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Voyage data recorders: what is 
needed to comply?
The IMO deadline for fitting new ships with Voy
age Data Recorders (VDR) is only three 
months away. After July 1, 2002, all passen
ger ships, and all new cargo ships of 3,000 
grt and upwards must be fitted with an ap
proved VDR.

D e sleephopperzuiger 
"H A M  318"
In oktober van het vorig jaar werd de "HAM 
318” door IHC Holland overgedragen aan 
HAM Dredging Ltd., een Engelse dochter
maatschappij van de Hollandse Aannemings- 
maatschappij te Capelle a/d IJssel. Ontwikke
lingen gaan snel; HAM is op 14 november j.l. 
gefuseerd met Ballast Nedam Baggeren en 
heet nu Ballast Ham Dredging.

De operat ie Kursk
Het zinken van de “Kursk" en de daaropvolgen
de berging heeft begrijpelijkerwijs veel aan
dacht getrokken. Al was het alleen maar om 
het potentiële gevaar dat een dergelijke nucle
air voortgestuwde boot met aan boord hoog 
explosieve wapens betekent en om het bra- 
vourestukje dat Nederlandse bergers hebben 
gepresteerd.
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Schip van het Jaar Prijs 

2002
Let op!

In het meinummer van Schip en Werf de Zee: 
een presentatie van de genomineerden

In het juninumm er van Schip en Werf de Zee: 
een extra fult-colour bijlage met de winnaars

Zaterdag 25 mei 2002 zal voor de vijfde maal de Schip van het Jaar Prijs worden toegekend aan het schip 
dat in het jaar 2001 technisch het meest innovatief is geweest 
Noteer deze datum in uw agenda'

Meer over de winnaar leest u in de bijlage die in juni zal worden meegestuurd met Schip en Werf de Zee.
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Lloyd’s Register certificeert schone scheeps- Five new Iridium satellites will enhance system life span
motoren voor de Rijnvaart

Op 2 november jl heeft Lloyd’s Register 
Nederland officieel de aanwijzing verkre
gen voor het uitvoeren van emissiemetin- 
gen voor de Rijnvaart, De emissienormen 
voor de uitstoot van stikstofverbindingen 
(N0X) voor de Rijnvaart worden internatio
naal meer op één lijn gebracht en worden 
met ingang van 1 januari 2003 van 
kracht.
In Nederland heeft het Ministerie van Ver
keer en Waterstaat, inspelend op deze 
nieuwe normen, een nieuw hoofdstuk 
toegevoegd aan het bestaande Besluit 
Reglement onderzoek Schepen op de 
Rijn 1995. Het nieuwe hoofdstuk 8a 
geeft inzicht in de eisen die gesteld wor
den aan de uitstoot van schadelijke gas
sen en luchtverontreinigende deeltjes 
door scheepsdieselmotoren.
Alle motoren met een vermogen groter 
of gelijk aan 37 kW vallen onder dit be
sluit en moeten aan de gestelde eisen 
voldoen, De meeste eisen komen over
een met de bekende Annex 6 op de Mar

Ondernemers die investeren in energie
besparende bedrijfsmiddelen en duurza
me energie kunnen ook in 2002 rekenen 
op een fiscaal voordeel als zij Energienin
vesteringsaftrek (EIA) aanvragen. Wel is 
deze fiscale regeling op een aantal pun
ten gewijzigd, mede om het zogenoemde 
free rider gedrag tegen te gaan en de 
kosteneffectiviteit te vertragen.
Free riders zijn ondernemers die ook zon
der de ElA-regelmg wel zouden hebben 
geïnvesteerd in energiezuinige apparaten 
en technieken.
Investeringen met een hoog free nder ge
halte zoals verlichtingssystemen en HR- 
ketels zijn daarom van de Energielijst ge
schrapt. Hiermee wordt gehoor gegeven 
aan de wens van het kabinet om het sti- 
muleringseffect van de regeling te ver
groten.
In de herziene Energielijst die sinds 10 fe
bruari 2002 van kracht is komen vijf nieu
we bednjfsmiddelen voor EIA in aanmer
king. Het gaat hier om: LED
verlichtingssysteem, warmteterugwin- 
ningssysteem op koelof persluchtinstalla
ties, verbeterde branderregeling voor as- 
faltproductie, schuimbitumeninstallatie en

pol 73/78.
De meeste motorfabrikanten voldoen in
middels aan deze Annex 6, die sinds 1 ja
nuari 2000 van kracht is en hebben ge
kozen voor Lloyd's Register voor de 
certificatie van hun motoren, Lloyd's Re
gister heeft alle expertise in huis voor zo
wel het uitvoeren van type keur op 
scheepsmotoren bij de fabrikant als het 
uitvoeren van de inbouwkeuring aan 
boord zodat veel motorfabrikanten op
nieuw voor Lloyd's Register zullen kie
zen.
Uiteraard kan Lloyd's Register ook de pe
riodieke inspecties urtvoeren die iedere 
vijf jaar uitgevoerd moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact op- 
nemen met:
Lloyd's Register, Weena-Zuid 170,
3012 NC Rotterdam 
Postbus 701, 3000 AS Rotterdam 
Tel: 010.2018465, fax: 010.2014190, 
e-mail: rot_marine@tr,org

een indirect aangedreven koelaggregaat. 
Voor de aftrek van de kosten voor een 
opgevolgd energieadvies is de termiin 
verruimd. De ondernemers kunnen tot 
24 maanden nadat ze opdracht hebben 
gegeven voor een energieadvies, inves
teren in de geadviseerde energiezuinige 
voorzieningen.
In de recent verschenen EIA brochure 
wordt uitgelegd hoe ondernemers ge
bruik kunnen maken van Energie-investe- 
ringsaftrek (EIA). In de brochure is de 
Energielijst opgenomen. Deze lijst bevat 
een overzicht van de bedrijfsmiddelen 
die voor Energieinvestenngsaftrek in 
aanmerking komen.
Senter is een agentschap van het Minis
terie van Economische Zaken dat over
heidsbeleid uitvoert op het gebied van 
technologie, energie, milieu, export en in
ternationale samenwerking. Doelstelling 
hierbij is het duurzaam versterken van de 
positie van bednffsleven en kennisinstel
lingen in ons land.
Voor meer informatie over de subsidie- 
en kredietmogelijkheden van Senter belt 
u met Algemene informatie en Advies, 
tel: 070.3610277.

Iridium Satellite LLC, which bought the 
assets of bankrupt Iridium LLC in 
December 2000, announced today the 
successful deployment of five new spare 
satellites. This launch marks a significant 
milestone in the resurrection of the 
Iridium service and brand. Less than a 
year after launching commercial service 
and nearly two years since the original 
company closed its doors and planned 
to destroy the satellite constellation. 
Iridium Satellite has taken a significant 
step to extending the life of its global 
satellite communications network into 
2010 and beyond.
Launched by The Boeing Company 
(NYSE: BA) on a Delta II launch vehicle 
from Vandenberg Air Force Base on Feb. 
11, the additional satellites join seven ex
isting in-orbit spares to help enhance the 
longevity of its global voice and data 
communications network. The five satel
lites have ascended into their assigned

A novel risk assessment study concludes 
that there is a 5% chance of major sea lev
el nse in the next century due to disinte
gration of the ice covering West 
Antarctica, a report in Climatic Change 
January 2002 reveals.
The conclusion of the report is that the sci
entific community does not know enough 
to reliably predict the future of the West 
Antarctic ice sheet. Overall, scientists are 
95% convinced that the ice sheet will not 
collapse completely, but there remains a 
5% chance that collapse will occur in the 
next 200 years, enough to double present 
estimates of sea level rise, tf the ice sheet 
does collapse, it is more likely to be part 
of a natural collapse cycle, or as a re
sponse to climatic change that occurred 
many thousands of years ago, rattier than 
a response to current climatic change.
The study was carried out by risk assess
ment specialists from Det Norske Veritas 
(DNV), scientists from the British Antarctic 
Survey (BAS) and a panel of international 
experts in the field, sponsored by the UK 
Government (Department of the 
Environment, Food and Rural Affairs). To 
estimate the probability of sea level rise 
due to Antarctic ice sheet coBapse, risk 
assessment has been used. Such tech
niques, commonly used for engtneenng

orbits and are fully functional. Indium 
Satellite ptans to launch two more 
spares in June to complete planned up
keep of the constellation.
Consisting of 66 operational satellites 
plus spares, the Iridium system provides 
industrial, government and individual cus
tomers with global voice and data ser
vices specifically to communicate to and 
from remote areas.
Based on Iridium’s internal estimates and 
an external study by an independent 
company, the satellite constellation is ex
pected to last until mid-2010.
Iridium Satellite launched commercial 
service on March 30, 2001 and has ex
perienced significant and growing de
mand for its global communications solu
tions. The company introduced mobile 
Internet access worldwide in June 2001 
and has since launched targeted solu
tions for the aeronautical, maritime and 
other vertical markets.

problems, proved applicable to a long
standing area of disagreement among cli
mate change experts, and expressed 
their degree of uncertainty in quantitative 
terms for the first time.
The Antarctic ice sheet is the layer of ice 
up to 5,000 m thick covering the 
Antarctic continent. It is formed from 
snow falling in the interior of the Antarctic, 
which compacts into ice. The ice sheet 
slowly moves towards the coast, eventual
ly breaking away as icebergs which gradu
ally melt into the sea. The ice street cover
ing East Antarctica is very stable, because 
it lies on rock that is above sea level and is 
thought unlikely to collapse. The West 
Antarctic is less stable, because it sits on 
rock below sea level.
The West Antarctic Ice Sheet (WAIS) con
tains 13% of all the ice on the Antarctic 
continent Currently this ice sheet is an
chored to the rock beneath, much of 
which is betow sea level. However, in past 
warm periods, the ice sheet thinned and 
disintegrated into floating icebergs. If the 
WAIS completely disintegrated, it would 
raise global sea levels by about 5 m. The 
stability of this ice sheet has been hotly 
debated since the 1960s. A main conclu
sion of the report is that more data is 
needed to settle the debate.

Fiscaal voordeel met de Energie-investeringsaftrek 
(EIA) in 2002

The risk o f Antarctic ice sheet collapse



W â rts ilâ  acq u ires  J o h n  C ran e-L ip s MTU broadens Marine Business with Gas Turbines

John Cranelips, a leading global suppli
er of marine propulsion systems, wifi be
come part of Wartsila following the sign
ing of the sale and purchase agreement 
between Wârtsilâ and John Crane-Lips' 
UK-based parent Smiths Group. The 
transaction enhances Wartsila’s position 
as the leading global ship power supplier 
and provider of integrated propulsion 
systems. The acquisition price is GBP 
215 million (approx. EUR 350 million). 
John Craneijps reported net sales of 
GBP 152,4 million (EUR 249,4 million) 
and operating profit of GBP 18,7 million 
(EUR 30,6 million) in the financial year 
ending 31 July 2001. Their net assets 
are GBP 52 million (EUR 85.1 million). 
The company has 1,200 employees.
The acquisition of John CraneUps, which

w* operate within Wartsila under the 
name Wartsila Propulsion, marks an im
portant step towards the strategic goal 
to lead the ship power market. The ac
quisition will be earnings neutral and 
cash flow positive in the first year, stated 
Wartsila’s President and CEO Ole 
Johansson.
To improve their competitiveness and ef
ficiency shipbuilders are choosing to out
source complete marine power systems 
on a turnkey basis. Wartsila provides the 
shipowners and shipbuilders with a sin
gle point of contact throughout the life
cycle of the installation from design and 
delivery through to maintenance, said 
Mikael Makinen, Group Vice President, 
Wartsila Marine Division.

MTU Fnednchshafen and Veticor Power 

Systems have signed an agreement, 
whereby MTU w i package and distribute 
Vericor's TF40 and TF50 aerodenvatwe 
marine gas turbines. Both engines can 
be incorporated into a variety of flexible 
propulsion system arrangements. For 
example, TF manne gas turbines can be 
used for stand alone power plants or 
combined with ciesels to form Combi
ned Diesel And Gas turbine 1CODAG),

COmbined Diesel Or Gas turbine (CO
DOG) or COmbined Gas or Gas turbine 
configurations (COGAG). The TF40 is ra
ted at 4,000 shaft horsepower (shp)/ 
2,983 kW and the TF50 provides 5,100 
shp/3,803 kW.

Packaging of gasturbines at MTU 
Friedrichstiafen

All Set Marine launches company for 
wireless container tracking system
The concept, renamed to ALLTrack, is 
based on a wireless information system 
which tracks and monitors containers on
line and in real time throughout the trans
portation chain; all the way from the ex
porting company via forwarders and 
trucking companies, ports, ocean carri
ers and railroad systems to the final des
tination.

ALLTrack uses very functional, still inex
pensive, radio transmitting devices, 
'Tags", exchanging data and information 
with mobile or stationary “Readers", 
which in turn, passes on this information 
to a central database server. Thereby, 
short distance and long distance radio 
systems are combined effectively.
The Tags, installed on the containers, 
consist of small, intelligent radio chips

with extremely lean power consumption, 
enabling two-way communication with a 
Reader within a radius of 30 m. The Tags 
could be integrated with sensors or oth
er electrical circuits in order to monitor 
temperature, humidity, shocks, light etc.

The Readers incorporate a GPS, a 
processor, as well as a communication 
module (“Comunit") that sends the infor
mation via GSM, Mobitex, WLAN or In- 
marsat-C to the central server, which is 
integrated with the customer's back-end 
system. The Readers are installed wher
ever information about the movements 
of containers are of interest, e.g. on
board vessels, airplanes, trucks, rail
ways or in container terminals, ports and 
with forwarders.

Smit develops high efficiency wreck 
removal cutting system

Smffs new patented cut
ting system in action du
ring the removal of the 
Kursk's bow section.

Smit Salvage has developed a new, pa
tented wreck removal cutting system 
that is faster and more cost-effective 
than traditional techniques. This pionee
ring technology was used for the first ti
me during the successful recovery of the 
Russian submarine Kursk last year - the 
most challenging operation in the long 
history of salvage.
The new system utilises a special abrasi
ve cutting wire - a series of grit-covered 
bushes mounted along a high-tension 
steel cable. This wire can be positioned 
over a wreck and connected up to a dri
ve system producing a sawing motion. 
This highly efficient cutting system can 
be used instead of chaincutting - the tra
ditional method using heavy steel chains 
and floating sheerlegs. While chain- 
cuffing is effective, it is slower and impo

ses shock loads on the sheerlegs during 
cutting operations.
The development of the cutting system 
was undertaken in association with Widia 
Nederland, a Rotterdam-based manufac
turer of tungsten carbide tools, and 
T.N.O. Nederland. The prototype was 
conceived as a surface-based system 
for tackling shallow-water wrecks at 
depths of up to 30 m. Following the 
award of the Kursk contract, Smit modi
fied the system for deepwater work and 
added an underwater drive system. In 
addition, the cutting wire was strengthe
ned, to increase wear resistance. Prior 
to its deployment for the Kursk opera
tion, the system’s high efficiency was de
monstrated during trials in Rotterdam, 
when it was used to cut an obsolete 
dredger into scrap.



I  A C S  s u b m i t s  p r o p o s a l s  t o  im p le m e n t  c a r g o  a r e a  a c c e s s  in i t i a t iv e

The International Association of Classifi
cation Societies (IAOS), as requested by 
the International Maritime Organization 
(IMO), has developed measures (Techni
cal Provisions) to Implement the new in
ternational requirements designed to im
prove access to and within the cargo 
areas of tankers and bulk carriers.
These Technical Provisions have been 
submitted as a proposal to the IMO's 
Subcommittee on Ship Design and 
Equipment (DE). After consideration and 
review, the Technical Provisions will be 
submitted to the IMO's Maritime Safety 
Committee IMSC 75) for adoption.
MSC 75 is expected to adopt the amend
ments to the Safety of Life at Sea (SO
LAS) Convention Regulation II -1/12-2, in
cluding the Technical Provisions agreed 
at DE. The new requirements will apply 
to oil tankers of 500 grt and over and to 
bulk carriers of 20,000 grt and over,

constructed on or after January 1, 2004 
and will be made mandatory as previous
ly agreed by IMO.They will take effect 
from January 2004.
The amendments to the SOLAS Regula
tion will make it easier for Classification 
surveyors, crew members and others to 
conduct inspections, with a strong em
phasis on close-up checks in critical ar
eas of the ship's structure. The changes 
also take account of the growing num
bers of double hull oil tankers and bulk 
carriers entering service.
As proposed, the revised SOLAS regula
tion will require direct access to cargo 
spaces (including holds, cofferdams, bal
last tanks and cargo tanks) from the 
open deck. Means of access must be 
provided for inspection purposes. Safe 
access to double bottom spaces may be 
from a pumproom, deep cofferdam, 
pipe tunnel, cargo hold, double hull

space or “s*mlar compartment not in
tended for the carriage of oil or haz
ardous cargoes".
Under the new SOLAS requirements, a 
Ship Structure Access Manual must be 
kept on board. This will contain ail infor
mation on access to each space in the 
cargo area - required to carry out overall 
and close-up inspections, together with 
thickness measurements. The Manual 
will contain plans showing means of ac-

As a result of the requirement to restruc
ture Primar, the Norwegian 
Hydrographic Service as well as the 
United Kingdom Hydrographic Office pre
sented proposals to provide an 
Electronic Navigational Chart (ENC) ser
vice to a meeting of the Cooperating 
Hydrographic Offices of Primar (Primar

cess to and withm each space, including 
technical specifications and dimensions. 
Plans concerned with access within 
spaces must indicate locations from 
where each area in the space can be in
spected (including c lo s e r inspections). 
Plans will also identify critical structural 
areas. These are areas known to require 
careful monitoring due to their sensitivity 
to cracking, buckling, deformation or 
corrosion.

Advisory Committee). It was agreed that 
both the proposed ENC services would 
be established during 2002. Both ENC 
services will cooperate closely in order 
to provide the optimum service to the 
mariner and these services will continue 
uninterrupted.
For more information: www.primar.org

Proposals presented for restructure ol Primar

For more information please contact: 
ROYAL NIESTERN SANDER, P.O. Box 108,9930 AC DELFZIJL, The Netherlands 

Phone: (31 ) 596 - 649400 /  fax: (31 ) 596 - 649402 /  E-mail: info@niestemsander.com

R oyal

Niestern Sander

* SHIP’S REPAIR (slipway + floating docks) 
for ships up to 20,000 DWT

* SHIP’S NEWBUILDING

* SHIP’S CONVERSION AND -LENGTHENING

* ENGINEERING WORKS FOR 
INDUSTRIAL MAINTENANCE & 
CONSTRUCTION ACTIVITIES

* SPECIALIZED CARPENTRY

"A erophoto Eelde”

YOUR ALL-ROUND PARTNER FOR 
RENDERING SERVICE TO SHIPPING  

AND REGIONAL INDUSTRY

http://www.primar.org
mailto:info@niestemsander.com


LogicVision Shipyard
Alle interne & externe 

processen binnen handbereik
...software waarop u kunt blindvaren

Wie is Logic Vision . . .

Logic Vision is een succesvolle Navision partner 

gespecialiseerd in de levering en invoering van 

bedrijfsbrede Navision software in de maritieme sector 

(werven, rederijen en toeleveranciers).

Wat doet Logic Vision . . .

Logic Vision ondersteunt uw bedrijfsprocessen middels 

het inzetten van Navision software en in eigen huis 

ontwikkelde brancheoplossingen.

Wanneer schakelt u Logic Vision in . . .

Logic Vision schakelt u in wanneer u op zoek bent naar 

een echte oplossing voor een scheepswerf (nieuwbouw / 

reparatie) die specifiek is toegesneden op uw processen. 

Zodat u uw projecten beter en gecontroleerd kunt 

aansturen en beter financieel inzicht krijgt.

Kortom: u schakelt Logic Vision in voor software 

waarop u kunt blindvaren!

r
FAQTl

N A V I S I O N  A u th o r iz e d

S olu tionCenter rn a n u fa c tu r in g  p a r tn e r LogicVision
Experts in Navision software

Logic Vision B.V. • Jaagpad 20 , 2802 AZ Gouda • Postbus 187 , 2800 AD Gouda • Tel.: 0182 39 9® 44 * Fa*: 0182 39 98 45 •  E-mail: irfo@iogicvision.nl • wwvu.logicvlsion.nl

mailto:irfo@iogicvision.nl
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Verbaal geweld

F
ysiek geweld op straat en in huis, 
daar hebben we de buik vol van. 
Maar verbaal geweld, daar smul
len we van. Als Pim Fortuin de half
bakken compromissen van ons 
poldermodel onderuit haalt, vinden 
we het prachtig, althans zolang hij dat alleen 

vanaf de zijlijnen kan doen. Velen zullen ook 
genoten hebben van het baggergevecht rond 
de Hollandsche Beton Groep (HBG). De On- 
dernemerskamer spaarde uiteindelijk de kool 
en de geit door te besluiten dat zowel de aan
deelhouders als het bestuur van HBG gelijk 
hadden. Evenals HAM en Ballast Nedam, 
spraken P&O Princess en Royal Caribbean 
Cruises een boetebeding af indien een van de 
twee partijen de fusie zou afblazen. Daarover 
praten we niet, maar in Engeland wordt luid
keels geroepen dat een dergelijke 'poison pill' 
verboden moet worden. Bij de, in februari aan- 
gekondigde overname van HBG door het 
Spaanse Dragados is wel voor een andere 
strategie gekozen. In plaats van zo'n poison 
pill werd de overname pas zo laat mogelijk be
kendgemaakt zodat anderen nauwelijks een 
hoger bod kunnen overwegen.
Verbaal geweld was ook te bewonderen bij de 
titanenstrijd in Noorwegen tussen de topman
nen van Aker Maritime en het zieltogende Kva- 
erner, uiteindelijk gewonnen door Aker's Kjell 
Inge Rokke. Het oude Vikingenbloed stroomt 
nog steeds bij de Noren. In de Verenigde Sta

ten prefereert men juridisch geweld met geld 
als inzet. Zo kan het schandalige bankroet 
van energiereus Enron de falende accoun
tants van het bedrijf, Arthur Andersen, de das 
om doen aangezien de ’lawyers’ hun pijlen 
daarop richten. Bij Andersen is immers nog 
iets te halen. Misschien ook bij de topmensen 
van Enron die als enigen tijdig hun opties kon
den verzilveren.
Op het Europese continent schuwen landen 
als Frankrijk en Duitsland dergelijk geweld. Zij 
sluiten de rijen, destijds tegen het bijna fysie
ke geweld van de tasjes zwaaiende Thatcher, 
thans tegen het verbale geweld van de Engel- 
sen de Europese integratie te vertragen. De 
Fransen doen niets zonder stilzwijgende 
goedkeuring van Parijs, het Duitse bedrijfsle
ven onderneemt niets zonder goedkeuring 
van de grote aandeelhouders. Er komen wel 
kleine scheurtjes in deze mentaliteit, met na
me in Duitsland, waar de regering er bijvoor
beeld naar streeft het gemakkelijker te maken 
de rigide verbintenissen te doorbreken tussen 
bedrijven en grootaandeelhouders als de ban
ken.

Nederland op de wip
In Nederland zijn we opgevoed met het conti
nentale stelsel, maar we hebben toch wel be
wondering voor het Angelsaksische model. 
Zo schuwde Pieter van Agtmaal, directeur van 
de KVNR, in december niet verbaal geweld te 

gebruiken tijdens een inter
view met Nieuwsblad 
Transport om het dispuut 
met Loodswezen onder de 
aandacht van een breder 
publiek te brengen. Van 
Gooswiilegen, voorzitter 
van Loodswezen, vindt dat 
de problematiek, althans 
tot de publicatie in 1997 
van het rapport Het Lood- 
wezen in een ander per
spectief, wel wat genuan
ceerder ligt dan in het 

l gewraakte interview. Zo
? heeft Loodswezen in het

verleden verschillende ma
len voorgesteld tot een her
ziening te komen van de ta
rievenstructuur, wat voor 
Rotterdam een verlaging 
had betekend. De andere 
Nederlandse havens 
dwarsboomden dat pogen

evenwel. Bovendien kunnen de loodsen wen 
nig aan de tarieven doen zonder overheids- 
goedkeuring.
Weliswaar heeft de rederswereld nu de hoge 
loodskosten aan de kaak gesteld, maar ik 
moet nog zien hoe een reder zal reageren in
dien een ander de vuile was bij zijn bedrijf uit
hangt.

Rotterdam s concurrentiekracht
De loodsenproblematiek had Loodswezen lie
ver niet in de publiciteit gebracht -behalve het 
aspect dat iedereen tevreden is over de kwali
teit van de dienstverlening- maar is dat wel 
juist? Over het verlies van Rotterdamse con
currentiekracht, onder andere door de hoge 
kosten van vele diensten, praat thans ieder
een die iets met de haven te maken heeft. Ve
le vingers wijzen daarbij beschuldigend naar 
onze regering die van de verzelfstandiging 
van Loodswezen een puinhoop zou hebben 
gemaakt om maar te zwijgen over de proble
men rond de financiering van basisinfrastruc
tuur en de douane- en veterinaire inspecties. 
Eensgezind optreden, gekoppeld aan massa
le publiciteit, is tegenwoordig vaak het beste 
middel om een overheid tot inkeer te bren
gen, Dat het niet gebeurt, kan zijn omdat ie
dereen in Rotterdam boter op zijn hoofd 
heeft. Zo wil Willem Scholten praten met het 
bedrijfsleven over Vechttarieven' in de feeder- 
vaart, maar vermeldt niet of ook het Havenbe
drijf dan iets aan de eigen tarieven gaat doen. 
Hetzelfde havenbedrijf heeft de concurrentie 
bij roeiers en sjorders, met wellicht lagere ta
rieven als gevolg, in de kiem gesmoord. Daar
entegen is in Bremerhaven juist wel concur
rentie ontstaan bij het meren van schepen 
door de deelname daaraan van Bugsier Ree
derei.
De Rotterdamse gemeenteraad lijkt zich al te 
hebben neergelegd bij een verzelfstandiging 
van het havenbedrijf met de overheid als be
langrijke aandeelhouder zonder zich af te vra
gen of men daarmee het paard van Troje bin
nenhaalt.
Bij de stuwadoors is een algemene klacht dat 
zij wel de grote reders in de watten leggen, 
maar nog steeds te weinig doen aan een effi
ciënte aan- en uitlevering voor verladers, ach- 
terlandvervoerders en feederschepen. Niko 
Wijnolst roept dan ook dat we in Rotterdam 
niet alleen af moeten van de eind negentien- 
de-eeuwse tariefstructuur, maar ook moeten 
kijken naar bijvoorbeeld meer boordboord 
overslag van containers. Met moderne, logis-



tieke concepten zouden daartoe toch moge
lijkheden moeten zijn. Wijnolst vindt het maar 
raar dat feederschepen ‘langs gigakranen op 
gigakaden’ moeten komen. In deze openbare 
discussie hoort toch ook de vraag wat te 
doen aan de negentiende-eeuwse tariefstruc
tuur van het beloodsen en welke mogelijkhe
den er zijn de kosten ervan te verlagen.

Verbaal geweld in scheepsbouw
Een brede, openbare discussie heeft wel als 
nadeel dat het moeilijk is de neuzen in een an
dere richting te laten wijzen wanneer de pro
blematiek zich wijzigt. Zo richt het Europese 
verbale geweld tegen de marktverstoring in 
de scheepsbouw zich nog steeds tegen zon
debok Zuid-Korea. De Koreaanse werven kla
gen evenwel dat zij hun prijzen moeten verla
gen wegens Japanse concurrentie. Door de 
flinke daling van de waarde van de yen zijn de 
Japanse werven opeens in staat lagere dollar- 
prijzen aan te bieden. Na de exceptioneel ho
ge orderontvangst van 10,4 mln egt in 2000, 
boekten de Koreaanse werven in 2001 
'slechts' 6,4 mln egt aan nieuwe orders. Ja
pan zou vorig jaar meer tonnage hebben ge
contracteerd. Nu hoeven we geen medelijden 
te hebben met de Koreanen want hun order
boek omvatte eind 2001 nog 16,2 mln egt, 
equivalent aan ongeveer 2,5 jaar productie 
op basis van de record-productie van ruim 
6,4 mln egt in 2001.
Terwijl iedereen vreest dat de Koreanen 
steeds meer het accent zullen verleggen naar 
meer gecompliceerde schepen, zoals reeds 
is gebeurd bij LNG-tankers, hebben Europese 
werven in 2001 toch hun aandeel in de we
reldmarkt voor RoRo-schepen opgevoerd vol
gens het Zweedse ShipPax Information. Wel 
is in de loop van 2001 het wereldorderboek

ander lijkt toch meer op een poging de Euro
pese mannebouw te monopoliseren. Boven
dien, van globalisatie bij de mannebouw is 
nauwelijks sprake zolang regenngen bij voor
keur nationaal moeten bestellen. In tegenstel
ling tot Brussel, zijn regenngen kennelijk min
der bevreesd voor dergelijke kartelvorming, 
vooral als het om grote, nationale bedrijven 
gaat. Het doet er wellicht ook niet toe want te 
hoge prijzen voor marineschepen vormen een 
makkelijke manier de betrokken werven indi
rect te steunen zonder Brusselse bemoeienis. 
Daarentegen is de scheepvaart nog steeds 
de gebeten hond bij de Europese Commissie. 
Nu moet Duitsland’s kartelbureau van Brussel 
onderzoeken of het gecoördineerd opleggen 
van containerschepen door de geplaagde 
Duitse reders die deze schepen op een inge- 
storte markt verhuren, wel door de beugel 
kan.
In de Verenigde Staten wil president Bush de 
steun aan de scheepsbouw door middel van 
Title Xl-financiering via Marad sterk beperken. 
Maar de scheepsbouwlobby is daar erg sterk. 
Het laatste voorbeeld is de politieke druk om 
de twee cruiseschepen, in aanbouw bij de In- 
galls-werf voor het inmiddels failliete American 
Classic Cruises, te laten afbouwen voor de 
marine, waardoor niet alleen Ingalls, maar 
ook Marad van een molensteen bevrijd wordt.

afgenomen van 60 
tot 51 RoRo-sche- 
pen.

