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Two casualties o ff D utch coast
Last year closed with some hectic activi

with 2,500 tonnes of nitric acid. The in

ty within Smits salvage organisation. On

land tank barge Stolt Rotterdam suffered

higher (5 per cent) nitric acid content,

December 28, Smit Salvage in Rotter

an engineroom fire during discharge at

was transferred to a receiving tanker.

The contents of one tank, which had a

dam responded to the call for help from

Bayer Uerdingen's facility on the Rhine,

The Stolt Rotterdam was then refloated

the 1,710 gt bulk carrier Hunte, which

near Cologne. The barge’s main deck

and redelivered on December 20.

ran aground off Texel. This 1980-built

was submerged and her cargo tanks

vessel was carrying a cargo of rapeseed

damaged.

meal. Her bunker tanks contained 55 cu

Nitric acid leaked into empty cargo

m of fuel. The incident resulted in consid

spaces and posed a threat to the enw-

erable bottom damage.

ronment.

Smit mobilised two tugs, together with

trolled partial release of lightly contami

Hunte: this bulk carrier ran aground
o ff Texel during heavy weather

Smit was contracted to supervise a con
pumps and other equipment from its Cen

nated water into the fast-flowing Rhine.

tral Salvage Store in Rotterdam. The prior

This involved raising the vessel and per

ity was to remove the vessel's bunkers.

forming a simultaneous discharge of wa

On completion of this task, the salvage

ter within in her tanks, A synchronous op

team then commenced the discharge of

eration was necessary to prevent the

the rapeseed meal. As this is a lightweight

barge breaking up. Two Smit sheerlegs -

cargo, a large industrial vacuum clearing

Taklift 1 and Taklift 3 - and a further two

system was used to partly discharge the

floating cranes were mobilised to raise

cargo into bags of 1 cu m. Tugs then re

the

floated the vessel on January 9.

pumps controlled the discharge, which

casualty.

Hydraulic

submersible

was monitored at a series of locations
During November, Smit responded to a

downstream.

serious incident involving a vessel laden

Stolt Rotterdam: caught fire on the Rhine while laden with nitric acid.

Wartsila biedt 4 4 0 medewerkers behoud van werkgelegenheid
De inspanningen van Wartsila om alterna

den genoodzaakt het aantal productiefa

wel Wartsila als andere producenten van

ting werk bieden aan 65 van de huidige

tieve mogelijkheden voor behoud van

ciliteiten in Europa terug te brengen. Men

diesel- en gasmotoren.

medewerkers van Wartsila Nederland in

werkgelegenheid van de medewerkers in

voorzag een daling in de vraag naar mo

Het onderzoek heeft inmiddels de haal

Zwolle.

Nederland te realiseren, hebben ertoe

toren tot een niveau dat ver onder de be

baarheid van een componentenfabnek

geleid dat uiteindelijk 440 arbeidsplaat

schikbare productiecapaciteit ligt. De

aangetoond, Wartsila en Stibbe Manage

sen in Nederland blijven bestaan. Het be

voorgenomen sluiting zou het verlies van

ment hebben overeenstemming bereikt

sila zouden de serviceactiviteiten van

treft de servicevestiging van Wartsila in

500 van de beschikbare 650 arbeids

over do overname van de componenten-

Wartsila Nederland in Zwolle worden on

Schiedam met 150 arbeidsplaatsen,

plaatsen in Zwolle betekenen. De produc

fabriek in Zwolle door Stibbe Manage

dergebracht bij de reeds bestaande ser

Daarnaast heeft de directie besloten de

tie en de daarmee gerelateerde activitei

ment, eigenaar van een aantal industriële

vicevestiging van Wartsila in Schiedam.

werkzaamheden van de business units

ten zullen worden verplaatst naar de

ondernemingen op onder meer het ge

Op dit voornemen is de concerndirectie

Service, Marine en Power Riants in Zwol

vestigingen van Wartsila in Italië en Fin

bied van scheepvaart en powerindustrie.

thans teruggekomen. De serviceactivitei

le voort te zetten. Hiermee zijn circa 210

land.

De nieuwe fabriek gaat onderdeel uitma

ten zullen in Zwolle worden voortgezet.

arbeidsplaatsen gemoeid. Bovendien zal

In de oorspronkelijke plannen van Wart

ken van de cluster scheepvaart en po

Dit geldt tevens voor de business units

een nieuw op te zetten componentenfa-

De concerndirectie zegde bij de bekend

wer. Wartsila zal financieel met participe

Marine en Power Plants. Daarnaast zul

briek in Zwolle nog eens emplooi bieden

making van het voorgenomen besluit toe

ren in de nieuwe fabriek, omdat het

len extra logistieke werkzaamheden ten

aan circa 65 medewerkers. Volgens

mee te werken bij het zoeken naar alter

succes van de nieuwe onderneming me

behoeve van Wartsila voortaan in Zwolle

Sven Bertlin, Executive Vice President

natieve oplossingen voor het behoud van

de door onafhankelijkheid wordt be

worden uitgevoerd. Door dit besluit is de

van Wartsila Corporation, zijn de beslui

werkgelegenheid. In dit kader besloot

paald.

ten op hoofdlijnen in goed overleg met

men opdracht te geven een onderzoek

Ondernemingsraad en vakbonden tot

in te stellen naar de mogelijkheid een

De nieuwe fabriek krijgt de status van

arbeidsplaatsen door het creëren van ex

stand gekomen.

