ervaren kapitein. Hij had boven
dien zijn wacht niet goed voorbereid, volgde
een koers die te dicht langs een onverlicht ei
land liep, had geen uitkijk op post en gebruik
te zijn radar onvoldoende en op een te klein
bereik. De kapitein heeft zijn capaciteiten
schromelijk overschat, heeft slecht zeeman
schap betracht en draagt volledig de schuld
aan de gronding.
Beslissing
De Raad straft de kapitein wegens zijn schuld
aan de scheepsramp, door hem zijn bevoegd
heid om te varen als kapitein te ontnemen
voor een periode van drie weken,
I .«ringen
1. Tot goed uitkijken behoort ook op het juis
te bereik kijken op de radar.
2. Een uitkijk op de brug bij nacht is verplicht.
3. Door vaart te verminderen dan wel stop
pen, is er meer tijd om een situatie te kunnen
beoordelen.
4. In kustwateren dient de positie frequenter
in de kaart te worden gezet dan wel te wor
den gecontroleerd.
5. De paralleHndex methode is een eenvoudi
ge en doeltreffende methode om op de radar
de positie te controleren.
6. Indien het niet nodig is, moet de koers niet
op een te korte afstand van de kust worden
uitgezet.
A anbeveling
Het doen volgen van een cursus Bridge Re
source Management door de kapitein.
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ger of explosion and its consequences

colour they did not stand out against

ther and helm turned hard to port.

were emphasised. The Captain and the

those marked with the permanent

Although own vessel cleared the patch, I

five men involved were not to blame,

coloured highlighters. In places like the

feel that such an incident could have

De MARS-reports zijn een initiatief

they did not think that they were doing

Malacca Straits the severity of such a

been easily avoided or the situation bet

van T h e Council of the Nautical

anything wrong. It just goes to prove that

practice is frightening. On several occa

ter assessed prior to passing the area

Institute". De rapporten worden vri-

they were not taught about the danger of

sions in the past. I had tried to make it

with just shading or marking the dangers

jwillig opgemaakt en verzonden

explosion and not aware of the conse

clear to the Officers and the Captain that

with a chart pencil. As only the shallow

door gezagvoerders van schepen

quences. The only way to prevent such

the charts should not be highlighted with

patch of 21.5m was highlighted it stood

en door andere autoriteiten die

incidents is through proper education. A

coloured permanent markers as one

out like a sore thumb on the chart. The

kleine ongelukken of ‘nearmisses'

permit must be obtained for “hot work"

subconsciously tends to only look at

Captain who was by now sweating and

m eemaken.

on deck and permission obtained from a

those coloured dangers and obviously

shaking, immediately ran into the chart-

responsible Officer during the carriage of

neglect others,

room, picked up the coloured highlighter
chartf

M A R S 200106 R isk o f

coal.

E x p lo s io n

When I did a hose test prior to the next

The following incident happened while on

load, it became clear to me that all the

a loaded passage from Madras to

and painted the bigger patch on the

The vessel had loaded nine hatches with

hatch covers were not weathertight and

Singapore. The vessel was loaded with

coal. After departure it was decided to fit

that some had a gap of 1cm or more

coal and the draft was 16m even keel. I

M A R S 20006-4 The
D an gers o f Fast Ferries

tapes on top of the hatch covers as per

along the centre line, Coal gas monitor

had noticed that, as usual, only small

the charterers instructions. The Bosun

ing during the passage indicated the

shoal patches had been highlighted and

This year in the Baltic I had a similar near

and the crew were familiar with the stick

methane levels in excess of 100% LEL.

some patches with less depth, rocks and

miss to one which I had 4 years previous

ing procedures of the tape but, as it was

Clearly we were saved from a potential

many other dangers in the vicinity on the

ly. A catamaran fast ferry was racing to

a cold day, the Chief Officer told the

disaster. Although a near-miss report

chart currently in use had been missed.

wards us until we could see nght through

crew that it might be necessary to warm

was made immediately after the incident,

This made the charts extremely danger

between the two hulls and see the hills

it up a bit rf it did not adhere well to the

the Captain refused to send it to the of

ous to use for navigation.

on the other side of the Sound. On anoth

hatch cover. Before knocking off he sug

fice. Worse still, the Captain, up to the

gested that they dip the tape In a bucket

time when I signed off, still did not appre

The Master and myseff were both on the

fog, louder and louder engine noises

of hot water for a few minutes immedi

ciate the seriousness of the incident.

bridge at the time. There were other ves

from a catamaran were heard. She

sels following the T SS north of the

passed between several small sailing

ately before using it. After giving this ad

M A R S 200109 N ear miss
due to Perm anent
H ighlighting O f
N avigational Charts

er occasion in the same area in dense

21.5m shallow patch. There was a fish

boats at the usual high speed, so near

ing vessel on top of the patch, which ap

that her swell shook all of us consider

peared to be moving northward very

ably, Two years ago as a passenger on a

slowly. Taking all points into considera

catamaran in the Irish Sea, the captain

tion, it was decided to pass to the south

missed a very small fishing boat only by

Later in the absence of the Chief Officer,

Dangers and “No Go” areas on naviga

and keep the 21.5m patch on our port

turning rather hard at the last moment.

the Master suggested to the Bosun that

tional charts should only be marked with

side.

the tape could be heated with a blow

a chart pencil and with great care. I was

lamp prior to applying on the cover. The

on a ship where only certain types of pa

As own vessel passed the patch, a south

in dense fog - we could only hear the high

crew, equipped with a burning blow

tenttal danger, those which the Master

going tide pushed own vessel toward a

speed ferry travelling at her usual high

lamp, then set out to fit the Ramnek

considered important, were marked with

bigger patch to the south. I immediately

speed. She passed right through the

tapes beginning with #1 hatch covers.

permanent highlight pens on the chart.

pointed out to the Captain the bigger

shipping lanes without being able to stop

They started off to fit it from the after

As a result other potential danger areas

patch to the south which had not been

at half the visible distance. Twelve hours

end of #1 hatch. Fortunately, this did not

were neglected and, due to the lack of

highlighted. The speed was reduced fur

later a big search was started for a miss

vice he specifically instructed them not
to use any other means of heat, which
would involve open fire on deck, such as
a blow lamp.

work and after a short while the job had
to be abandoned. The tape was fitted af
terwards without the use of heat. The
hatches were well known to leak and the
vessel has been extremely lucky to have
missed an explosion and disaster. It
cleariy proved that the personnel right
from the Captain to the crew had ab
solutely no idea of the hazards associat
ed with the carriage of coal.
The incident was discussed in great de
tail at a subsequent safety meeting. The
hazards associated with the carriage of
coal with particular reference to the dan

Crossing the North Sea this year - again

ing sailing boat with four crew on board.

troughs most of the feme; 1 must have

just two examples, both of them in the

Eventually oil and debris was found, sug

missed them by no more than twenty

Strait of Gibraltar.

More reports are always needed. If you

gesting that it had been run down. I do

feet!
1. I was 3rd mate on a 40,000dwt

think may be of interest to others please

not claim it was the fast ferry but sooner

have experienced any incident which you

or later one of these fast craft is going to

I too have been at the helm of a yacht

chemical tanker and we were west

send details, mcludng your name and a

run down a small boat again (as before in

and I learned that what is apparent from

bound, making a speed around 14kn.

contact address to:

the Baltic) or even have a big collision

that low in the water is far different to

Almost abeam of Tanfa, we were over

Captam R. Beedel FNI, 17 Estuary Dive,

with a larger vessel. In court, these peo

what can be appreciated from higher up

taken to starboard at less than 2 cables

Felixstowe, Suffolk IP11 9TL, UK. E-mail

ple have the better lawyers and will carry

and with the benefit of sophisticated

by a Spanish patrol vessel, making 25kn.

address: mars@nautmst.org.

on as before a short while after a court

electronic aids. That said, there will be

Not even 5 cables ahead of us, she

case. Even if nothing happens, their be

fools operating out of their depth as long

made a I T turn, and crossed us on our

U kunt uw ervaringen, indien het niet an

haviour is threatening. Ashore they would

as man goes to sea. Good companies

port side on a reciprocal course a few

ders kan in het Nederlands, ook kwijt bij

be punished as "road hogs” for danger

weed out most of the misfits with exten

minutes later. Sailing m the wrong lane of

de Redactie van SWZ,

ous driving.

sive training programmes and rigorous

the separation scheme, of course. This

Mathenesserlaan 185,

testing, yet I would be the first to admit

manoeuvre was taken without any warn

3014 HA Rotterdam.

that corners have been cut by a few.

ing whatsoever.