Wervenconcen- 
tratie
Ondertussen zet de 
concentratie in de Eu
ropese scheepsbouw 
zich langzaam voort. 
Door de overname 
van Kvaerner door 
Aker worden de der
tien scheepswerven 
van beide nu samen
gevoegd tot Kvaer- 
ner-Masa Yards. Dat 
maakt het mogelijk 
de Oostduitse wer
ven Aker MTW en 
Kvaerner Warnow sa
men te voegen wat 
het probleem van de, 

door de EU opgelegde capaciteitsbeperking 
iets kan verzachten omdat de werven dan een 
gezamenlijk capaciteitsplafond zullen krijgen. 
Inmiddels heeft Kvaerner Masa dankzij het 
toegenomen vertrouwen in de cruisemarkt, 
begin dit jaar twee, nog voorlopige orders 
voor cruiseschepen van 37.000 GT elk kun
nen boeken met oplevering in 
2004 en 2005.
In Duitsland zijn Thyssen Krupp 
Werften, waartoe ook Blohm &
Voss behoort, en Howaidtswer- 
ke Deutsche Werft (HDW) reeds 
lange tijd aan het praten over 
een nauwere samenwerking, 
waarbij elk een groeiend belang 
in de ander zou nemen. Hoewel 
de Duitse overheid grotere sa
menwerking tussen beide mari
newerven toejuicht, komt er 
steeds weer een kink in de ka
bel. Ondertussen bouwt HDW 
rustig voort aan een verdere in
tegratie van de Europese mari
newerven. De werf bezit reeds 
het Zweedse Kockums en zal, 
als er geen kink in de kabel 
komt, ook Hellenic Shipyards 
overnemen, beide ten dele ma
rinewerven. Met Fincantieri en 
sinds kort ook met het Spaan
se Izar, beide eveneens nauw 
betrokken bij marinebouw, 
wordt samengewerkt. Welis
waar roept Klaus Lederer van 
HDW: “This is the right reply to 
the challenge we are facing 
from competition 'm the Far 
East and the globalisation of na
val shipbuilding”, maar een en



ni a a  n o  F i l l  a r i t i e m  Opdrachten

Koninklijke Wagenborg bestelt twee ro-ro’s bij Volharding

Zijaanzicht van de Sto-Ro carriers voor Wagenborg.

De Volharding Groep heeft van Koninklij
ke Wagenborg Shipping opdracht gekre
gen voor twee grote vrachtschepen voor 
het vervoer van papier en andere bos
producten.
De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 153,05 m.
Lengte 1.1. 144,20 m.
Breedte mal 21,60 m,
Holte 15,20 m.
Holte 2f  dek 8,40 m.
Diepgang 7,10 m.
Draagvermogen 10.000 t,
De schepen worden omschreven als 
‘multi deck Sto-Ro carrier for transporta
tion of paper in reels, pulp on maindeck

and tanktop and containers on weather- 
deck’. Het vaargebied is de Oostzee, in
clusief de Bothnische Golf, en de Noord
zee.
De schepen krijgen een ruiminhoud van

ongeveer 19.200 m3 = 678.000 cu.ft. 
Een hoofdmotor van 9450 kW levert een 
snelheid van 17kn.
De bouw van de casco's voor de beide 
schepen is uitbesteed aan de Daewoo

werf in Mangalia in Roemenië. De afbouw 
zal door Volharding Frisian in Hariingen 
worden verzorgd onder bouwnummers 
528 en 529. De oplevering is gepland 
voor medio 2003.

Weer grote tanker voor Koninklijke Niestern Sander
Koninklijke Niestern Sander heeft van Damen Shipyards Okean in de Oekraïne
Petromarine opnieuw opdracht gekre- worden gebouwd. De afbouw zal in Delf-
gen voor een 14.800 tdw tanker. Het zijl plaatsvinden op de buitendijkse dok-
schip, bouwnummer 815, wordt een locatie van Koninklijke Niestern Sander.
zusterschip van het vorig jaar door de De oplevering is gepland voor het derde
Franse rederij bestelde bouwnummer kwartaal 2003 en het zal dan het vijfde
814, zie SWZ juli/augustus 2001, blz. 8. schip zijn dat sinds 1998 door de werf
En evenals voor dat schip zal ook voor voor deze opdrachtgever is gebouwd,
de nieuwste opdracht het casco door

Offshore opdracht voor De Merwede
De Merwede heeft van Hydro Soil Ser- Breedte 9,70 m.
vices in België opdracht gekregen voor Holte 3,20 m.
de bouw van een jack up platform voor Diepgang l,70m .
het uitvoeren van civiele bouwwerk- Lengte poten 57,50 m.
zaamheden op zee. De afmetingen van 
het platform, bouwnummer 697, zijn: 
Lengte o.a. 84,90 m.
Lengte l.l. 80,58 m,

De oplevering is voorzien voor het derde 
kwartaal 2003.

Arklow  Rally
Bij scheepswerf Bijlsma Lemmer heeft 
op 2 maart het 4500 tdw vrachtschip 
Arklow Rally, bouwnummer 699, het 
bouwdok verlaten. Het is het eerste 
schip van een nieuw type, waarvan Ark
low Shipping Nederiand in Rotterdam er 
drie bij Bijlsma bestelde (zie SWZ april 
2001, blz. 32).
Arklow Shipping Nederiand is een volle 
dochteronderneming van het Ierse 
scheepvaartbedrijf Arklow Shipping Ltd. 
en was voorheen bekend als Hanno Ship
ping.

Polar Bright
Op 9 maart is bij Scheepswerf Peters in 
Kampen het vrachtschip Polar Bnght, 
bouwnummer 476, te water gegaan. Het 
is het dertiende schip van het type Potar 
Combi Porter 200 en is bestemd voor 
de Polar Scheepvaartondememing te 
Kampen.

Eurokotter voor Visser
Scheepswerf Visser Den Helder heeft van de firma Kraak & Zonen in Den Helder op
dracht gekregen voor een Eurokotter van hetzelfde type als de voorgaande door Visser 
gecontracteerde Eurokotters. Het worden aHe zusterschepen van de BRA 7 (zie SWZ 
7/8-99, blz. 11).
Het schip krijgt bouwnummer 172 en moet voorjaar 2003 worden opgeleverd.

Tewaterlatingen

Sider Marleen
Op de werf van de Volharding Groep in 
Foxhol vond op 2 februari de tewaterla
ting plaats van het 5000 tdw vrachtschip 
Sider Marleen, bouwnummer 507. Het 
schip wordt gebouwd voor de Italiaanse 
rederij Italship in Napels en is een zuster
schip van de Sider Venus (zie SWZ 
9/1999, blz.8).
Op de dag van het huweli|k van Prins WiV 
lem-Alexander en Prinses Maxima was 
het tijdstip van de tewaterlating zodanig 
gekozen, tussen het burgerlijk huwelijk 
en de kerkelijke inzegening daarvan, dat 
toch op een behoorlijke publieke belang
stelling voor de tewaterlating mocht wor
den gehoopt. Als gelukwens aan het prin
selijk paar werden 2002 oranje 
ballonnen opgelaten.

De tewaterlating van de Sider Marleen (foto: Groot-Obbink, Hoogezand)



Opleveringen

Jayli Chande, Ras B ir en Alkamil
Damen Shipyards Gonnchem heeft vorig 
jaar december drie loodsboten opgele
verd aan de havenautoriteiten in drie ver- 
schillende Afrikaanse landen.

De grootste is de Jayli Chande, bouw- 
nummer 501960, van het type Stan Ten
der 2006 en bestemd voor Tanzania.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
20,30 x 5,65 x 2,90 m; de diepgang 
achter bedraagt 1,70 m,
De romp is van staal, de bovenbouw van 
aluminium.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3412CTTA, van ieder 615 kW bij 2100 
tpm, drijven via Reintjes tandwielkasten, 
type WVS 334, de vaste schroeven aan 
en geven het vaartuig een proeftocht- 
snelheid van 18,5 kn.
Elektriciteit wordt geleverd door twee 
Kohier generatorsets van elk 15 kVA.
Het vaartuig heeft een bemanning van 
twee man en biedt ruimte aan zes passa
giers.

De Ras Bir, bouwnummer 2856, is van 
het type Stan Tender 1504 en is be

stemd voor Djibouti.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
15,25 x 4,40 x 2,16 m; de diepgang 
achter bedraagt 1,30 m.
De romp is van staal, de bovenbouw van 
aluminium.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3306B, van teder 216 kW bij 2200 tpm, 
drijven via ZF tandwielkasten, type 305A, 
de vaste, vierbladige schroeven aan, dia
meter 700 mm, en geven het vaartuig 
een proeftochtsnelheid van 15,5 kn. 
Elektriciteit wordt geleverd door twee 24 
V accusets van elk 200 Ah.
Het vaartuig heeft een eenkoppige be 
manning en biedt ruimte aan vier passa
giers.

De Alkamil, bouwnummer 2857, is be
stemd voor Soedan en is eveneens van 
het type Stan Tender 1504. Er zijn ech
ter enkele verschillen met de Ras Bir:

« romp en bovenbouw zijn beide van 

staal;
•  de motoren zijn MAN diesels, type 

D2866 TE, van ieder 225 kW bij 
2100 tpm.

De verdere gegevens zijn als voor de 

Ras Bir.

Alle drie vaartuigen zijn door Lloyd’s Re
gister geklasseerd, met de notatie: 
*  100 A l SSC Pilot Mono HSC G2, LMC

Metsaborg
Scheepswerf Bijlsma Lemmer heeft op 8 
februari de multipurpose containercar- 
rier Metsaborg, bouwnummer 693, op
geleverd aan Northcoast Shipping te Wil
lemstad op de Nederlandse Antillen.
Het is het derde schip van het type Bijls
ma Trader 9000 voor deze opdrachtge
ver. De Metsaborg is gelijk aan de M-bor- 
gen van Wagenborg (zie de Markborg in 
SWZ 3-97, blz. 40), maar heeft een nog 
zwaardere ijsklasse: IA super.

N H -N oord  en NH -Zu id
Damen Shipyards Hardinxveld heeft op 
15 februari de inspectievaartuigen NH- 

Noord en NH-Zuid, bouwnummers 1543 
en 1544, opgeleverd aan de Provincie 
Noord Holland.
De schepen zjn bestemd voor inspectie- en 
surveywetkzaamheden, het behandelen var 
boeien en het wssen van v tl.
De afrnetngen zijn: L o.a x B mal x H = 12,41 

x 4,09 x 1,75 m, de depgang 1,08 m en de 
krmplijnhoogte boven de waterlijn 2,40 m.

Nola
Koninklijke Niestem Sander heeft op 15 
februari, vijf weken na de tewaterlating 
op 11 januari, het vrachtschip Nola, 
bouwnummer 909, overgedragen aan 
Wijnne & Barends. Het is het tweede 
schip uit een serie van vier VHC {Very 
High Cubic) schepen die de rederij bij de 
werf bestelde.
Het eerste schip van de serie, de Nora, 
zal binnenkort in SWZ worden beschre-

De vaartuigen zijn uitgerust met een Votvo 
Penta dieselmotor, type TAMD 41 H, van
194 kW bij 2500 tpm. Deze dnjft via een ZF 
tandwielkast een vaste Promarin schroef 
aan, diameter 700 mm, en leverde op de 
proeftocht een snelheid van 8,9 kn.
Een Triton generatorset levert 11 kVA. 
De verdere uitrusting omvat o.a. een 
elektrisch aangedreven dwarsschroef in 
het voorschip, stuwkracht 80 kgf, en een 
knikarmkraan op het achterschip.

Zijaanzicht NH-Zuid.
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Mimi
Moonen Shipyards in 's Hertogenbosch 
heeft op 4 maart het motorjacht Mimi, 
bouwnummer 174, opgeleverd.
Het schip, van het type Moonen 84, 
heeft als afmetingen:
Lengte o.a. 25,50 m.
Lengte w.l. 23,00 m.
Breedte mal 6,20 m.
Diepgang, 50% beladen 1,85 m.
Waterverplaatsing max. 115 t.
Het schip heeft een stalen romp en een 
aluminium bovenbouw.

Op het hoofddek ligt voorop het ruime 
stuurhuis, met extra zitaccommodatie 
voor gasten, daarachter aan BB de kom
buis en aan SB de eethoek, naar achter 
overlopend in de salon. De flybridge 
heeft ruime zitgelegenheid ■ met bar en 
grill - in de open lucht en biedt verder 
plaats aan een tender en een jet ski. 
Onderdeks bevinden zich vier tweeper
soons hutten met eigen toiletunits, alsme
de achter de machinekamer de accom
modatie voor twee bemanningsleden.



Rederijnieuws

De 145 meter lange Rima S had na een 
aanvaring ernstige schade opgelopen en 
werd op 24 januari door de kapitein op 
de Tunesische kust bij Cape Bon aan de 
grond gezet om zinken te voorkomen. Al
le bakboord dubbelebodemtanks waren 
lekgeslagen en in drie van de vier ruimen 
stond water. Door een lekkende bunker- 
tank stond er in de ruimen 2 en 4 eer 
dikke laag olie. Deze werd door de ber
gers met een skimmer verwilderd en om 
milieuverontreiniging te voorkomen werd 
de zware olie van de lekke tank overge
pompt naar een intacte tank. Om het 
schip vlot te krijgen waren reparaties aan 
huid en tanktop noodzakelijk. Het werd 
een race tegen de klok omdat er storm 
op komst was. De Rima S werd op 6 fe
bruari, ondanks het slechte weer, vlot 
gebracht door de SmitWijS zeesleper 
Typhoon en werd op 8 februari te Malta 
weer aan de eigenaren overgedragen.

Op 2 februan liep de met hout beladen 
Kodima vast op de Engelse kust. De En
gelse autoriteiten gingen te werk volgens 
het “national response plan” om schade 
aan het milieu door de 500 ton brandstof 
aan boord te voorkomen. Ondanks zware 
storm slaagden de bergers er na twee 
weken in om het schip vlot te brengen.

met behulp van de Sigyn van Svitzer en 
de Battleaxe van Wijsmuller Marine Ltd.

In de Zutd-Chmese Zee was in dezelfde 
periode een LPG-tanker gezonken waar
bij twee ladingtanks waren losgebroken. 
De ronddrijvende tanks bevatten elk 300 
m3 vloeibaar gas, en bij lekkage zouden 
zou dit een gaswolk van ruim een miljoen 
m3 kunnen veroorzaken. Via het kantoor 
van Wijsmuller Perdana Salvage in Singa
pore konden de tanks op sleeptouw wor
den genomen door een sleepboot van 
Svitzer Wijsmuller.

Intussen waren bergers van Wijsmuller m 
Singapore bezig met het tossen van de 
lading van een gezonken schip. De 65 
meter lange Duyen Phat 1 ligt op 16 me
ter diepte. Na afronding van het tossen 
van de lading zal ook dit schip vlot wor
den gebracht.

De Chinese bulkcarrier Yong A Cheng 
liep vast op de rivier Parana in Argentinië. 
Het eerste weekend van februari is dit 
met graan volgeladen schip vlot ge
bracht door de 100 ton sterke sleper Al
batros III van Wijsmuller.

In de nacht van 26 op 27 februari werd 
hulp verleend aan de sleepboot Kronos. 
Deze had boven de Waddeneilanden zijn 
sleep verloren en de sleepdraad in de 
schroef gekregen. De Kronos werd door 
de kustwachtsleepboot Waker onder 
moeilijke omstandigheden geassisteerd 
en is diezelfde nacht onder de hoede van 
een bergingsploeg van Wijsmuller in Den 
Helder afgeleverd.
De losdrijvende sleep, een 42 meter lang 
casco van een nieuw vissersvaartuig, 
werd door de sleepboot Noordgat met 
behulp van de snelle bergings-/reddings- 
boot Tempest van Wijsmulter's partners.

Jo Tankers bestelt tanker 
in Japan.
Bij de Kitanihon Shipbutlding Co. in Japan 
heeft Jo Tankers een chemtcaltentanker 
van 25.000 tdw besteld, met een optie 
voor twee identieke schepen.
De afmetingen zijn: L o.a. x. B x Dg =
159.00 x 25,00x10,40 m.
Het schip krijgt 28 volledig gesegregeer
de, roestvrijstalen ladingtanks, met een 
inhoud van 30.900 m3.
Oe snelheid zal ongeveer 15 kn bedra
gen.
De oplevering is gepland voor mei 2003; 
onder welke vlag het schip dan in de 
vaart za! komen is nog niet bekend.

Verder heeft Jo Tankers 8jarige tijdchar- 
ter contracten afgesloten voor twee che- 
micaliëntankers van 19.500 resp.
25.000 tdw, met een optie voor aan
koop.
Ook deze schepen krijgen 28 roestvrij
stalen ladingtanks.
Zij worden eveneens in Japan gebouwd 
en zullen in het eerste resp. het tweede 
kwartaal van 2003 worden opgeleverd.

de rederij Noordgat op Terschelling, on
danks de slechte weersomstandigheden 
vastgemaakt en op sleeptouw genomen. 
Dit object werd met assistentie van een 
bergingsploeg van Wi|smuller afgemeerd 
in Eemshaven.

Bedrijfsnieuws

Nederlandse V O S TA  combineert baggeractiviteiten met Duitse LM G .
Duitse industriële groep NordGB.
Een bundeling van activiteiten leek dan 
ook een logische ontwikkeling te zijn.

De zusterbedrijven Vosta Amsterdam en 
LMG Lübeck, beide actief als ontwerpers 
en leveranciers van baggerapparatuur, 
hebben de al bestaande samenwerkings- 
banden nog nauwer aangehaald. Per 1 
februan 2002 vormen Vosta B V. en de 
afdeling Marine Technology van LMG Lu- 
beck samen een bedrijf onder de naam 
Vosta LMG Dredging Technology. Hier
mee is deze combinatie wereldwijd me
teen een van de grootste ingenieurs- en 
projectgroepen op het gebied van bag
gerapparatuur.
Het in Amsterdam gevestigde Vosta

houdt zich nu ruim acht jaar bezig met 
project- en engineenngactiviteiten ge
richt op de (internationale baggerindus
trie. Het bedrijf ontstond in 1993 door 
de samenvoeging van Stapel bv, een 
werkmaatschappij van Koninklijke Volker 
Wessels Stevin en Machinefabriek Vos & 
Zonen. In 1995 kwam Vosta in handen 
van Krupp Fordertechmek. waartoe in
middels ook het Duitse LMG (Lübecker 
Maschinebau GmbH) in Lübeck behoor
de. Na een fusie tussen Krupp en de 
Thyssengroep kwamen de aandelen van 
Vosta en LMG GmbH in handen van de

Vanuit de holding NordGB werd het plan 
opgevat de proiecten engineeringactivi- 
teiten van LMG en Vosta samen te voe
gen tot één sterk project- en ingenieurs
bureau, met een Nederlandse vestiging 
(tevens hoofdkantoor) in Amsterdam en 
een Durtse vestiging te Lübeck.
De machinefabriek en nog wat aanver
wante activiteiten worden onder de 
naam LMG GmbH zelfstandig voortgezet 
vanuit Lubeck. De fabricage van compo

nenten en indien nodig, de bouw van 
complete baggerinstallaties voor Vosta 
LMG kan hier worden ondergebracht. 
Vosta LMG heeft circa 100 medewer
kers, van wie er 70 werkzaam zijn in Lu
beck en 30 in Amsterdam.
Het bedrijf verwacht een jaaromzet van 
rond de 50 miljoen euro en beschikt te
vens over een goedgevulde orderporte
feuille voor de komende jaren.
De Nederlandse vestiging en het hoofd
kantoor van Vosta LMG bevinden zich 
aan de Amsterdamse Klaprozenweg 75, 
aan de Noordelijke IJoever.

Februari topmaand voor Wijsmuller Salvage
Voor Wijsmuller Salvage, onderdeel van 
Svitzer Wijsmuller, was februari een ex
treem drukke maand. In Tunesië, Enge
land, Singapore, Argentinië en Nederland 
werden zeven bergingen succesvol afge
rond.



Van Dam Marine Contracting B.V. in Rozenburg (Z-H) 

is een ingenieursbureau, voor de Offshore en Maritieme Industrie, 

gespecialiseerd in nieuwbouw en verbouwingen van mobiele 

offshore eenheden en schepen.

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

Constructeur Scheepsbouw m/v

Werkzaamheden:
- Ontwerpen en berekenen van scheepsconstructies
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies
- Concept engineering / detail engineering

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

Ansys/Staad)
- Technisch inzicht en creatief in het vinden van 

oplossingen

Mechanical / Piping Engineer m/v
Werkzaamheden:
- Ontwerpen van Voortstuwingsinstallaties
- Ontwerpen van Leidingsystemen
- Opstellen van Plotplans
- Het maken van Specificaties en Bill of Materials

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

Autocad Tekenaars Constructeur Offshore/Scheepsbouw m/v
Werkzaamheden:
- Het maken van Detail Constructie /Werkplaats - 

tekeningen
- Het opstellen van MTO's

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

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

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

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

Van Dam Marine Contracting B.V.
Postbus 1110 
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager
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Voyage data recorders: what is 
needed to com ply?
The IMO deadline fo r fitting new ships with Voyage Data Recorders (VDR) is only three months away. After July 1, 2002, all 
passenger ships, and all new cargo ships of 3,000 g rt and upwards must be fitted with an approved VDR. Sperry Marine (a 
business unit of Northrop Grumman Corporation), one of the pioneering companies in VDR technology, recently published an 
educational booklet ("A Practical Guide to Voyage Data Recorders"). The 28-page book is loaded with useful information on 
VDR technology, international standards, carriage requirements, interfacing, commissioning and installation. The following 
extracts are reprinted with permission from Sperry Marine. Readers may request copies of the book by emailing craig. wil- 
son@litton-marine.com. You may also find a wealth of information on VDR carriage requirements at www.sperry-marine.com.

V D R  Carriage Requirements
VDR carriage requirements are spelled out in 
IMO Resolution A.861 (20), "Standards for 
Shipborne Voyage Data Recorders.”
To assist in casualty investigations, ships, 
when engaged on international voyages, sub
ject to the provisions of regulation 1.4, shall 
be fitted with a Voyage Data Recorder (VDR) 
as follows:
* Passenger ships constructed on or after 1 

July 2002.
* Ro-ro passenger ships constructed before 

1 July 2002, not later than the first annual 
survey after 1 July 2002.

* Passenger ships, other than ro-ro passen
ger ships, constructed before 1 July 2002, 
not later than 1 January 2004.

* All ships other than passenger ships of
3,000 gross tonnage and upwards con
structed on or after 1 July 2002.

The VDR required by this regulation must

meet performance standards that are not in
ferior to those adopted by the IMO, and must 
be type approved in accordance with proce
dures spelled out in IMO A.861 (18). 
Administrations may exempt ships, other than 
ro-ro passenger ships, constructed before 1 
July 2002 from being fitted with a VDR where 
it can be demonstrated that interfacing a VDR 
with the existing equipment on the ship is un
reasonable and impracticable.
The IMO Marine Safety Committee is conduct
ing a feasibility study to ascertain the practi
cality of extending the VDR carriage require
ment to all existing cargo ships subject to the 
SOLAS Convention. The study will be finalized 
by January 2004.
EC directive 1999/35/EC, adopted 29 April 
1999, requires that all ro-ro ferries or high
speed craft engaged on a regular service in 
European waters (domestic or international) 
be fitted with a VDR after 31 January 2003.

For ships on international voyages, the IMO 
regulations take precedence, if they require 
an earlier compliance date.

IMO Deadlines

ShipType New Construction Existing
Passenger 1 July 2002 1 January 2004
RoRo 1 July 2002 1 July 2002
Passenger
All others over 1 July 2002 Not applicable at
3,000 grt this time

European Union fitting requirements
(Domestic and International)

ShipType New Construction Existing
Rofio 1 February 2003 1 February 2003
Passenger
High-Speed 1 February 2003 1 February 2003
Craft

Fig.1. Lay-out of 
VDR Shipboard 
Equipment.
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Shipboard Equipment
Detailed performance requirements for ship
board VDR equipment are contained in IEC 
61996, published by the International Elec
trotechnical Commission in August 2000.
The performance standards state that the 
VDR must continuously maintain sequential 
records of preselected data items relating 
to status and output of the ship's equipment 
and command and control of the ship. The 
VDR must be able to record data from the 
ship’s navigation sensors, bridge radars, 
rudder and engine orders, main alarms, 
wind instruments, outside openings and inte
rior watertight and fire doors, as well as 
voice recordings from the ship's conning 
station and VHF audio.

Data must be stored into a protective mem
ory capsule that has been hardened to with
stand extreme fire, shock and water pres
sure conditions. The data capsule must be 
brightly coloured and fitted with an appropri
ate device to aid in its location and retrieval.
If the shipowner so desires, the recorded in
formation may be downloaded for analysis 
or playback, so long as the download does 
not interfere with the data recording func
tion. This feature makes the VDR a useful 
management tool for shipowners.

In general, there are three basic functional 
parts of a shipboard VDR system. They are:

1. One or more sensor interface and condi
tioning modules, which accept signals 
from the various shipboard systems and 
sensors, and convert the data into a for
mat that can be recorded by the VDR.

2. A data acquisition and recording module, 
which receives, processes and stores da
ta from the interface unit (or directly from 
the sensors themselves).

3. The protective memory capsule, which 
contains the final recording medium.

In some cases, it may not be necessary to 
have separate sensor interface modules. 
Data inputs may go straight into the data ac
quisition/recording module, which can be 
equipped with internal signal conditioning de
vices.
In addition, the VDR system will include a 
power supply and dedicated reserve power 
source, as well as all necessary cabling to 
connect the various components. The IEC 
requirements state that the audio acquisition 
and storage to the protective memory cap
sule must operate continuously for at least 
two hours following a mains power failure.

Interfacing
IMO Resolution A.861 (20) states that the

VDR must record the following data sets, as 
a minimum.
* Date and time.
* Latitude and longitude.
* Speed through the water or over the 

ground.
* Ship's heading.
* Bridge audio recorded from one or more 

microphones positioned on the bridge.
■ VHF communications audio.
* Radar display.
* Depth beneath the keel.
* Status of all IMO mandatory alarms on 

the bridge.
* Rudder order and response.
* Engine order and response, including 

bow and stern thrusters if f itted.
* Hull openings (doors) status.
* Watertight and fire door status.
* Wind speed and direction, if fitted with 

suitable sensors.
* Accelerations and hull stress, if fitted with 

suitable sensors.

Interfacing with the ship's sensors and sys
tems typically requires a combination of seri
al, digital and analog inputs. Most navigation 
sensors and marine electronics equipment 
are capable of outputting data in the NMEA 
0183 protocol. The newer IEC 61197 proto
col provides a robust bi-directional interface 
among multiple transmitters and multiple re
ceivers. This standard has just been re
leased, and has not been widely implement
ed by marine electronics manufacturers. 
Many other shipboard systems, such as wa
tertight and fire door sensors and alarms, 
use proprietary interfaces, and outputs from 
these systems will need to be converted into 
a usable format before recording.
Depending on the ship’s configuration, it 
may be desirable to feed all of the data input 
cables directly into the bridge data acquisi
tion unit, or to have all the cables routed first 
into a remote sensor interface unit, with a 
single data cable running up to the data ac
quisition unit.
Installation will be easier on a newbuildmg, 
since cables can be run during the construc
tion process. Retrofits will be more difficult. 
In many older ships, interfacing with installed 
systems and sensors may present a chal
lenge, since some of these systems (e.g., 
fire doors and watertight doors) were not de
signed to support data output to a VDR. Of
ten it is necessary to go back to the original 
equipment manufacturer to get data output 
specifications.
Every VDR installation will be different, and it 
is important for the shipowner to understand 
all of the projected costs of installation, in
cluding labour and materials for the VDR, in
terfaces and cabling. Typically, a VDR retro

fit installation will take at least a week. It can 
be performed in port or underway.
The shipboard VDR must be certified by a 
qualified service engineer at the time of 
commissioning. It must also be recertified 
annually on or before the anniversary date of 
the original installation.