deel van de in Zwolle aanwezige kennis

'preferred supplier* van Wartsila en zal in

tra logistieke functies voor circa tien me
dewerkers en het scheppen van nog

werkgelegenheid van 220 Zwolse mede
werkers veilig gesteld. Dit is inclusief 65

Medio november vorig jaar maakte de

en faciliteiten ten aanzien van de bouw

die hoedanigheid ten behoeve van het

concerndirectie van Wartsila haar voor

van diesel- en gasmotoren op enigerlei

productiebednjf in Triëst componenten

eens 55 extra banen bij Service,

nemen kenbaar de vestiging van Wartsila

wi|ze te herbenutten. Daarbij werd onder

voor de Wartsila 26 en 38 motoren leve

Wartsila Nederland biedt in Nederland
door de recente overname van John Cra-

Nederland in Zwolle te sluiten. Het bedrijf

meer gedacht aan het ontwikkelen van

ren. Het betreft onder meer motorblok

zag zich wegens de aanzienlijke ver

nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld de

ken, cilinderkoppen en dnjfstangen. De

ne Ups in totaal werkgelegenheid aan cir

slechtering van de marktomstandighe

vervaardiging van componenten voor zo

componentenfabnek zal naar verwach

ca 1100 mensen.

Radio Holland Group nu zelfstandig
Vandaag maakt Radio Holland (Rotter

hangt nog af van de uitkomst van onder

Radio Holland Canada. Rado Holland

vaart, kusten binnenvaart, baggerindus

dam) bekend dat de 'management-buy-

zoeken door mededingmgsraden in Ne

Mexico. Rad» Holland Midde East (UAE),

trie, overheden en marine, megajachten,

ouf van SRH Manne succesvol afgerond

derland, Belgie en de VS. RH vertrouwt

Rad» Holland South Afnca. Rad» Hol

visserii etc. Door de jaren heen heeft de

Is. Zenrtel (Brussel) en de RheinMetall

op een positieve uitslag daarvan.

land Singapore. Rad» Holland Hong

Rad» Holland Group een zeer utgebrei-

Group (Dusseldorf), beiden 50 % aan

Wereldwijd heeft de Rade Holland Group

Kong (inclusief Rad» Holland Rep. Offi

de kennis opgebouwd in maritieme tech

deelhouder in EMG EuroMarine Electro

700 werknemers in dienst in 42 vestigin

ces tn Shanghai en Dalian), SRH Manne

nologieën, maar ook op het gebied van

nics GmbH, gingen akkoord met het af

gen. De jaarlijkse omzet is plm. 135 mln

Electronics Greece, SEMA (Portugal), Eu

regelgeving voor maritieme elektronica.

stoten van hun belang in SRH Marine. De

Euro. De Rad» Holland Group is een on

roMarine Belgwm, Skanti Rad» (Noorwe

Het bednjf is opgericht m 1916 door een

uiteindelijke ondertekening van de over

afhankelijke, wereldwijde groep bedrij

gen). Suez Electronics (Egypte) en S&L

groep Nederlandse reders, die het be

eenkomst geschiedde op 6 maart. De

ven, strategisch gevestigd langs de be

Marine (Duitsland).

lang van radiocommunicatie voor de vei

operatie vond plaats door middel van

langrijkste scheepvaartroutes. RHG is

De Rad» Holland Group vertegenwoor

ligheid en de efficiency van de scheep

een MBO door het management van

gespecialiseerd in de levering, installatie

digt een aantal internationaal vooraan

vaart inzagen. In de jaren na deze

SRH, gefinancierd door ABN AMRO Parti

en service van maritieme elektronica.

staande fabrikanten en richt zich voort

pioniersstart breidde het bedri|f haar acti

durend op elektronische en functionele

viteiten gestaag uit. Vandaag de dag ge

cipaties. SRH Marine is nu een zelfstan
dig, internationaal bedrijf geworden op

De Radio Holland Group bestaat uit de

innovaties en pasklare oplossingen. Ra

niet Radio Holland een wereldwijde repu

de maritieme markt. Besloten is dat de

volgende bednjven: Radio Holland Mari

dio Holland staat bekend om haar 24-

tatie als allround specialist in maritieme

nieuwe holdingnaam van het bedrijf “Ra

ne en haar dochterbedrijven Sailtron,

uurs service op locatie en heeft een gro

elektronica.

dio Holland Group” wordt met het hoofd

Venteville en RHContent@Sea (Neder

te

Het laatste nieuws op:

kantoor in Rotterdam. De overeenkomst

land); Radio Holland USA,

internationale scheepvaartsector: grote

Mulder Motoren
voegt vestiging
Rotterdam
en Ridderkerk
samen

Overname Van Laar Scheepvaart door Rederij Waterweg

diversiteit

aan

klanten

in

de

www.radiohollandgroup.com

De in Dordrecht gevestigde rederij Van

wereldwijd actief met nautische dienst

Voor Rederij Waterweg is de overname

Laar Scheepvaart is overgenomen door

verlening ten behoeve van de bagger-,

een volgende stap om haar dienstenpak

Rederij Waterweg uit Den Helder. De

kabelleg- en offshorenndustrie en voor

ket verder uit te breiden. Directeur Henk

vloot van laatstgenoemde onderneming

overheden.

de Haas zegt hierover: 'We hebben nu

komt hiermee op 45 werkschepen. Met

Volgens Olof van Laar was de overname

onze positie op de binnenwateren en in

deze vlootomvang is Rederij Waterweg

van het familiebedrijf een goede moge

het kustwerk verder kunnen versterken.