Telefoon: 010.2410094,

M A R S 200111 Fast Ferry
Safety - R esponse to
M A R S 200064

Such blinkered practices feed insuffi

fax: 010.2410095.

ciency trained personnel into the system,

2. A few years later, almost on the

which means we Captains have to take

same spot, I was then 2nd mate on a

I can appreciate the author’s concerns,

even greater care to ensure Officers are

smaller chemical tanker making almost

The Council of the Nautical Institute

but his views are alarmist and show a

not doing a |ob for which they are unsuit

18kn. I noticed a British warship to star

gratefully acknowledge the sponsorship

lack of appreciation for the expertise of

ed. If they are, it is as much the fault of

board on a collision course. Traffic was

provided by:- The North of England P&i

the Officers who operate high-speed

the company’s procedures as anything

heavy but I had time enough to appraise

Club, The Swedish Club, The UK P&l

craft. It is apposite to point out that su

else.

the situation a little bit more. Large ma

Club, Det Norske Veritas, The Marine

pertankers trundling along in fog must,

noeuvres in the middle of the Strait of

Society, The Britannia P&I Club, The
Journal Safety at Sea International.

merely to maintain steerage way, main

I can assure the author of MARS 200064

Gibraltar are not advised but at a dis

tain a speed that prevents their stopping

that those Hovercraft Navigators who

tance of between 2.5 to 3nm, I started

in half the visibility. The illogical conclu

survived - 1use the word advisedly - our

to alter to starboard to make it a “clean”

sion could be that they should anchor,

training, I would trust implicitly to avoid all

manoeuvre. My large alteration of

yet that might constitute an even greater

the perils of a crossing at high speed in

course (more than 45) couldn't have

hazard for those still under way. As to

fog. However that does not mean that

been unseen. Despite my clear action,

the comment about 'road hogs’, that is

we, as a team, are able to give as wide a

this Navy vessel altered course to port at

as fallacious as saying that drivers in the

berth to each and every radar target en

little bit later. I had to give hard to port to

British Touring Car Championship are

countered as their Captains might per

avoid her, I tried to call them on CH 16,

dangerous, whereas in reality, it is those

haps wish. When all is said and done, as

but they never replied,

who think they can drive the same way

Captain of a hovercraft I could bring it to

on the open road that are really danger

a dead stop from 65 knots in a mere

My opinion on the "lessons to be learned

ous. We should all remember that Rules

quarter-of-amile and still be in the hover

from this incident”:

are for the guidance of wise men and the

and able to move off in any direction re

obedience of fools.

quired - no other vessel could do that!

1. Being “stand on” vessel never
negates my responsibility for taking ac

In my days of skimming across the

Similar sentiments from a hovercraft

Channel at up to 65 knots I too can re

Captain are expressed in MARS 96 in the

member near misses. As ever in such

October 2000 edition of Seaways.

circumstances, I suspect both 'drivers’
were equally frightened by the event certainly it would be engraved on the

ton. Aren't rule 2 and 17 clear enough?
2. The watch should be handed over
only when the situation is clear.

M A R S 200112 W h y give
w a y to the navy?

soul of all but the foolhardy. My first en

3. If the Navy ship had only a one man
bridge, the chances of a collision could

counter was with a yachtsman motoring

I’m sailing as chief mate on a Suezmax

along in his 45ft ketch, inshore of the

crude oil tanker and have, in my opinion

Goodwin Sands, after dark, in a Force 6

at least, gained a “good” experience at

4. I always try to be very alert on the

and with rain falling in torrents; that

sea as watch keeper. I have sailed al

bridge and to keep an efficient lookout.

played havoc with the radar screen that I,

most all around the world, and have

But my senses are always at their high

as Navigator, was glued to while the

spent several months in some “crowd

est when I see a fishing ship and a war

Captain drove, but there would have

ed" places such as the China Sea, the

ship. This is not a slant against the Navy,

been no need for our emergency stop if

Gulf of Mexico and the North Sea.

it's simply a fact of life.

that idiot had not been out there without
a radar reflector and carrying no naviga

My first thought was:

tion lights whatever! As Captain, I vividly
remember the two in a rowing boat, out

Let's see what somebody from the Navy

for a day’s fishing in a Force 5 and re

knows about the rules. Because a tot of

duced visibility, with no radar reflector

bad experiences with warships made me

even though they were hidden in the

very cautious when crossing one. I quote

email: swz.rotterdam@wxs.nl

have been much greater.

Lloyd's Register o f Shipping-Fai
Tabel 1

Opgeleverd
3e kwartaal

Opdrachten
3e kwartaal

Orderportefeuille
per 30 september 2001

Verschil to.v.
vorig kwartaal

N

egt

N

egt

N

gt

egt

N

egt

Zuid Korea [1]
Japan
[2]
China
[3]
Italië
[5]
Poien
[6]
Duitsland
[4]
[8]
Finland
Kroatië
[7]
Roemenie 110]
Frankrijk
[9]

47
95
24
4
4
13
0
4
12
7

1.251.552
1.645.269
257.588
48.186
75.511
317.757
0
69.899
79.281
138.301

44
60
37
5
5
0
0
1
2
4

1.606.576
1.007.790
401.922
74.985
13.054
0
0
18.165
7.480
3.880

507
455
307
65
132
100
13
50
103
23

31.299.355
19.152.803
5.443.164
2.220.642
2.805.792
2.252.726
871.252
1.553.957
871.250
667.833

16.464.476
10.380.802
3.741.018
2.354.287
2.196.467
2.179.096
1.071.115
1.045.271
903.726
865.575

_ 9
33
+ 8
1
2
15
0
3
9
4

+ 259.942
- 661.956
+ 136.969
692
- 85.498
- 349.075
0
- 51.367
- 60.647
- 130.773

11 Nederland [11]

13

61.307

13

47.666

196

577.603

859.983

9
5
2
3
2
1
2
2
7

38.903
17.917
46.262
16.395
18.810
5.395
40.809
10.384
45.589

8
10
1
4
7
3
0
5
8

38.486
31.155
476
52.246
33.150
23.978
0
29.750
42.355

92
46
32
79
54
30
13
54
34

691,139
1.038.059
960.648
356.287
328.475
435.832
528.820
273.171
160.993

724.079
699.252
537.833
476.665
401.126
371.519
370.807
338.411
253.275

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Spanje
[12]
U.S.A.
[13]
Taiwan
[14]
Rusland
[15]
Singapore [17]
Oekraine [18]
Denemarken [16]
Turkije
[19]
Noorwegen [20]

Tabel 2

Opgeleverd
3e kwartaal

Opdrachten
3e kwartaal

-

+
+
+
+
+
-

+

-

5

-

30.953

3
7
6
1
5
2
2
3
1

+
+
+
+
+
-

38.942
28.897
40.217
30.064
10.085
13.462
40.809
20.150
15.044

Verschil to.v.
vorig kwartaal

egt

N

egt

N

gt

egt

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

0
8
15
10
6
0

0
107.734
228.356
400.995
77.452
0

7
4
18
31
25
3

512.475
47.790
253.360
963.135
497.242
18.540

45
45
224
255
124
6

4.508.603
933.400
4.113.823
23.850.961
2.494.482
73.000

3.381.454
832.155
3.580.376
8.844.191
1.890.975
71.600

Droge bulkschepen
Droge bulk/oliesch.
Droge bulk, zelflossend
Droge bulk, overig

77
0
1
2

1.383.172
0
12.150
37.305

21
0
0
1

366.262
0
0
13.335

317
2
1
12

11.693.029
130.000
32.490
334.560

5.501.796
65.000
19.494
190.967

Vrachtschepen
Pass.Arachtschepen
Containerschepen
Koelschepen
Ro-ro vrachtschepen
Pass./ro-ro vr.schepen
Cruise schepen
Overige pass.schepen
Overige droge lading