W ho Owns V D R  Data?
At the 47th session of the IMO Subcommit
tee on Safety of Navigation (2-6 July 2001) 
draft guidelines for voyage data recorder 
(VDR) ownership and recovery were agreed. 
Under the draft guidelines the shipowner 
owns the VDR and its data. Recovery of a 
VDR after an accident is conditional on the 
accessibility of the unit and its data.
During an investigation, the investigator will 
have custody of the data. Responsibility to 
arrange download and read out of data will 
be undertaken by the investigator, who will 
keep the shipowner fully informed. A copy of 
the data must be provided to the shipowner.

Beyond the 'Black Box'
The VDR provides a wealth of data, which 
can be used to analyze equipment perfor
mance, enhance crew training and improve 
management practices. The VDR data can 
also facilitate investigation of 'near misses’, 
minor collisions when maneuvering in a re
stricted harbour or cargo damage during 
heavy seas. The VDR recorded data will be 
extremely useful in settling insurance 
claims. It will improve safety at sea by help
ing to identify mistakes and adopt remedial 
policies to avoid them in the future.

In order to maximize its usefulness as a 
fleet management tool, the VDR can be 
linked with the ship’s satellite communica
tion terminal, for automatic downloading of 
VDR data at specified intervals or on de
mand to shore offices. The availability of 
VDR data from a ship in distress may be a 
tremendous aid to search and rescue au
thorities and shoreside response teams, 
yielding valuable and timely information that 
will help in SAR efforts, arranging for sal
vage assistance or providing technical as
sistance from shoreside technical experts. 
The VDR can be interfaced with other ship
board computer systems for storing and 
utilizing recorded data. In this way, VDR da
ta can be monitored in real-time on tailored 
graphic screens or played back for analysis 
of vessel and equipment performance. The 
playback function can provide a valuable 
tool for scenario-driven crew training. For 
instance, the master can play back a partic
ular harbour approach or maneuvering situ
ation with an eye to identifying shortfalls 
and improving watchstanding practices.
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De MARS-reports zijn een initia
tief van “The Council of Wie 
Nautical Institute''. De rapporten 
worden vrijwillig opgemaakt en 
verzonden door gezagvoerders 
van schepen en door andere au
toriteiten die kleine ongelukken 
of nearmisses’ meemaken.

M A R S  200131
Instructions on Charts 
Should lie Followed
Own ship was a bulk carrier drawing 
17.7m, heading up the southern North 
Sea bound for Rotterdam and using the 
Sandettie Deep Water Route. The 
Coastguard was broadcasting our posi
tion at half hourly intervals.
Soon after 2000, a vessel, also proceed
ing in a northerly direction, called me up 
to ask me my course. He did not know 
my ship's name, so he cannot have been 
listening to the Coastguard broadcasts. 
During the course of a long conversa
tion, I advised him that, at his draft of 
11.7m, he should cross my stem and 
not proceed into the Deep Water Route, 
as he was not entitled to do so.
He announced that he would overtake on 
my port side. I again tned to tell him to 
obey the Deep Water Route instructions 
and he again told me that he would over
take on my port side. Dover Coastguard 
then called him and attempted to stop 
him carrying out his intention and also 
questioned his choice of the Deep Water 
Route.

The impression he gave us was that he 
did not understand a word of what he 
was being told. Despite all this, he contin
ued to overtake and passed approxi
mately 3 - 4 cables down my port side 
and then crossed ahead of me at just 
over one mile.
It seemed that he had no idea of the 
notes relating to the Deep Water Route. 
Perhaps it is time a minimum draft of say 
16m is printed in the Deep Water Route 
on the charts and then the Coastguard 
can chase out those vessels who are 
well below this draft,

Unauthorised access to 
enclosed spaces
Lessons can be learned from an unusual 
and tragic incident involving the death of 
two security service personnel conduct
ing a ship search at the Port of 
Londonderry, Northern Ireland.
The ship was fully laden with a cargo of 
coal at the time of the search. The cargo 
holds had not been ventilated and the 
Master was engaged in port arrival for
malities. As part of the search operation 
two security personnel entered the No. I 
cargo hold via an access hatch, unfortu
nately without testing the atmosphere 
and certainly without wearing breathing 
apparatus sets. Both men succumbed to 
the rare atmosphere and fell whilst de
scending the hold ladder. A third mem
ber of the search team attempted a res
cue operation, again without proper 
equipment being used, and he too fell. 
The master and ship's officers were then 
contacted and the hatch cover opened

and a rescue operation mounted. 
Unfortunately, only one of the three secu
rity personnel affected survived the inci
dent.
Whilst this incident is unusual, ships arriv
ing in port are frequently boarded by vari
ous individuals with authority to search 
for stowaways, undeclared goods, nar
cotics or other contraband. The chances 
of these personnel having knowledge of 
the dangers of entering an enclosed 
space or in fact the particular hazards in
volved with the cargo being carried at 
the time, are slight. The following recom
mendations are therefore made:
• Access hatches to cargo 

holdsAanks with an atmosphere in
capable of sustaining life should be 
closed and, if at all possible, locked 
on arrival in port;

•  Clear notices, designed to discour
age anyone from entering the en
closed space without proper equip
ment and authorisation, should be 
displayed at such access points;

• The Master and /  or duty officer re
sponsible for meeting shoreside 
personnel likely to wish to search 
the ship must make it absolutely 
ciear at the first opportunity that en
closed cargo spaces are not to be 
entered until properly ventilated or 
unless proper breathing apparatus 
is worn;

• Breathing apparatus and spare bot
tles carried onboard must be opera
tional and fully charged at all times 
and must, of course, be ready for 
immediate use.

M A R S  200132 
Depletion o f  Oxygen
A barge was to be used to store sand, 
cement and bentonite at a construction 
site. Prior to being loaded an inspection 
of the barge took place. It was required 
to undertake periodical checks of the hull 
to control water accumulation. A worker 
was asked to enter the hull and to per
form the first inspection. Unfortunately, 
as a result of intensive corrosion 
processes, a significant decrease of oxy
gen concentration inside the barge had 
occurred. The man who entered the 
barge hull was almost suffocated from 
lack of oxygen. Only the curiosity of a fel
low worker instigated a search and he

was rescued. Even two hours after the 
accident, oxygen concentration inside 
the hull of the barge was still less than 
the required minimum. When corrosion 
displaces the oxygen, there is a danger 
of asphyxiation.
Unconsciousness or death may result 
very rapidly when there is little or no oxy
gen, and there is no warning effect. 
Confined spaces where there may be a 
deficiency in oxygen must always be ven
tilated before entering, the air tested and 
breathing apparatus worn.
Such accidents must be prevented 
through providing workers with a proper 
air measurement device. Breathing 
equipment must also be available for res
cue operations. Normal gas masks give 
no protection against oxygen deficiency. 
Workers must be properly warned of the 
danger.

Switchboard Casualty - 
Lesson Learned
Earlier this summer a large US Flag pas
senger/vehicle ferry experienced a cata
strophic failure of its main electrical 
switchboard. Two sections ol the switch
board which housed breakers to various 
loads, lighting and distribution panels 
were effected. Bus bars, circuit break
ers, their supporting systems, switch
board framing, bus insulating support 
members, and cabling were extensively 
destroyed. Although the damage was 
limited to the switchboard, repair esti
mates exceeded one million dollars while 
lost revenues due to the vessel's unavail
ability are anticipated to be significantly 
higher. Fortunately for the passengers 
and crew of this vessel the casualty was 
handled effectively. No one was injured 
and switchboard damage was localised. 
The exact cause of the casualty has not 
been identified. Investigators associated 
with the case believe the destruction of 
the bus bars and components may have 
been caused by a high voltage arcing sit
uation or due to extensive electrical 
shorting between various buses of the 
threes ha se 440-volt system. Several cir
cumstances may have occurred; a 
flashover between switchboard compo
nents possibly due to the accumulation 
of contaminates and moisture on insulat
ing surfaces; a failure in the insulation re
sistance and dielectric strength of insu

H



lated assemblies; a conductive object 
falling on to the bus bars or terminals; a 
failed connection creating a series arc; 
any of these circumstances could lead to 
the development of an arching or short
ing condition.
This casualty serves as a reminder for 
vessel operators to recognise the need 
for routine switchboard maintenance, in
spection and out of service procedures. 
Dirt, dust, moisture and foreign objects 
such as banding or forgotten tools and 
fasteners all present hazards when per
mitted to accumulate or remain in switch
board assemblies. Deposits of dirt with 
or without the presence of moisture on 
dielectric materials and switchboard 
components may result in the formation 
of creepage paths and eventually con
tribute to flashover. Moisture, and in 
some cases high humidity, can cause 
losses in insulation resistance. Vibrations 
developed by engineering equipment, 
propulsion and auxiliary engines can also 
contribute to the loosening of fasteners 
effecting various components of the 
switchboard, its breakers, monitoring 
and control equipment.
Loose or dirty connections resulting in 
high resistance paths on electrical con
ductors are capable of developing 
tremendous amounts of heat which 
could lead to fire or the breakdown of 
nearby insulating material, associated 
losses of insulation resistance and the 
melting of joints and resultant series 
arching, Sparks and contamination cre
ated by series arching or by conductive 
objects falling on conductors can devel
op into cross conductor, phase to phase 
arcing with current values exceeding ten 
thousand amperes, producing tempera
tures between three and six thousand 
degrees Celsius. This type of arching is 
capable of causing extensive damage in 
a matter of seconds.

Vessel owner and operators are encour
aged to examine their switchboard sys
tems, related maintenance and vessel 
lay up routines in accordance with their 
safety management system procedures. 
Any work performed on switchboards 
and other electrical distribution systems 
should follow manufacturer’s recommen
dations or other well established docu
mented and approved procedures. 
Operators should examine their lay up 
procedures to ensure that these activi
ties include methods that prevent the for
mation of condensation within switch
boards, distribution panels, motor 
controllers, and other electrical equip 
ment. tt is also recommended that oper
ators consider utilising or employing 
thermographic imaging services to iden
tify potential trouble spots as a preventa
tive measure or when the securing of 
electrical power and isolation of switch
boards impedes routine vessel service.

General Guidelines for Switchboard 
Maintenance
Any substantial switchboard mainte
nance should take place towards the 
ends of shipyard and maintenance peri
ods to minimise the réintroduction of dirt 
dust and debris. All electrical power 
should be de-energised, tagged and 
locked out in accordance with estab
lished procedures. Access covers and 
enclosures should be removed and all 
assemblies should be hand cleaned with 
a dry lint free cloth and norHnetallic 
brushes. Special attention should be giv
en to insulating surfaces. Highpowered 
vacuums should be used to remove all 
loose debris. Compressed air should be 
avoided to prevent forcing dust and cont
aminates into other components. Further 
cleaning may be achieved by using ap 
proved solvents. Contacts in circuit 
breakers, contactors, relays, rheostats

and other switching equpment should be 
cleaned of all dirt and inspected. 
Genera#y all the components of the 
switchboard should be examined for 
cracks, defective plating, frayed wires, 
burned insulation, and general overall 
condition. Cable, connections and com
ponents should be touched and handled, 
mechanical and electnc connections 
shaken to ensure tightness and that me
chanical parts are free to function. Loose 
connections and damaged insulation 
should be repaired or replaced.

Other Inspection Items
• bus-work supports and fasteners, to 

ensure tightness;
• frame grounding cable, for tight con

nections;
• insulating matenals/creepage sur

faces, clean, intact/retape taped 
bars as needed, repaint Glyptal coat
ed surfaces as needed;

• ventilation fins of rheostats and resis
tors, clean;

• fuses and clips, right size and tight;
• switches, levers, knobs, present and 

all in good condition;
• breakers, open and close at least 

four times, ensure shafts linkages 
and other mechanical parts operate 
freely;

• lubricate appropriate components, 
do not over lubricate;

• cables and bundles; secure, no abra
sive contacts;

• grab rods and rails; in position and 
secure;

• insulating matting; always in place;
• device labelling, as correct;
• structural integrity of enclosures, 

drip proof covers and shields in 
place, latches and locks operating;

This material is provided for information
al purposes only. It is not intended to re

place any existing shipboard operational 
practice or procedure. Work performed 
on electncal equipment presents serous 
hazard to life and limb and should not oc
cur unless all safety precautions have 
been taken. Vessel personnel are ad
vised to contact their shoreside engi- 
neenng and operational staff for techni
cal support prior to performing any work 
on switchboard equipment.
Questions or comments pertaining to 
this information may be directed to Mr. 
Ken Olsen of the USCG Headquarters, 
Office of Investigations and Analysis, at 
202.267.1417 or 
kolsen@comdt.uscg.mil.

If you have experienced any incident 
which you think may be of interest to oth
ers please send details, including your 
name and a contact address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Dive, 
Felixstowe, Suffolk IP11 9TL, UK. E-mail 
address: mars@riautinst.org.

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

The Council of the Nautical Institute 
gratefully acknowledge the sponsorship 
provided by: The North of England P&l 
Club, The Swedish Club, The UK P&l 
Club, Det Norske Veritas, The Marine So
ciety, The Britannia P&l Club, The Journal 
Safety at Sea International.
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Tabel 1 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2001

Verschil to.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 Zuid Korea [11 40 1.123.158 38 994.719 497 30.253.803 15.996.057 -  10 _ 468.419
2 Japan [2] 81 1.308.253 102 2.054.828 477 20.761.978 11.096.023 + 22 + 715.221
3 China [3] 25 221.548 78 1.397.369 340 7.407.637 4.765.747 + 33 + 1.024.729
4 Italië [4] 4 87.333 11 115.180 70 2.210.178 2.357.798 + 5 + 3.511
5 Duitsland [6] 13 315.817 11 193.571 97 2.087.953 2.018.185 -  3 - 160.911
6 Polen [5] 14 246.000 8 53.927 125 2.535.475 2.016.406 -  7 - 180.061
7 Kroatië 18] 1 24.570 3 42.824 51 1.544.550 1.063.991 + 1 + 18.720
8 Roemenië [9] 3 37.177 3 22.704 104 844.814 896.482 + 1 - 7.244
9 Spanje [12] 8 24.039 21 197.311 99 850.303 883.789 + 7 + 159.710

10 Frankrijk 110] 2 2.420 0 0 20 667.319 862.892 -  3 - 2.683
11 Nederland [11] 15 113.170 17 118.700 191 554.528 824.107 -  5 - 35.876
12 Finland [7] 3 309.136 0 0 10 614.252 761.765 -  3 - 309.350
13 United S.A. [13] 6 16.820 13 69.410 57 1.055.850 760.265 + 11 + 61.013
14 Denemarken [18] 3 71.912 8 290.950 18 853.511 589.845 + 5 + 219.038
15 Taiwan [14] 6 66.670 5 86.124 34 906.073 550.682 + 2 + 12.849
16 Rusland 115] 2 6.131 6 30.625 78 350.780 471.876 -  1 - 4.789
17 Singapore [16] 6 26.836 4 5.610 56 316.343 390.360 + 2 - 10.766
18 Oekraine [17] 0 0 0 0 30 435.807 371.501 0 - 18
19 Turkije [19] 13 77.635 13 74.694 57 266.516 338.770 + 3 + 359
20 Noorwegen [20] 7 23.696 6 30.453 28 148.059 219.626 -  6 - 33.649

Tabel 2 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2001

Verschil to .v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LNG tankers 1 83.402 7 503.486 50 4.970.827 3.731.863 + 5 + 350.409
LPG tankers 7 86.273 4 35.380 41 875.657 774.043 -  4 - 58.112
Chemicaliëntankers 19 203.848 58 834.659 260 4.834.088 4.191.364 + 36 + 610.988
Olietankers (crude) 10 368.074 30 1.006.288 275 25.457.512 9.484.749 + 20 + 640.558
Productentankers 19 153.994 20 360.860 121 2.846.993 2.074.115 -  3 + 183.140
Tankers overig 1 4.598 3 28.800 8 89.200 96.260 + 2 + 24.660

Droge bulkschepen 34 636.296 56 882.321 338 11.968.257 5.712.337 + 21 + 210.541
Droge bulk/olieschepen 0 0 0 0 2 130.000 65.000 0 0
Droge bulk, zelflossend 1 19.494 0 0 0 0 0 -  1 - 19.494
Droge bulk, overig 2 25.460 1 4.730 11 291.310 164.367 -  1 - 26.600

Vrachtschepen 25 174.462 25 178.842 280 2.055.637 2.139.308 -  11 _ 98.441
Pass./Vrachtsc hepen 0 0 0 0 7 25.616 42.577 + 1 + 204
Containerschepen 56 1.397.722 46 1.235.520 393 14.546.508 10.201.493 -  20 - 410.745
Koelschepen 1 10.811 0 0 6 70.400 89.750 -  1 - 9.750
Ro-ro vrachtschepen 6 152.321 6 148.366 62 1.898.354 1.357.894 0 - 12.757
Pass./ro-ro vr.schepen 8 170.396 14 156.455 73 1.157.442 1.181.844 +■ 4 - 62.383
Cruise schepen 3 393.395 1 10.164 44 3.352.177 4.284.737 -  3 - 422.573
Overige pass.schepen 8 18.498 5 34.440 38 47.506 169.931 -  3 + 12.018
Overige droge lading 1 6.615 0 0 6 80.538 93.536 -  1 - 6.615

Subtotaal 202 3.905.659 276 5.420.311 2015 74.698.022 45.855.168 + 41 + 905.048

Visserij vangschepen 22 45.119 17 45.028 189 148.753 468.151 -2 1 _ 23.636
Overige visserij schepen 7 17.730 1 7.984 9 7.311 32.064 -  4 - 5.096
Offshore bevoorrading 11 64.654 18 137.602 110 287.198 767.350 + 8 + 68.617
Overig offshore 0 0 1 2.495 14 23.505 69.250 + 2 + 7.589
Research 0 0 2 4.500 16 100.673 191.539 + 2 + 3.825
Slepen/duwen 22 26.859 34 53.485 246 84.646 384.367 + 10 + 13.166
Baggeren 1 42.000 7 139.030 27 208.456 363.581 + 4 + 54.745
Overig 11 67.678 12 67.016 69 227.148 439.716 + 5 - 17.410

Subtotaal 74 264.040 92 457.140 680 1.087.690 2.716.018 + 6 + 101.800

Totaal generaal 276 4.169.699 368 5.877.451 2695 75.785.712 48.571.186 + 47 + 1.006.848



W o rld  S h ip b u ild in g  S ta tis tic s  D ecem ber, 2001
Na een teruggang in het derde kwartaal, 
is het wereldorderboek in het vierde 
kwartaal weer flink gestegen en had per 
31 december 2001 een omvang die na
genoeg gelijk is aan die per 30 juni 
2001: 2695 schepen met 48.751.186 
egt en 75.785.712 gt; dat is 47 sche
pen, 1.006.848 egt (2,1%) en 
2.204.663 gt (3,0%) meer dan eind vo
rig kwartaal.

De opleveringen waren: 276 schepen 
met in totaal 4.169.699 egt en 
6.084.861 gt; dat is 2 schepen, 
110.255 egt (0,3%) en 780.825 gt 
(11,3%) minder dan in het voorgaande 
kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen aanzienlijk ho
ger dan in het voorgaande kwartaal: 368 
schepen, met in totaal 5.877.451 egt en 
8.981.475 gt; dat is 133 schepen, 
2.367.117 egt (67,4%) en 3.346.199 gt 
(59,4%) meer dan in het voorgaande 
kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moet 
ruim 50% van de orderportefeuille (25,1 
miljoen egt) in 2002 worden opgeleverd, 
circa 35% (17,2 miljoen egt) in 2003 en 
de rest (6,2 miljoen egt) in 2004 of later.

Voornaamste winnaar qua omvang van 
de orderportefeuille was China met een 
winst van meer dan een miljoen egt. Ver
der ging Japan er met meer dan
700.000 egt op vooruit; ook Denemar
ken en Spanje wonnen meer dan
100.000 egt.
De verliezers waren vooral Zuid Korea 
(dat bijna een half miljoen egt achteruit 
ging), alsmede Finland, Polen en Duits
land.
De cijfers voor de Top 20’ scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil
lende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt met 824.107 egt op de 
wereldranglijst de 1 l e plaats in (onveran
derd; tussen haakjes de positie in het vo- 
nge kwartaal). Naar gt gemeten staat 
Nederland met 554.528 gt op de 15' 
plaats (14e) en naar aantal schepen in 
opdracht met 191 stuks op de 4 ' plaats 
(onveranderd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Ne
derland met 113.170 egt de 7e (9*) 
plaats in, met 69.582 gt de 10' (14e) 
plaats en naar aantal schepen met 15 
stuks de 4e (gedeelde 4e/5e) plaats.

Er waren 17 nieuwe opdrachten met
118.700 egt en 71.697 gt. Hiermee 
staat ons land op de 7C (6e) plaats naar 
egt, op de 9e (6e) naar gt en op de 5° (4e) 
plaats qua aantal schepen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de 
opgeleverde schepen en ontvangen op
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order
portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com- 
pensated gross tonnage, orderporte
feuille bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouw
de kwartaal en (tussen haakjes) in het 
voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Vergelijking 2001 - 2000
Warneer we de cijfers per einde 2001 
vergelijken met die per einde 2000 blijkt 
dat de omvang van het weretdorderboek 
ook in het afgelopen jaar weer is toege
nomen en wel met 29 schepen, 
2.690.209 egt (+ 5,8%) en 4.681.915 
gt (+ 6,6%).
Onderstaand l|st)e geeft de béangnp«te \wv 

naars en \*rtezers (>100.000 egt + of -).

Japan + 1.369 719
CNna + 1.210.861
Zuid Korea + 576.037

Denemarken + 489.977
Kroatië + 328.329
Roemenië + ^57.734

Singapore + 127.791
U.S.A. + 104.107

Nederland - 137.529
Taiwan - 178.656
Polen - 209.534

Frankrijk - 293.718
Finland - 454.705
Duitsland - 642.293

Het lijstje spreekt verder voor zich. 

Jaarcijfers 2001
Totalisering over hel gehele jaar van de 
kwartaalcijfers voor opgeleverde sche
pen en nieuwe opdrachten levert de vol
gende informatie op:

In 2001 werden in totaal 1206 schepen 
met 18.043.014 egt en 28.668.564 gt 
opgeleverd.
Er zijn tien landen die meer dan een 
kwart miljoen egt hebben geproduceerd:

Japan 6.265.141 • 34,72%

Zuid Korea 5.489.545 = 30,42%
Duitsland 1.033.158 = 5,73%

China 902.315 SS 5,00%
Polen 541.687 s 3,00%

Italië 497.159 s 2,75%
Finland 468.688 a 2,60%
Frankrijk 452.670 3 2,51%
Nederland 317.229 = 1,76%
Taiwan 269.301 s 1,49%

Daarna volgen Denemarken, Spanje, 
Roemenie, Kroatië, Noorwegen, Turkije, 
de USA en de Philippijnen met elk meer 
dan 100.000 egt.

Twee jaar geleden schreven wij: “Zuid 
Korea mag dar Japan overtuigend van 
de eerste plaats hebben verdreven, wat 
de omvang van het orderboek betreft, 
qua geproduceerde tonnage is Japan 
nog altijd veruit het belangrijkste 
scheepsbouw/and in de wereld."
Een jaar later moesten wij constateren 
dat Zuid Korea ook qua geproduceerde 
tonnage Japan had voorbijgestreefd.
In 2001 heeft Japan op dit punt echter 
opnieuw de leiding genomen.

Ons land staat naar egt op de 9® plaats, 
naar gt met 186.511 gt op de 12* 
plaats en naar aantal schepen met 55 
stuks op de 4e plaats.
Het betrof, met de tonnages in egt:

26 Vrachtschepen 133.852
22 Bedrijfsvaartuigen 133.810

4 Productentankers 31.174
2 Chemicaliëntankers 12.954
1 Containerschip 5.439

In 2001 werden in totaal 1438 schepen 
met 23.341.463 egt en 36.499.415 gt 
besteld, aanzienlijk minder dan in het vo
rige jaar.

Tabel 3 Opgeleverd 
4e kwartaal

Opdrachten 
4e kwartaal

Orderportefeuille 
per 31 december 2001

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

Chemicaliëntankers 1 7.448 0 0 0 0 0 -  1 -  7.455
Productentankers 2 17.272 2 13.760 2 8.600 13.760 0 + 55
Overige tankers 0 0 1 8.000 1 5.000 8.000 + 1 + 8.000
Vrachtschepen 6 27.281 2 13.500 82 311.245 419.800 -  2 -  2.865
Containerschepen 0 0 0 0 0 0 0 -  1 -  5.413
Pass./Roro vr.schepen 0 0 0 0 2 71.800 64.620 0 0
Overige droge lading 0 0 0 0 3 37.138 50.136 0 0
Bedrijfsvaartuigen 6 61.169 12 83.440 101 120.745 267.791 -  2 -  28.198 

0
Totaal 15 113.170 17 118.700 191 554.528 824.107 -  5 -  35.876



Er zijn elf landen die meer dan 250.000 Daarna volgen Singapore, Noorwegen, Naar scheepstype zqn de opleveringen Besteld werden:
egt aan nieuwe opdrachten hebben ge Rusland, Turkije, Frankrijk, de U.S.A., de resp opdrachten als volgt over de voor
boekt: Ptiilippijnen en Taiwan met ieder meer naamste typen (meer dan 1 nmlpen egt) 192 Containerschepen 4.970.493

dan 100.000 egt. verdeeld: 138 Ruwe olie tankers 4.539.190
Japan 7.763.824 s 33,26% 173 Droge bufc.se hepen 2.913.414
Zuid Korea 7.088.353 = 30,36% Naar egt staat Nederland dus op de 1 l e Opgeleverd werden: 168 Chermcalientankers 2.569.247
China 2.656.784 as 11,38% plaats, naar gt met 211.432 gt op de 30 LNG tankers 2.196.574
Duitsland 802.162 = 3,43% 12e plaats en qua aantal schepen met 272 Droge bulkschepen 4.786.497 88 Productentankers 1.597.918
Kroatië 548.185 s 2,35% 54 stuks op de 6E plaats. 167 Containerschepen 4.421.297
Denemarken 532.256 = 2,28% Het betrof, met de tonnages in egt: 56 Ruwe olie tankers 2.123.305
Italië 514.311 s 2,20% 36 Bedrijfsvaartuigen 184.247 15 Cruise schepen 1.331.055
Roemenië 445.473 s 1,90% 14 Vrachtschepen 80.451
Spanje 442.821 = 1,89% 1 Pass./roro vr.schip 33.300
Polen 390.218 s 1,87% 2 Productentankers 13.760
Nederland 319.758 m 1,37% 1 Overige tanker 8.000

K o n ink lijke  M arine  I D ie n s t  d e r  H y d ro g ra f ie

Uitgever van zeekaarten en 
hydrografische publicaties

Studi»bur«ou

delta marine engineering nv

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen

W ij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.

dme nv: Kapelanielaan 13 D  9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19- Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(cbdme. be 
Web: http://www.dme.be

MAN Rollo
W ij zoeken voor onze a fdeling Service op korte te rm ijn  een fu lltim e .

Technisch werkvoorbereider m /v
Functie  o m sch rijv in g :

' M e t zijn in de praktijk opgedane kennis en ervaring zal hij de afdeling Service hoofdzakelijk in de 
b innendienst ondersteunen m et het uitvoeren van de volgende taken:
• Het mede indelen, begeleiden en adm in is tra tie f controleren van de werkzaamheden van een 

team  van ± 15 monteurs (voornamelijk voor de grote scheepsdieselmotoren).
• Het adviseren van klanten bij technische vraagstukken.
• Het adviseren van medewerkers b ij het uitvoeren van service- en reparatiewerkzaamheden.
• Het uitwerken van offertes.
• Het organisatorisch en technisch begeleiden van nieuwbouw.
• Het onderhouden van contacten m et de leveranciers.
• Het onderzoeken van eventuele schadegevallen.
• A lle andere taken die een bijdrage leveren aan het goed functioneren van de afdeling Service.

roiio
M AN Rollo B.V. is een d ynam ische  

h andels- en service ondern em in g  

m et leverin gspro gra m m a's voor 

sch eep svo o rtstu w ing, 

e n e rg ie vo o rz ie n in ge n  industrie .

W ij v ragen :

Opleiding: Scheepswerktuigkundige A o f B /  HTS w tb.
Aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie.
Voldoende kennis van scheepsdieselmotoren.
Commerciële ervaring.
Goede kennis van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.
Ervaring m et geautomatiseerde systemen.
Flexibele en klantvriendelijke instelling.
Bij voorkeur w oonachtig binnen een straal van 35 km van ons kantoorpand te  Zoetermeer.