Mulder Motoren is een vooraanstaand

absoluut marktleider in West-Europa.

lijkheid om de continuïteit ervan te kun

Eerder hebben we hiervoor ook al

Volvo Penta Marine Center met vestigin

De overname, die per 1 maart officieel is

nen waarborgen “Tegenwoordig heb je

Scheepvaartbedrijf Jac. van Laar uit Nig-

gen in Rotterdam en Ridderkerk. Omdat

geëffectueerd, heeft geen invloed op de

onder andere te maken met een diversi

tevecht en Zeelen Marine Services uit

de vestigingen geografisch gezien niet

werkgelegenheid bij Van Laar Scheep

teit aan regels en voorschriften. Als rela

Harlingen

ver van elkaar liggen en elkaar qua

vaart. De vestiging in Dordrecht, die

tief klein bedrijf is dit bijna niet vol te hou

Scheepvaart is een goed en gezond be

werkgebied deels overlappen, is beslo

wordt geleid door Olof van Laar, blijft be

den. Aansluiting bij een groot bedrijf dat

dnjf dat prima past bij onze activiteiten".

ten alle Volvo Penta activiteiten per 1

staan. Vanuit deze vestiging zullen op

hiervoor wel is uitgerust is dan een logi

april 2002 te centraliseren in de vesti

termijn alle activiteiten op de binnenwate

sche keuze.” Van Laar Scheepvaart is al

Voor nadere informatie:

ging Ridderkerk-Bolnes.

ren worden gecoördineerd, terwijl dit

zo’n vijftig jaar actief in de maritieme

Rederij Waterweg BV, Henk de Haas

Dat betekent dat zowel de administratie

voor de activiteiten op de Waddenzee

dienstverlening. De rederij beschikt over

(directeur).

als de verkoop van motoren, onderde

vanuit de vestiging in Harlingen plaats

zeven werkschepen voor de binnenwate

Het Nieuwe Diep 43A,

len en accessoires naar Ridderkerk

vindt. De overige activiteiten worden ge

ren en zes voor werkzaamheden onder

1781AE Den Helder.

gaat verhuizen.

leid vanuit de hoofdvestiging in Den Hel

kust en op zee. Het bedrijf biedt werk

Tel: 0223.615666, fax: 0223.614360,

der. Rederij Waterweg is van hieruit

aan 15 mensen.

email: mail@waterweg.nl

overgenomen.

Van

Laar

Het adres per 1 april 2002 is:
Mulder Motoren BV
Boelewerf 6,
2987 VD Ridderkerk-Bolnes
Tel: 0180.415445,

Inspectie VROM controleert pleziervaartuigen op
koperhoudende anti-algenverf

fax: 0180.410406,
internet: www.muldermotoren.nl,

De Inspectie van het Ministerie van

havens controles uitvoeren. Ook an

van pleziervaartuigen die in overtre

email: info@muldermotoren.nl.

VROM gaat dit voorjaar weer controle

dere handhavingsdiensten, zoals de

ding zijn, kunnen een procesverbaal

ren of eigenaren van pleziervaartui

waterpolitie en de waterschappen,

en een boete verwachten. Het verbod

gen en watersportbedrijven zich hou

gaan pleziervaartuigen controleren.

om de milieuschadelijke koperhou

den aan het verbod op het gebruik

Behalve het gebruik is tevens de ver

dende antifouling voor pleziervaartui

van koperhoudende antifouling (verf

koop van koperttoudende antifoulings

gen te gebruiken, dateert van 1 maart

die de aangroei van algen aan de on

in watersportwinkels verboden. Zij

1999, Sindsdien moeten hiervoor al

derkant van het vaartuig tegengaat).

mogen deze verfsoorten dan ook niet

ternatieve verfsoorten zonder koper

Behalve in zoetwatertiavens gaat de

op voorraad hebben, aanbevelen of

worden gebruikt.

VROMInspectie nu ook in zoutwater-

aanprijzen. Bedrijven en eigenaren

Nieuwe onderzoeksportfolio T U D elft; 4 0 miljoen E u ro ombuigingen
De Techische Universiteit Detft gaat dit

•

mechatronics and microsystems,

Aan de hand van deze prioritering gaat

rugploegen h ons onderzoek beslaat bj-

jaar haar onderzoek opnieuw inrichten.

•

mobility of persons and transport of

de TU Delft haar onderzoeksprogram

na 20 procent van ons totale onder

goods,

ma's herinrichten over de faculteiten

zoeksbudget. Het is daarom een grote

Om investeringen in speerpunten en
kansrijke programma's mogeüjk te ma

•

nanotechnology,

heen, waarbij accenten zuilen worden

operatie, die we uftvoeren omdat de con

ken buigt de universiteit voor 40 miljoen

•

water works, water management

verlegd en nieuwe samenwerkingsvor

currente om financiële middelen en we

and water quality.

men zullen ontstaan.

tenschappelijk talent tussen universitet-

Oe TU Delft heeft daarnaast besloten om

ten steeds verder toeneemt. De TU Delft

Euro om in haar begroting.
De TU Delft heeft besloten in het onder
zoek een beleid te voeren van concentra