29
0
41
0
7
11
2
9
0

176.300
0
1.095.192
0
146.040
162.673
210.736
30.802
0

13
1
16
0
2
8
0
5
0

72.347
1.073
348.209
0
14.195
81.710
0
32.934
0

291
6
413
7
62
69
47
41
7

2.147.888
25.506
15.054.034
76.900
1.994.440
1.244.960
3.688.118
42.003
85.438

2.237.749
42.373
10.612.238
99.500
1.370.651
1.244.227
4.707.310
157.913
100.151

218

4.068.907

155

3.222.607

1974

72.523.635

Visserij vangschepen
Overige visserijschepen
Offshore bevoorrading
Overig offshore
Research
Slepen/duwen
Baggeren
Overig

17
1
8
1
3
23
1
6

54.187
3.680
52.161
6.100
12.550
29.680
8.000
44.689

18
3
24
0
0
30
0
5

58.480
8.695
150,010
0
0
60.262
0
10.280

210
13
102
12
14
236
23
64

Subtotaal

60

211.047

80

287.727

278

4.279.954

235

3.510.334

Totaal generaal

-

Orderportefeuille
per 30 september 2001

N

Subtotaal

-

N

egt

7
5
3
21
21
4

+ 515.477
- 97.450
- 31.555
+ 541.287
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iVorld Shipbuilding Statistics September, 2001
Na acht kwartalen waarin het wereldorderboek ieder kwartaal een
hoger totaal vertoonde, is nu een te
ruggang te constateren. Het order
boek had per eind september een
omvang van 2648 schepen met
47.564.338 egt en 73.581.049 gt;
dat is 55 schepen, 1.022.870 egt
(2,1%) en 1.656.794 gt (2,2%) min
der dan eind vorig kwartaal.
De opleveringen waren: 278 sche
pen met in totaal 4.279.954 egt en
6.865.686 gt; dat is 55 schepen,
641.596 egt (13,0%) en 968.926
gt (12,4%) minder dan in het voor
gaande kwartaal.
Nieuwe opdrachten lagen opnieuw
aanzienlijk lager dan in het voor
gaande kwartaal: 235 schepen,
met in totaal 3.510.334 egt en
5.635.276 gt; dat is 121 schepen,
2.624.287
egt (42,8%) en
4.185.840 gt (42,6%) minder dan
in het voorgaande kwartaal.

Tabel 3

Chemicalientankers
Productentankers
Vrachtschepen
Containerschepen
Pass./Rofo vr.schepen
Overige droge lading
Bedrijfsvaartuigen
Totaal

Volgens de gegevens van Lloyd’s
moet ruim 17% van de orderporte
feuille (8,1 miljoen egt) nog in 2001
worden opgeleverd, 44% (20,9 mil
joen egt) in 2002 en 39% (18,6 mil
joen egt) in 2003 of later.
Voornaamste winnaar qua omvang
van de orderportefeuille was Zuid
Korea met een winst van meer dan
een kwart miljoen egt. Verder ging
China er met meer dan 100.000
egt op vooruit.
De verliezers waren vooral Japan
(dat meer dan een half miljoen egt
achteruit ging), Duitsland (dat vol
gens de gegevens van Lloyd’s in het
geheel geen opdrachten boekte) en
Frankrijk.
De cijfers voor de Top 20’ scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gege
ven.
Tabel 2 geeft de cijfers voor de ver
schillende scheepstypen.

Opgeleverd
3e kwartaal

Nederland

Toelichting tabellen

Ons land neemt met 859.983 egt
op de wereldranglijst de 1le plaats
in (onveranderd; tussen haakjes de
positie in het vorige kwartaal). Naar
gt gemeten staat Nederland met
577.603 gt op de 14e plaats (15e)
en naar aantal schepen in opdracht
met 196 stuks op de 4e plaats (on
veranderd).

De tabellen geven een overzicht van
de opgeleverde schepen en ontvan
gen opdrachten gedurende het
kwartaal en van de orderportefeuille
per einde kwartaal, alsmede van de
verschillen in de orderportefeuille
ten opzichte van het vorige kwartaal
(in aantallen schepen en compensa
ted gross tonnage, orderportefeuil
le bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens
de rangorde aangegeven in het be
schouwde kwartaal en (tussen haak
jes) in het voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Bij de opgeleverde tonnage neemt
Nederland met 61.307 egt de 9e
(12e) plaats in, met 33.081 gt de
14e (16e) plaats en naar aantal
schepen met 13 stuks de met Duits
land gedeelde 4e/5e (5e) plaats.
Er waren 13 nieuwe opdrachten
met 47.666 egt en 34.751 gt. Hier
mee staat ons land op de 6e (12e)
plaats naar egt, op de 6e (12e) naar
gt en op de 4e (10e) plaats qua aan
tal schepen.
Tabel 3 geeft voor ons land nadere
details.

Opdrachten
3e kwartaal

Orderportefeuille
per 30 september 2001
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for “custom built” vessels
Shipyard K. Damen BV gevestigd te Hardinxveld-Giessendam is gespecialiseerd in het ontwerpen en
bouwen van allerhande soorten werkschepen, zoals sleepboten, baggerschepen en chemicaliëntankers.
Wij zijn op zoek naar een SCHEEPSBOUWKUNDIGE, die tevens op termijn leiding kan gaan geven aan
onze tekenkamer.
De werkzaamheden zullen voorlopig bestaan uit het berekenen en tekenen van de scheepsconstructie
en het maken van stabiliteit- en sterkteberekeningen. Voor het goed functioneren dient U in teamverband
te kunnen samenwerken met een vijftal werktuigbouwkundig- en scheepsbouwkundig tekenaars.
Ook het onderhouden van de externe contacten met tekenbureaus, classificatie- bureaus en rederijen
behoort bij deze functie
Een HBO opleiding echten wij voor het uitvoeren van bovengenoemde functie noodzakelijk. Om een en
ander naar behoren te kunnen uitvoeren menen wij dat een gegadigde de nodige ervaring moet hebben
opgedaan en daardoor ouder zal zijn dan ca. 35 jaar
Indien u belangstelling heeft voor deze functie, richt dan uw sollicitatie aan de directie. Als u meer
informatie wenst over deze functie dan kunt u contact opnemen met de heer K.A. Bok .
Shipyard K. Damen BV, Postbus 501, 3370 BA Hardinxveld-Giessendam
tel 0184 6 12 60 0 /fax. 0184 618436
e -m ail: kabok@shipvardkdamen.com
internet: www.shipyardkdamen.com

Varen op zee...
De Clearwater Group is een jonge,
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dynamische rederij mei 4 hyper
moderne chemicaliëntankers in de
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vaart en een vijfde schip in aanbouw.
W ij vervoeren voor zowat alle
bekende chemieconcerns een grote
verscheidenheid aan chemicaliën. Met
onze schepen bedienen we het gehele
gebied van Noord-West Europa.
Door de geavanceerdheid van onze
schepen en de vrachten die wij
vervoeren bieden wij, zowel vanuit
technisch als vanuit nautisch oogpunt,

...en toch regelmatig thuis
Door een expansieve groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar goed opgeleide Maritieme Officieren.
Aan boord van onze schepen hebben we plaats voor:

❖

r 1ste Stuurlieden

een uitermate interessante optie als
officier aan boord van onze schepen.
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C LEAR WATER GROUP
Postbus 229, 3350 AE Papendrecht
3078 - 6410440, * 0 7 8 -6 4 1 3 8 9 1
E-mail: Leonie@clearwatergroup.nl
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Ben je in het bezit van een maritieme MBO, HBO of M AROF-opleiding en zie je het varen op zee toch wei als een
uitdaging? W il je daarnaast voldoende ruimte voor een regelmatig privé leven, dan is dit een job die jouw op het lijf
is geschreven. Onze CA O waarborgt, met 7 weken op en 7 weken af, voldoende ruimte voor het plannen van
activiteiten in de persoonlijke sieer. Bovendien mag je rekenen op een prima beloning die past bij de zwaarte van
de functie. W il je meer weten.... neem dan contact op met Leonie Waardeloo.
De schepen van de Clearwater Group varen allen onder Nederlandse vlag met uitsluitend Nederlandse officieren.
Verder beschikken w ij over een van de meest vooruitstrevende CA O 's in de branche, alle reden om eens verder te
informeren naar je carrièreperspectieven.
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vaardigd naar de stuwadoors dan wel de

named) in charterers opbon."