W ij b ieden:

^  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Een dynamische functie  in een groeiend bedrijf.
• Een prettige werksfeer

Indien u belangstelling hebt voor deze functie, verzoeken w ij u zich binnen 14 dagen schrifte lijk  o f per 
e-mail te  wenden to t  m evrouw J.Y. de Jong.

MAN Rollo B.V.
Postbus 595
2700 AN ZOETERMEER
jeanette.dejong@ manrollo.nl

A utfcenztd R»p«i> Shop

http://www.dme.be
mailto:jeanette.dejong@manrollo.nl


Scheepswerf Oranjewerf Scheepsreparatie BV C I? A N JI= W I= I? I=
Oranjewerf Scheepsreparatie BV is een scheepsreparatiebedrijf gelegen aan het IJ te Amsterdam, met een personeelsbezetting 
van 45 man. M et een drijvend dok en een dwarshelling waarvan de capaciteit oploopt to t 3500 ton behoort de werf to t de gro
tere in Amsterdam en omstreken. Sedert 1989 maakt ons bedrijf deel uit van de Damen Shipyards Group.

Voor de afdeling bedrijfsleiding zoeken wij een:

PROJECTLEIDER
D e f u n c t ie  o m v a t  de v o lg e n d e  ta k e n :

• Het organiseren en coördineren van de veelal gecompliceerde reparaties.
• Het bespreken van de inhoud van de opdracht en benodigde tijdsduur (na 

overleg met de yardmanager) met de vertegenwoordiger van de rederij.
• Het informeren van de yardmanager over de voortgang van de werk

zaamheden i.v.m. coördinatie met andere projecten.
• Overleg plegen met classificatiebureaus, verzekeringsexperts, specialisten, 

enz.
• Het bespreken van de (extra)uit te voeren werkzaamheden met de 

opdrachtgever.
• In samenspraak met de yardmanager bepalen, welke onderaannemers 

aangetrokken worden. Controleert de werkzaamheden en de daarvoor 
berekende prijzen.

• Het administratief verwerken van opdrachten aan de productie afdelingen. 
Dit in nauwe samenwerking met de afdeling calculatie.

• Het tijdens de uitvoering van de opdrachten in acht nemen van interne 
Bedrijfsregels en het Arbo- en Milieu-handboek.

• Het maken van calculaties en facturen behoort tot de werkzaamheden.

F u n c t ie -e ls e n  z i jn :

• Een afgeronde studie HTS-scheepsbouw, Scheepswerktuigkundige 
of Hogere Zeevaartschool.

• Enige jaren ervaring, bij voorkeur op een scheepswerf.
• Beheersing van 2 moderne talen, waaronder de Engelse taal
• Enig commercieel inzicht.

WIJ b ieden :

Een uitdagende functie met een passend salaris. Goede secundaire arbeids
voorwaarden.

Voor nadere informatie de heer H. Peeperkorn, yardmanager 
tel. 020-6347511.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Oranjewerf Scheepsreparatie BV, 
t.a.v. de heer J.H.M. Peeperkorn, Postbus 37050,1030 AB Amsterdam

Een psychologisch onderzoek kan dael uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Postbus 701 •  3000 AS • Rotterdam 
Tel. 010-201 84 65 •  Fax 010-214 01 90 
E-mail rot marine@lr.org 
w w w .lr.org

We speak your language
O ur Marine vision embraces client's expectations of our services.

It draws upon the corporate vision and expresses how w e wish to work in the future.

Our message to our clients is:

Lloyd's Register understands your business and will work with you to provide solutions 

that lower your technical and commercial risk to improve your business performance.

Whether you design, build,

own or operate ships,

we help you achieve your goals.

mailto:marine@lr.org
http://www.lr.org


V eilig h e id  e n  m ilieu  J .M .  V e ltm an

De operatie “Kursk”

Het zinken van de “Kursk" en de daaropvolgende berging heeft begrijpelijkerwijs veel aan
dacht getrokken. Al was het alleen m aar om het potentiële gevaar dat een dergelijke nucle
air voortgestuwde boot met aan boord hoog explosieve wapens betekent en om het bravou- 
restukje dat Nederlandse bergers hebben gepresteerd. De kranten hebben er vol van 
gestaan, m aar het nieuws is er alweer vanaf en andere, dramatische gebeurtenissen hebben 
de aandacht getrokken.
Toch zijn er zaken die interessant blijven, speciaal voor de maritiem georiënteerde mens zo
als de lezers van “Schip en Werf de Zee” . Dit artikel zal voornamelijk gaan over de techni
sche zaken die verband houden met de berging en die, omdat in het algemene krantenle- 
zerspubliek daar een beperkte belangstelling voor heeft, nu eenmaal niet uitgebreid werden 
behandeld.
In het volgende zal worden ingegaan op een onderzoek naar de potentiële, nucleaire geva
ren en de andere problemen die bij de berging zouden kunnen optreden en de methoden die 
zijn gebruikt voor de actuele berging.
De gegevens voor dit artikel zijn verzameld bij gehouden persconferenties van de firm a’s 
Mammoet, Smit Internationale en “The “Kursk" Foundation" en gegevens verkregen bij inter
views en dergelijke.

De Kursk Foundation

De Kursk Foundation is opgericht volgend op een aanbod van de Nederlandse Rege
ring om de Russische Regering te assisteren bij het neutraliseren van de gevaren die 
zouden kunnen voortkomen uit de gezonken nucleaire onderzeeboot "Kursk”.
De Foundation ontwikkelde een internationaal toegankelijke informatiebank betreffen
de de “Kursk", financierde de initiële mogelijkheden om de “Kursk" te lichten en deed 
een beroep op de internationale gemeenschap om het Kursk-project te steunen.
Nadat de beslissing door de Regering van de Russische Federatie was genomen om 
de "Kursk" in september 2001 te lichten door de Mammoet-Smit International Joint 
Venture, werd door de Russische autoriteiten aan de Kursk Foundation gevraagd het 
plan voor het lichten te steunen.
Toen alle bijzonderheden van dit plan waren verkregen - gepubliceerd op 27 juli 2001 
- werd het onderworpen aan een onafhankelijke veiligheidsonderzoek door dr.ir. Carel 
Prins, lid van het bestuur van de Kursk Foundation, nucleair expert en oud-technisch 
directeur van een Nederlandse bouwer van onderzeeboten. Zijn rapport legt de na
druk op de nucleaire gevaren van het plan 11).
Het bestuur van de Foundation besloot volledig in te stemmen met de conclusies van 
dit rapport.

De “Kursk”
De “Kursk" was een operationele onderzee
boot van de Russische Marine en werd voort
gestuwd door een dubbele kernreactor.

Afmetingen:
Totale lengte (ontwerp): 155 m
Totale lengte (beschadigd): 130 m
Breedte: 18,2 m
Hoogte (zonder sail): 13,7 m
Hoogte (met sail): 18,3 m
Diam. drukhuid: l l , 0 m
Diepgang (aan de oppervlakte) 9,5 m
Waterverplaatsing 14700 tonnes
(aan de opp.)
Waterverplaatsing 19700 tonnes
(onder water)
Maximum snelheid 33 kn
Maximum voortst. vermogen 72 MW

Bewapening (zie fig.2)
28 torpedo’s ieder 210 - 450 kg spnngstof (in 
compartiment 1).
24 kruisraketten (type Granit), in containers 
tussen drukhuid en buitenhuid.
Tijdens het ongeluk waren 24 torpedo’s en 22 
kruisraketten aan boord.

Wat is er gebeurd?
Uit Russische bron komt naar voren dat de 
“Kursk” op 12 Augustus 2000 in de Barents- 
zee bezig was met ‘educational torpedo laun- 
ches’. Het is bijna zeker dat de boot daarvoor 
op een diepte opereerde die lag tussen 22 m 
(periscoopdiepte), maar beslist met dieper 
dan 70 m (de waterdiepte was 108 m) met 
een matige snelheid. Uit dezelfde bron blijkt 
ook dat er torpedo’s werden getest met een 
gevoelige vloeibare brandstof.
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Op die dag werden twee explosies in dit ge
bied geregistreerd, die door de Universtty of 
Arizona (Forensic Seismology) werden geana
lyseerd, met een tussenpose van 134 s. De 
tweede werd herleid tot een equivalent van 
5000 kg TNT en met een (geconstateerde) 
verhouding van 250 tot de eerste, moet deze 
gelijk geweest zijn aan 20 kg TNT.

Hoe de situatie zich verder ontwikkelde wordt 
niet geheel gestaafd door bekend geworden 
feiten, maar kunnen worden beschreven in 
scenario's. Bij onderzoek van de “Kursk” is 
gebleken dat beide explosies in dezelfde ruim
te (compartiment 1) hebben plaatsgevonden, 
De mogelijke gebeurtenissen daarna kunnen 
worden beschreven in de volgende scena
rio’s:

Fig.3. Bewegingen van de onderzeeboot in het actieve scenario voor en na de tweede explosie

134 sec.

Sea bed

Fig.4. Bewegingen van de onderzeeboot in het passieve scenario tussen de explosies

Eerste explosie
Actieve scenario
• de voortstuwing (reactor) werkt normaal, 

misschien opgevoerd naar een hoger ver
mogen; er is geen reden voor een nood
stop of automatische stop;

•  de onderzeeboot is dicht onder de opper
vlakte en normaal getrimd;

• de bemanning in compartiment 1 is dood 
en de stand van zaken is niet duidelijk voor 
het commando;

• verdere systemen werken normaal;

Passieve scenario
• de explosie heeft de deksel(s) van een of 

meer torpedobuizen beschadigd waardoor 
compartiment 1 langzaam volloopt;

•  de boot krijgt een kleine trim voorover; als 
de waterdichte deuren naar achter niet wa
ren gesloten zal deze langzaam toenemen;

• water bereikt compartiment 2 en 3 waar 
de commandocentrale en de schakelbor
den zich bevinden;

• de circulatiepompen van de reactors stop
pen en deze ‘scrammen';

•  zonder voortstuwing zinkt de boot lang
zaam naar de bodem.

Tweede explosie
De tweede explosie vond plaats 2 minuten en 
14 seconden na de eerste en gebeurde dui
delijk in het Wapen Compartiment (comparth 
ment 1) met een zeer waarschijnlijke kracht 
van niet minder dan 5000 kg TNT equivalent. 
De bovenkant van dit compartiment scheurde 
open en een onmiddellijke en massale vloe- 
ding was het gevolg. Het is zeer waarschijnlijk 
dat het achterschot van dit compartiment is 
bezweken met het gevolg dat ook de centrale 
commandoruimte (compartiment 2) even
eens snel is volgelopen. Zonder deze com
mandoruimte was er aan boord geen ge
coördineerde actie meer mogelijk.
Volgens verkregen informatie had het perso

neel in de compartimenten 6 t/m 9 in eerste 
instantie de explosies overleefd. Aangezien 
het menselijk lichaam een lagere schokbelas- 
ting kan doorstaan dan vitale constructies als 
een kernreactor, moet worden aangenomen 
dat deze niet waren beschadigd.

Actieve scenario
Of het bedieningspersoneel in de comparti
menten 5 en/of 6 in staat is geweest om de 
reactors af te zetten of dat deze automatisch 
zijn gestopt is een belangrijk punt. Hierop 
wordt later verder ingegaan.
Het effect van het snel vollopen van de boot 
vooruit zou een snelle toename van de hel- 
lingshoek naar voren tot gevolg gehad heb
ben. In het geval dat ook achter nog ballast- 
tanks geblazen waren, was het met 
onwaarschijnlijk dat de boot met zijn achter
steven boven water is gekomen terwijl de 
boeg al op de bodem lag. Dit gezien de water
diepte (108 m) en de lengte van de boot (155 
m). Door kleine lekkages is de boot daarna 
langzaam verder op de bodem gezakt.

Passieve scenario
In het passieve scenario zou de boot al op de 
bodem gelegen hebben vóór de tweede ex
plosie. In het geval dat de reactors nog niet 
waren afgezet of automatisch waren gestopt, 
waren de condities voor een 'scram' dezelfde 
als bij het actieve scenario.

Het feit dat de boegsectie met de voorballast- 
tanks afgebroken en niet platgedrukt werden 
aangetroffen en dat de constructieve delen 
van het voorste compartiment niet waren sa
mengedrukt als gevolg van een harde botsing 
met de bodem, ondersteunt het passieve sce
nario. Dit scenario is echter in tegenspraak 
met de rapportages van geconstateerde 
tankblaas'-geluiden en toegenomen schroef
asomwentelingen.

Het reactorcompartiment zal veel langzamer 
zijn volgelopen dan de voorste compartimen
ten. Volgens Russische schattingen duurde 
het 220 uur voordat het reactorcompartiment 
geheel was volgelopen en dan zouden er nog 
luchtzakken aanwezig moeten zijn.

Het probleem van alsnog ontploffende 
munitie
Het was in het begin met duidelijk of er nog 
niet-geëxplodeerde torpedo's aan boord wa
ren. Wel waren de kruisraketten nog in hun si
lo’s. Bovendien moest men rekening houden 
met het feit dat er nog andere munitie aan 
boord was die kon exploderen.
Het effect van ontploffende munitie op de re
actors is geanalyseerd en het is gebleken dat 
de schokbelasting binnen het ontwerpgebied 
blijft.
Ter bescherming van de duikers zijn procedu
res opgesteld die deze moesten beveiligen bij 
bepaalde acties.
De gevoeligheid van de kruisraketten voor 
ontploffende munitie en mogelijke schokken 
bij het ophijsen en transporteren van de boot 
is onderzocht en het bleek dat deze inherent 
veilig waren en bovendien goed beschermd 
waren opgeborgen in de silo’s. Bij het begin 
van de berging zijn geen niet-ontplofte torpe
do's meer gevonden, dus mogelijk is alles ont
ploft bij het ongeluk.

Nucleaire gevaren.

Overzicht
Sinds het zinken van de “Kursk” is er geen 
blijk van verandering van de achtergrondstra
ling geweest. Het kon echter redelijkerwijs 
worden aangenomen dat de reactors, voor
dat de boot op de bodem terecht kwam, on
derworpen zijn aan hoge schokbelastingen in 
combinatie met een verhoogde vermogens- 
vraag. Dit leidde tot de overweging dat, hoe



wel geen verhoogde radioactiviteit werd ge
constateerd, de situatie zou kunnen verslech
teren als de boot ging bewegen en werd op
getakeld. Het werd daarom noodzakelijk 
geacht om te onderzoeken in welke conditie 
de reactors zich zouden bevinden op het mo
ment van lichten van de boot, hoe deze zou 
kunnen veranderen en de gevaren die dit zou 
kunnen meebrengen.

De tijd die nodig is om het vermogen van de 
reactors te verhogen van het veronderstelde, 
lage niveau (20-25 %) tot het hoge vermogen 
voor de noodsituatie wordt verondersteld lan
ger te zijn dan het interval tussen de explo
sies. Zij waren bij de tweede explosie dus nog 
niet op vol vermogen.
De lage temperatuur van het water op de 
plaats van het wrak zou de reactors hebben 
kunnen activeren. Bij metingen is hier echter 
niets van gebleken.

Gedurende het ophijsen van de boot naar de 
oppervlakte zou deze veronderstelde stabili
teit kunnen worden verstoord. Door de bewe
gingen tijdens het liften zou de oorspronkelij
ke schade kunnen worden verergerd, maar

door de geprojecteerde methode van berging 
werd verwacht dat deze bewegingen minder 
heftig zouden zijn dan bij de explosies en het 
zinken naar de bodem.
Bij het ophijsen kon door de drukvermindering 
gecontamineerd water uit de compartimenten 
lekken.
Tijdens de hele operatie zou echter de staat 
van de boot op allerlei manieren continu wor
den bewaakt.

Conditie van relevante 
subsystemen
Bij de beschouwing van de subsystemen is er 
van uitgegaan dat de reactor systemen van 
de "Kursk" functioneel dezelfde zijn als die van 
de Russische ijsbrekers en van de gegevens, 
verkregen tijdens de gesprekken met de Rus
sische autoriteiten.

De conditie van een aantal subsystemen be
paalden de mogelijke gevaren tijdens het lich
ten. Deze zijn:

Emergency Protection System (EPS)
Dit bestaat uit een aantal staven die straling 
absorberen. Om de reactor snel te stoppen,

worden deze staven door middel van veren 
{mechanische - of gasveren) in de kern ge
duwd. Ze worden eruit getrokken door een 
tandheugel die wordt bewogen door een elek
tromotor. De tandheugel wordt vastgehouden 
door een elektromagnetisch bekrachtigde 
pal, die b<| het wegvallen van de bekrachtiging 
het ‘scram’-mechanisme vrijgeeft.
Het is zeer waarschijnlijk dat de reactors zijn 
'genoodstopt'. Het niet goed werken van dit 
mechanisme of het ondanks de noodstop 
weer opleven van de reactiviteit wordt zeer 
onwaarschijnlijk geacht, omdat gedurende de 
lange tijd dat de “Kursk" op de bodem lag, 
geen enkele reactiviteit is gemeten.

Reactivity Control System (RCS)
Dit regelsysteem bestaat uit een aantal sta
ven cf. die van het EPS, die in of uit de reactor 
worden gebracht door middel van een elektri
sche stappenmotor. Deze regelstaven rege
len de reactiviteit afhankelijk van het gevraag
de vermogen. In een noodgeval kan de 
stappenmotor worden gestopt door de elek
trische spanning ervan af te halen waardoor 
de staven door de zwaartekracht in de kern 
vallen.
De mogelijkheid dat de RCS heeft gefunctio 
neerd is veel kleiner dan voor de EPS.

Decay Heat Cooling System (OHC)
De koeling van de reactor na het afzetten ge 
schiedt door natuurlijke circulatie en de warm
te wordt afgevoerd via een warmtewisselaar 
aan het buitenboordswater. Het systeem 
zorgt ervoor dat de brandstofelementen niet 
te hoog in temperatuur stijgen na het stoppen 
van de energieafname.
Er bestaat een risico dat de elementen zijn be
schadigd door te hoge temperatuur doordat 
het DHC met goed heeft gefunctioneerd.

Pressurizer System
Het reactorvat en de 'primary loop' worden 
onder druk gehouden door argon of stikstof 
gas. Er is veel reserve gas opgeslagen in fles
sen in het reactorcompartiment.
Als er een lek zou zijn in deze primary loop, 
stroomt dit gas weg in het reactorcomparti
ment. Het is niet waarschijnlijk dat, bij bescha
diging van de primary loop, het reactorcom
partiment niet beschadigd zou zijn en het is 
derhalve aan te nemen dat het gas dan weg
stroomt naar buiten. De gasdruk in de reser
ve gasflessen zou in dit geval door de lange 
tijd geheel zijn weggevallen. De druk in de re 
serve gasflessen was dus een indicatie van 
de integriteit van de primary loop.

Containment barriers
Onder de ‘containment barriers’ wordt het vol
gende verstaan:

Het brandstofelement.



Fig.7. Containment Barriers (Large & Associates) Het 'primary loop’ system.
Het ‘shield enclosure system’. 
Het 'reactor compartmenf.
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Fig.8. Dwarsdoorsnede achterste gedeelte compartiment 1 (Rubin/Large & Associates)

Het projectteam voor het lichten

Het contract om de ‘‘Kursk” te lichten werd op 18 mei 2001 gegund aan Mammoet - 
internationale specialisten op het gebied van zware hijs- en transportopdrachten. De

Mammoet en Smit Internationale, een wereldwijde aanbieder van onconventionele 
maritieme diensten. Het hoofdcontract werd gegund door “Rubin", het Russische ma-

Mammoet verzorgt opdrachten voor zwaar transport wereldwijd op het gebied van 
petrochemie, chemie, offshore, energie en civiele techniek. Mammoet maakt deel uit 
van de Van Seumeren Groep. Het laatste hoogstandje was het plaatsen van een dak 
van 4600 ton op het Olympisch Stadion in Moskou. Bij dit project is ook gebruik ge
maakt van de zelfde ‘strand jack’ hijstechniek die nu voor het liften van de “Kursk” is 
gebruikt. Mammoet is actief op de Russische markt sinds 1992 en heeft in Moskou

Smit Internationale heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam. Zij waren verantwoordelijk 
voor alle maritieme activiteiten bij het “Kursk” project, waaronder begrepen het aan
passen en bedrijven van het 24.000 tons hijs en transport platform “Giant 4”. Smit ln-

Mammoet-Smit contracteerde het Noorse bedrijf DSND Subsea voor diepzee duik- 
operaties voor dit project. Hun duikploeg werd aangevuld met een Russisch marine-

Het brandstofelement was niet zodanig be
schadigd dat er radioactiviteit is vrijgekomen, 
anders was dit beslist geconstateerd bij de 
continue monitoring voor het lichten.

Het ‘primary loop system' bestaat uit de vol
gende onderdelen (zie fig.6):
• de reactorvaten;
• het leidingsysteem voor in- en uitlaat koel

water;
• het pressurising system;
• de circulatiepompen;
•  de stoomgeneratoren;
• diverse hulpsystemen die met de primary 

loop verbonden zijn.

Alhoewel kleine lekkages als gevolg van de 
schokken van de explosies en de botsing met 
de bodem niet konden worden uitgesloten, 
werd niet verwacht dat gedurende het lichten 
grote problemen met contaminatie zouden 
optreden. De gevolgen van de lekkages zou
den worden beperkt door de afscherming van 
het 'shield enclosure system’ en het reactor 
compartiment.

H e t'shield enclosure system' rondom de re
actor is geïntegreerd in een drukdichte omhul
ling rond het primary loop system. Het sys
teem bevat een ‘shield tank’ met een inhoud 
van 25 m3 water. De maximum druk die het 
systeem van binnenuit kan verdragen is 18 
bar.
Hoewel kleine lekkages mogelijk zijn door 
scheurtjes tengevolge van de schokbelasting, 
werd niet verwacht dat tijdens het lichten gro
tere schade zou optreden, temeer daar de 
gehele installatie is opgesteld op schokdem- 
pende ondersteuningen.

Het reactorcompartiment is de laatste barriè
re naar de buitenwereld. De tweede explosie 
heeft waarschijnlijk een buigtrilling in het verti
cale vlak van de romp veroorzaakt en een 
transversale trilling langs de romp naar ach
ter. Daarnaast zijn radiale krachten van bin
nenuit opgetreden.
Het is gebleken dat het eerste en tweede 
compartiment volledig zijn verwoest. Men kon 
verwachten dat het inwendige van de compar
timenten voor het reactorcompartiment ook 
was vernield. Duikers hebben echter gerap
porteerd dat de drukhuid vanaf compartiment 
2 intact was. Bovendien was vastgesteld dat 
(bijna) alle compartimenten onder water ston
den. Structureel zou het reactorcomparti
ment intact kunnen zijn, maar dit wil niet zeg
gen dat er geen inwendige schade is en dat 
de drukdichtheid nog bestaat.
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De 'grippers' waarmee de hijskabels aan de 
boot werden bevestigd zijn getest door het 
Russische Krylof Instituut. De testen toonden 
aan dat een in-lijn trekkracht van 20001 geen 
blijvende vervorming van het materiaal of fa
len van de onderdelen ten gevolge had.
Model testen en computer analyse van het 
Giant-Kursk samenstel zijn ook uitgevoerd bij 
het Krylof Instituut. Hierbij zijn de dynamische 
eigenschappen van het samenstel bepaald. 
Bovendien werden de criteria bepaald van de 
belastingen van de hijskabels en de deining- 
compensatiecilinders om te komen tot een 
maximaal toelaatbare golfhoogte tijdens de 
hele operatie.
De weerstand van de combinatie tijdens het 
slepen is daar ook bepaald.

Fig.9. De “Giant 4” in het dok bij Shipdok in Amsterdam voor de aanpassing voor de lichtoperatie 
(Foto: Smit Internationale)

De werkelijke situatie
Tot nu toe is weinig bekend over de aange
troffen situatie bij het onderzoek. Dit wordt uit
gevoerd door de Russische Marine. Begrijpe
lijkerwijs zal men hierover voorlopig niets los 
laten.

Het lichten van de “Kursk”
De “Kursk" is geborgen met behulp van een 
aantal gespecialiseerde technieken die al in 
gebruik waren bij Smit Internationale en Mam
moet. De gehele operatie bestond uit de vol
gende vijf gedeelten:
• voorbereidende fase;
• het afzagen van compartiment 1;
• het lichten;
• het verslepen;
• het dokken.
Tijdens de gehele operatie is gebruik ge
maakt van de volgende hulpvaartuigen:
• de “Giant 4" ponton;
• de AMT Carrier;
•  het ‘Diving Support Vessel’ “Mayo”;
• de sleepboot SmitWijs Singapore;
• zijpontons om de Giant 4 te lichten tijdens 

het dokken;
• verdere benodigde vaartuigen werden ter 

beschikking gesteld door de Russische au
toriteiten.

De “Giant 4” ponton is gebruikt als hijsplat
form voor dit project, (zie fig. 10). Om de ta
ken goed te kunnen vervullen, moesten de 
volgende aanpassingen worden uitgevoerd:
• installeren van lieren voor het handelen van 

de ankerdraden;
• accommodatie aanbrengen in het ruim 

voor 50 personen;
•  een ruimte aanbrengen voor het onder

brengen van de sail van de "Kursk” ;
• zadelconstructies aanbrengen om de

“Kursk” stevig vastte zetten gedurende het 
transport;
26 geleidepijpen aanbrengen van dek tot 
de bodem als geleiding van de hijskabels; 
eveneens 4 pijpen aanbrengen van dek tot 
bodem voor het goed vastzetten van de zij
pontons;
een aanzuigleiding voor de brandblus- 
pomp;
een constructie aanbrengen om de belas
ting beter te verdelen; 
schotten versterken;
pijpen aanbrengen om stralingsmeters on
der te brengen.

Deze aanpassingen zijn uitgevoerd op de 
Shipdock werf in Amsterdam en duurden van 
midden juni tot eind augustus.

De AMT carrier was het werkplatform voor de 
zaagoperatie voor compartiment 1 van de 
“Kursk".

Minimaliseren van de risico’s 
van de bergingsoperatie
Het is uiteraard belangrijk zich van te voren te 
realiseren wat de risico’s van een dergelijke 
operatie zijn en deze zoveel mogelijk te ver
minderen.
De volgende regels zijn in acht genomen:
• De regels voor ‘Marine Operations’ van 

“Det Norske Veritas” .
• Gebruik van uitrusting die bewezen heeft 

betrouwbaar te zijn.
• De invoering van duidelijke procedures en 

controle op de uitvoering daarvan.

De aanpassing van de “Giant 4” werd uitge
voerd in overeenstemming met de regels van 
de Nederlandse Scheepvaartinspectie en 
Lloyd’s Register of Shipping.

Voor de algemene, bij elke off-shore operatie 
voorkomende risico’s, werden van te voren af
spraken gemaakt.
De hijsoperatie werd pas gestart als er een 
gunstige, lange termijn weersvoorspelling 
was gegeven. Mocht er toch tijdens het lich
ten plotseling slecht weer optreden, dan kon 
de operatie worden uitgesteld of worden af
geblazen. Afhankelijk van het weer kon wor
den besloten om voor anker te blijven of in het 
slechtste geval anker op te gaan en een op- 
pertje te zoeken onder de kust Uitgebreide 
procedures voor al deze mogelijkheden wer
den uitgewerkt en op schrift gesteld.

Het ankerpatroon was zo uitgelegd dat van ie
der samenstel van twee ankerlijnen elke lijn de 
volle last kon hebben. Reserve lijnen waren 
beschikbaar aan boord van de Giant 4.

De sleepboten die bij de berging waren be
trokken, waren beide uitgerust met twee 
voortstuwingsmotoren. Indien een van de mo
toren problemen zou geven, was er rekening 
mee gehouden dat de operatie, zij het met 
verminderde vaart, kon voortgaan.

Als een sleeptros zou breken, werd de snel
heid van de sleep verminderd en kon de tros 
of een vervangende tros opnieuw worden uit
gebracht. Als er tijdens de sleep naar Moer- 
mansk erg slecht weer opkomst zou zijn, kon 
worden geschuild. Tijdens het schuilen moest 
worden gezorgd dat de sleep zo min mogelijk 
bewegingen maakte om excessieve schokbe- 
lastingen in de sleeptros te voorkomen.

Radiologische veiligheid gedurende operatie 
buitengaats werd in de gaten gehouden door 
een groep prominente specialisten uit de UK, 
die werkten onder leiding van Large & Asso
ciates, London, UK, die verantwoordelijk wa
ren voor het continu vaststellen van de radio
logische situatie van de onderzeeboot. 
Bewaking van de status van de kernreactors
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Fig.11. Gezicht op het dek van de AMT Carrier w et de zaagurtrusting (Foto: Smit Internationale)

aan boord werd uitgevoerd door een team 
van experts van de "Antwerp Safety Centre" 
(ASC). Zij hebben uitgebreide ervaring op het 
gebied van de nucleaire energieopwekking. 
ASC verzorgde ook de training van de ber- 
gings- en duikteams voor het gebruiken van 
de stralingsmeters.