Daarnaast heeft de TU Delft zes gebie

samen met de TU Eindhoven te bekijken

voelt deze concurrente vooral op inter

tie en focussering, om daarmee een aan

den gedefinieerd als beoogde speerpun

of onderzoeksprogramma's tussen deze

nationale schaal, maar ervaart dat de fi

tal onderzoeksgroepen op internationaal

nanciering door de Nederlandse over

ten, waarin zi| wil investeren om daar

beide TU's ‘herverkaveld’ kunnen wor

wetenschappelijk niveau meer kansen te

eveneens, en op korte termijn, een lei

den, met als doei onderzoeksterreinen in

heid niet ruimer wordt. Dat dwingt ons

bieden.

dende positie te bereiken. Bij de keuze

ieder geval binnen Nederland te behou

tot keuzes. Om die te maken hebben wij

Dat betekent tegelijkertijd dat de universi

van deze speerpunten heeft de universi

den.

een uniek proces van zelfonderzoek

teit op andere gebieden haar onderzoek

teit vooral gekeken naar de uitdagingen

Ook andere universiteiten, met name die

doorlopen, waarbij we ons bestaande on

hergroepeert, Tien procent van haar on

die de hedendaagse maatschappij stelt,

van Leiden, Rotterdam en Twente, zullen

derzoek tegen het licht hebben gehou

derzoeksprogramma's zal in de toe

om die vervolgens te vertalen in weten

in deze discussie betrokken worden.

den op basis van o.a. internationaal er

komst geheel beëindigd worden.

schappelijke programma's.

Onderzoeksthema's die in Delft beëin

kende wetenschappelijke criteria en

De beoogde speerpunten zijn:

digd zullen worden zijn o.a.: koudetech-

maatschappeljk&relevantie."

De TU Delft, die als oudste technische

computational science and enginee

niek,

universiteit dit jaar haar 32ste lustrum

ring,

niek, en algebra en meetkunde.

Het Coliege van Bestuur heeft de vakbon

management and design of multi

Het onderwijs aan studenten op deze ter

den over de operatie ingelicht en advies

onderzoeksgebieden een concurrerende

functional infrastructures,

reinen blijft overigens nadrukkelijk ge

gevraagd aan de Ondernemingsraad. Uit

positie in de wereld heeft, te weten;

materials science,

handhaafd.

eindelijk kunnen de verschuivingen in de

•

earth-observation, -utilization, -eco-

sustainable energy, extraction, con

De TU Delft voert deze operatie uit onder

wetenschappelijke formaties van de facul

logy and -engineering,

version and use,

leiding van een geheel nieuw College van

teiten naar schatting tot een verlies leiden

information and communication

sustainable industrial processes,

Bestuur. Voorzitter ir. Hans van Luijk

van enige tientallen arbeidsplaatsen. De

technology,

sustainable urban areas.

zegt over het nieuwe beleid: "Die 40 mil

faculteiten moeten nu rond 1 september

joen Euro die we nu ombuigen en dan te

a.s. een bedrijfsplan gereed hebben.

viert, heeft vastgesteld dat zij op zeven

•
•

life science and technology,

baggerprocessen, voertuigtech

Radio Holland voorziet cruiseschip van 'entertainment'
mtr satelliet TV antennes (C+KU band) in
Cruiseschip "Costa Mediterranea" wordt

bedrijf stellen van AV apparatuur aan

mannmgshutten. Het schip zal voor de

4.3 mtr radome, TV en radio antennes

door Radio Holland Marine (Rotterdam)

boord van schepen.

zomer 2003 opgeleverd worden.

voor terrestrial’ ontvangst, maar ook

schip wordt in opdracht van Costa Cro-

De Costa Mediterranea is een groot

Op de Costa Mediterranea zal verder

stuks 19 inch racks geheel door AV Sys

cieres S.p.A, gebouwd door de Finse

cruiseschip van de Italiaanse organisatie

een CCTV systeem (Closed Circuit TV)

tems gebouwd en getest. RH richt ook

scheepsbouwer Kvaerner Masa-Yards

Costa Crosieres. Het is een zusterschip

geïnstalleerd worden. Het systeem zal

een kleine studio in aan boord van het

Inc. (Helsinki). Deze grote order bestaat

van de Costa Atlantica. Het schip is

gebruikt worden zodat passagiers vanuit

schip met editing equipment, alsmede

uit de levering van CCTV, twee gestabili

292,5 meter lang, heeft 14 dekken en

de hutten live kunnen kijken waar het

ENG/studio videocamera’s. Elke dag

seerde satelliet TV schotels, headend

kan 2680 mensen herbergen. Alle hutten

schip op dat moment vaart. Eén camera

worden op het cruiseschip videobeelden

headend equipment bestaande uit elf

voorzien van audio/video producten, Het

equipment en een compleet TV distribu

zullen door Radio Holland Marine worden

wordt geplaatst op de mast en de ande

gemaakt: deze worden in de studio ge

tie systeem. De afdeling binnen Radio

voorzien van aansluitingen op het TV net

re zal zich bevinden op de schoorsteen.

compileerd en uitgezonden naar de hut

Holland Marine die drt project uitvoert, is

werk, In totaal bevat het systeem 1060

Om een netwerk als dit op te zetten le

ten. AV Systems verzorgt verder ook

AV Systems. Zij zijn gespecialiseerd in

aansluitingen in de hutten van de passa

vert RH AV Systems alle benodigde ap

trainingen van de bemanning in het ge

het engineeren, leveren, installeren en in

giers en 800 aansluitingen voor de be-

paratuur, onder andere twee Sea Tel 3.6

bruik van het gehele systeem.