structies aan de kapitein waren gegeven:

agent. Pas na het ontvangen van het be

in twee havens geladen worden. De arbi
ters telden tot dne: eerste, tweede, terug

richt van de charterers op 10 mei als re

Clause 24:

"Kindly instruct your officers to mutually

actie op het telexbericht van de kapitem

“Shifting from anchorage if any, to the fi

charter geen recht toe hadden. De reis-

ascertain with the stevedores and reject

bleek dat de kapitein de ernst van de reis-

nal loading or discharging berth to be con

verplichting en de tijd daarvoor nodig tel
de geheel als demurrage.

naar eerste waar charterers volgens het

any damage to goods during loading and

instructies had begrepen. De instructies

sidered as part of the voyage and to be

insist for their replacement with sound

waren niet in strijd met de wetteli|ke ver

for the owners’ account,’'

ones in order to ensure that only sound

plichting van de kapitein om cognosse

cargo is loaded as the Mate’s receipts

menten te tekenen die de conditie van de

and Bills of Lading must he entirely ‘clean’.

lading |uist weergeven. Clausule 8 en 50

“The cargo is to be loadecVstowed and

3001 KB Rotterdam.

If Stevedores of load/discharge port are

van de bevrachtingsovereenkomst recht

discharged in 9 total days weather work

Tel: 010.4405555,

Dutch P&l Services B.V.
Clause 25:

Westerlaan 10, Postbus 23085,

mishandling cargo do not hesitate to hold

vaardigden de reisinstructies die werden

ing of 24 consecutive hours SuxJays and

e<nad: nfo@dupi.nl,

them responsible for contravention to

afgegeven aan de kapitein. De instructies

holidays excluded even if used...”

website www.dupi.nl.

your directives, which nevertheless must

van de bevrachters waren volgens de artn-

V

erenigingswfV« w
trokken functionarissen zullen worden

watersportgebeuren in het bijzonder. De

waardering uitspreken voor de bijzonde

uitgenodigd.

Toerist III was in 1990 Boot van het jaar.

re verrichtingen van de KWS n al die ja

De Toerist is een rondvaartboot uit

ren,

Onderstaand is dan ook een artikel opge

Sneek, Oe rondvaartboot werd benoemd

nomen over de "Boot van het jaar in

op grond van de milieuvriendelijke ma

Sneek”

nier waarop de rondvaartondememers al

In M em oriam
P.C. van Kampen

jaren veel niet-watersporters de kans ge
Boot van het Jaar in Sneek

ven om iets van de speciale sfeer van

Tijdens vakantie op Bak is op 1 novem

Met de benoeming “Boot van het Jaar"

het Friese merengebied te proeven. In

ber overleden de heer P.C. van Kampen,

wordt in Sneek elke zomer een schip

1992 werd een regenboog benoemd als

directeur/expert Bosdijk Expertise-Taxa-

Vereniging van Technici

geëerd dat op een speciale manier de

Boot van het jaar. De regenboog is een

tiebureau. De heer Van Kampen was 62

op Scheepvaartgebied

aandacht heeft getrokken. De benoe

bijzonder wedstrijdzeilschip. In 1992 be

jaar en ruim 31 jaar lid van onze Vereni
ging.

Koninklijke Nederlandse

ming wordt gedaan door de Stichting

stond de Regenboog-klasse 75 jaar. De

Royal Netheriands Society

Sneek Promotion. Afwisselend komen

regenboog stond met name bekend om

of Marine Technology

voor benoeming in aanmerking: schepen

haar bijdrage aan de sportieve vriend

J.F. Iburg

die een bepaalde sportieve prestatie

schapsbanden tussen “Hollandse" en

Te Delfgauw is op 7ja rig e leeftijd over

hebben geleverd, of schepen die zich

Friese wedstrijdzeilers, De regenboog

leden de heer J.F. Iburg, oucklirecteur

meer onderscheiden op het menslieven

De Dolfijn die als Boot van het jaar aan

Technisch Bureau Dahlman te Rotter

de vlak.

wezig was, was ten tijde van de benoe

dam. De heer Iburg was ruim 35 jaar lid

Boot van het Jaar in Sneek

In 1974 werd voor de eerste keer een

ming overigens lek. Bij een stevige wind

van de KNVTS.

De “KNVTS Schip van het Jaar Prijs

Boot van het jaar benoemd door de

was het hoosvat in de boot onmisbaar.

M ed edelin gen

B allotage

2001"werd uitgereikt tijdens de Algeme

Stichting Sneek Promotion. Het schip

ne ledenvergadering van de KNVTS op

dat benoemd werd, was de Jantsje Baart

In 1994 werd, volgens Commissaris van

12 mei 2001 in het nieuwgebouwde

van de reddingsmaatschappij. In ver

de Koningin Loek Hermans terecht, het

Voorgesteld en gepasseerd

Aquaverium te Grou Friesland.

band met het 150jarig jubileum van de

statenjacht Friso benoemd als Boot van

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

Bij de voorbereidingen van deze prijsuit

reddingsmaatschappij en gezien de door

het jaar. Het honderdjange statenjacht

W.J.A. Ten Bokkel Humink

reiking werden op ruime schaal middels

het reddingswezen verleende hulp aan

vervulde en vervult nog steeds een be

Student Scheepsbouwkunde TU-Delft

persberichten media, bedrijven en lokale

de watersport werd de Jantsje Baart van

langrijke functie in Friesland. Heel vaak

Oude Delft 94,

overheden geïnformeerd.

de reddingsmaatschappij gekozen.

wordt in informele sfeer aan boord ver

2611 CE DELFT.

Kort voor de uitreiking op 12 mei 2001

In de loop der jaren zijn veel verschillen

trouwen gekweekt, er worden afspraken

Voorgesteld door H. Boonstra

bereikte de KNVTS een reactie namens

de soorten schepen benoemd tot “Boot

gemaakt en zaken gedaan. Als laatste in

Afdeling Rotterdam

de gemeente Sneek. Hiermede werd

van het jaar in Sneek”. Zo werd in 1978

de reeks werd afgelopen augustus het

aangegeven dat binnen de gemeente

de Henri Dunant benoemd. “Omdat dit

startschip De Roekepolle van de Konink

Voorgesteld en gepasseerd

Sneek en sommige organisaties ver

schip velen, die daar anders met toe in

lijke Watersportvereniging Sneek als

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

A.A.J. Mulder

baasd was gereageerd op het betreffen

de gelegenheid zijn, de kans geeft om de

Boot van het jaar benoemd. Het start

de persbericht van de KNVTS. Immers,

band van ons land met water op een hele

schip wordt al jarenlang als start- en fi-

Beleidsmedewerker-lnspecbe Verkeer &

zo werd gesteld, er wordt al ruim 25 jaar

speciale manier te beleven", aldus het re-

nishboot ingezet bij talloze zeilwedstrij

Waterstaat - Rotterdam

in Sneek een “Boot van het Jaar” geko

ceptieboek wat al die jaren is bijgehou

den op en rond het Sneekermeer,

Prms Willem Alexanderlaan 49,

zen en de vraag was dan ook gerezen of

den van de Boot van het jaar. Ook sche

Daarnaast bestaat dit jaar de KWS 150

3273 AS WESTMAAS.

de ‘‘KNVTS Schip van het Jaar Prijs” hier

pen van de Koninklijke Marine werden

jaar. Door het startschip te benoemen

Voorgesteld door M.C. Vink

van met een concurrerend kopie was.

benoemd, zoals bijvoorbeeld in het jaar

kon de Stichting Sneek Promotion haar

Afdeling Rotterdam

Met een vertegenwoordiger van de ge

1980: de Hr.Ms. “FreyT - (P804).

meente Sneek en de voorzitter van de

Voor Friesland, en voor Sneek ook, zijn

commissie die de “Boot van het jaar in

de traditionele skütsjes van grote waar

Sneek” kiest is inmiddels uitgebreid over

de. Daarom werd in 1983 het skütsje “lt

leg gevoerd over doelstelling van beide

doarp Huzum" benoemd. Het skütsje

prijzen. Geconcludeerd werd dat beide

zeilt elk jaar mee in de Skütsjesil wedstrij

prijzen verschillende oogmerken hebben

den. In het receptieboek wordt de benoe

en zeker niet concurrerend zijn.

ming als volgt verklaard: “Op grond van

Tijdens het onderhoud werd aangeboden

het feit dat hiermede het traditionele Frie

om over de “Boot van het jaar in Sneek"

se Beroepsschip wordt geëerd en te

een artikel te plaatsen in Schip en Werf

vens het werk van zeer velen die de

de Zee, enerzijds om ook over deze prijs

Skütsjesilenj op zo’n spectaculaire ma

informatie aan de leder van de KNVTS

nier in stand weten te houden.

en overige lezers van SWZ te verschaf

In 1987 werd de Lelievlet 1200 be

fen en anderzijds omdat ook deze prijs

noemd tot Boot van het jaar. Deze boot

de aandacht op de maritieme sector ves

is een van de boten van de Scouting. De

tigt. Afgesproken werd dat bij de uitrei

boot werd benoemd voor haar Scouting-

king van beide prijzen over en weer be

activiteiten in het algemeen en voor het

B ezoe k b ij het s u rfe n a ltijd : w w w .knvts.nl!