Voorbereidingen ter plaatse
Survey
Om de bestaande situatie van de boot en de 
omgeving vast te stellen, is een survey gehou
den. Tegelijkertijd zijn de stralingsniveaus ge
meten die echter niet uitkwamen boven het ni
veau van de achtergrondstraling. Er is 
bovendien geen munitie gevonden op de bo
dem en binnen de overblijfselen van comparti
ment 1. Dit is vastgesteld zowel bij een ROV- 
survey en bij een survey door Russische 
duikers/wapenspecialisten. Daarna is de zee
bodem rondom compartiment 1 schoonge- 
spoten om het af zagen van dit compartiment 
mogelijk te maken. De offshore operaties vin
gen aan in juli 2001.

Snijden van de grippergaten
Om het hijsen van de boot mogelijk te maken, 
moesten er 26 gaten in de huid van de 
"Kursk’’ worden gemaakt. Dit is gebeurd met 
een systeem waarbij water onder hoge druk 
(tussen 600 en 1500 bar) en gemengd met 
een soort grit via een spuitstuk het metaal van 
de huid als het ware wegslijpt. Deze methode 
is uitgebreid getest door de "Norse Cutting 
and Abandonment of Norway” (NCA). De opti
male positie voor de gaten zijn bepaald door 
Rubtn, rekening houdend met de inrichting 
van de onderzeeboot.
De gaten moesten zowel in de buitenhuid als 
de drukhuid gemaakt worden. De diameter 
van de gaten was ongeveer 700 mm. Om te 
zorgen dat de grippers in lijn staan met de 
trekkabels, moesten de gaten in de buiten
huid en de drukhuid ook verticaal boven el
kaar zitten en niet radiaal. Omdat de gaten

met in het midden zitten, zijn ze niet rond 
maar ovaal en allemaal verschillend. Voor ie
der gat is daarom een mal gemaakt. Het ma
ken van al deze gaten was dan ook een kar
wei dat veel tijd vergde, temeer daar de

Fig. 12. Snijden van de gaten voor het lichten

Fig. 13. Afzagen van compartiment 1

duikomstandigheden buitengewoon waren 
met watertemperaturen om het vriespunt.

Afzagen van compartiment 1
De structuur en de sterkte van compartiment 
1 met een lengte van ca. 20 m was onbe
kend. Tijdens het hijsen kan door het afbreken 
of verbuigen van dit gedeelte een verschui
ving van het zwaartepunt optreden. Er is daar
om besloten dit gedeelte van de “Kursk" eerst 
te verwijderen. Dft zal gebeuren door het afza
gen onder een hoek van 10° met de verticaal 
om het lichten van de boot makkelijker te ma
ken, Hierbij moest wel door een 50 mm dikke 
drukhuid van staal HY 130 gezaagd worden. 
Smit Internationale heeft een systeem ontwik
keld en gepatenteerd om scheepswrakken in 
stukken te zagen om het lichten te vergemak
kelijken. Dit bestaat uit een zogenaamde 
zaagkabel, in dit geval voorzien van zaagbus- 
sen, vervaardigd van 30CrNiMo8 met een sol- 
deerlaag met ingebedde Widiadeeltjes.
Een test is met succes uitgevoerd op een 
stuk van het staal waarmee de "Kursk” was 
gebouwd door het Krylof Research Insbtute in 
St-Petersburg.

Het zaagproces verliep als volgt:
Twee ‘zuigankers’ werden elk op 20 m af
stand loodrecht op de hartlijn van de boot op 
de bodem geplaatst. Een zuiganker bestaat 
uit een cilinder met grote diameter die aan de 
onderzijde open is. Op deze cilinder bevindt 
zich een vacuumpomp die de cilinder leeg kan 
zuigen waardoor deze in de zeebodem wordt 
gedrukt. Daardoor zet de cilinder zich vast en 
kan bovendien tijdens de voortgang van het 
zaagproces een juiste 'zaaghoek' handhaven. 
Bovenop de zuigankers was een hydraulische 
aandrijving geplaatst die het zaaggedeelte 
aandrijft met een slagiengte van 16 m. Het 
gehele systeem werd gestuurd door een PLC 
control unit.

Het lichten van de “Kursk"
Het lichtproces kwam op het volgende neer:
•  de ponton Giant 4 word afgemeerd met an

kers boven de “Kursk”;
• vanaf de ponton worden geleidedraden 

naar de gaten in de boot aangebracht (4 
stuks per gat);

• de kabetbundels voor het lichten (26 stuks) 
worden neergelaten naar de onderzeeboot 
en in de gaten geleid;

• grippers aan het einde van de kabetbundels 
worden in de gaten vastgezet;

• de onderzeeboot wordt opgetild door een 
golfslag gecompenseerd opkriksysteem;

• de onderzeeboot wordt 'genest tegen de 
onderkant van de ponton, waarbij het sail in 
de opening onderin de ponton komt en de 
boot zelf strak tegen de zadels onder de 
ponton wordt getrokken.



Fig.15. Strand jack systeem

Aan de hand van een beschrijving van de ge
bruikte uitrusting zulten de bovenstaande sta
ges van het proces worden besproken.

Het opkriksysteem met de kabelbundels dat 
gebruikt werd voor het lichten, was al een be
proefd systeem en gebruikt voor diverse kar
weien. Het kan vergeleken worden met een 
soort omgekeerd touwklimmen, waarbij de 
klimmer vastzit en het touw beweegt. Een be
langrijk onderdeel daarvoor was de z.g. 
'Strand Liftmg Unit’ (zie fig. 14).
De unit was gemonteerd bovenop de deinings- 
compensator die weer op het dek van de Giant 
4 staat. De unit bestaat uit een hydraulische ci
linder met zuiger. Zowel aan de cilinder als de 
zuiger was een klemunit verbonden waardoor 
de kabelbundel loopt. Elke kabel werd apart 
maar tegelijk met de andere kabels afgeklemd 
in de onbekrachtigde toestand. Door een hy
draulische bediening kan de klem worden ge
lost, De ktemunits waren onderling vergren
deld; onder spanning was het niet mogelijk om 
ze beiden tegelijk te openen. In de getekende

Fig.17. Deiningscompensatie

Fig. 16. Gripper in ‘entry position' en ‘locked position'

stand zitten de kabels vast in de bovenste 
klem wordt de zuiger hydraulisch omhoog ge
duwd, waardoor de kabels mee naar boven 
gaan. In de bovenste stand van de zuiger sluit 
de onderste klem en opent daarna de boven
ste en vervolgens gaat de zuiger weer naar 
beneden. Totaal worden 26 van deze Strand 
Lifting Units tegelijk bediend. Gedurende het 
hele gebeuren worden de slag, de hydrauli
sche druk en de situatie van de klemmen conti
nu bewaakt door computers.
De kabelbundel bestond uit 54 kabels van 18 
mm en elke kabel bestond weer uit 7 tieren 
van staal met hoge treksterkte. Iedere kabel
bundel had een trekcapaciteit van 900 ton. 
De lengte was ongeveer 140 m. De kabelbun
dels werden tijdens het lichten opgewonden 
op aangedreven spoelen die op een platform 
stonden boven de units.
Verschillende 'hydraulic power packs' waren 
aanwezig op de Giant 4, zowel diesel- als elek
trisch gedreven. Deze voorzagen in zowel 
een grote volumestroom voor de cilinderbe- 
wegingen als constante druk voor bedienings- 
doelemden.
Het regelsysteem werd gestuurd door een 
standaard computer en was speciaal ontwik
keld om hydraulisch hefcilinders te sturen. 
Het systeem zorgde ervoor dat de slag van al
le cilinders gelijk bleef bij wisselende belas
ting. Mocht de belasting in een bepaalde cilin
der te hoog worden dan werd alle beweging 
gestopt.
Speciaal voor het lichten van de “Kursk" is 
een stuk gereedschap ontworpen, waarmee 
de boot aan de hijskabels kan worden beves
tigd. Dit heeft men gnpper genoemd. Het be
staat uit twee geschaarde klauwen die in- en 
uitgezet kunnen worden door middel van een 
hydraulische cilinder (zie fig. 16).

In ingeklapte toestand kan hij precies door de 
gaten in de huid, waarna de klauwen hydrau
lisch worden uitgezet en dan onder de druk- 
huid aangrijpen. Om een gelijkmatige opleg
ging te krijgen, was het contactoppervlak van 
de klauwen voorzien van een laag zacht mate
riaal. De grippers zijn ontwikkeld en gemaakt 
door Huisman Itrec.
De statische massa van de "Kursk" bedraagt 
9500 ton. Omdat de “Kursk” vol met water 
zat en bij beweging onder water ook rekening 
gehouden moest worden met een hoeveel
heid ‘meegenomen’ water als de boot be
weegt, moest wel rekening gehouden worden 
met een veelvoud daarvan.
Om het effect van de golfbeweging hiervoor te 
compenseren, werden alle Strand Lifting Units 
gemonteerd op een deiningscompensator. El
ke compensator bestond uit vier met stikstof 
gevulde cilinders, waarin de druk variabel was. 
Zo ontstond een gasveersysteem, waarvan de 
‘stijfheid' kon worden geregeld door de gas
druk te variëren. Daarvoor waren 16 buffercilin- 
ders aanwezig met een druk van 250 bar.

Installatie van de systemen
Nadat de openingen in de buitenhuid en druk- 
huid waren aangebracht, werden geleidetrech- 
ters op de openingen geplaatst en stevig be
vestigd aan het binnenwerk van de boot. Aan 
de grippers werden geleiders aangebracht. 
Iedere gnpper was pasgemaakt voor zijn eigen 
opening zodat de stand van de klauwen past bij 
de ronding van de huid daar ter plaatse.
De “Giant 4” arriveerde begin september ba 
ven de “Kursk" en werd gepositioneerd met 
behulp van GPS. Per opening werden vier 18 
mm geleidedraden aan de trechter bevestigd 
en de andere einden werden op de ponton via 
de bijbehorende geleidepijp geleid.
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Fig.19. Duikers installeren glippers

Fig.20. Beginnen met lichten

De bedoeling was dat de gripper langs deze 
geleidedraden in de juiste stand in zijn eigen 
opening terechtkwam. Daarvoor moesten de 
geleidedraden onder een spanning van 15 ton 
worden gezet.
Zodra een gripper voldoende in de opening 
zat, werden de gripperklauwen hydraulisch 
uitgezet.

Fig.21. “Giant 4" rustend op twee pontons

Het losbreken uit de bodem en 
het lichten
Als men begint met het optillen van de "Kursk" 
vanaf de zeebodem zulten zuigkrachten over
wonnen moeten worden. De gemiddelde pene
tratie in de grond was 1,50 - 2,00 m. Gezien 
de samenstelling van de grond konden erg ho
ge krachten verwacht worden; hoger dan de 
krachten die beschikbaar waren om de ‘‘Kursk" 
te lichten. Daarom was voor de volgende aan
passing gekozen: Eerst werd een bepaalde 
kracht op het achterste stel draden gezet. Zod
ra de zuigkracht verminderde, werd deze 
kracht verhoogd tot 4500 ton. Toen de zuiging 
verdween, werd er kracht gezet op de voorste 
draden en deze werd langzaam verhoogd tot 
het maximum van 5630 ton. De kracht in de 
achterste draden daalde tot 3870 ton.
Het lichten begon op 7 oktober.
Om de “Kursk" stevig vast te zetten onder de 
“Giant 4" waren er zadels onder de ponton aan
gebracht volgens de rompvorm van de 
“Kursk”. Zodra de boot op zijn plaats was, wer
den de bundels hijsdraden onder voorspanning 
gezet om een goede verbinding te maken tij
dens het slepen naar Moermansk.
Het internationale projectteam ter plaatse rap
porteerde dat de lichtoperatie van de “Kursk" 
volbracht was om ongeveer 20.00 uur locale 
tijd op 8 oktober 2001. Het ophijsen van de 
boot heeft ongeveer 16 uur geduurd. De ope
ratie ging vlot bij goede weersomstandigheden

De sleep en het dokken
Tijdens het lichten werd de “Giant 4" alvast 
losgemaakt van de verankering. De ponton 
werd op zijn plaats gehouden door de sleep
boten. Zodra de “Kursk" stevig vastzat, werd 
met het slepen begonnen voor de reis van 
ruim 70 mijl naar Moermansk door de sleep
boot “SmitWijs Singapore". De sleepsnelheid 
was ongeveer 3 mijl.

Tenslotte werd de 
“Kursk" in een drijvend 
dok in Moermansk ge
bracht. Uiteraard wa
ren de nodige blokken 
geplaatst, De diep
gang van de combina
tie Giant-Kursk was 
echter te groot voor 
dit dok. Daarom waren 
twee pontons ge
bouwd in Rusland; elk 

100 m lang die de diepgang van de combina
tie zodanig verkleinden dat de dokkmg geen 
problemen meer gaf.
Smit Internationale is betrokken geweest bij 
honderden bergmgsoperaties maar geen van 
alle kwam maar in de buurt van het bergen 
van de “Kursk" in termen van uitdaging en 
schaalgrootte. Men zal het zich altijd blijven 
herinneren als een opmerkelijke staaltje van 
internationaal teamwork.

Literatuur
• Kursk Submarine Sinking - An Assessment 

of Potential Nuclear Hazards; Dr.lr. C.A. 
Prins, vice€hairman of The Kursk Founda
tion. [1]

• Recovery Operation of ttie Submarine 
Kursk - Technical Concepts: Prepared by 
Mammoet/Smit Internationale. [2)

• Diverse persberichten,

De schrijver dankt dr.ir. C.A. Prins voor zijn 
adviezen en het ter beschikking stellen van di
verse gegevens.

Fig.18. Gripper met trechter en geleide

draden
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A DREDGEFUL LIFE.

www.bakker-sl.nl

13..* - « •j 7: ■U. a -1 « ■
» t ‘ « • 
■ a • 1  • 

« «
« - 4 ■

'

Electrical installation of maritime projects is our strength. Like the “HAM 318” the world is our 
working area.

With the owner, dredging company HAM B.V., its fleet and its staff, we have 
maintained outstanding relationships for years. That’s why we have undertaken 

> the complete installation of the electric equipment of the trailing suction 
B u . hopper dredger “HAM 318" built at Van der Giessen de Noord Shipyard 

B.V., on a turn-key base, including the engineering, manufacturing, 
delivery and installation of drives, switchboards, control desks, 

starterboards, transformers and cabling. Energy supply by 
means of a combination of a medium and low voltage 

installation, 2 main alternators 13.750 kVA, auxiliary alternator 
2300 kVA, harbour alternator 1500 kVA and emergency 

alternator 250 kVA.
4 inboard dredgepump drives 2750 kW 
2 jetpump drives 2150 kW 

2 submersible pumpmotors of 2500 kW 
suction tube winch drives 4x 500 kW, 2x 250 kW 
2 bowthruster drives 1100 kW

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

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V.

Phone/Fax +31 (0184) 43 66 66/43 66 77 

P.O. Box 25 3360 AA Sliedrecht Holland 

Engineering, Drives, Automation, 

Installation and Service.

Bakker Repair B.V.

Phone/fax +31 (0184) 41 05 55/41 18 53 

P.O. Box 212 3360 AE Sliedrecht Holland 

Revisions, Repairs. Winding, Balancing, 

Alignment and Diagnosis.

Ä 8RMER
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Door L .A .S. H a g e m a n

D e  sleephopperzuiger “HAJVl 318”

ln oktober van het vorig jaar werd de “HAM 318" door IHC Holland overgedragen aan HAM Dredging Ltd., een Engelse doch
termaatschappij van de Hollandse Aannemingsmaatschappij te Capelle a/d Ussel. Ontwikkelingen gaan snel; HAM is op 14 
november j.l. gefuseerd met Ballast Nedam Baggeren en heet nu Ballast Ham Dredging.

Het ontwerp van deze ‘jumbo’ hopper (CO 
1226), die in november 1999 in opdracht 
werd gegeven en eind mei 2001 bij de bouw
werf Van der Giessen- de Noord in Krimpen 
a/d IJssel onder bouwnummer 979 te water 
werd gelaten, is van IHC Holland en in nauwe 
samenspraak met de opdrachtgever tot 
stand gekomen. Met zijn laadruiminhoud van
23.700 m3 is de HAM 318 veruit de grootste 
sleephopper van de BHD- vloot en past deze 
hopper in het streven naar schaalvergroting 
die ook andere baggerondernemingen onder
namen.
Het schip is ontworpen om vooral te worden 
ingezet bij de uitvoering van de contracten 
voor grote landaanwinningsprojecten, zoals 
deze heden ten dage worden afgesloten b.v. 
in het Verre Oosten. De combinatie van een 
groot hoppervolume en voor dit scheepstype 
zeer hoge snelheid, resulteert in een zeer 
hoog transportvermogen. Daarnaast is er ge
rekend met een zeer hoog soortelijk gewicht 
van de lading (>1.8).

Hoof'daf metingen:
Lengte over alles 176,15 m
Lengte tussen de loodlijnen 159,00 m 
Breedte gemald 32,00 m
Holte tot coamingdek gemald 17,12 m 
Diepgang (internationaal vrijboord) l l,7 5 m  
Baggerdiepgang 13,37 m
Hopperinhoud (tot ‘splash’ coammg) 23.700 m3 
Draagvermogen bij bagger 43.440 ton 

diepgang
Baggerdiepte 55/70/110 m
Snelheid bij een diepgang 17,7 knoop 

van 13,-m
Totaal geïnstalleerd vermogen 28.400 kW

Het schip is gebouwd onder keur en toezicht 
van Bureau Veritas voor de klasse I 3/3 E *  
Hopper Dredger (Deep Sea) ALTT-MS.

Algemene beschrijving
Om verwarring te voorkomen dient te worden 
vermeld dat een eerder ontwerp voorzien was 
van een op het hoofddek geplaatste coaming 
ter plaatse van het hopperruim; de zuigbok- 
ken en zuigbuizen waren in de gangboorden 
opgesteld. Later werd besloten de zijden 
door te trekken en het schip te voorzien van 
een doorlopend dek aan de bovenzijde van de 
oorspronkelijke coaming. Dit dek is dan ook 
het sterktedek geworden en tevens het vrij- 
boorddek. Dit verklaart de daarna mogelijk 
geworden vergroting van de diepgang en te
vens de benamingen van hoofd- en coaming
dek.

A/gemeen plan
Het schip dat zelfs qua ruiminhoud nog iets 
groter is dan de in juni vorig jaar opgeleverde 
“Rotterdam'’ van Ballast Nedam, is voorzien 
van twee zuigbuizen met een diameter van 
1.200 mm en heeft in tegenstelling tot de mo
dernere eenheden in de BHD- vloot (b.v. de



Flg.1. Bulbsteven met uitgebouwde ankerkluis

HAM 316 en 317), de accommodatie en het 
stuurhuis achterop, Aan stuurboordzijde van 
het dekhuis kan de eventueel tot ca. 122,- m 
te verlengen zuigbuis worden geaccommo
deerd. Het schip heeft een relatief korte bak, 
geplaatst op het doorlopende coamingdek. 
Het dek boven het hopperruim is open. Daar
onder bevindt zich het hoofddek. De pompka- 
mer bevindt zich vlak voor de hopper; tussen 
voorpiek en pompkamer is de ruimte gesitu
eerd waar de elektrische aandrijfmotoren van 
de binnenboordpompen en de jetpompen zijn 
ondergebracht. Vlak achter het voorpiekschot 
is de ruimte voor de boegschroeven. Op tus
sendek niveau is een controleruimte onderge
bracht met overzicht op de eveneens op dit 
dek geplaatste transformatoren en waterge- 
koelde frequentieregelaars.

Het schip heeft een zeer geprononceerde 
bulbsteven die met alleen bijdraagt aan de ver
mindering van de golfweerstand bij de voor 
een hopper zeer hoge snelheid, maar tevens 
een bijdrage levert aan een stuk waterver- 
plaatsing voorlijk. In verband met de walpers- 
aansluiting is echter de lengte van de bulbste
ven naar voren toe beperkt. Ook ontstaat het 
gevaar dat bij het presenteren van het anker 
de bulb wordt geraakt; een opvallend uitge
bouwde kluis vermindert dit gevaar.
Op het coamingdek is een van voor naar ach
ter doorlopende kraanbaan aangebracht; de 
rijdende kraan heeft een hijscapaciteit van 60 
ton.
Beide mondbokken zijn verplaatsbaar met het 
oog op de verlenging van de zuigbuis. Voor 
de zuigbuis voor de maximale baggerdiepte 
van 110.- m, moet een extra mondbok wor
den aangebracht aan stuurboord ter zijde van 
de vrij van het dekhuis staande motorschacht.

Eveneens gebruikelijk voor dit type schip is 
dat de voortstuwing wordt verzorgd door 
twee verstelbare schroeven in straalbuizen; 
de beide roeren zijn van het type met flappen. 
Twee boegschroeven van elk 1.100 kW on
dersteunen het manoeuvreren. Het laadruim 
is voorzien van een op hart schip aangebrach
te rij van een achttal enkele bodemdeuren van 
zeer grote afmetingen (4.2 »6.5 m), geacti
veerd via een pull/push stang-mechanisme 
door op dek opgestelde cilinders. Om en om, 
stuurboord en bakboord, worden aldus de bo
demdeuren geopend, resp. gesloten. De 
overvloeien zijn voor (stuurboord) en achter 
(bakboord) in de hopper aangebracht. De red
dingsboot is van het vrijeval type; een 'man- 
over-boord’ boot bevindt zich aan bakboord 
op het achterdek.

Scheepsindeling
Het schip is over de hele lengte voorzien van 
een dubbele bodem behalve ter plaatse van 
de hopper waar de schuin aflopende wanden 
van de beunen als droge tank zijn ingericht. 
Onder het niveau van het tussendek in de zij
de van de hopper zijn de bunkers onderge
bracht; daaronder over de hele lengte droge 
tanks. Op tussendekniveau is ook de reguliere 
doorgang van voor naar achter voorzien. Ge
noemd tussendek strekt zich ook buiten het 
hoppergedeelte uit en is alleen plaatselijk on
derbroken in machine- en pompkamer.
In de lengterichting zijn het achterpiekschot, 
het voorste machinekamerschot/tevens ach
terste beunschot, het voorste hopperschot, 
c.q. achterste pompkamerschot, het voorste 
pompkamerschot, en het voorpiekschot te 
onderscheiden.
Door keuze van de pompkamer aan de voor
zijde, ligt het midden van de hopper nage

noeg op grootspant; deze symmetrische lig
ging van het laadruim is gunstig voor de trm- 
liggmg. De belading voltrekt zich daardoor na
genoeg n elke fase, gekjklastig. De 
overvloeien zijn dan ook symmetrisch ten op
zichte van het midden van de hopper opge- 
steid, één aan bakboord, de ander aan stuur
boord. De in verband met geluidsoverdracht, 
verend in een vrijstaande brede schacht ach
ter het dekhuis opgehangen afgassenleidin- 
gen, steken boven het vaste schoorsteenge
deelte uit met het oog op het uitzicht naar 
achteren vanuit het stuurhuis.

Vermogensopwekking en 
verdeling
Beide 12 cilinder 4 takt hoofdmotoren zijn van 
het fabrikaat Wartsila NSD, type 12V46C, 
met elk een vermogen van 12.600 kW bij 
514 omw./min. Daarnaast is een aparte ge
nerator voorzien, waarvan de motor even
eens van het fabrikaat Wartsila is (type 
6L26A) en de dynamo van ABB/AMG, type 
630 S 6 met een vermogen van 2.300 kVA bij
1.000 omw./min. Deze is aan stuurboord in 
een aparte afgesloten ruimte opgesteld in ver
band met geluidseisen. Dit geldt ook voor de 
havengenerator van het fabrikaat Caterpillar, 
type 3512 B DI-TA van 1.500 kVA bij 1.500 
omw./min. Daarnaast is een noodgenerator 
voorzien, eveneens Caterpillar, type 3306 
met 140 kW.
De hoofdmotoren met een constant toerental 
van 514 omw./ min. drijven de twee in een 
straalbuis ondergebrachte verstelbare 
schroeven aan met een diameter van 5.400 
mm bij een toerental van 115 omw./min. De 
schroeven kunnen via een in de tandwielkast 
ingebouwde koppeling worden ontkoppeld. In 
dezelfde tandwielkast van het fabrikaat Flen- 
der/ Lohmann & Stolterfoht, is naast het inge
bouwde Michell stuwblok ook de ‘power-take- 
off opgenomen voor de aandrijving van de 
twee hoofdgeneratoren van elk 13.750 kVA. 
Voor een beschrijving hoe dit totale vermogen 
wordt getransformeerd en verdeeld over de 
verschillende energieverbruikers kan worden 
verwezen naar een artikel getiteld “ Midden- 
spannmgsinstallatie op de HAM 318” , te vin
den in de “Special” over het baggerbedrijf, 
Schip & Werf de Zee, september 2001. [1].

Hydraulische installatie 
De centrale voedingsunit voor de hydrauli
sche installatie bevindt zich op hoofddekni- 
veau boven de pompkamer; deze installatie 
omvat een hydraulische werktank van 23 m3 
en een tweetal hydraulische units ten behoeve 
van de baggerinstallatie (waaronder de zuig- 
buisbokken) en de andere verbruikers als an
ker- en verhaallieren, afsluiters, etc. Boven
dien zijn hier twee units geïnstalleerd voor de 
sleepkop- hydrauliek.



Fig.2. Baggerlessenaar 

Tankinhouden
De brandstofcapacitert is voldoende voor 25 
dagen, verdeeld over de volgende brandstof
tanks:
Zware olie tanks ondenn ter zijde van de hopper: 

ca. 2.800 m3 
Dieselolie aan de voorzijde van de MK:

ca. 270 m3
De drinkwatercapaciteit: ca. 180 m3
Waterballast: Voorpiek ca. 1.800 m3

Achterpiek ca. 900 m3

Accommodatie
Bemanning
De bemanning is ondergebracht in het dek
huis in voor het merendeel éénpersoonshut
ten; bovendien zijn een niveau lager op het 
hoofddek nog voorzieningen als een bar, een 
tweetal lounges en een gymzaal. Bi) de rela
tief grote accommodatie voor 45 opvarenden 
is rekening gehouden met een toerbeurt van 
zes weken op en zes weken af. Zo is er een 
dubbele accommodatie voor gezagvoer- 
derts), hoofdmachimst(en) en l e en 2e stuurlie
den en l e en 2e machinisten. Alle verblijfsruim- 
ten zijn airconditioned. Meer in het bijzonder 
zijn op het niveau van het hoofddek de ruim 
ten ingericht die met de civiele dienst verband 
houden, zoals de keuken aan stuurboord ach
ter, een bemanningsmessroom stuurboord 
voor, een messroom voor officieren aan bak
boord achter, een ziekenboeg bakboord voor 
en de hutten voor de chef-kok en een tweetal 
tweepersoonshutten voor de stewards.
Op het E- dek is een twaalftal tweepersoons 
hutten voorzien, allen met aparte douche-toi- 
let cabines. Op het D dek bevinden zich een 
tiental éénpersoonshutten voor officieren en 
de chef baggerbaas en een tweetal tweeper
soonshutten. Op het C- dek bevindt zich de 
accommodatie voor de kapitein en hoofdoffi
cieren in éénpersoonshutten met aparte

slaaphutten. Op het B- dek is naast de voor de 
instrumentatie op de brug benodigde hulpap- 
paratuur ingerichte ruimte aan de voorzijde 
van het dekhuis, ook een kantoor en een op- 
zichtersruimte beschikbaar. De geheel geslo
ten brug die zich over de volle breedte van het 
schip uitstrekt, kent een baggerbedienings- 
ruimte op hart schip; de navigatie wordt ge
voerd vanaf een console direct achter de bag
gerlessenaar, die zelf verlaagd in de erker is 
gesitueerd. Door deze opstelling is een opti
maal contact tussen baggerbaas/pijpenman 
en roerganger verzekerd. De precieze opstel
ling werd aan de hand van een mock-up be
paald.