H uism an-Itrec levert pijplegtoren aan H eerem a

toren aanvangen.
Huismaivltrec heeft inmiddels flinke er

verd aan Heerema Marine Contractors

van Mexico getransporteerd, waar hij

varing in het bouwen van bijzondere

van de pijplegtoren voor Heerema. Huis-

en is 117 m hoog. Het complete sys

geïnstalleerd zal worden op het kraan

pijplegsystemen: in 2001 leverde het

manJtrec aan de Wiltonhaven in Schie

teem weegt 2700 ton. De toren werd

schip 'Balder'. De nieuwe pijplegtoren

bedrijf een nieuw systeem af op de

dam maakte dit 2700 ton zware off-sho-

vanuit de assemblage hal op een ponton

gaat gebruikt worden voor het op grote

Deep Blue, waarmee opgerolde stalen

re systeem voor de ‘Balder1, een

gereden m.b.v. in totaal zo'n 80 aslijnen.

diepte installeren van pijpleidingen op de

pijpen nog sneller kunnen worden ge

kraanschip van Heerema.

De speciale transportwagens werden ge

zeebodem t.b.v de oliewinning. Als de in

legd. Een toren, vergelijkbaar met die

14 Transportwagens met in totaal zo'n

leverd door Mammoet en werden voor

stallatie en het testen van de toren vol

van Heerema, is in 1998 geplaatst op

Zondag 24 maart was de grote loadouf

320 wielen zijn er nodig om een nieuwe

deze grote klus van over heel Europa

tooid is, zal het de pijplegtoren met de

de Saipem 7000. De Deep Blue is in

pijplegtoren van het off-shore construc

naar de Wiltonhaven in Schiedam ver

grootste capaciteit ter wereld zijn.

middels operationeel in de Golf van

tiebedrijf Huisman Special Lifting Equip

voerd.

Heerema zal tegen het einde van dit jaar

Mexico, de Saipem 7000 is operatio

ment af te leveren, De toren wordt gele

De toren wordt na aflevering naar de Golf

met de eerste opdracht voor de pijpleg

neel in de Zwarte Zee.

Minister Jorritsma overhandigt de Maritime Innovation Award 2001
aan Rubber Design B.V.
en opslag van sinaasappelsapcon-

duct is breed toepasbaar In de maritie

heid, milieu en efficiëntie.

me sector en heeft een groot exportpo-

Als voorzitter van de |ury, cfce bestond ut

winnaar van de prestigieuze Marrdme In-

tenbeel.

negen vooraanstaande deskundigen met

novation Award 2001. Minister Annema-

De Maribme Innovation Award heeft ten

een maritieme achtergrond en een se

rie Jorritsma reikte op 18 maart de bijbe

doel meer bekendheid te geven aan de

cretaris, vertelde de heer Van Gulpen

horende Award uit aan directeur Van

vernieuwende kracht die uitgaat van de

vervolgens, dat de |ury de inzendingen

Daarnaast kregen Beele Engineering

maritieme en offshore toelevenngsindus-

heeft beoordeeld op o.a. de toepasbaar

B.V. en het Scheepvaart & Transport Col

trie en innovatieve ontwikkelingen binnen

heid bmnen de maritieme sector, de ver

lege een speciale vermelding, respectie-

de maritieme cluster te stimuleren. Vol

koopbaarheid en het exportpotentieel en

veltjk omdat bt| het aanpassen van de be-

gens HME voorzitter de heer W.M. van

dat zij uiteindelijk 3 inzendingen genomi

dri|tsvoering met name aandacht wordt

Gulpen, tevens juryvoorzitter, waren de

neerd heeft:

gegeven aan het aspect innovatie en om

23 inzendingen zeer divers en van hoge

•

Groningen Propeller Technology

dat door middel van de Ketensimulator

kwaliteit. De innovaties betroffen zowel

B.V. met Scheepsschroef met

de overdracht van kennis in de Maritieme

product-, proces- als marketing-innova-

Tipplaten;

cluster wordt verbeterd.

Rubber Design B.V. is met haar “Naetex
■noise reducton texture" uitgeroepen tot

Oldenbarneveld van het bedrijf uit Heerjansdam.
Het winnende product Moretex van Rub
ber Design 8.V. is een eenvoudig aan te
brengen isolerende omkasting voor ge
luidsbronnen aan boord van schepen en
booreilanden. Het biedt een oplossing
voor veelvoorkomende situaties van ge

•

centraat;
•

Rubber Design B.V. metNoretexnoise reduction texture.