K. Schrale

Breko Reparatie B.V.,

Maprom Engineering B.V.,

Tectnsch Bureau Urttenbogaart B.V.,

Engineer-Beerema Leiden

Postbus 6,

Maxwellstraat 22,

Brugwachter 13,

Van t Hoffstraat 4a,

3350 AA PAPENDRECHT.

3316 GP DORDRECHT.

3034 KD ROTTERDAM.

Voorgesteld door A. Gorter

Coops & Nieborg B.V.,

Merwede B.V.,

Anthony Veder Rederijzaken B.V.,

Afdeling Rotterdam

Postbus 226,

Riwierdijk 586,

Scheepmakershaven 2,

9600 AE HOOGEZAND

3371 ED HARDINXVELDGIESSEMDAM.

3011 VA Rotterdam.

het BELANGSTELLEND LIDMAAT

Damen Shipyards Group,

Van Oord ACZ B.V.,

Volharding Group,

SCHAP

Postbus 1,

Postbus 458,

Postbus 70,

F.A. van Eykel

4200 AA GORINCHEM.

4200 AL GORINCHEM.

9600 AB HOOGEZAND.

terdam

Damen Shipyards Bergum,

Scheepswerf “Reimerswaal" B.V.,

Smientmesschen 6,

Postbus 7,

Postbus 15,

9403 ZM ASSEN.

9250 AA BERGUM.

4417 ZG HANSWEERT.

Scheepswerf Gelria B. V.,

Scheepswerf Slob B.V.,

Handelsweg 75,

Scheepvaartweg 11,

6541 C S NIJMEGEN.

3356 LL PAPENDRECHT.

2313 SP LEIDEN,

Voorgesteld en gepasseerd voor

Regional Manager DNV Petroleurrvftot

Voorgesteld door A,M. Salomons
Afdeling Noord
Voorgesteld en gepasseerd voor
het DONATEURSSCHAP

Amasus Chartering B.V.,

Scheepswerf De Greuns B.V.,

Spliethoff,

Postbus 250,

Greunsweg21,

Postbus 409,

9930 AG DELFZIJL.

8937 AN LEEUWARDEN.

1000 AK AMSTERDAM.

Armawa Shipping & Trading,

Lloyd’s Register of Shipping,

Takmarine B.V.,

Postbus 93,

Postbus 701,

Govert van Wljnkade 37,

9750 AB HAREN.

3000 AS ROTTERDAM.

3144 EG MAASSLUIS.
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SCH EEPSBO U W NEDERLAND

Algemeen
Arbeidstijden
Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de minister
geadviseerd om voor reparatiewerven een regeling op te stellen die
overeenkomt met de regeling voor
de tentoonstellingsbouw. Reparatie
weden kunnen daardoor flexibeler
met hun arbeidstijden omspringen.
Het advies aan de minister vloeit
voort uit het onderzoek dat het bu
reau ATOS naar de arbeidstijdensproblematiek deed, waarover we u
in een eerder stadium al berichtten.
De definitieve uitwerking van het ad
vies zal nog enige tijd op zich laten
wachten.

VNSIEC Liaison Office
VNSI eist al enige tijd een ‘level
playing field’ binnen de Europese
Scheepsbouwindustrie. Om deze
eis kracht bij te zetten is een eigen
'ingang' in Brussel noodzakelijk. Het
VNSHroofdbestuur heeft daarom
besloten gebruik te maken van een

EC Liaison Office in Brussel. Voor
specifieke branche-aangelegenheden staan daarmee nu twee wegen
voor VNSI open: het CESA/AWES
kantoor en het 'eigen' kantoor. Dit
EC Liaison kantoor is een bestaand
kantoor dat ook voor Ballast Nedam, Damen Shipyards, N.V. Interturbine, Philips Medical Systems en
Stork N.V. werkt.
O n d erzoek & O ntw ikke
ling

Europese Maritieme Cluster
Cijfers zijn van groot belang voor
het voeren van een effectief mari
tiem beleid. Uit onderzoek van de
Europese Commissie blijkt dat de
Europese maritieme cluster in 1997
een directe omzet van 159 miljard
euro kende en een directe toege
voegde waarde van 70 miljard euro.
Volgens deze cijfers is Groot-Srittannië koploper in Europa, gevolgd
door Duitsland, Noorwegen en Ne
derland. Binnen de maritieme clus
ter zijn de sectoren scheepvaart en

havens Europees gezien het
grootst gevolgd door maritieme
toeleveranciers en scheepsbouw.
Het onderzoek werd uitgevoerd in
vijftien Europese lidstaten en Noor
wegen, hieronder een overzicht van
de totaalcijfers. Het definitieve eind
rapport is (binnenkort) beschikbaar.

Voor informatie: VNSI, Pieter t Hart.

Totaalcijfers maritieme cluster:
Nederland
Directe productie waarde
Directe toegevoegde waarde
Directe terugvloei naar de overheid
Directe werkgelegenheid

€ 1 5 miljard
€ 7,7 miljard
€ 2,5 miljard
137.000 personen

Totale productie waarde
Totale toegevoegde waarde
Totale terugvloei naar de overheid
Totale werkgelegenheid

€ 20,5 miljard
€ 10,5 miljard
€ 3,8 miljard
193.000 personen

Europa
Directe productie waarde
Directe toegevoegde waarde
Directe terugvloei naar de overheid
Directe werkgelegenheid
Totale toegevoegde waarde
Totale werkgelegenheid

€ 159 miljard
€ 70 miljard
€ 23 miljard
1.545.000 personen
€ 111 miljard
2.400.000 personen

H VNSI

SCHEEPSBOUW NEDERLAND

Vereniging Nederlandse Sch e e p sb o u w Industrie

Gebr. Akerboom B V.

Scheepswerf Hoebée B.V.

Shipdock Amsterdam B.V.

Werf Alblasserdam B V.

A. & L. Hoekman B.V.

Scheepswerf Slob B.V.

Scheepswerf 't Ambacht B V.

Scheepswerf De Hoop Heusden B.V.

Texdok B V

Amels Holland B V.

Scheepswerf De Hoop Lobith B.V,

Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V.

Barkmeijer Stroobos B V.

Werf De Hoop' (Schiedam) B.V

B.V. Scheepswerf 'Vahali'

Bodewes Binnenvaart B V.

IHC Delta Shipyard B.V.

Verolme Botlek B V.

Bodewes' Scheepswerven B.V.

IHC Holland N V,

Vervako Heusden B.V

Bodewes Volharding’ Foxhol B.V.

IHC Holland Dredgers

Scheepswerf Visser B.V.

Scheeps- en Jachtwerf L.J. Boer B.V.

IHC Holland Beaver Dredgers

Vtaardingen Oost Scheepsrep. B.V.

Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V.

IHC Holland Parts & Services

Scheepswerf Vooruit B.V.

Van Brink Shipyard B.V.

Scheepswerf De Kaap B.V.

VO STA B.V.

Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V.

Gebr. Kooiman B.V.

Scheepswerf v/d Werff en Visser

Scheepswerf Buitenweg-Vreeswijk

Shipyard C. van Lent & Zonen B.V.

D. van de Wetering B.V.

Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V.

Dokbedrijf Luyt B.V.

Antwerp Shiprepair N.V.

Scheepswerf Bijlsma B.V

Scheepswerf‘Maasbracht’ N.V.

Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V

Scheepswerf Maaskant Bruinisse

Central Industry Group N V.