Verdere indeling
Op het niveau van de tanktop zijn behalve de 
motoren met tandwielkasten en PTO een se
paratorenkamer aan stuurboord en de ‘sewa- 
ge' behandelingsinstallatie aan bakboord aan
gebracht. Brandstofpompen en koetwater- 
pompen completeren de installatie. Aan de 
achterzijde staan de ventilatie- toevoerkanalen 
vanuit de machinekamer via filters in open ver
binding met de buitenlucht, gevoed door een 
stelsel van schachten tussen de machineka
mer en de fankamer op het hoofddek, via het 
tussendek naar onderen. Op het partieel tus
sendek in de machinekamer zijn de reeds ge
noemde hulp- en havengenerator-set aan 
stuurboord, aan bakboord werkplaatsen en 
een bergplaats voorzien. Op het hoofddek zijn 
op het achterschip, naast enige verblijfsruim 
ten als een bar met een voorraadkamer, een 
tweetal lounges en een gymnastiekzaal, ook 
een grote provisieruimte, een algemene pro
viandkamer, een C02 kamer, een wasserij, 
een dokkantoor, de AC-kamer, de MK-fanka- 
mer, een elektrische werkplaats, een ruimte 
waar de drinkwatertanks staan opgesteld en 
een kleedkamer ingericht. Op het achterdek

is aan bakboord de noodgenerator naast de 
schoorsteenschacht geplaatst. Voor zijn 
naast de reeds genoemde inrichting op d.b.-, 
en tussendekniveau, op het hoofddek een 
zeer uitgestrekte trossenbergmg annex werk
plaats, een bootsmansbergplaats, een vert- 
bergplaats, de fankamers en een bewakmgs- 
ruimte voor het pompbedrijf ingencht.

Baggerinstallatie
Onder normale condities wordt gewerkt met 
beide zuigbuizen die geschikt zijn voor een 
zuigdiepte van maximaal 70 m. Ze hebben 
een doorsnede van 1.200 mm en zijn voor
zien van een IHC onderwaterpomp, type 
HRLD 19348-110 met een vermogen van
2.500 kW. Op ondiep water kan de zuigbuis 
worden ingekort en wordt de zuigbuisbok 
dichter naar de tussenbok verplaatst. Als op
tie is de mogelijkheid om de stuurboordbuis 
zelfs te verlengen tot een maximaal te berei
ken zuigdiepte van 110 m; daartoe dient een 
extra mondbok aangebracht te worden. De 
bestaande mondbok dient in dat geval als 
tweede tussenbok. De baggerkoppen hebben 
een breedte van acht meter en wegen per 
stuk ongeveer 50 ton. Het vizier kan hydrau
lisch van afstand versteld worden.

Fig.3. Opstelling zuigbuis en bokken

De binnenboord baggerpompen, IHC type 
HRMD 262-56-130, hebben elk een vermo
gen van 2.750 kW bij trailen en 5.500 kW bij 
walpersen. Bij lossen via de walaansluiting of 
‘rainbowing’ kunnen deze pompen in serie 
worden geschakeld zodat dan in dat geval 2»
5.500 kW beschikbaar is voor walpersen. Het 
ontgraaf- en zuigproces wordt ondersteund 
door een tweetal jetpompen, IHC type HRMD 
161-34-80, van elk 2.150 kW. De baggerpro- 
cessen worden ondersteund door uitgebreide 
automatisering met behulp van een geïnte
greerd hopperbesturingssysteem.



Fig.4. Rainbowing

houdend met het bij 'konstant toe
ren bedrijf verminderen van de 
spoed bij trailen en de vermijding 
van drukzijde cavitatie in deze be
drijfssituatie. Bij genoemd vermo
gen kan de voor dit type schip 
zeer hoge vrijvarende snelheid van 
17,7 knoop bereikt worden. Trail- 
end wordt met simultaan gebruik 
van binnenboord pompen, onder
water pompen en jetpompen, en 
rekening houdend met de afname 
benodigd voor het boordnet, via 
de PTO maximaal tweemaal ca.
7.000 kW afgenomen. Het 
manoeuvreren wordt ondersteund 
door het tweetal boegschroeven 
met elk een vermogen van 1.100 
kW en de twee vrijhangende flap- 
roeren van het fabrikaat Becker. 
De beheersing van al deze syste
men is geïntegreerd in een dyna- 
mic positioning- en trackingsys- 
teem in combinatie met een global 
positioning systeem (GPS).

Flg.7. Drukverdeling voorschip

Fig.5. Pompkamer
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Aanvankelijk werd met behulp van CFD- bere
keningen (computer fluid dynamics) van het 
MARIN (RAPID) een vorm optimalisatie uitge
voerd. Deze is geverifieerd met de gebruikelij
ke weerstands- en voortstuwingsproeven, in 
eerste instantie alleen op diep water. De tij
dens het ontwerpproces veranderende inzich
ten met betrekking tot de uitgangspunten van 
het ontwerp (zie hiervoor eerder bij het hoofd
stuk “Algemene beschrijving’’) maakten een

Modelproeven
In verband met de zeer hoge snel
heid en de toegepaste vermogens 
dient grote zorg besteed worden 
aan het hydrodynamisch ontwerp. 
Immers het Froude getal van 0,23 
is voor dit type schip hoog, zeker 
gezien de volheid. Ook de vermo- 
gensdichtheid van ca. 550 kW/m2 
schroefschijf behoort tot de hoge
re waarden.

Fig.8. Opstelling asleiding en verstelbare schroeven in straalbuizen

aanzienlijke vergroting van de diepgang mo
gelijk. Een nieuwe optmalisatieslag was hier
van het gevolg. Een referentieproef gaf een 
verrassend resultaat te zien; de vergroting 
van de diepgang (en dus waterverplaatsing) 
leidde niet tot een vermindering van de pres
taties op onbeperkte waterdiepte. Tenslotte 
werd het beproevingsprogramma voltooid 
met voortstuwingsproeven op ondiep water 
bij twee verschillende waterdiepten.
De straalbuizen zijn van een nieuw type ‘opti- 
ma', een tegenhanger van de 19A buis. Deze 
kenmerkt zich door een verbeterde prestatie 
achteruit, terwijl de prestaties vooruitvarend 
niet onderdoen ten opzichte van beproefde 
straalbuis nr. 19A. Omdat voor deze toepas
sing niet alle eigenschappen van dit type be
kend waren, zijn er aanvullend paalproeven 
(vooruit en achteruit) bij verschillende spoed- 
standen uitgevoerd.
De resultaten van de CFD- berekeningen wa
ren uitgangspunt voor de vormgeving van de 
zeer omvangrijke bulb. Omdat er een lengte- 
beperking naar voren is in verband met de 
walpersinstallatie, is de afstand tussen het 
bolvormig deel en de steven kort. De aansnij-

Varen en manoeuvreren
Tijdens vrijvaren staat het volle vermogen van 
beide hoofdmotoren, tweemaal 12.600 kW 
(minus verliezen van tandwielkast en asverlie- 
zen) ter beschikking aan de twee verstelbare 
schroeven in straalbuizen bij een toerental van 
115 omw./ min. De schroefdiameter be
draagt 5.400 mm. De schroeven zijn voor de 
vrijvarende conditie ontworpen, ook rekening

Fig.6. Resultaten CFD- berekeningen
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ding van bulb met voorschip verloopt met de Toeleveranciers (niet volledig)
stroomlijnen ter plaatse. Een indruk van de ABB, Zweden: Generatoren, E- motoren (via Bakker)
dmkverdeling toont de afbeelding van foto 7, Ajax de Boer: CO; installatie

Alfatron, Rotterdam: Navigatie en nautische apparatuur
De op de proeftocht behaalde snelheid over Atlas Copco, Zwijndrecht: Compressoren
trof de uit de beproevingen gebleken toch al Bakker, Sliedrecht: Elektnsche installatie
hoog gestelde verwachtingen, ruim. Becker, Duitsland: Roeren

Caterpillar, via Geveke, Papendrecht: Havenset, noodgenerator
De dimensionering van de verbinding van Crane Lips, Drunen: Verstelbare schroeven en boegschroeven
straalbuis met het achterschip, de z.g. ‘head- CSI, Rotterdam: Motorkamer alarmsystemen
box' werd aan de hand van tufttests geopti Electrolux, Zweden: Keuken- en wasserijuitrusting
maliseerd. Het probleem is echter dat het Evac Oy, Finland: Sewage installatie
stromingsbeeld op diep en ondiep water aan Flender, Lohmann Stolterfoht, Duitsland: Koppelingen
merkelijk van elkaar verschilt, omdat de toe- Van der Graaf, Zwijndrecht: Boegkoppeling
stroomrichting van het water anders is; op Van der Giessen, Hardinxveld: Straalbuizen
diep water meer van onderen, bij ondiep wa HAM, Capelle a/ó Ussel: Bagger software
ter ook van opzij. Grenslaageffecten bemoei Heinen Hopman, Spakenburg: A.C., ventilatie en verwarming
lijken de interpretatie van het visuele beeld Hempel, Rotterdam: Verf
nog verder. IHC Parts & Services, Kinderdijk: Baggerin sta Haties

IHC Systems, Sliedrecht: Baggerinstrumentafe
Verhaal- en m eerge re i IHC Hytop, Sliedrecht: Hydraulische installaties, incl. cilinders
Het anker- en meergerei op de bak bestaat uit IHC Lagersmit, Kinderdijk: Schroefas en baggerpomp afdichtingen
een tweetal gecombineerde hydraulische an De Jong, Zierikzee: Fedur baggerleiding
ker- en verhaallieren. Een aparte winch op het Kongsberg, Zweden: D.P. systeem
coamingdek vlak achter het bakschot aan Machinefabrik Bröhl, Duitsland: Lieren
stuurboord dient voor het koppelen van de Schat, IJmuiden: Reddingsboot
walpersleiding. Achter ter hoogte van het co Tenfjord, Noorwegen: Stuurmachine
amingdek, feitelijk dus het kampagnedek, is TTS- Norlift, Noorwegen: Dekkraan
een elektrisch aangedreven ankerlier aan bak Warman International, Engeland: Diverse gland- en spoelpompen
boord voorzien, alsmede op hart schip een Wärtsilä, Finland: Hoofdmotoren
hydraulisch aangedreven verhaallier. Wärtsilä SWD, Zwolle: Hulpmotor

Wavin, Hardenberg: Diverse kunststof leidingen
S lo to p m e rk in g e n Westfalia, Duitsland: Separatoren
Het opmerkelijke van dit schip is de combinatie Wortelboer, Rotterdam: Ankers en kettingen
van een groot volume van de hopper in combi
natie met een hoog soortelijk gewicht en een
hoge vaarsnelheid. Deze hopper overtreft dan Referenties
ook vele soortgenoten in vervoerscapaciteit, [1] Middenspanningsmstallatie op de "HAM [2] De ontwikkeling van de scheepsvorm van
deze laatste grootheid gedefinieerd als over te 318", Schip & Werf de Zee, september sleephopperzuigers, A. de Jager. Schip &
brengen hoeveelheid lading per tijdseenheid. 2001. Werf de Zee, september 2001.
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HEINEN & HOPMAN
Your comfort our concern!

> Air conditioning
> Mechanical ventilation
> Central heating

Heinen & Hopman Engineering BV 
Zuidwenk 45, P.O. Box 9 

3750 GA Spakenburg, The Netherlands 
tel (+31) 033 299 2500 I fax (+31) 033 299 25 99 

email info@heinenhopman.com 
http;//www.heinenhopman.com

• Gas, water and sanitary systems
• Fire protection

Environmental systems

VAN IDE GIESSI
STRAALBUIZEN
K w a lite it in g espec ia liseerd e  
pro du cten

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

Vopak Shipping B V. zoekt voor haar gerenommeerde zeevaartrederij

Het beleid van Vopak Shipping B. V. is erop gericht om  ambitieuze zeevarenden aan te trekken. 
• D aarvoor hebben w ij regelm atig plaatsingsm ogelijkheden voor M a ro fs  en stagiaires.

goed geolied team, met 
Nederlandse officieren, en 
als je denkt daarin te 
passen, dan ben je van harte 
welkom. Vopak Shipping 
beloont hard werken met 
uitstekende
arbeidsvoorwaarden. Zo 
bieden w ij, als onderdeel 
van een eigen cao o.a. een 
vaar-, verlofschema van 6 
weken op / 6 weken af. Je 
ontvangt een "a ll- in " gage, 
die als 2e Stuurman kan 
oplopen to t EUR 47.736 op 
jaarbasis. Tevens bieden w ij 
goede promotiekansen.

Heeft de zee je passie en 
ben je  in het bezit van de 
juiste papieren, stuur dan je 
so llic ita tiebrie f m et c.v. naar: 
Vopak Shipping B.V.
Postbus 150
3300 AD Dordrecht
t.a.v. de afdeling P&O.

o f zend je brief met c.v. naar 
ons e-mail adres 
p&o.vs@ vopak.com.
W ij nemen dan zo snel 
m ogelijk  contact m et je op.

M ocht je nadere in form atie  
wensen dan kun je tijdens 
kantooruren contact opnemen 
met Sandra Zaat of 
Marinus van Dam, telefoon 
078 -  6 528 496 of 
0 7 8 -6  528 495.

Vopak, the  link betw een  

p roducer and e n d -u se r of 

ch e m ica ls  and oil p ro d ucts

Vopak

Vopak is wereldm arktleider 
op het gebied van de 
logistieke dienstverlening 
voor chemicaliën en oliën en 
de chemische distributie. 
Binnen deze wereldw ijde 
organisatie is Vopak 
Shipping een belangrijke 
schakel.

Vopak Shipping exploiteert 
14 schepen voor het vervoer 
van vloeibare chemicaliën 
die deel uit maken van de 
Vopak Essberger ChemPool, 
Europa's grootste pool in de 
chemische tankvaart met 
een gezamenlijke vloot van 
23 schepen. Het vaargebied 
van onze schepen om vat 
vooral de West-Europese 
wateren en de M iddellandse 
zee

Aan boord van onze
werken w ij als een

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


L i t e r a t u u r

Bibliotheek Technische Universiteit 
Delft (BTUD)

Kopieën van de hier vernielde artikelen 
zijn uitsluitend schriftelijk aan te vragen;

BTUD
Afdeling Aanvragen 
Postbus 98 
2600 MG Delft
E-mail: request@ibrary.tudelft.nl 
Fax: 015.2571795

Bij bestelling van artikelen dient u het SWZ- 
nummer van het abstract op te geven.

SWZ 02-0401
Linear and nonlinear irregular waves 
and forces in a numerical wave tank
Boo, S.Y.
Ocean Engineering (002350), 200205, 
vol.29, no.5, pg-475, nrpg-19, gr-15, ta- 
1, dr-4, ENG
A timedomain higher-order boundary ele
ment scheme was utilized to simulate 
the linear and nonlinear irregular waves 
and diffraction due to a structure Upon 
the second-order irregular waves with 
four Airy wave components being fed 
through the inflow boundary, the fully 
nonlinear boundary problem was solved 
in a time-marching scheme. The open 
boundary was modeled by combining an 
absorbing beach and the stretching tech
nique. The proposed numerical scheme 
was verified by simulating the linear regu
lar and irregular waves. 
0210111:0150210

SWZ 02-0402
Ship model wake analysis by means 
of P1V in large circulating water 
channel
Felice, F. di; Feli, M.; Gregorio, F. de 
International Journal of Offshore and Po
lar Engineering (WbMT 8108), 200112, 
vol. 11, no.4, pg-261, nrpg-6, gr-4, dr- 
13, ph-1, ENG
The survey of a ship model's wake is a ty
pical step in the hydrodynamic design of 
a conventional and unconventional hull. 
Today, the adoption of Particle Image Ve- 
locimetry for this kind of applications has 
become feasible and allows to obtain a 
detailed and reliable picture of the flow 
field, in particular for turbulent and unste
ady features. At the INSEAN Circulating 
Water Channel, such a technique is ap
plied to the wake of a ship model with in
stalled propeller. Presented are the re

sults of the analysis of the wake in a lon
gitudinal plane for different propeller re
volution angles. Advantages and draw
backs of applying the PIV technique in a 
large facility are pointed out.
0150116

SWZ 02-0403
European Union research vessels
Graf von Spee, C.: Oilier, G,
Marine Technology Society Journal 
(001912), 200112, vol.35, no.3, pg46, 
nrpg-13, gr-2, ta-2. ph6, ENG 
Ships are major capital consuming facili
ties and therefore cost intensive. They 
should be used as efficiently as possible. 
One of the goals of the European Union 
(EU) is to encourage transnational use of 
public or private facilities which address 
critical needs in order to further improve 
their exploitation while avoiding unneces
sary duplication and to cover emerging 
priority needs. To support this aim and 
to prepare the basis for future European 
steps, a survey of the existing fleet of 
multnole research ships in Europe was 
undertaken and future scientific require
ments for research vessels were asses
sed.
0111506:0111505; 0710136 

SWZ 02-0404
A new functional optimization me
thod applied to the pitch distribution 
of a marine propeller
Jang, T.S.; Kinoshrta, T.; Yamaguchi, H. 
Journal of Marine Science and Technolo
gy (001425), 200111, vol.6, no.l, pg- 
23, nrpg-8, gr-7, ta-1, dr-2, ENG 
Based on Hilbert space theory, an infini
te-dimensional optimization method to 
find the optimal pitch distribution of mari
ne propellers was developed. Thereby, 
the three-dimensional effect of induced 
velocity could effectively be controlled in 
an optimal way: i.e., an investigation was 
carried out to learn whether the present 
method is applicable to the design of ma
rine propellers, especially pitch distribu
tions, by maximizing the propeller effi
ciency functional. In addition, with the 
help of Hilbert space theory, it was suc
cessfully shown that the optimization me
thod developed has a unique mathemati
cal solution. In this work, only the pitch 
distribution was optimized.
0150110

SWZ 02-0405
Technology and the course of ship
ping
King, J.
Ocean & Coastal Management 
(002344), 200112, vol.44, no.10. pg- 
567, nrpg-11, ENG
Technology makes seafanng possible. 
Thus this paper explores some aspects 
of the relationship between technology 
and the evolution of seafaring and ship
ping. It begins by briefly descnbing some 
of the different ways of regarding tech
nology and technological insight, ranging 
from tlie classical, instrumental view to 
ideas originating among 20th century 
thinkers. It goes on to consider the natu
re of technological progress and advan
ce, drawing on a number of marine 
examples.
0250000

SWZ 02-0406
Ocean shipping alliances: the wave 
of the future?
Sheppard, E.J.; Seidman, D.
International Journal of Maritime Econo
mics (001306), 200112, vol.3, no.4, 
pg-351, nrpg-17, ENG 
This paper explains, from the carriers’ 
point of view, the advantages and disad
vantages of entering into alliances and 
explores the history of the US regulatory 
regime of cooperative agreements, in
cluding alliances. Thereafter, this paper 
analyses the factors that potentially will 
influence the future of alliances and pre
dicts the effect of each of these factors. 
0240320; 0250320

SWZ 02-04-07
The end of national shipping policy? 
A historical perspective on shipping 
policy in a global economy
Sletmo, G.K,
International Journal of Maritime Econo
mics (001306), 200112, vol.3, no.4, 
pg-333, nrpg-18, ta-2, ENG 
National shipping policy has a long histo
ry and is firmly engraved in the economic 
and political psyche of many nations. 
This paper, which is centred on history 
rather than the future, asks whether glo
balisation implies the end of national 
shipping policy.
0250150:0240320

SWZ 02-0408
Progress of marine engineering 
technology in 2000

Bulletin of Marine Engineenng Society in 
Japan (000335), 200110, vol.29, no.2, 
pg-25, nrpg-42, gr-12, ta-36. dr-27, pfv 
8, ENG
This report gives a summary of the 
jor developments achieved in marine 
engineering technology in Japan and 
abroad in 2000 prepared by the Editors 
Committee of MESJ based on the manu
scripts written by the chairmen and 
members of the research committees. 
Each section gives an objective summa
ry of researches, indicates the data 
showing the present technical level and 
improvements in production and perfor 
mance of manne equipment, and introdu
ces new products worthy of special at
tention.
0150140

SWZ 02-0409
A parametric approach for initial hull 
form modelling using NURBS repre
sentation
Nam, J.H.; Parsons, M.G.
Journal of Ship Production (CB 6728), 
200005, vol.16, no.2, pg-76, nrpg-14, 
gr-2, ta-3, dr-21, ENG 
An approach to initial hull form modelling 
using the concept of parametric genera
tion and manipulation is introduced, The 
parametric approach is to directly con 
trol geometric features or to describe hy
drostatic performance of a hull by utile 
zing naval architecture parameters that 
uniquely and unambiguously define a hull 
form. The Non Uniform Rational B-spline 
(NURBS) representation, which is the 
most common type of a hull form model
ling in use is combined with the parame
tric approach to represent a hull form. 
0120310

SWZ 02-04-10
Angular distortion due to fillet wel
ding and its straightening
Okumoto, Y.; Yanai, H.; Matsuzaki, S.l. 
Journal of Ship Production (CB 6728), 
200005, vol.16, no.2, pg-90, nrpg-7, gr- 
4, ta-2, dr-6, ph-1, ENG 
This report concerns the deformation 
due to the fillet welding of longitudinals 
on a skin plate and its straightening; the 
estimation of welding deformation, espe
cially angular distortion, and its straight
ening method using a press roller which 
was developed newly in this automated 
production line. In order to clarify the po
wer of the straightening machine, nonli
near FEM analysis was carried out.

mailto:request@ibrary.tudelft.nl


E j é  r o d  u c t i n f o  

C o-axiale tan d w ielk asten U K  R oyal N avy  Increases O v erh au l 
E fficiency  o f  H  P A ir C y linders

Elsto Aandrijftechniek, gespecialiseerd in 
het ontwikkelen, produceren en verkopen 
van elektrische en mechanische aandrijf- 
en besturingssystemen en -componenten, 
heeft onlangs een nieuw type coaxiale 
tandwielkast, de C-serie genaamd, op de 
markt gebracht van de Italiaanse fabrikant 
Bonfiglioli. Uitgangspunt bij de ontwikkeling 
van deze tandwielkast was het verkrijgen 
van een zo hoog mogelijk rendement, om 
op deze wijze energie te kunnen besparen. 
Omdat de modellen uit de C-serie van Bon- 
figkoli volledig uitwisselbaar moesten zijn 
met de bekende modellen uit de (MIASse- 
ne zqn de ashoogte en het gatenpatroon in 
de flens van de beide series gelijk. Het 
technische concept van de C-serie is ecl> 
ter volledig nieuw De coaxiale tandwiel 
kasten worden geleverd in dwerse senes, 
uiteenlopend van 100 tot 1000. De series 
100 tot 400 waden standaard geleverd 
met een aluminium behuizing er een le- 
vensduursmenng. De grotere modellen, 
vanaf serie 400, worden standaard voor
zien van een gietijzeren behuizing. De gro
tere modellen kunnen worden afgevuld 
met een smeerolie naar keuze. Kenmer
kend voor de modellen uit deze serie is de 
volte uitgaande as, de eenvoudige monta

ge en de onderhoudsvnendelijkheid. De 
overbrengingsverhoudmgen van de nieuwe 
tandwielkast lopen uiteen van i=2,6 tot 
i=1481, Standaard worden de modellen 
uit de C-serie geleverd voor vermogens 
van 0,12 tot 200 kW. Naar keuze zijn de 
co-axiale tandwielkasten leverbaar in een 2- 
of 3-traps uitvoering. Afhankelijk van de 
toepassing, komen bij een ingaand toeren
tal van maximaal 1400 omw./min de ei
genschappen van dit type tandwielkast het 
beste tot hun recht. Een hoger ingaand 
toerental tot 3000 omw./mm. behoort 
echter ook tot de mogelijkheden. Stan
daard worden deze coaxiale tandwielen 
kasten geleverd in een motorflensuitvoe- 
nng ofwel met een holle ingaande as. 
Optioneel is echter een volte ingaande as 
verknjgbaar. De motoren zijn derhalve bij 
uitstek geschikt om te worden samenge
bouwd met lEC-normmotoren.

Meer informatie:
Elsto Aandrijftechniek, Loosterweg 7, 
2215 TL Voorhout.
Dhr. R. Oostervink, 
tel: 0252.219123, 
fax: 0252.231660, 
email: info@elsto.nl.

The UK Royal Navy, Marine Fluid Power 
Fire Fighting & Mechanical Handling Inte
grated Project Team (MFFMIPT) Subma
rine Division, has successfully imple
mented a tailor made version of the 
recently launched portable Valve Seat 
Lathe, type VSL, from Swedish manufac
turers Chris-Marine. As a result, the 
MFFMIPT claims to have saved both time 
and substantial costs when overhauling 
HP air cylinders installed on submarines. 
This challenging task was achieved 
through close cooperation between

MFFMIPT and Chris-Marine. Chns-Ma- 
nne's engmeenng flexibility provided sev
eral modifications to the existing VSL to 
meet the special requirements on board 
the Submarines.
Instead of the standard designed angular 
cut used on valve seats, the VSL was 
produced to operate in a horizontal 
plane, with a present maximum diameter 
of 200mm. Additionally, the cutting tip

passed over flange stud boles without 
damage, and with a tool feed of
0.075mm/rev, a surface finish of 0.5Ra 
was achieved.
Finally, a shorter headroom version was 
required, able to fit into the narrow ac
cess between bulk-heads, decks and 
other obstructions. This was made pos
sible by introducing a right-angle gear
box which maintained the same ease of 
mounting, whilst stability was unaffected 
by the "off-centre" drive.
This new flange facing version of the VSL 

can now be 
utilised on the 
HP air bottles 
without need 
for the bottles 
to be removed 
from the ves
sel, thus provid
ing tremendous 
savings in time 
and money. 
Four machine 
sets are now in 
full operation at 
DML Devonport 

Naval Dockyard, the largest naval dock
yard in the UK.

Information:
Chris-Marine AB, Managing Director 
Mats Persson, Box 9025, SE- 200 39 
Malmo, Sweden.
Tel: +46.40.6712600,
fax: +46.40.6712699, email:
laila.rosenfeld@chris-marine.com

RECTIFICATIE
Rectificatie betreffende het artikel “Broadcasting Chart Updates" in het februarinummer 
van SWZ.
Het artikel is als eerste gepubliceerd door het “Royal Institute of Navigation" als onder
deel van de Conference Proceedings (NAVOl Location and Navigation). De Conference 
vond plaats in Londen van 6 tot 8 november 2001.

Correction on the paper "Broadcasting Chart Updates” in the February publication of 
“Schip en Werf de Zee’ .
There should have been a reference: The paper was originally published by the Royal 
Institute of Navigation as part of their Conference Proceedings (NAVOl Location and 
Navigation), which took place in London 6-8 November 2001”.

Voor vlagregistratie is 
er meer dan onze driekleur
Hubel Marine verleent de service wanneer u op zoek 

bent naar een tijdelijke o f permanente vlag, een andere Class 

Surveyorof een goedlopend ISM-systeem.

Gooi het anker uit voor deskundigheid en bei ons...

o j j j s  o«. Hubel M arine b.v.
. , P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam
• T d -010 458 73 38 • Fax 010 458 76 62

e-mail: hubel-marine@wxs.nl

mailto:info@elsto.nl
mailto:laila.rosenfeld@chris-marine.com
mailto:hubel-marine@wxs.nl


Nieuwe reeks veiligheidsnelkoppelingen

Blikvanger op de stand van Legris Bene
lux op de Techni-Show 2002 was de re
centelijk ontwikkelde reeks veiligheids
nelkoppelingen C9000. Met de hter 
gepresenteerde koppelingen valt nog ge
makkelijker en veiliger te werken. Naast 
hun fraaie, handzame vormgeving vallen 
ze vooral op door de uitgekiende con
structie. Toevallige - ongewilde -ontkop
peling is uitgesloten; door linksom draai
en van de koppelingring wordt het circuit 
aan de kant van de nippel ontlucht, door 
vervolgens rechtsom te draaien worden

het koppeteigkchaam en de r«ppel ont
koppeld. Er is sprake van een mmimaai 
drukverlies, terwijl men onder alle om
standigheden van een optimale afdichting 
verzekerd kan zijn. Voor een probleemlo
ze uitwisseling zijn de nieuwe snelkoppe
lingen in diverse uitvoeringen leverbaar.

Informatie:
Legris B.V., postbus 74, 1380 AB 
Weesp.
Tel: 0294.480209, fax: 0294.480294, 
email: legris.bv@legris.com.

Behalve het veiligheidsaspect 

worden de C9000 snelkoppe

lingen ook gekenmerkt door 

het grote gebruiksgemak.

Nieuwe motor met geïntegreerde 
frequentieregeling van Leroy-somer

Bersnngr v a n  d e  K o e rs k  m e tr g i n g
H o lm a tro ®  g e re e d s c h a p
Onlangs is de kernonderzeeër Koersk, die 300 kilometer ten noordoosten van Noorwe
gen in de Barentsz-zee op een diepte van 108 meter lag, geborgen. Tijdens deze ber 
gingsoperatie werd gebruik gemaakt van Holmatro® gereedschappen.
Voor de berging van de Koersk waren hydraulische gereedschappen nodig, waarmee 
speciaal getrainde duikers diverse kabels, besturingssystemen en andere objecten in 
de onderzeeër moesten doorknippen, wegduwen dan wel spreiden. De duikers moes
ten onder zeer extreme omstandigheden een 2&tal doorgangen creëren in de 
scheepswand.
Na uitvoerige evaluatie van hydraulische gereedschappen hebben de bergers hydrauli
sche scharen, rammen, pompen en, in totaal, 800 meter slang bij Holmatro* aange
schaft. Hun definitieve beslissing voor Holmatro® gereedschappen was gebaseerd op 
verscheidene strenge criteria, zoals het werken onder hoge druk op grote diepte, de 
betrouwbaarheid (vertragingen in het project waren onacceptabel), kracht, en harite 
rings- en bedieningsgemak (gezien de extreme werkomstandigheden).
Nadat de duikers met de hydraulische gereedschappen van Holmatro® op succesvolle 
wijze 26 doorgangen hadden gecreëerd in de scheepswand van de Koersk werden 
pluggen, met daaraan staalkabels, in de bovenkant van de romp bevestigd. Na het be
vestigen van de kabels werd de Koersk omhoog getild en, hangend onder een ponton 
voorzien van 26 hefunits, naar het droogdok in Moermansk vervoerd, De Russische au
toriteiten dragen verdere zorg voor de ontmanteling.