Holvrieka Nirota B.V. met de

luidsoverlast door bestaande stoorbron

ties. De productinnovaties gaven goed

nen, waan/oor in de markt nauwelijks

de aandachtspunten weer waarop geïn

Holvrieka vrijstaande gekoelde

soortgelijke alternatieven zijn. Het pro

noveerd wordt op het gebied van veilig

scheepstankmodule voor vervoer

E lm a B.V. overgenom en d oor vierkoppig m anagem entteam
Recentelijk heeft bij Elma B.V. (Soester-

manager), Teunis van Vulpen (technisch

Bij de Soesterbergse onderneming zijn

ten behoeve van diverse sectoren tal van

berg) een belangrijke organisatiewijzi

manager), Peter de Wit (operationeel ma

thans 40 mensen werkzaam. Er kunnen

interessante projecten gerealiseerd. Bij

ging plaatsgevonden. Een viertal mede

nager) en Jaap Rook (financieel ma

drie afdelingen worden onderscheiden,

Repair wordt beschikt over een moderne
werkplaats voor reparatie en revisie van

werkers van deze elektrotechnische

nager).

te weten Sales, Engineering en Repair.

onderneming is met DGA Henk fietjé

Stuk voor stuk zijn het mensen die al vele

De eerste treedt op als exclusief verte

roterende elektrische machines; hier

overeengekomen de vennootschap in

jaren bij Elma in dienst zijn en hier inmid

genwoordiger van een reeks toonaange

vindt onderhoudswerk plaats aan alle

zijn huidige vorm volledig over te nemen.

dels een schat aan ervaring hebben op

vende buitenlandse fabrikanten; binnen

soorten elektromotoren en generatoren.

Het

het programma zijn producten beschik

managementteam

gebouwd. Met het oog op de gewenste

heeft daarbij de intentie uitgesproken het

continuïteit is bij de overdracht afgespro

baar voor schakelen, beveiligen en rege

bedrijf op dezelfde wijze, maar met

ken dat ex-directeur Fietjé nog minimaal

len, De afdeling Engineering kan bogen

nieuw elan voort te zetten. De vier be

één jaar bij de onderneming betrokken

op een forse dosis kennis en ervaring op

trokkenen zijn Dick Varel (commercieel

blijft.

velerlei terreinen; in de loop der |aren zijn

aangetreden

ECB geaccrediteerd voor Richtlijn Uitrusting Zeevaartuigen
European Certification Bureau Neder

Weide, Senior Executive van ECB Neder

land, aangewezen door het Ministerie

land. “De productenlijst vaneert van bed

van Verkeer en Waterstaat sinds 1999 is

linnen tot vuurpijlen tot reddingsboten.’

als eerste ‘notified body” in Nederland ge

Het team van ECB is trots als eerste in

accrediteerd voor de Richtlijn Uitrusting

Nederland geaccrediteerd te zijn voor

Zeevaartuigen. De richtlijn, van kracht

deze richtlijn. "Wij hebben het zelfs nog

sinds 1 januari 2001, geldt voor een

een keer nagevraagd bij de Raad voor

groot aantal producten aan boord van

Accreditatie” , bekent Van der Weide. “En

zeegaande vaartuigen boven de vijfhon

zij hebben het nogmaals bevestigd. Zelfs

derd ton die onder Europese vlag varen.

de Nederlandse vestigingen van 'grotere

volg doorstaan. Voor onze organisatie is

norm NEMEN 45012. Dat is de norm die

Producten die voldoen aan de eisen van

jongens' als Lloyds en dergelijke zijn nog

het al met al een grote inspanning en dito

van kracht is voor instanties die kwali

de richtlijn (zoals testen volgens IMO /

niet geaccrediteerd voor deze richtlijn."

investering geweest." Een investering

teitssystemen beoordelen en certifice

SOLAS.J zijn voorzien van een stuurwiel-

ECB Nederland, tot nu toe vooral bekend

die moet leiden tot verdere uitbreiding

ren. Als wij die accreditatie behalen, zijn

merkteken.

als notified body voor de Richtlijn Plezier

van het dienstenpakket. “De Raad voor

wij gemachtigd niet alleen het product

“De onderwerpen in de richtiijn waarvoor

vaartuigen, betreedt nu het werkterrein

Accreditatie heelt ons voor deze richtlijn

maar ook de productie, de outillage en

ECB is aangewezen en geaccrediteerd,

van de beroepsvaart. "Wij breiden hier

geaudit en geaccrediteerd volgens norm

bedrijfsvoering te beoordelen. Dan kun

zijn gebaseerd op de zorg voor persoon

mee ons pakket activiteiten aanzienlijk

NEMEN 45011. Dat is de norm die staat

nen wij als notified body voor de industrie

lijke veiligheid, brandveiligheid en het

uit", bevestigt Van der Weide. ‘ Het ECB

voor instellingen die productcertificatie-

de ISO certificering verzorgen, Vanaf dat

voorkomen van verontreiniging van de

kwaliteitssysteem is dan ook aangepast

systemen uitvoeren. Inmiddels zijn wij be

moment zijn wij actief in de pleziervaar

zee en hebben betrekking op een groot

voor deze richtiijn en de audit van de

zig met het voorbereiden van de organi

tuigen industrie, de beroepsvaartuigen

aantal producten", vertelt Pieter van der

Raad voor Accreditatie is met goed ge

satie op de audrt en accreditatie volgens

industrie en de niet-maritime industrie."