Scheepswerf Maaskant Stellendam

Geassocieerde leden

‘Ceuvel-Volharding’ B.V.

Merwede Shipyard B.V.

Borand B.V.

Conoship International B V,

Scheepswerf Metz B.V.

Bucomar

Damen Shipyards Bergum

Nederlof Scheepsbouw B.V.

Centerline

Damen Shipyards Group

Niehuis & Van den Berg B.V.

Econosto Nederland B V.

Damen Shipyards Gorinchem

Scheepsreparatie H Niessen B V,

IHDA Shipbuilding Service

Damen Shipyards Hardinxveld

Koninklijke Niestem Sander B.V.

INCAT B.V.

Damen Shipyards Hoogezand

Numeriek Centrum Groningen B.V.

Directie Materieel Koninklijke Marine

Scheepswerf K. Damen B.V.

Oceanco Shipyards (Alblasserdam)

afdeling maritieme techniek

Scheepswerf van Diepen B.V.

Oranjewerf Scheepsreparatie B.V.

Marin Ship management B.V.

Joh. van Duijvendijk B.V.

Padmos Bruinisse B.V.

Navingo B V.

Dumacon B V.

Padmos Stellendam B V,

N E S E C Scheepsfinancieringen

Engelaer Scheepsbouw B.V.

Scheepswerf Pattje B.V.

Scheepsbouwkundigbureau Zeeman

Scheepswerf Ferus Smit B.V.

Scheepswerf Peters B.V.

Vuyk Engineering Rotterdam B.V

Frisian Shipyard Welgelegen B.V.

P SI Pijpleidingen

Yachting Consult

Scheepswerf Geertman B.V,

Rotterdam United Shipyards B.V.

Scheepswerf Gelria’ B.V,

Koninklijke Schelde Groep B.V

van der Giessen-de Noord N V.

Schelde Maritiem B.V.

VNSI

van der Giessen-de Noord Shipb div.

Schelde Marinebouw B.V.

Boerhaavelaan 40

Scheepswerf Grave’ B V.

Scheldepoort B.V. Reparatiewerf

Postbus 138

Scheepsbouw De Greuns B.V.

Hellingbedrijf Scheveningen B.V.

2700 AC ZO E T E R M E E R

Van Grevenstein s Scheepswerf B.V,

Schram & Van Beek C V.

Tel. 079-3531165

De Groot Nijkerk B.V,

Scheepswerf De Schroef B.V.

Fax 079-3531155

Scheepswerf Harlingen B.V.

Serdijn Shiprepair B.V.

E-mail info@vnsi.nl
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HOLLAND

MARINE

EQUIPMENT

V E R E N I G IN G V A N M A R I T I E M E TOELEVERANCIERS

Partners in quality
A BB M arine & Ttirbochargers
Absorbit Environm ental Technology BV
A j,ix Fire Protection System s BV
A lew ijnse H o lding BV
A lew ijnse M arine System s (AM S) BV
A lew ijnse Nijm egen Schepen BV
A lew ijnse Noord BV
Alphatron M arine BV
AM W M arine BV
Bakker Repair BV
Bakker Sliedreclit Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bennex H olland BV
Bloksm a BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Brush HMA BV
Centraalstaal BV
Central Con sultin g Group BV (CCG )
Coops en Nleborg BV
Corrosion K W ater-Com rol BV
Croon Elektrotechniek BV
C S I BV
BV Scheepsw erf Dam en Gorinchem *
Datema D e lfzijl BV
Dlscom BV
Drum arkon BV
Van D tiijve n d ijk en van Overbeek BV
O uvalco BV
Ixo n osto Nederland BV M aritiem
liefting Engineering
Eekels elektrotechniek BV
eL-'Ibc Elektrotechniek
M achinefabriek EM CI'. BV
Euronorm A andrijftechniek
Flender Bruinhof M arine
Van de Giessen Straalbuizen
Van de G raal BV
Grenco BV
G TI M arine & Offshore
UDC M arvelconsult BV
Helm ers Accom m odatie en Interieur BV
Hertel M arine Services
Holland M arine Services Am sterdam BV
H RP Th ru ster System s BV
Hytop BV
IH C H olland NV Lagersm it
irntech M arine & Offshore
Inform ation D isp lay 'technology BV

John C rane-Lips BV
Johnson Pum p BV
K&R pompen BV
Kelvin Hughes Observator BV
Kongsberg M aritim e Ship System s BV
M achine- & Lierenfabriek C . Kraaijeveld UV
Lankhorst Touw fabrieken BV
Le istritz Nederland
BV installatiebouw Van der Leun
Litton M arine System s BV
Loggers BV
Lo gic V ision BV
M achine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
M arflex BV
M arilux BV
M arine Service Noord
M arktechnical BV
M ateriaal Metingen Europe BV
Technisch Bureau M ercurex BV
Merewido Europe BV
Merrem Andre de la Porte BV
Metagis BV
M etalix BV
M ulder & Rijke BV
N avyllc BV
NCM Marine*
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV
N icoverken H olland BV
N ljh u is Pompen BV
N .R. Koeling BV
ons BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Autom ation Technology
Prom ac BV
Radio H olland M arine BV
RECO N Technische Installaties BV
Ridderinkhof BV
ROC Kop van Noord-Holland
Roden Staal BV
Rotor BV
Rubber Design BV
Sandtirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)
Schelde Gears BV
SEC Davits BV
Serdijn Ship Repair BV
Sh ip 's Equipm ent Centre
Sh ip 's Radio Services BV

Shipkits BV
Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings BV, Marine Divisie
Smit Gas Systems
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork Gears & Services BV
Stork-Kwanl
Techno Fysica BV
Tehado Engineering BV
Theunissen Technical Trading BV
Thyssen De Reus BV
Ttafa-Resitra Transformatoren BV
BV Technisch Bureau Uitlenbogaart
VAF Instruments BV
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Verhaar Omega BV
Vlaardingen Oost Anker- en Keltingfabriek
W%ortsil%o Nederland BV
Weka Marine BV
D. van de Wetering BV
Rederij Cebr. Wijsmuller
Winel BV
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV
Woadward Governor Nederland BV
Xantlc
York-lnham refrigeration BV
Zematra BV

Nieuwe leden
BV Scheepswerf Damen Gorinchem*
Roden Staal BV
' Geassocieerd lid

Holland Marine Equipment
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw
Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. (010)444 43 33
Fax (010)213 07 00
E-mail: info@hme.nl
Internet: www.hme nl

SCHRIJF NU IN VOOR DE M A R IT IM E INNOVATION AW A R D !

Tijdens Europort werd het logo van de Maritime Innovation Award op spectaculaire wijze onthuld
en w erd het startschot gegeven voor de inschrijving. Met de prijs willen Vereniging IRO en
Vereniging Holland Marine Equipment m eer bekendheid geven aan de vernieuw ende kracht van de
maritieme en offshore toeleveringsindustrie en innovatieve ontwikkelingen binnen de maritieme
cluster stimuleren. De Minister van Economische Zaken zal de prijs op 18 maart 2002 uitreiken in
Rotterdam.
SCHRIJF NU IN VOOR DE M A R IT IM E INNOVATION A W A R D !

Zowel leden als niet-leden kunnen zich inschrijven, mits de bew uste toeleverancier is gevestigd in
Nederland. De w innende inzending moet breed toepasbaar zijn binnen de maritieme sector, een
goede verkoopbaarheid hebben alsm ede voldoende exportpotentieel bezitten. Minimumvereiste
voor elke inzending is dat er een aantoonbare Nederlandse toegevoegde waarde wordt gegenereerd.
Het kan een productinnovatie, een procesinnovatie, m aar ook een marketinginnovatie zijn.

j V Maritime
k / Innovation Award 200 7
SCHRIJF NU IN VOOR DE M A R IT IM E INNOVATION A W A R D !

De Vereniging Holland Marine Equipment draagt zorg voor voldoende persaandacht voor de win
naar van de fraai gestileerde plaquette, zowel binnen Nederland als internationaal. In de loop der
jaren zal een register met winnaars en eervolle vermeldingen worden opgebouwd.
SCHRIJF NU IN VOOR DE M A R IT IM E INNOVATION A W A R D !