De nieuwe motor kenmerkt zich 

door een hoog rendementen en 

leent zich voor toepassing in nage

noeg alle delen van de industrie.

Leroy-Somer heeft haar range regelbare 
motoren met geïntegreerde elektroni
sche toerentalregeling uitgebreid met de 
Varmeca 20. De nieuwe motor kenmerkt 
zich door een hoog rendement en leent 
zich voor toepassing in nagenoeg alle 
delen van de industrie. Met de UL-goed- 
keuring en CE-markering kan de motor 
wereldwijd universeel worden toegepast, 
waarbij de motorparameters automa
tisch worden aangepast aan de lokale 
voedingsspanning.
De toerengeregelde Varmeca 20motor 
wordt geleverd in de vermogensklasse 
tot en met 4 kW en geldt als aantrekkelijk 
alternatief voor toepassingen waarbij 
een elektromotor wordt gecombineerd 
met een afzonderlijke regeling. Tot 1,5 
kW wordt de motor ook geleverd in een- 
fase-uitvoermg. Veel aandacht is besteed 
aan een snelle installatie en inbedrijfstel- 
ling. Zo wordt de aansluiting gereali
seerd via schroefloze connectoren en is 
de motor na installatie direct gebruiks
klaar, waardoor aanzienlijk kan worden

bespaard op de installatiekosten.
De regelaar zelf is dankzii de toepassing 
van SMDcomponenten, microprocessor 
en beveiligde IGBT-module bi|zonder 
compact. AHe elektronica is daarbij in 
kunsthars gedompeld waardoor opti
maal bescherming wordt geboden tegen 
trillingen en vochtigheid. Ten behoeve 
van een natuurlijke convectiekoeling is 
de aluminium behuizing van de regelaar 
voorzien van koelnbben.
De snelheid kan worden geregeld met 
een gebruiksvnendelike, ergonomische 
draaiknop. De regelknop kan worden ge 
leverd met start/stop-schakelaar en met 
stop- en draairichtingschakelaar. Bestu
ring op afstand is mogeli|k met behulp 
van een optionele potenhometer. Boven
dien kan de Varmeca 20 worden gele 
verd met een veldbusset waardoor de 
motor kan worden bestuurd via veldbus- 
netwerken op basis van Profibus DP, In- 
terbus S, Devicenet en CAN Open.
De nieuwe regeling van Leroy-Somer vol
doet aan beschermingsklasse IP 65 en 
is uitgevoerd met kortsluitings- en over- 
spanningbeveiliging. Door middel van 
een op de motor aanwezige output-LED 
kan de status van de motor eenvoudig 
worden gevolgd. De Varmeca voldoet 
standaard aan de laagspanningsrichtliin. 
Voorzien van een RFMilter klasse A, vol
doet de motor tevens aan de Europese 
EMCfichtlijn.
Net als andere motoren uit het program 
ma kan de Varmeca 20 probleemloos 
worden gecombineerd met de reducto- 
ren uit het leveringsprogramma. 
Informatie:
Leroy-Somer, Stemerdmgweg 52, 3769 
CE Soesterberg. Tel: 0346.357000, 
fax: 0346.352284, 
efnail: netherlands@leroysomer.com, 
website: www.leroysomer.com

Voor meer informatie:
Holmatro Industrial Equipment, Postbus 33,4940 AA Raamsdonksveer.
Tel: 0162.589200, fax: 0162.582482, email: info@holmatro,com, homepage: 
www.holmatro.com.

mailto:legris.bv@legris.com
mailto:netherlands@leroysomer.com
http://www.leroysomer.com
http://www.holmatro.com


Productiecatalogus van Jabsco

Jabsco's nieuwe internationale productcatalogus

De nieuwe internationale productcatalo
gus van Jabsco is praktisch een encyclo
pedie. Hij bevat met alleen een gedetail
leerde beschrijving van de producten, 
maar vormt tevens een uitvoerige gids 
voor het kiezen van de juiste optie voor 
uw bepaalde toepassing. Informatie 
wordt op duidelijke en beknopte wijze ge
presenteerd, zonder gebruik van inge
wikkelde technische taal.

De catalogus is in een aantal secties on
derverdeeld, met als voornaamste pro
ductgroepen, toilet- en waterdruksyste- 
rren; algemeen, lenspompen en 
pompen met flexibele waaier, zoeklich
ten en ventilatoren. Elk product wordt 
vergezeld van een foto en eventuele han
dige installatieschema's, Elke sectie 
wordt voorafgegaan door een overzicht

van de productgroep en zijn toepassin
gen.
Gegevens over onderdelen worden be

geleid door vele opengewerkte tekenin
gen als hulp bij identificatie, evenals een 
gebruikersvriendelijke verwijzing voor 
vervanging van waaiers. Er is een afzon
derlijke sectie die meer dan veertienhon
derd scheepsmotoren bevat, samen 
met details over de bijbehorende Jabsco 
pompen en servicepakketten.
De afgebeelde nieuwe producten bestrij
ken een breed gamma van toepassin
gen, van een drooglopende macerator 
tot een Wakeboard ballastpomp, ver
schillende nieuwe zoeklichten en een in
gebouwd afvalwater opslagtank-sys- 
teem.
Mies bij elkaar genomen is dit 172 pagi
na tellende boek, een combinatie van

productkeuze en werkplaats handboek, 
een ‘musf voor jachtwerven, handelaren 
in scheepsbenodigdheden, scheepsma- 
chinebedrijven en bootbezitters.

En beter nog, het is gratis - even Jabsco 
bellen op +44.1992.450145 of email: 
Jabsco.marine@fluids.ittind.se om uw 
exemplaar te bestellen.

Nieuwe haakse tandwielkast van Euronorm

'■

maximale koppel bedraagt 5.933 Nm. 
De reductoren, die geschikt zijn voor 
aanbouw aan lEC-elektromotoren of 
servomotoren, kunnen worden gele
verd met cilindrische of holle as van 
gehard C-staal, dan wel met motorkop- 
pelingflens of bevestigingsflens.
De bolvormige behuizing van de RA 
2000 tandwielkasten is vervaardigd 
van gietijzer en is uitgevoerd met conti- 
nusmenng. De tandwielen met schuine 
vertanding zijn gecementeerd en ge
hard en hebben gecorrigeerd gesle
pen tandflanken.

Informatie:
Euronorm Aandrjftechniek, Postbus 
178, 7200 AD Zutphen.
Tel: 0575.599700, fax: 0575.599701, 
e-mail: sales@euronorm.nl, 
website: www.euronorm.nl

Fig.6. Nieuw in het programma van 

Euronorm is de serie RA 2000 haak

se tandwielkasten van het fabrikaat 

Marzorati.

Nieuw in het programma van Euronorm 
Aandri|ftechniek is de serie RA 2000 
haakse tandwielkasten van het Italiaanse 
fabrikaat Marzorati. De nieuwe tandwiel
kast wordt geleverd in de bouwgroottes

2005, 2010, 2020, 2040, 2080 en 
2160.
Kenmerkende voordelen van de nieuwe 
reductoren zijn de hoge draaimomenter 
bij een compacte bouw en een hoge wer

kingsgraad. De tandwielkasten worden 
onder meer toegepast voor aandrijvin

gen in de maritieme, mobiele en indus
triële productiesector alsook voor pom
pen, roer- en menginstallaties, kranen, 
transportinstallaties, e.d..
In totaal omvat de RA 2000-serie acht 
modellen met overbrengingsverhoudin- 

gen van 1:0,5 tot 1:5. Afhankelijk van de 
bouwgrootte en de overbrengingsver- 

houding varieert het vermogen van de 
RA 2000-sene van 0,05 tot 117 kW; het

mailto:Jabsco.marine@fluids.ittind.se
mailto:sales@euronorm.nl
http://www.euronorm.nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Nethertands Society 
of Marine Technology

In Memoriam 

P. van West
Op 14 december 2001 is te Heerde 
overleden de heer P. van West, oud-di- 
recteur van de firma W. van West AZn. te 
Amsterdam en Heerde. De heer Van 
West was 88 jaar en ruim 48 jaar lid van 
onze Vereniging.

Ir A.J.W. Lap
Te Bennekom is op 16 februari 2002 
overleden ir A.J.W. Lap, oud-lector Kon. 
Instituut voor de Marine te Den Helder. 
De heer Lap was 79 jaar en ruim 32 jaar 
lid van de KNVTS.

Ballotage

Voorgestetd en gepasseerd 
voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP
T. Biewenga
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Essenburgersingel 14 A,
3021 AM ROTTERDAM.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

i.N.J. van Deurzen 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Coolhaven 144,
3024 AL ROTTERDAM 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

M. Dijkstra
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Stadhoudersplein 86,
3038 EA ROTTERDAM.

Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

D.W.A. van Gorkum 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Herman Gorterhof 60,
2624 XE DELFT.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

E.A.E. Karel
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Keizerstraat 56,
3011 GH ROTTERDAM 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

D.M.W. Kornet 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Rochussenstraat 333 B/G,
3023 DH ROTTERDAM. 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

A. de Leeuw
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Dolderseweg 160b,
3734 BM DEN DOLDER 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

N.R. Mayenburg 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Voltastraat 50,
2871 ZN SCHOONHOVEN. 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

V. Schrijvershof 
StudentScheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Coolhaven 226,
3024 AN ROTTERDAM. 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

F.B. Wortelboer
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam 
Essenburgsingel 14a,
3021 AM ROTTERDAM. 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
G.J. Helmch
Eigenaar Marine Safety Service 
Curaccao
Kaya Katoentuin 34, Curaçao (NethAnt.) 
Voorgesteld door J.M. Kooiman 
Afdeling Ned. Antillen

E.J. Huisman
Manager Director Indek N.V. Curaçao 
Kaya Achilles 2, Curaçao (Neth. Antilles) 
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling Ned.Antllen

P. Kalkman
Directeur Innovatie BV-Waddinxveen 
Kievitdreef 45,
2743 ED WADDINXVEEN.
Voorgesteld door G. van Wijk 
Afdeling Rotterdam

P.W. Klaren
HWTK Jan de Nul Aalst-Belgie 
Zouterik 6,
4553 CE PHIL1PPINE (Zeeuws Vlaande
ren)
Voorgesteld door J.W. van Tatenhove 
Afdeling Zeeland

W.F. Meinrsz
l e Stuurman BosKalisPapendrecht 
Groenewoud 91,
4381 HD VLISSINGEN.
Voorgesteld door 
Afdeling Zeeland

J.C. Scheen
Werkvoorbereider/MedeEigenaar 
Scheen B.V. Hoogezand 
Schuitendiep 23-B,
9712 KE GRONINGEN.
Voorgesteld door AM. Salomons 
Afdeling Noord

R. Sekreve
Docent Hogeschool Rotterdam 
Boegspriet 1,
3356 MP PAPENDRECHT.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

E. Slobben
General Manager Unifteet NV
Roosendaal
Elzendreef 15,
B-2910 ESSEN (Belgie)
Voorgesteld door P.M. Pauw 
Afdeling België

FM. Wout
Loods • C.P.O. Curaçao 
Sun Valley Y-161, Curaçao (Neth. Antil
les)
Voorgesteld door J.M, Kooijman 
Afdeling Ned. Antillen

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het BELANGSTELLEND LIDMAAT
SCHAP
Th.F.J.M. Joosten
Directeur/Manager Breko Nieuwbouw 
Clearwater-Group Papendrecht 
Krinkelsbos 7,
B-2910 ESSEN (Belgie)
Voorgesteld door J.M Kooijman 
Afdeling België

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het DONATEURSSCHAP
FEFFIK Fundashon PA.
T.a.v. De Heer E. Nap,
Kaya Horacio Sprock #4,
Curaçao (Neth. Antilles)

Bezoek bij het surfen altijd: 

www.knvts.nl!
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ABB Marine & Turbochargers
Absorb'it Environmental Technology BV
Ajax Fire Protection Systems BV
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Systems (AMS) BV
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Alewijnse Noord BV
Alphatron Marine BV
AMW Marine BV
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV 
Beele Engineering BV 
Bell Licht
Bennex Holland BV 
Bloksma BV 
Bosch Rexrolli BV 
B a r Groningen BV 
Brush HMA BV 
Centraalstaal BV
Central Consulting Group BV (CCC)
Coops en Nieborg BV 
Corrosion & Water-Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI BV
Damen Shipyards Gorinchem*
Datema Delfzijl BV 
da Vinci College*
Dlscom BV 
Drumarkon BV
Van Duijvendijk en van Overbeek BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 
Eefting Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
eL-Ttec Elektrotechniek 
Machinefabriek EMCE BV 
Euronorm Aandrijftechniek 
Flender Bruinhof Marine 
Van de Giessen Straalbuizeti 
Van de Graaf BV 
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
Den liaan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
Holland Marine Services Amsterdam BV
Hoogendoom's Maritieme Betimmeringen en
Interieurbouw
MRP Thruster Systems BV
Hytop BV
11IC Holland NV Lagersmit

Imtech Marine & Offshore
Information Display Technology BV
John Crane-Lips BV
Johnson Pump BV
K&R pompen BV
Kelvin Hughes Observator BV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Leistritz Nederland
Lemans Nederland BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Litton Marine Systems BV
Loggers BV
Logic Vision BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
Marine Service Noord
Marktechnicai BV
Materiaal Metingen Europe BV
Technisch Bureau Mercurex BV
Merewido Europe BV
Merrem AndrÈ de la Porte BV
Metagis BV
Metalix BV
Mulder & Rijke BV
Nautl Max BV
Navylle BV
NCM Marine*
Nederlandse Radiateuren Fabriek BV
Nicoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
N.R. Koeling BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Automation Technology
Promac BV
Radio Holland Marine BV
RF.CON Technische Installaties BV
Ridderinkhof BV
KOC Kop van Noord-Hoiland
Roden Staal BV
Rotor BV
Rubber Design BV 
Sandfirden Technics BV 
Scheepvaart en Transportcollege (STC) 
Schelde Gears BV
Scheldepoort Repair & Conversion Yard*
SEC Davits BV 
Serdijn Ship Repair BV

Ship's Equipment Centre 
Ship's Radio Services BV 
Shipkits BV
Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings BV. Marine Divisie
Smit Cas Systems
Teken- en adviesbureau Star
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork Cears & Services BV
Stork-Kwant
Techno Fysica BV
Tehado Engineering BV
Theunissen Technical TVading BV
ThyssenKrupp Liften BV
Tïafa-Resitra Transformatoren BV
BV Technisch Bureau Uittenbogaart
VAF Instruments BV
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Vecom Metal Treatment Technology BV
Verhaar Omega BV
Wartsila Nederland BV
Weka Marine BV
D. van de Wetering BV
Rederij Gebr. Wijsmuller
Winel BV
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Covernor Nederland BV 
Xantic
York-inham refrigeration BV 
Zematra BV

Nieuwe leden
da Vinei College'
Nauti Max 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

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Rubber Design BV wint de Maritime Innovation Award
* Op 18 maart jl. is aansluitend op de Algemene Ledenvergadering van HME in het 

Hulstkampgebouw te Rotterdam de winnaar van de Maritime Innovation Award 2001 bekendge
maakt. Rubber Design BV ontving voor haar productinnovatie Noretex (nolse reduction texture) 
de 'award' uit handen van Minister Jorritsma. Noretex is een nieuwe flexibele geluidsisolatie die 
eenvoudig is te installeren en toepasbaar is op een breed aanlal scheepstypen. De overige nom i
naties, die de deskundige ju ry  beoordeelde, waren de 'Scheepsschroef met Tipplaten' van 
Groningen Propeller Technology BV en de 'Vrijstaande gekoelde scheepstankmodule voor vervoer 
en opslag van sinaasappelsapconcentraat’ van Holvrieka Nirota BV.
Contactpersoon Innovatie: Diana Mulder (dm @hm e.nl).

Opleidingen
’  Op 21 maart vond de eerste vergadering 

plaats van de nieuw opgerichte Opleidings
commissie. De commissie telt acht leden, die 
de diversiteit van de leden vertegenwoordi
gen. Zij richten zich voornamelijk op de ont
wikkeling van nieuwe opleidingstrajecten.

* ‘Maritieme introductiecursus’: 6 + 7 juni 2002 
te Rotterdam (2e jaargang nr. 9).

* 'VOL/VCA voor de maritieme sector': 4 + 5 juli 
te Dordrecht (3e jaargang nr. 10).

* ‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers' 
start: 9 september 2002 te Rotterdam (2e jaar
gang nr. 5).

* ‘Maritiem-Technisch Communiceren in het 
Engels’ start: 12 september 2002 te Dordrecht 
(2e jaargang nr. 2).

Contactpersoon Opleidingen: Nick Wessels ( nw@hme.nl)

Export
* Het Maritiem Exportforum, de ambassade in 

Griekenland en HME verzorgen een zijpro- 
gramma in stijl op Posidonia 2002. Er wordt 
een party georganiseerd aan boord van een 
luxe schip op de maandagavond voorafgaand 
aan de beurs. De deelnemers kunnen hier 
hun relaties uitnodigen. Verder wordt samen 
met de Koninklijke Marine onderzocht of een 
marineschip kan worden afgemeerd voor hos- 
pitality-doeleinden!

* Shiport China te Dalian is, samen met 
Marintec, één van de grootste maritieme eve
nementen in China en Azië. De hervormingen 
in de scheepsbouwindustrie en de verdeling 
van de voormalige Chinese Shipbuilding 
Corporation in twee bedrijfsgroepen heeft zijn 
positieve bijdrage geleverd aan de introductie 
van een concurrerende markt en een steeds 
dichtere bevolking qua scheepsbouw in 
Dalian. U kunt zich nog opgeven voor deelna
me in het Nederlands Paviljoen.

* SMM Hamburg, de grootste maritiem-techni- 
sche beurs in Europa is uitverkocht! In het 
Nederlands Paviljoen z ijn  nog een beperkt 
aantal vierkante meters beschikbaar, maar 
wanneer u w ilt deelnemen adviseren w ij u 
snel te reserveren. Het Nederlands Paviljoen 
beslaat dit jaar ruim 600m2 en bevindt zich in 
Hal 7 waar de doorgangen van Hal 5 en 6 
beide binnenkomen.

Contactpersoon Export: Joska Voerman (jv@ hm e.n l).

Beurzenprogram m a 2002

Posidonia Piraeus 03 - 07 jun ‘02
Hollandcollectief HME/NML

Shiport China, Dalian 26 - 29 jun '02
Hollandcollectief HM E/EVD

Baltexpo, Gdansk 03 - 06 sep '02
Hollandcollectief HME

SMM Hamburg 24 - 28 sep '02
Hollandcollectief HME/NML

Rotterdam Maritime 12 - 16 nov ‘02
Equipment U)unge,
alleen leden

Innovatie
• Het project ‘Compositie’ gaat in april als eer

ste pilotproject van het Maritiem 
lnnovatieforum van start. 'Compositie’ is ont
wikkeld door HME en heeft als doelstelling 
bedrijven samen aanbiedingen te kunnen 
laten doen, technische ideeën uit te laten wis
selen en samen sterker te staan bij grote inter
nationale klanten. De medewerking van 
scheepswerven, rederijen, ingenieursbureaus 
en de maritieme onderzoeksstructuur is 
onontbeerlijk. HME zal zorgdragen voor hel 
projectmanagement en de voortgangsbewa
king. Meer gedetailleerde aansturing zal ech
ter plaatsvinden door technisch goed onder
bouwde experts (consulenten).

In h e l k ie lzo g ...
E1M -onderzoek  gepubliceerd
• Eind februari kwam het in opdracht van ons 

uitgevoerde EIM-onderzoek naar elektroni
sche marktplaatsen uit. Er wordi gepleit voor 
een actieve rol van de branchevereniging en 
de totstandkoming van twee pllotprojecten 
met Tribon en Shipyardxchange. Leden kun
nen het rapport bij ons aanvragen.

Algem ene Ledenvergadering
• Op 18 maart vond in het Hulstkampgebouw 

in thuishaven Rotterdam de Algemene 
Ledenvergadering plaats.

HM E-voorwaarden gedeponeerd
• Samen met advocatenkantoor zijn de laatste 

juridische puntjes op de i gezel. De voorwaar
den hebben ten doel tijd te besparen bij con
tractonderhandelingen en de juridische posi
tie van de leden le versterken.

Voorlichtingsdag SOLAS- 
w ijzigingen
• Op donderdag 4 april 2002 organiseerde HME 

samen met KVNR, VNS1 en Divisie 
Scheepvaart een derde voorlichtingsdag over 
de SOLAS-wijzigingen die per 1 ju li 2002 van 
kracht worden. Deze wijzigingen betreffen de 
hoofdstukken 11-2 (Brandbescherming) en V 
(Navigatie). Aangezien hel aantal aanmeldin
gen wederom de verwachting overtrof, wordt 
bezien of er nogmaals een dag wordt georga
niseerd.

mailto:dm@hme.nl
mailto:nw@hme.nl
mailto:jv@hme.nl


P. de Beer & Co. b.v.
E x p e rt ise  B u re a u  
S c h e e p v a a rt  en  T e c h n ie k

heeft p laats voo r een:

Technisch expert 
Nautisch expert

Bij voorkeur m e t ervaring, d och  wij kom en 
o ok  graag in co n ta c t m et kand ida ten  d ie  de 
ju is te  voorop le id ing  en loopbaan hebben om  
ons team  van 9 experts  te  versterken.

P. d e  B e e r  & C o . b.v. (de B eer) bestaat 
reeds 80  jaar en onderzoekt schade  aan 
schepen -in de  ru im ste zin van het w o o rd -, 
de lading van schepen  en aan iandgebon- 
den ob jec ten  zoals kranen, generatoren, 
m achines, installaties e tc.

K ortom , een veelzijd ige baan d ie vo ldoen ing  
geeft aan een p rak tisch  ingeste ld  persoon 
d ie van veelzijd igheid houdt.

U d ient over een behoorlijke  dos is  co m m e r
cieel gevoel te  besch ikken , thu is  te  zijn in de 
Engelse taal en ’’m ost o f a ll” uw  verhaal so e 
pel op  pap ier kunnen krijgen.
Besch ik t u over deze e igenschappen, schrijf 
ons dan. A ls u de ju is te  persoon  bent voor 
d it vak zult u zien hoe leuk en vooral a fw is
selend het is. N iet één zaak is hetze lfde  en 
er is een goede  balans tussen kantoor- en 
ve ldw erk, zo 'n  5 0 /5 0 . W erk in het bu iten 
land hoort er na ve rloop  van tijd  bij, m aar is 
noo it zoveel d a t het verve lend w o rd t.

D e  (a a n ko m en d ) e x p e rt is  ie m a n d  die:
- 3 0 /4 0  jaar is;
- w o o na ch tig  is in de regio R otte rdam ;
- affin ite it heeft m et scheepvaart, techn iek  

o f lading;
- een goede  beheersing van de  Engelse 

taal heeft;
- goed  zijn gedach ten  op  pap ie r kan 

zetten;
- een op le id ing  o p  H.T.S. niveau heeft.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: 
P. de Beer & Co. b.v.
P o s tb u s  9373  
3007 A J  R o tte rd a m  
T.a.v. P. E x a lto

M A R I T I E M

T R A I N I N G S C E N T R U M  B .V .

H e t  t r a in i n a s in s t i t u u t  voor veiligheid  aan  bo o rd  van  schepen en 

o jfs h o r e -in s ta lla tie s .

G ecertificeerde  cursussen vo lgens O ffsho re  & STCW95 
r ic h tlijn e n  (o.a.):

Basic Safety

P rofic iency in :

• Survival c ra ft

• Fast Rescue c ra ft 

(basic & advanced) F ire F ig h tin g  

(basic & advanced) F irs t A id  

M edica l Care on Board 

C row d- & C ris is  M anagem ent 

T a ilo r made courses on request

Beerweg 101 I 3 199  LM M aasvlakte

Netherlands

harbour no. 7033

phone + + 3 1 (0 )181-362394

fax + + 3 1 (0)181-362981

e-mail info@)m te -n l.o rg

Pumps

Nijverheidsstraat 10 - 3371 XE Hardinxveld 
Postbus 9 - 3370 AA Hardinxveld 

Tel. 0184-676730 Fax 0184-621130
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Inno\ratie in verfspuiten: 
de TISS-projecten

Toepassing Innovatieve Spuittech- 
nieken in de Staalconservering
Op initiatief van en gecoördineerd door 
de Vereniging Nederlandse Scheeps
bouw Industrie (VNSI) is in het jaar 2000 
een serie projecten gestart waarbij on
der praktijkomstandigheden en op prak
tijkschaal de effecten en de toepasbaar
heid van nieuwe verfspuittechnieken 
worden beoordeeld ten opzichte van het 
gebruikelijke airless verfspuiten. Hierbij 
wordt gekeken naar zowel kostprijs, 
duurzaamheid, milieu als arbeidsomstan
digheden.
Bij alle projecten wordt vooraf extra aan
dacht geschonken aan het trainen en in
strueren van de verfspuiters en de tech
nici die hen ondersteunen. Deze training 
is een basisvoorwaarde om op een ver
antwoorde manier met de nieuwe tech
nieken te kunnen werken.

Tijdens het eerste project TISS-1 GN 
werd de binnenzijde van drie identieke 
nieuwbouw secties van een hopperzuiger 
met dne verschillende verfspuittechnie

ken geconserveerd: atrfess, airmix (ook 
wel aangeduid als luchtondersteund air
less) en hot elektrostatic airmix, door be
trokkenen inmiddels omgedoopt in 
HEAM. Bij laatstgenoemde techniek 
wordt de coating verwarmd tot 30-35T.

In 2001 werd in T1SS-2 GN de topside 
van de kabellegger “Atlantic Guardian" 
deels gespoten met de HE-AM techniek; 
het resterende oppervlak werd airless 
gespoten. Aan bakboord en stuurboord 
werden aanvankelijk proefvlakken van 
320 m2 geselecteerd. Bij het aanbren
gen van de tweede afwerklaag werd het 
aantal vierkante meters echter uitge
breid naar 460 m2 voor de HE-AM tech
niek en 1045 m2 voor airless. Alle resul
taten zijn vervolgens herleid naar een 
standaardoppervlak van 1000 m2. De re
sultaten van het airless verfspuiten die
nen steeds als referentie. De resultaten 
werden gemeten met een 2-componerv 

ten topcoating (Jotun Hardtop AS) met 
een vaste stofgehalte van 50%.

Samengevat waren de belangrijkste uit
komsten van HE-AM ten opzichte van air
less:

onder de gegeven omstandigheden 
(scheepsbouwhal, geen wttdwvloed) 
werd met oplosmtddelnjke coatings 
een verfbespanng gerealiseerd van
25-35%;
het lagere verfverbruik impliceert te
vens 25-35% minder grondstoffenver
bruik en emissies;
de HE-AM techniek veroorzaakt m de 
omgeving weinig of geen verfnevel, zo
dat de werkomstandigheden aanzien
lijk verbeteren en de verfspuiter boven 
dien beter zicht heeft op zijn werk; 
de laagdikte is regelmatiger dan bij air 
less verfspuiten;
de airless aangebrachte coating zag 
er prima uit, maar het HE-AM resultaat 
was beter: een strakke coating; 
warmtetoevoer om de viscositeit van 
de coating te beïnvloeden vergroot het 
risico van storing, vooral bij materiaal 
met een korte potlife. Het simpele air
less systeem is op dit punt in het voor
deel;
uit een voorbeeldberekenmg van direc
te materiaal- en arbeidskosten blijkt 
voor HE-AM een kostenbesparing van 
circa 15%. Dit beeld varieert al naar 
gelang de samenstelling van de pro

ductieploeg en de prijs van de coating. 
In deze berekening is echter geen re
kening gehouden met de financiële ge
volgen van eventuele productiestorin 

gen;
- de investeringskosten in verfspuitappa- 

ratuur zijn aanzienlijk hoger;
- de onderhoudskosten zullen door de 

grotere stonngsgevoeligheid meer 
fluctueren;

- verfspuiters en technici kunnen het 
beste via korte gerichte praktijktrainin
gen vertrouwd worden gemaakt met 
nieuwe applicatietechnieken en -appa
ratuur ;

- de praktische bruikbaarheid van het 
HE-AM systeem voor het aanbrengen 
van high solid coatings (vastestofge- 
halte 55-90%), oplosmiddelvrije 
coatings en antifoulings dient nog on
derzocht te worden.