M aritiem e M ark t

M enso de J o n g

Terreurbestendige scheepvaart
n de Verenigde Staten is heel veel mas

openbare gegevens voorstelt over eventuele

dit verband klaagt de World Shipping Council,

saal: de natuur, vele bedrijven, de over

criminele achtergronden van een zeevarende.

een lobby-groep van reders in Washington,

heid, vaak ook het geweld. In enkele Euro

IMO heeft dit netelige probleem inmiddels

dat er al onduidelijkheden zijn wegens een

pese

regelmatig

doorgeschoven naar ILO. Wel is men het er

machtsstrijd tussen de Amerikaanse douane

bomaanslagen plaats waarbij slachtoffers

over eens dat meer duidelijkheid over de uit-

en het transportministerie over de controle op

vallen. Daarom staan we hier wellicht wat

eindelijke eigenaar van een schip wenselijk is,

containers.

lakonieker tegenover dergelijk geweld dan in

maar hoe dat te bereiken zou niet eenvoudig

landen

vinden

de VS hoe massaal en afschuwelijk dat op 11

zijn. Het IMO Legal Committee gaat hierover

C ontainercontrole m oeilijk

september ook was. Massaal was ook de re

nadenken. Ondertussen kan de US Patriot Act

In de havens zouden eveneens veiligheids

actie hierop in de VS waarmee nu ook de

van oktober 2001, gericht tegen witwassers

plannen tegen terreur moeten komen, met na

scheepvaart en de havens te maken krijgen

en terroristen, het reeds moeilijk maken voor

me ten aanzien van de toegang tot schepen

door de eisen de bescherming tegen terreur

een reder zaken te doen in de VS indien er on

en de lading die een haven verwerkt. De voor

bij het transport van en naar de VS aanzienlijk

duidelijkheid bestaat over de eigendom van

gestelde Amerikaanse anti-terreurwet maakt

op te voeren.

zijn schip.

het zelfs mogelijk voor de VS de veiligheids

Verder zou Solas een aparte rubriek maatre

plannen van buitenlandse havens en schepen

In de VS zijn reeds nationale maatregelen in

gelen moeten bevatten over de veiligheid van

te toetsen op doeltreffendheid.

voorbereiding, maar Washington heeft ook

schepen en havens tegen terreuracties. Wat

Bij een jaarlijks vervoer van circa 190 mln

een wenslijst naar IMO gestuurd met voorstel

de schepen betreft, zou er een veiligheidsplan

containers is het moeilijk elke container te

len voor internationale acties. IMO heeft daar

aan boord van elk schip moeten komen met

scannen of te inspecteren. Hierover zou ver

op gereageerd door de navigatie-sectie om te

een veiligheidsofficier op het schip en het re-

der overleg moeten plaatsvinden tussen IMO

vormen tot een Navigational Safety and Mariti-

derijkantoor als verantwoordelijken. Lading-

en de World Customs Organisation. Voor en

me Security Section en met het plan in de

manifesten, passagiers- en bemanningslijsten

kele landen is het een probleem dat hiermee

cember een congres te houden over de invoe

zouden reeds 96 uur voor aankomst elektro

ring van eventuele aanbevelingen. Daartoe

nisch verstrekt moeten worden. Het ziet er

IMO vat krijgt op de havens wat tot dusverre
angstvallig is vermeden wegens de soeve-

behoort de versnelde invoering (in 2004) van

naar uit dat elke rederij er niet veel langer aan

reiniteitskwestie.

een AIS (Automatic Identification System) op

zal ontkomen een extra admimstratieofficier

De International Chamber of Shipping (ICS)

alle schepen vanaf 500 GT, mits de industrie

aan boord te plaatsen om alle regelingen te

heeft reeds nagedacht over de terreurbesterv

die apparaten dan in voldoende kwantiteit kan

gen zeeverontreimging, smokkel, verstekelin

digheid van havens en denkt aan een systeem

leveren.

gen, terreur, enz. op de juiste wijze af te wik

dat overeenkomt met de bestaande samen

Ook moet er de mogelijkheid komen de identi

kelen.

duur

werking met de douane over het smokkelen

teitspapieren van zeevarenden beter te con

rederijen met een bewezen goed gedrag toch

van drugs, waarbij onder andere vaste mel-

troleren, bijvoorbeeld via IMO’s website. Daar

vrijstellingen krijgen. Het kan immers aan de

dingspunten bestaan voor het doorgeven van

over bestaat nogal wat zorg bij enkele landen

wal een bureaucratische puinhoop worden

verdachte zendingen. Ook voor andere veilig

wegens mogelijke schending van de mensen

met de verwerking van alle informatie over

heidsaspecten beveelt de ICS zulke vaste

rechten, dit te meer daar de VS ook meer

duizenden schepen en honderden havens. In

adressen aan, zodat een schip niet allerlei ge

Misschien

kunnen

op

den

gevens aan een veelvoud van autoriteiten
hoeft door te geven.
Wat betreft de inspectie van containers zou
het mooi zijn bonafide afschepers vrij te stel
len indien zij hun containers op afdoende wijze
vergrendelen en een certificaat bezitten van
een erkend veiligheidsbureau dat hun toezicht
op de belading van containers aan de gestel
de eisen voldoet.
In de VS hebben vele havens reeds de veilig
heid op de eigen terreinen verbeterd door
meer toezicht, betere verlichting en goede
omrastering. De douane is bezig het aantal
container-scanners flink uit te breiden.