De jury bestaat uit vooraanstaande deskundigen met een maritieme achtergrond en een secretaris.
De juryleden zijn: ir. Hans Huisman (P&O Nedlloyd), prof. ir. Hans Klein Woud (TU Delft), de heer
Gerard Speld (oud-Pattje Shipyard), de heer Hans Walenkamp (oud-Smit Internationale), prof. dr. ir.
Niko Wijnolst (Nederland Maritiem Land), ir. Fred Weenig (ABN AMRO Bank), mr. drs. Louk
Teunissen (Ministerie van Economische Zaken), dr. Ger Nieuwpoort (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat), Cdr.(t) b.d. Pim van Gulpen (Holland Marine Equipment), en drs. Martin Bloem (secre
taris van de jury).
SCHRIJF NU IN VOOR DE M A R IT IM E INNOVATION A W A R D !

Het aanm eldingsform ulier is gratis b e sc h ik b a ar op het HME-bureau én is te d o w nlo ad en via
w w w .hm e.nl. De eerste innovaties zijn reeds aangemeld. Gezien het innovatieve karakter van de
bedrijfstak verwacht HME echter nog een groot aantal nieuwe deelnemers.
Reageer dus sn el, zodat de ju ry tijdig wordt geïnform eerd over u w belangrijke bijdrage aan de
vern ieu w in g van de scheepvaart en offshore!
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Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring
opgelost

duizenden problemen

• werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud
• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen,
vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis
• conditie monitoring
• Lloyds, D N V , 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

V A N

D E G IE

Kw aliteit in
producten
H a rd in x v e ld -G ie s s e n d a m
T e l. 0184 - 67 62 62 F a x 0 1 8 4 - 6 7 6 2 E

■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
■ Afsluiters

■ Compressoren

BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout (N.B.)
Tel. 0 16 2 -4 6 0840
Fax 0162 -45 84 97
E-mail: into@bafbv.nl
www.bafbv.nl

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

■ Agenturen

■ Constructiepakketten

Rometel Trade B.V.
Postbus 380
1900AJ Castricum
Tel. 0 25 1 -6 5 73 49
Fax 02 5 1 -6 7 15 55

■ Audiovisuele Produktïes

Westhollard Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 03 8 -4 2 3 95 83
Fax 0 3 8 -4 2 3 8 9 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
■ Automatisering

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LGDordecht
Tel. 078 -6 3 0 60 30
Fax 0 78 -6 3 0 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.net
■ Automatisering
(Navision ERP-software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 018 2 -3 9 98 44
Fax 018 2 -3 9 98 45
E-mail info@logicvision.nl
www.logicvision.nl
■ Automatisering
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers
Marten Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-4 07 88 88
Fax 01 0 -4 0 7 84 44
E-mail: info@rl.abb.com

IHC Nube + Staal
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 07&6914520
E-mail: algemeen@nube.ihcholland.cwTi

■ Bouwpakketten

Centraalstaal B.V.
Postbus 204
9700 AE Groningen
Tel. 0 50 -5 4 2 21 22
Fax 050-5 42 14 26
E-mail: sales@centraalstaal.nl
www.centraalstaal.nl

■ Lastoevoegm aterialen

ttf

■ Design/Engineering Office

Van Dam Marine Contracting BV
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK Rotterdam-Bottek
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 -4 1 2 02 9 0 ,to estell3
Fax 0 1 0 -4 1 3 5 4 69
■ Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur

lll/llewijnse Groep
Y o u r e le c t r ic a l p a rtn e r
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 0 2 4 -3 7 1 6 3 1 1
Fax 024-371 63 10
E-mail: ans@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.rl
■ Hefkolom/Sectiebouw

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 05 9 8 -3 9 55 00
Fax 05 9 8 -3 9 24 27
E-mail: coopsflieborg@coopsoieborg.nl
■ Ingenieursbureau

■ Beunkoelers

Weka Marire
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-51 65 88
Fax 0180-51 6064
E-mail: info@wekamanre.com

Krukas/Drijfstang Revisie

Machinefabriek Var Zetten B.V.
Beukendaal4
3075 LG Rotterdam
Tel. 010-419 49 22
Fax 010-419 5615
E-mail: info@vanzetten.com
www.vanzetten.com

Airconditioning

Novenco b.v.
HfPRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 C S Bergschenhoek
Tel. 01 0 -5 2 4 24 30
Fax 0 1 0 -5 2 4 24 31
E-mail: info@novenco.nl

Top (Training Organisatie Personeel) 8V
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 4 2 74 33
Fax 07 9-34 2 45 81
E-mait: f.de.rujs@tc(wclvies.nl
www.top«tvies.nl

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal
Tel. 010-501 22 15
Fax 010-501 2501
E-mail: inec@worldonline.nl
Website: www.inec.nl
Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140Temse (B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 10
Fax 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 1 1
E-mail: info@multi.be

Elga Benelux
Edisonstraat 10
3261 LD OudBeijerland
Tel. 0186-641 444
Fax 0186-64 08 80
E-mail: info@elga.nl
www.etgawelding.com
■ Management Solutions

SpecTec
SpecTec BV
Jan Valsterweg 96
3315 LG Dordecht
Tel. 07 8 -6 3 0 60 30
Fax 078 -630 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.net
■ Maritiem Projectbureau

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

Maritiem Trainingscentrum B.V.
Beerweg 101
3199 LM Maasvlakte
Tel. 0 1 8 1 -3 6 23 94
Fax 0 1 8 1 -3 6 29 81
Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Tel. 0223-61 8 800
Fax 0223-61 83 17
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010 -592 1966
Fax 0 1 0 -5 9 2 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Ód

PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14
5301 KP Zaltbommel
Tel. 0 4 1 8 -6 8 33 33
Fax 041 8-68 33 55
E-mail: info@promac.nl
www.promac.nl

■ Maritieme Toeleveranciers

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010-2 38 09 99
Fax 0 1 0 -2 3 8 09 88
Email: info@nicoverken.nl
■ Medische Scheepsuitrustingen

Van der Laan MediScore
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam
Tel. 010-4 20 91 55
Fax 010-4 56 02 42
vanderlaanmediscore@wxs.nl
■ Milieu en Veiligheid

Absorbit B.V.
Küppersweg 15
2031 EA Haarlem
Tel. 023-553 99 99
Fax 023-553 99 90
E-mail: mfo@absorbit.nl
■ Naval Architects Consulting
Engineers

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010 413 08 52
FaxO lO -4 1 3 0 8 51
E-mail: mfo@groensoet.nl
■ Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

allship

rins n
rn
larlft
marin»
pro|*ri»

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0 229 -55 1 2 0 5 /5 5 1 3 0 6
Fax 0229-55 12 92
E-mail: allship@multiweb.nl
■ Scheepsluiken/luikenkranen

Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 -3 9 55 00
Fax 05 9 8 -3 9 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl
■ Scheepsreparatie

■ Maritiem Risico

&
AdwSafe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 3 6 20 30
Fax 0 1 0 -4 3 6 04 45

E-mail: Ltombert@advisaferotterdarn.corn

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010 -2 3 8 09 99
Fax 0 10 -2 3 8 09 88
Email: info@nicoverken.nl
63

■ Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22
3316 GP Dordrecht
Tel. 0 7 8 -6 1 8 0 8 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 4614
Fax 010-414 1004
E-mail: info@tbu.nl

■ Schroefpompen
Leistritz Nederland
Debussylaan 2,3862 GP Nijkerk
Tel. 0 33-246 08 75
Fax 033-245 70 25
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■ Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvelcfGiessendam
Tel. 0184-67 62 62
Fax 0 184-67 62 67
Email: 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. 07 8-62 0 52 52
Fax 078-612 32 30
E-mail: turboned@wxs.nl
www.turboned.net

■ Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342
2015 CP Haariem
Tel. 023-531 95 44
Fax 0 23-527 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■ Vertaalbureaus
Scheeps- en Regeffechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 07 8-61 7 91 17
Fax 0 7 8 -6 1 8 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

■ Waardevolle adressen
Amsterdam Port Association
De Ruijterkade 7, Amsterdam
Tel. 020 -6 2 7 37 06
Bibliotheek voor Varenden
Houtlaan 1, 3016 DA Rotterdam
Tel. 010-411 2389
Fax 010 -404 73 17
E-mail bw@bart.nl
Arbeidsbureau Maritiem
Schiedamse Vest 160
3011 BH Rotterdam
Tel. 010-4 03 99 62
Fax 010-4 25 53 98