De rapporten TISS1 GN en TISS-2 GN 
kunnen schriftelijk worden besteld voor 
€  40,- per rapport. Contact: VNSI, Post
bus 138, 2700 AC Zoetermeer of per 
fax: 079.3531165.

Het Scheepsbouwkundig 
Ontwerp- en Advies Bureau 
Kooiman B.V. is een klein ontwerp
bureau gevestigd in een modern 
werfkantoor te Zwijndrecht. De 
constructeurs /  projectbegeleiders 
van ons bureau ondersteunen in 
hoofdzaak de technisch gecompli
ceerde projecten welke gereali
seerd worden op de drie werven 
van de Gebr. Kooiman Holding B.V. 
te weten:
Scheepswerf GEBR. KOOIMAN B.V. 
te Zwijndrecht, Scheepswerf 
HOEBEE B.V. te Dordrecht, 
Scheepswerf VAN OS YERSEKE
B.V. te Yerseke

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

I HTS ’ er

SCHEEPSBOUW
d i e  in d e  f u n c t i e  van  

wi l  w e r k e n  aan l i H I R T
Construc teur /Proj ec t  b e g e l e i d e r

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

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

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

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

Wij vragen van de kandidaten:

-» Tekenkamer ervaring op HTS- 
niveau,

-» Kennis van relevante PC en

CAD-programmatuur,
-* Flexibiliteit, inlevings- en 

doorzettingsvermogen,
•* Collegialiteit en verantwoor

delijkheidsgevoel,
-* "Gevoel voor de bal"
Wij bieden u een goed salaris en 
prima secondaire arbeidsvoorwaar
den passend bij uw kennis en erva
ring.

Bent u geïnteresseerd stuur dan 
uw sollicitatie brief met CV per 
post of middels een E-mail aan:

ONTWERP- EN ADVIES BUREAU KOOIMAN B.V. 
Lindtiedijk 84 3336 LE Zwijndrecht 
E-mail: ontwerp@jcheepswerfkooiman.nl 
Telefoon: 078 - 6100477

Indien u nadere informatie wenst 
aangaande deze vacature of de 
sollicitatie procedure nodigen wij u 
uit contact op te nemen met Rinus 
Kooiman of Marc de Roo.

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

mailto:ontwerp@jcheepswerfkooiman.nl


VNSI S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i e

Gebr. Akerboom B V.

Werf Alblasserdam B V.

Scheepswerf 't Ambacht B V.

Amels Holland B V.

Amelsschelde B V.

Barkmeijer Stroobos B.V 

Bodewes Binnenvaart B.V 

Bodewes' Scheepswerven B.V. 

Bodewes 'Volharding' Foxhol B.V. 

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

Breko Nieuwbouw en Reparatie B V. 

Van Brink Shipyard B.V.

Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 

Gebr Buijs Scheepsbouw B V. 

Scheepswerf Bijlsma B.V 

Scheepswerf Bijlsma Lemmer B V. 

Central Industry Group N V.

Conoship International B V.

Damen Shipyards Bergum 

Damen Shipyards Group 

Damen Shipyards Gorinchem 

Damen Shipyards Hardinxveld 

Oamen Shipyards Hoogezand 

Scheepswerf K. Damen B.V.

Joh. van Duijvendijk B.V.

Oumacon B.V.

Engelaer Scheepsbouw B.V. 

Scheepswerf Ferus Smit B.V.

Frisian Shipyard Welgelegen B.V 

Scheepswerf Geertman B V 

Scheepswerf 'Gelria' B.V 

van der Giessen-de Noord N V 

van der Giessen-de Noord Shipb div. 

Scheepswerf 'Grave' B.V, 

Scheepsbouw De Greuns B.V 

Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 

De Groot Nijkerk B.V.

Scheepswerf Harlingen B.V 

Scheepswerf Hoebée B.V.

A. & L. Hoekman B V.

Scheepswerf De Hoop Heusden B.V.

Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 

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

IHC Delta Shipyard B V.

IHC Holland N.V.

IHC Holland Dredgers 

IHC Holland Beaver Dredgers 

IHC Holland Paris & Services 

Scheepswerf De Kaap B.V.

Gebr. Kooiman B.V.

Dokbedrijf Luyt B.V.

Scheepswerf 'Maasbracht' N.V. 

Scheepswerf Maaskant Bruinisse 

Scheepswerf Maaskant Stellendam 

Merwede Shipyard B.V. 

Scheepswerf Metz B.V.

Nederlof Scheepsbouw B.V. 

Niehuis & Van den Berg B.V. 

Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 

Koninklijke Niestern Sander B.V. 

Numeriek Centrum Groningen B.V. 

Oceanco Shipyards (Alblasserdam) 

Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 

Padmos Bruinisse B.V.

Padmos Stellendam B.V. 

Scheepswerf Pattje B.V. 

Scheepswerf Peters B.V.

PSI Pijpleidingen 

Rotterdam United Dockyard B.V. 

Koninklijke Schelde Groep B.V. 

Schelde Marinebouw B.V. 

Scheldepoort B.V. Reparatiewerf 

Hellingbedrijf Scheveningen B.V. 

Schram & Van Beek C.V. 

Scheepswerf De Schroef B V 

Serdijn Shiprepair B V.

Shipdock Amsterdam B.V 

Scheepswerf Slob B.V.

Texdok B.V.

Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V.

B.V. Scheepswerf 'Vahali'

Verolme Botlek B.V.

Scheepswerf Visser B.V. 

Vlaardingen Oost Scheepsrep. B V. 

Scheepswerf Vooruit B.V.

VOSTA B.V.

Scheepswerf v/d Werff en Visser 

D. van de Wetering B.V.

Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden

ALBCON B.V.

Borand B.V.

Bucomar

Centerline

Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V 

Econosto Nederland B.V.

Edaircon

FNV Bondgenoten 

IHDA Shipbuilding Service 

INCAT B.V.

Directie Materieel Koninklijke Marine 

afdeling maritieme techniek 

MARIN

Marin Ship management B.V,

MasterShip 

Navingo B.V.

NESEC Scheepsfinancieringen 

Struik & Hamerslag B.V. 

Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V. 

Vuyk Engineering Rotterdam B.V. 

Scheepsbouwkundigbureau Zeeman

VNSt

Boerhaavelaan 40 

Postbus 138

2700 AC ZOETERMEER 

Tel. 079-3531165 

Fax 079-3531155 

E-mail info@vnsi.nl 

Internet: www.vnsi.nl

VWW.VNSI.NL

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


A g e n d ,

Symposia en beurzen

Workboat World Europe 2002
Exhibition and Conference 
April 16-18,2002
Venice Passenger Terminal, Venice, Italy 
Info fax: +61.3.96450475, 
email: marinfo@baird.com.au, 
web: www.baird.com.au.

SASMEX International 2002
Exhibition and Conferences - Safety at 
Sea and Marine Electronics.
April 16-18,2002 
Passenger Terminal Amsterdam, 
Amsterdam.
Info: www.sasmex.com.

Havencongres Rotterdam 2002
De jaarlijkse informatieve ontmoetings
dag voor managers in de Rotterdamse 
Mainport.
Donderdag 25 april 2002 
Cruise Terminal Rotterdam 
Info: Tel: 010.4603041, 
fax: 010.4357430, 
website: www.studiecentnjm.com.

7* International Conference on Tur- 
bochargers and Turbocharging.
Tins conference w i cover aU current as
pects of design, development and appt 
cation of pressure charging devices and 
their associated systems and folows on 
from the highly successful previous con
ferences that have been held every four 
years since 1978 Organised by the 
Combustion Engines and Fuels Group of 
the IMechE.
14 -15 May 2002, Savoy Place.
London, UK.
Info: Stephanie Love, 
tel: +44.20.79731258, 
fax: +44.20.72229881. 
email: s_love@imeche.org.uk.

6*  Symposium on High Speed Mari
ne Vehicles
WEMT 2002 Conference.
Naples 18 - 20 September 2002. 
Organised by the Naval Engineering 
Department, University of Naples Federi
co II and Associazione Italiana di Teclw 
ca Navale (ATENA).
Information:
Conference Secretariat, Dr. Giuseppe 
Festinese, Dtpartimento di Ingegneria 
Navale, Via Claudio, 21 -80125 Napoli, 
Italy.
Fax: +39.081.2390380,
email: hsmv@unina.it, web: din.unina.it.

Politiek als uitdaging
Interview met Roland Kortenhorst

W at moet een scheepsbouwer in de politiek? Roland Kortenhorst (-13) weet hel 

antwoord: Invloed in D en  H aag van iemand uit de praktijk. D e  directeur van 

Scheepswerf Bijlsma ruilt zijn baan binnenkort in voor een beslaan als Tweede- 

Kam erlid  voor het C D A .

Op wat voor een werf werkt u eigenlijk?
"Bijlsma heeft twee locaties: in Warten en in 
Lemmer. De werf in Warten bestaat bijna hon
derd jaar. In de begintijd was Bijlsma nog echt 
een botenbouwer voor de lokale markt, maar 
de schepen zijn steeds groter geworden. 
Doordat we hier te maken hebben met lage 
bruggen en smalle kanalen, moest er een paar 
jaar geleden iets gebeuren. Het werd een nieu
we werf in Lemmer, alles overdekt en direct 
aan het IJsselmeer.”

Aan de oprichting van de Lemmerwerf zit een 
bijzonder verhaal vast.
“Ja, het is een schoolvoorbeeld van een goede 
samenwerking tussen ondernemers, gemeen
te en de landelijke overheid. Rederij Wagen
borg kon in 1994 een grote order plaatsen, 
mits Bijlsma binnen zes maanden zekerheid 
kon geven over die nieuwe werf. Er zijn toen 
razendsnel knopen doorgehakt. Daar was de 
nodige lef voor nodig; het ging immers om 
een grote investering. Met name dankzij de in
zet van Annemarie Jorritsma hebben we de or
der binnen kunnen halen. In 1996 was de nieu
we werkmaatschappij een feit."

U heeft het handig aangepakt.
“Ik niet zozeer, maar wij allemaal. We hebben

voor een pier en goede werkruimtes gezorgd, 
want Bijlsma is ook een facilitair bedrijf. Colle- 
ga-werven uit de buurt maken gebruik van de 
pier om hun schepen af te bouwen; zij moeten 
zonder dekhuis onder die lage bruggen door. 
De efficiëntie is toegenomen doordat een deel 
van de toeleveranciers onderdak heeft gevon
den in de nieuwe assemblagehal. Bijlsma fun
geert nu echt als een spin in het web.”

Waarom wil iemand die twintig jaar op verschil
lende werven heeft gewerkt zo graag de poli
tiek in?
“Het doet me verdriet Bijlsma na vijf jaar te ver
laten; het is een fijne club mensen. Maar de uit
daging wil ik niet laten liggen; het is een manier 
om mijn horizon te verruimen. Gelukkig is er al 
een opvolger gevonden. Ik wil niet alleen de 
politiek in voor mezelf, maar voor de hele sec
tor. Mijn grote voorbeeld is Henk Vos, een poli
ticus die zich opvallend sterk voor de scheeps
bouw heeft ingezef

Wat zou u willen veranderen?
“In de politiek moet je doen wat je belooft. Dus 
niet over een tegemoetkoming en fondsen 
praten als die er niet komen. Daarnaast wil ik 
aan iedereen duidelijk maken dat de scheeps
bouw een prachtige industrie is.”

Doet de overheid dan niet wat ze belooft?
“Nou, zo hard kun je dat niet zeggen, maar het 
verloopt de laatste tijd soms wat traag. Neem 
de participatie- en garantiefondsen die zijn toe
gezegd en die broodnodig zijn. Destijds is er 
zo'n 90 miljoen Euro voor uitgetrokken en over 
die toezegging wordt nu al meer dan een jaar 
gepraat. Er moet nu snel iets concreets ge
beuren."

Dus als het aan u ligt komt er opnieuw subsidie 
voor de sector?
“Absoluut niet. De overheid moet niet op de 
stoel van een ondernemer gaan zitten. Het ga
rantiefonds is nodig om Nederland op hetzelf
de niveau te brengen als omringende landen. 
Daar bestaan al door de overheid gesteunde 
garantiefondsen. En het participatiefonds is 
nodig wegens zogenoemde markt-imperfec- 
ties op het gebied van scheepsfinancieringen."

Is er een “droombeeld"?
"Jazeker. Het zou mooi zijn als er een situatie 
ontstaat waarbij alle partijen in de scheeps
bouw, in binnen- én buitenland, hun positie ont
lenen aan wat ze werkelijk kunnen presteren. 
Dan zou de Nederlandse scheepsbouw met 
haar innovativiteit, technologie en haar fantasti
sche mensen, de plaats kunnen innemen die 
ze verdient.”

Met toestemming overgenomen uit VN SI Ma

gazine, maart 2002

mailto:marinfo@baird.com.au
http://www.baird.com.au
http://www.sasmex.com
http://www.studiecentnjm.com
mailto:s_love@imeche.org.uk
mailto:hsmv@unina.it


Sales Manager (m /v)Danwn Shipyards Dorinchem is een 

uiterst moderne, toonaangevende 

scheepswerf, onderdeel van de 

Danwn Shipyards Group, die met een

omzet van ca. 850

miljoen Euro een 

solide marktpositie 

heeft opgebouwd. 

Damen Shipyards 

ontwerpt en bouwt

oen breed scala van schepen tot 120 

meter en ca. f0.000 kW. Jaarlijks  

worden voor een w ereldw ijde  

klantenkring ca. 80 schepen van 

verschillende typen en series 

geproduceerd.

Tot ome opdrachtgevers behoren o.a. 

aannemers, oliemaatschappijen, 

havenautoriteiten, sleeprederijen,

offshore bedrijven en maritieme

service bedrijven.

W ij bieden:

Een uitdagende functie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en goede doorgroeimogelijkheden 

binnen een dynamische scheepsbouwgroep.

Vereisten voor de functie:

Tenminste een HBO opleidings- of gelijkwaardig denkniveau en 5 jaar commercieel technische 

ervaring in de internationale verkoop van kapitaalgoederen, bij voorkeur in de maritieme sector. 

Goede uitdrukkingsvaardigheid en goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift vormen een 

vereiste. Kennis van de Franse en /of Spaanse taal is een pré.

De aard van de functie brengt met zich mee dat er regelmatig gereisd dient te worden.

Voor een aantal landen binnen de betreffende regio is de Sales Manager verantwoordelijk voor:

• Het in kaart brengen van de markt

• Het actief acquireren

• Het opbouwen en onderhouden van relaties

• Het identificeren van projecten

Vanaf het eerste klantencontact tot en met de oplevering en aansluitend de after-sales van het 

project is de Sales Manager verantwoordelijk voor het gehele commerciële traject.

Met een grote mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en in nauw overleg met de 

ondersteunende afdelingen en de opdrachtgever realiseert de Sales Manager alle 2aken welke 

noodzakelijk zijn om tot een opdracht te komen. Het betreft hier zowel technische, contractuele als 

financiële zaken.Van de Sales Manager wordt bovendien verwacht dat hij een actieve rol speelt bij 

productontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Binnen Damen Shipyards Gorinchem zijn de zogenaamde landengroepen verantwoordelijk voor de 

marketing en verkoop van ome schepen. Een landengroep, of ook wel area genoemd, richt zich op 

een specifiek werelddeel en bewerkt de markt vanuit Gorinchem.

De landengroepen bestaan uit een aantal Sales Managers en een secretariaat, onder leiding van 

de Area Directeur.

De verkoop neemt een dominante positie in binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de 

commerciële activiteiten ten behoeve van de zeer brede range van onze producten en diensten.

Ter versterking van de landengroepen zoeken wij enthousiaste, ervaren kandidaten voor de functie 

fan:

Zo neemt u contact met ons op:

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J.W. Dekker, 

Executive Sales and Marketing Support, telefoon 0183 - 639121.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan: Damen Shipyards, 

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

Kijk ook op www.damen.nl

IMIMSIiæon
Industrieterrein Avelingen West 20 • Postbus 1 • 4200 AA Gorinchem 
Telefoon: 0183-639911 - Telefax: 0183-632189 
E-mail: info®damen.nl • Internet: www.damen.nl

http://www.damen.nl
http://www.damen.nl
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■  Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oostertiout (N.B.)
Tel. 0162-46 08 40
Fax 0162-45 84 97
E-mail: info@bafbv.rl
www.bafbv.nl

■  Agenturen
Rometel Trade B.V. 
Postbus 380 
1900 AJ Castricum 
Tel. 0251-65 73 49 
Fax 0251 -67 15 55

Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department 
Bergweg-Zuid 115 
2661 CS Bergschenhoek 
Tel. 010-524 24 30 
Fax 010-524 24 31 
E-mail; info@novenco.n!

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-42395 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

SpecTec
SpecTec BV 
jan Valsterweg 96 
3315 LG Dordecht 
Tel. 078-63060 30 
Fax 078-630 60 31 
E-mail: sales@spectec.nl 
www.spectec.net

■  Automatisering 
(Navision ERP-software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 0182 -39 98 44 
Fax 0182-39 98 45 
E-mail info@logicvision.nl 
www.logicvision.nl

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010-40788 88 
Fax 010-407 84 44 
E-mail: info@nl.abb.corr

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

■  Bouwpakketten
Centraalstaal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050-542 21 22 
Fax 050-542 14 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.centraaistaal.nl

e a  r e i

■  Compressoren
Deno Compressors 
Industrieterrein “De Zaag” 
Zaag 51
2931 LD Krimpen a/d Lek 
Tel. 0180442288 
Fax 0180522222 
E-mail: denocomp@wxs.nl

■  Constructiepakketten

Metalix
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.:078-6910627
Fax 0786914520
E-mail: info@metalix.nl

■  Design/Engineering Office
Van Dam Manne Contracting BV 
Prof. Gerbrandyweg 25 
3197 KK RotterdamBotlek 
Tel.:0181-21 89 53 
Fax: 0181-2186 21 
E-mail: vdmceng@worldoniine.nl

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV/Chris Marine 
Goudsesingel 65 
Rotterdam
Tel. 010-412 02 90 
Fax 010-413 5469 
E-mail: ttiofex@hetnet.nl 
www.thofex.nl

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

lll/llewijnse Groep
Y o u r  e le c t r ic o l  p a r t n e r

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-3716311 
Fax 024-371 6310 
E-mail: ans@alewijnse.nl 
Website', www.alewijnse.nl

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

■  Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal 
Tel. 010-501 22 15 
Fax 010-501 25 01 
E-mail: inec@worldonline.nl 
Website: www.inec.nl

Muit Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 00 32-3-710 58 10 
Fax 00 32-3-710 5811 
E-mail: mfo@multi.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top {Trammg Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
E-mail; I. de.ni|S@top-a dvies.nl
www.tofwdvies.ni

■  Krukas/Drijfstang Revisie

Machinefabriek Van Zetten B.V. 
Beukendaai 4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-4194922 
FaxOlO-41956 15 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

■  Lastoevoegmaterialen

fff
Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0186 641444 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: mfo@elga.nl 
www.eigawelding.com

■  Management Solutions

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

■  Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V, 
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 01 01 
Fax 023-563 7944 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010-458 73 38 
Fax 010-458 76 62 
E-mail: hubeknarine@wxs.nl

Maritiem Trainingscentrum B.V. 
Beerweg 101 
3199 LM Maasvlakte 
Tel. 0181 -36 2394 
Fax 0181-36 29 81

Serv-all International BV 
Paleiskade 100 
1381 AR Den Helder
Tel. 0223 -61 88 00 
Fax 0223-61 83 17

Takmarine B.V,
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010 -592 19 66 
Fax 010-592 77 72 
E-mail: company@takmanne.nl

■  Maritiem Risico

Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010-436 20 30
Fax 010-436 04 45
E-mail: l.bmbert@advisafe<otterdam.com

■  Maritieme Techniek

Sb
PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KP Zaltbommel 
Tel. 0418 -68 33 33 
Fax 0418-68 33 55 
E-mail: info@promac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

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

■  Maritieme Training

m i
Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 0181-36 23 94 
Fax 0181-36 29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■  Medische Scheepsuitrustingen
Van der Laan MediScore 
Hantje de Jongstraat 6,
3009 AC Rotterdam 
Tel. 010-42091 55 
Fax 010-456 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: info@absorbit.nl

APRIL 2002 -  schip «  werf *  ZEE 51

mailto:info@bafbv.rl
http://www.bafbv.nl
mailto:sales@spectec.nl
http://www.spectec.net
mailto:info@logicvision.nl
http://www.logicvision.nl
mailto:info@wekamarme.com
mailto:sales@centraalstaal.nl
http://www.centraaistaal.nl
mailto:denocomp@wxs.nl
mailto:info@metalix.nl
mailto:vdmceng@worldoniine.nl
mailto:ttiofex@hetnet.nl
http://www.thofex.nl
mailto:ans@alewijnse.nl
http://www.alewijnse.nl
mailto:coopsflieborg@coops-nieborg.nl
mailto:inec@worldonline.nl
http://www.inec.nl
mailto:mfo@multi.be
http://www.tofwdvies.ni
mailto:info@vanzetten.com
http://www.vanzetten.com
mailto:mfo@elga.nl
http://www.eigawelding.com
mailto:sales@spectec.nl
http://www.spectec.net
mailto:info@lowland.com
http://www.Lowland.com
mailto:hubeknarine@wxs.nl
mailto:company@takmanne.nl
mailto:info@promac.nl
http://www.promac.nl
mailto:mfo@nicoverken.nl
mailto:info@mtc-nl.org
mailto:vanderlaanmediscore@wxs.nl
mailto:info@absorbit.nl


■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel.010-41308 52 
Fax 010-413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■  Safety Training

Schee psregistratie

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 0181 - 362394 
Fax 0181-36 29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allship
rina n m la rlimann« projvclt

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229-55 1 2 0 5 /5 5 1 3 0 6
Fax 0229-55 12 92
E-mail: alfship.marine.projects@tiscali.nl

■  Scheepsfinanclering
NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070-392 52 50 
Fax 070-392 37 35

■  Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 5500
Fax 0598-39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

#
Hubei Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 458 73 38 
Fax 010-458 76 62 
E-maii: hubeknarine@wxs.nl

■  Scheepsreparatie

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

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

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel. 010-41146 14 
Fax 010-414 1004 
E-mail: info@tbu.nl

■  Schroefpompen
Leistritz Nederland 
Debussylaan 2, 3862 GP Ni|kerk 
Tel. 033-246 08 75 
Fax 033-245 7025 
Contactpersoon: Ing. K.K. Verloop

■  Straal buizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxvekKïessendam
Tel. 0184 -67 62 62
Fax 0184-67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.n022les.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 Zwijndrectit 
Tel. 078-620 52 52 
Fax 078-612 32 30 
E-mail: turboned@wxs.nl 
www.turboned.net

■  Uitlijnen en funderen

• la ia a G ï B i i ï - i i ö
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Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0180-48 38 28
Fax 0180-48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

■  Veiligheid

m i
Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 0181-3623 94 
Fax 0181-36 29 81 
Email: mfo@mtc-nl.org

■  Verfinspectjeburo
COT
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-531 95 44 
Fax 023-527 72 29 
Contactpersoon: P. van der Spoel 
E-mail: cothaarlem@fwtnet.nl

■  Vertaalbureaus
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans. Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078-61791 17 
Fax078-618 68 02 
E-mail: srtde@compuserve.com

■  Voor al uw maritieme zaken

s er
Lloyd’s Register 
Weena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010-20184 47 
Fax 010-404 55 88

■  Waardevolle adressen

HME, Vereniging Holland Marine 
Equipment
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010 -444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

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

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blok. Mevr. AA 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. van der Wiele.

Abonnementen: Nederland €  61.00, 
buitenland €  92,00 (zeepost), €  99,00 (luchtpost), 
losse exemplaren €  11,00.
Bij correspondentie betreffende abonnementen het 
7-cijfenge registratienummer (zie wikkel) vermelden. 
Abonnementen kunnen op ieder gewenst moment ingaan en 
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1 november van enig jaar schriftelijk bencht van opzegging is 
ontvangen.
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LogicVision
Samen de koers naar 

succes inslaan...
...want hoogwaardige dienstverlening vraagt om topmensen

Om onze relaties blijvend te kunnen voorzien van 

kwalitatief hoogwaardige dienstverlening willen wij 

onze teams in Gouda en Otdenzaal versterken.

Op korte tenmijn hebben wij ruimte voor een Consultant 

Als Consultant maak je deel uit van een of meerdere 

projectteams. Deze teams werken nauw samen met 

onze klanten om ERP- en kennissystemen te realiseren 

en te implementeren in het hart van de organisatie.

Ü K y

Consultant (m/v)

Als Consultant draag je verantwoordelijkheid voor het inventariseren 
en vastleggen van de informatiebehoefte van onze relaties en voor 
het implementeren van het nieuwe systeem.

Beschik je over onderstaande punten, reageer dan direct:
• enthousiaste en flexibele instelling
• goede administratieve en logistieke kennis
• HTS- scheepsbouwkunde
• aantoonbare ervaring met ERP-systemen
• ervaring met Navision is sterk aanbevolen
• affiniteit met de maritieme sector
• representatieve uitstraling
• goede communicatieve vaardigheden
• een team player
• bereidheid tot het volgen van een uitgebreid cursusprogramma

Organisatieprofiel-,
Binnen de maritieme wereld is Logic Vision zeker geen onbekende.
Al sinds 1992 richten wij ons op het ontwikkelen, verkopen en 
implementeren van brancheoplossingen voor deze sector.
De afgelopen jaren hebben wij succesvoi vele werven, machinefabrieken, 
toeleveranciers en aanverwanten geautomatiseerd.

Gelieve schriftelijk te reageren naar:
Logic Vision B.V. 
t.a.v. mevrouw W.J. van Rijswijk 
Postbus 187 
2800 AD Gouda

Wit je meer weten over Logic Vision kijk dan op: 
www.iogicvision.nl

N A V IS IO N
SolutionCenter

Authorized
manufacturing partner 4^gte¥ision

:
Experts in Navision software

Logic Vision B.V. • jaagpad 20, 2802 AZ Gouda • Postbus 187 , 2800 AD Gouda •  Tel.: 0182-39 98 44 •  Fax: 0182-39 98 45 •  E mail: info®logicvision.nl •  www.logkvision.nl

http://www.iogicvision.nl
http://www.logkvision.nl


MARINE
CONTRACTORS

HEEREMA MARINE CONTRACTORS
Heerema Marine (ontrartors Nederland B.V. (HMC) is een uniek offshore bedrijf dof wereldwijd actief is 

in engineering, transport en installatie van olie- en gasproductie installaties en het leggen von pijpleidingen.
Het bedrijf maakt deel uit van de Heerema Groep HMC richt zich momenteel met nome op de ontwikkeling von 
olie en gasreserves in diep water (tot 210 0  meter). Hiertoe beschikt zij over uniek materieel zoals o.o. een drietal 

grote kraanschepen, ïhiaH, Hermoden Bolder, met een hefcapociteit tot 14.000 ton.
De belangrijkste werkgebieden zijn de Noordzee, Golf von Mexico, West Afrika en Brazilië.

Heerema Marine Contractors heeft ruim 750 medewerkers in dienst en is gevestigd in Leiden en Houston (Texas).

Voor onze kraanschepen zijn w ij op zoek naar:

STUURLIEDEN /  DPO'ers
♦  MBO of HBO opleiding

♦  Ervaring in de offshore is een pré

♦  Volgens de STCW' 95 norm in bezit van een vaorbevoegdheidsbewijs

SAFETY OFFICERS
♦  In bezit von MVK of in opleiding voor het MVK diploma

♦  Ervaring in de offshore is een pré

♦  Gedegen kennis van de Engelse taal

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGEN
♦  MBO of HBO opleiding

♦  Ervaring in de offshore is een pré

♦  Volgens de STCW' 95 norm in bezit van een voarbevoegdheidsbewijs

Werken bij HMC betekent een veeleisende afwisselende loopbaan in een dynamische internationaal opererende 

orgonisatie met goede ontplooiingsmogelijkheden.

HMC biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Coert Pieters, tel: 071 -5799363 

Zie ook onze website www.heerema.com 

Geïnteresseerde kandidaten wordt verzocht hun curriculum vitae met begeleidend schrijven en pasfoto 

te sturen o f te e-mailen naar 

Dhr. C. Pieters, P&O Offshore Coördinator 

Heerema Morine Contradors Nederland BV, Vbndellaan 4 7 ,2 3 3 2  AA Leiden 

e-mail: pooffshore@hmc-heeremo.com

H E E R E M A  M A R I N E  C O N T R A C T O R S ,  A H E E R E M A  G R O U P  C O M P A N Y
Wy stolen geen pr|s op atqustie nocs oordeidng van d e n  adveflentw.

http://www.heerema.com
mailto:pooffshore@hmc-heeremo.com