EVO, Ondernemersorganisatie voor
Logistiek en Transport
Kadelaan 6, Zoetermeer
Tel. 079-341 46 41
FENEX, Nederlandse Organisatie voor
Expeditie en Logistiek
Oostmaaslaan 71, Rotterdam
Tel. 01 0-40 2 03 98
FWZ, Federatie van Werknemers
in de Zeevaart
Heemraadsingel 323
3023 BH Rotterdam
Tel. 01 0-47 7 11 88
Fax 010 477 38 46
Telegramadres: Zeecentra
IVR, Internationale Vereniging
Riinsc hepenregister
Vasteland 12e, Rotterdam
Tel. 010 -4 1 1 6 0 70

de Z E E

C o lo fo n
'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip er
Wert de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, liet
Maritiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwndustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Manheme Techniek van het
KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ

f y n 'n v f
HME, Vereniging Holland Marine
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010-4 44 43 33
Fax 010-2 13 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl
Japanese Marine Equipment Association
Weena 695, Groothandelsgebouw B-3,
Rotterdam, Tel. 0 1 0 -4 1 4 64 11
KNRM, Koninklijke Nederlandse
Reddingsmaatschappij
Haringkade 2, Umuiden
Tel. 0255-52 0501
KNVTS, Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici op
Scheepvaartgebied
Mathenesserlaan 185, Rotterdam
Tel. 010-241 00 94
Fax 010-241 00 95

D.G.G.
Nieuwe Uitleg 1
3514 BP Den Haag
Tel. 070-351 61 71
Fax 070-351 78 95
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Kunstwachtcentrum
Postbus 10000
1780 CA Den Helder
Alarmnummer Kustwachtcentrum:
0900-01 11
Faxnummer Operationele Centrum:
0 2 2 3 -6 5 83 58
KVNR, Koninklijke Vereniging
Nederlandse Reders
Wijnhaven 65b, 3011 WJ Rotterdam
Postbus 2442, 3000 CK Rotterdam
Tel. 010-414 6001
Fax 010 -2 3 3 00 81
E-mail: kvnr@kvnr.nl
www.kvnr.nl/www.kvnr.org
Maritiem Research Instituut
Postbus 28
6700AAWageningen
Tel. 0317-49 39 11
Fax 03 1 7 -4 9 32 45
NVKK, Nederlandse Vereniging van

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. Lameiier, Mr. K. Polderman, E. Sarton,
R.W.P. Seignette MSc., J.K. vanderWiele.
Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 - 24100 94,
tax 010 241 00 95, e-mail swz.rotterdam@wxs.nl

Redactie: Ir. A.F.C. Carlebur, H.R.M. Dill, Ir. B. van Donselaar,
J. de Jongh, Ir. T. Lantau, Ir. W. de Jong

Rotterdam Municipal Port Management
Postbus 6622
3002 AP Rotterdam
Tel. 010 -252 10 10
Rotterdam Port Promotion Council
Postbus 6788, 3002 AT Rotterdam
Tel. 010 -252 20 20
Stichting AMV
Algemeen Maritieme Voorlichting
Wijnhaven 65b
3011 WJ Rotterdam
Tel. 010-4 14 61 91
VNSi, Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie
Boerhaavelaan 40, Zoetermeer
Tel. 0 7 9 -3 5 3 1 1 6 5
E-mail: info@vnsi.nl, www.vnsi.nl
Vereniging Maritiem Gezinskontakt
Smimoffstraat 42
5224 TX Den Bosch
Tel. 070 -621 34 80
E-mail: vivi.schreuder@planet.nl

■ Waardevolle adressen
Scheepsfïnanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 070 -392 52 50
Fax 070-3 92 37 35

■ Werktuigkundige
Probleemanatyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180 -62 02 11
Fax 018 0-62 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

Abonnementen: Nederland ƒ 1 3 0 ,-/€ 59,buitenland ƒ 1 9 5 ,-/€ 8 8,45 (zeepost), ƒ 2 1 0 ,-/€ 95,25
(luchtpost), losse exemplaren ƒ 2 5 .-/ € 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 eng |aar schriftelijk bericht van opzegging is

Basisontwerp: Peter Snaterse.
Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam
Lay-out. Studio WYT Uitgeefgroep, Rotterdam

uitgeversverbond

Druk: Wyt Offset

G roep u itgevers v o o r
vak en w e t e n s c h a p

Hoewel de informatie, gepubfceerd in deze uitgave, zorgvuldig is
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever,
redactie en auteurs uitdrukkek|k iedere aansprakelijkhed uit voor
eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte

ISSN 0926-4213

Eindredactie: W.C.N. van Horssen

Port Management of Amsterdam
De Ruifterkade 7, Amsterdam
Te!. 02 0-52 3 86 00

ontvangen.
Uitgever: WYT Uitgeefgroep, Metaalhol 27,
3067 GM Rotterdam, Postbus 8632.3009 AP Rotterdam,
telefoon 010-289 40 08 (abonnementen),
010-289 40 75 (oveng). fax 010-289 40 76.

Verschijnt 11 maal per jaar.
Hoofdredacteur: J M. Veltman

Kapiteins ter Koopvaardij
Deiftsestraat 9c
3013 AB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 4 0 0 5 92
Fax 0 10-2 40 05 96
E-mail: nvkk@intraweb.nl
www.nvkk.nl

Advertentie-exploitatie: Buro Jet B.V., Postbus 1890,
2280 DW Rijswi|k, telefoon 070 - 399 00 00,
fax 070-390 24 88. Website www.buroiet.nl
email info@burotet.nl.
Geldend advertentietarief: 1 januari 2001
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de
Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de recht
banken in Nederland.

gegevens.
Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan na
toestemming van de uitgever.
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Ben je een Maritiem O fficier met

— — -zjm*

Maritiem Officier
bij P&O Nedlloyd
nmonsteren
voor
een uitdagende

enkele jaren ervaring? O f studeer
je binnenkort a f als M aritiem
Officier? Dan kun je nü aanmon
steren op een van de grootste
en modernste handelsvloten ter
wereld. Aan boord van de schepen
van P&O Nedlloyd werken we
volgens het ‘geïntegreerde kernbem anningsm odel'. Dat betekent
dat je als M aritiem O fficier
m ede-verantwoordelijk bent voor
de nautische én de technische
aspecten van het schip, maar ook
wordt betrokken bij management,
autom atisering en communicatie.
In de dynamische, high-tech om 
geving aan boord is dat een grote
verantwoordelijkheid. Natuur
lijk com bineert P&O Nedlloyd
deze uitdaging met prima
arbeidsvoorwaarden en sociale

carriere
Bel vo or m eer in form a tie over

♦

a

omstandigheden. Passend bij
een Nederlandse rederij met een
rijke m aritiem e traditie.

p&o Nedlloyd

een toekom st als MAROF:

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

■

B U R E A U
V E R I T A S

2001:
Newbuildings
in the
Netherlands
with Bureau
Veritas class:

Pontoon crane
Marcor4

Tug/workboat/pontoon
Volta Queen
Volta Princess
NP 229
NP 257
NP 262
NP 268
DMS “Eagle"
Black Volta Queen
Joop
Havendienst 7
Havendienst 8
Eliza
Jotunn
Debre 2
Soil Bora
Camperduin
Kianda
Luegi
Cuvier
Shoalworker

High speed craft
Ceuta
Lida
P57
P58
P59
Catatumbo
Carabobo
Cabimas
Cacique
Inland tanker
Chubasco

General cargo/container ship
Polar Sky
Rufinia
Flinterspirit
Hansa Parijs
Hansa Lyon
Anet
Sagltta
Dependent
Geest Extemo
Dewi Laksmi
River Ain
Victoriaborg
Anke
Esprit
Estime
Reest
Virginiaborg
Emuna
Crescent Seine
Panda
Expansa
Hunzendijk
Maineborg
Vancouvertoorg
Virginiaborg

Dredger
M30
Kattouf
Scosl 1
Yard no. 02360
Yard no. 02362
Yard no. 02363
Yard no. 02364
Hoppe rdredger
Waterway
HAM 318
Rotterdam
Saint Germain
Oil/chemical tanker
Bro Globe
Bro Galaxy
Belisaire

Rotterdam

Groningen

(010)282 2666

(050)31207 56