M eer actie tegen piraterij
IMO overweegt tevens de mogelijkheid op
schepen een stil “hijack’ alarm te laten installe
ren. Dat zou niet alleen helpen tegen een be
zetting door terroristen, maar ook door pira-

redelijke kosten. Papachristides slaagde daar
wel in bij Daewoo met zijn tanker ‘Hellespont
Alhambra' van 442.470 dwt, de eerste nieuw
gebouwde ULCC sinds 25 jaar. Daarentegen
kreeg een andere reder als antwoord van een
Oostaziatische werf op de vraag een bak op
zijn bulker te plaatsen: “Zulke dtnosaunërs
bouwen we niet meer” . Deze belangstelling
voor een bak is ontstaan na het rapport over
de 'Derbyshire' die wellicht met gezonken was
indien het schip met een bak was uitgerust.
In december 2001 is de 'Chnstopher' onder

V)HAT bo \ t u HEAN .
yi l TH' you cAM k^EEp WH-

overeenkomstige

omstandigheden

gezon

ken, zij het dat dit ook een gevolg kan zijn ge
weest van het losraken van een huidsectie.
Zo’n ongeval is reeds meermalen voorgeko
men op oude, minder goed onderhouden bulkers. De enkele huid is in de ruimen namelijk
gevoelig voor schade door grijpers en corro
sie veroorzaakt door sommige soorten la
ding. De Japanse werf Oshima bouwde als

ten. De strijd tegen terreurdaden werpt in zo

De drie kuststaten zouden inmiddels twee mln

enige werf enige bulkers met een dubbele

verre reeds vruchten af, dat met name Malei

hebben toegezegd,

maar het blijkt nog

romp, maar heeft dit teruggebracht -vermoe-

sië en de Filippijnen inmiddels meer actie on

steeds makkelijker te zijn een paar honderd

delijk uit commerciële overwegingen- tot al

dernemen tegen piraterij. Voor Maleisië was

miljoen voor soms onwerkzame ontwikke

leen het voorste en achterste ruim.

het bovendien van belang de stroom van ille

lingshulp te vinden dan drie miljoen voor een

Inmiddels hebben ook de internationale re-

galen uit Indonesië in te dammen. Indonesië is

veiliger scheepvaart.

derssgroepen Intertanko. Intercargo, Bimco
en ICS verlangt dat de klassebureaus hun re

kort geleden begonnen met meer patrouilles
tegen piraten en smokkelaars, mede dank zij

B etere schepen zijn nodig

gels voor nieuwbouw aanscherpen, zodat

een Japanse schenking van een aantal oudere

In de scheepvaartpers, met name Lloyd’s

schepen weer tenminste 25 jaar meegaan.

schepen. Japan had eerder hulp aangeboden

List, wordt steeds meer actie gevoerd, ook

Onder dergelijke zware druk heeft IACS, de

in de vorm van gezamenlijke patrouilles, maar

door reders, dat werven betere en daarom

klasseorganistie, inmiddels drie nieuwe regels

dat druist in tegen het gekoesterde soeve-

veiliger schepen moeten bouwen. Regeringen

voor bestaande bulkers geïntroduceerd: ver

reiniteitsbegrip.

mogen dan wel via IMO van alles geregeld

sterkingen in ruim 1 en 2, extra survey-eisen

Het aantal aangemelde gevallen van piraterij

hebben na ongevallen als met de ‘Exxon Vaf-

wanneer ouder dan tien jaar en alarmering bij

in Maleisië nam reeds af van 75 in 2000 tot

dez' en ‘Erika’, maar sommige reders zien

instroom van water. Over enkele andere

17 vorig jaar. In Indonesië werden in 2001

daar weinig nut in zolang werven schepen

maatregelen wordt nog nagedacht, waaron

evenwel 91 gevallen gerapporteerd, meer

kunnen bouwen waarbij de plaatdiktes en de

der tot veler verrassing het voorstel een wa

dan een kwart van het wereldwijde totaal van

versterkingen tot het minimaal toelaatbare

terkering op bestaande schepen en een bak

335 aanvallen. Dat aantal is weliswaar minder

zijn teruggebracht zonder rekening te houden

op nieuwe schepen.

dan de 469 in 2000, maar het aantal doden

met schade, onder andere

liep op van 15 tot 21. Daarbij zijn in 2000 de

door corrosie, tijdens de le

57 terreur-slachtoffers op het Amerikaanse

vensduur van het schip. Het is

marineschip 'ÜSS Cole' niet meegeteld.

al voorspeld dat ongevallen

Een relatief nieuwe methode van piraterij is

met onvoldoende onderhou

het meenemen van een of meer bemannings

den tankers met een dubbele

leden om daar een losgeld voor te vragen.

romp zullen optreden zodra

Dat was aanvankelijk alleen het geval bij So-

die zo’n jaar of vijftien oud zijn.

malia, maar gebeurt nu ook langs de kust van

De Griekse reder Basil Pa-

Atjeh.

pachristides bond vorig jaar

Een geheel ander aspect van veiligheid in de

de kat de bel aan met de be

Straat van Malakka is het voorkomen van aan

schuldiging dat werven de el

varingen die met een zekere regelmaat

kaar beconcurrerende klassifi-

plaatsvinden. IMO wil in deze straat een inno

catiebureaus

vatief Marine Electronic Highway systeem in

uitspelen waardoor de corv

tegen

elkaar

stellen. Het benodigde bedrag van 30 tot 50

structie«sen geleidelijk ver

mln dollar, waarvan circa ten mln dollar voor

soepeld worden. Het stan

het maken van een elektronische navigatie-

daardschip moet immers zo

kaart, is evenwel moeilijk op te brengen. Wel

goedkoop mogelijk zijn om

heeft de Wereldbank vijf mln dollar toegezegd

kopers te vinden. Meer kwali

voor een demonstratiesysteem in een be

teitsbewuste

perkt gebied, te realiseren tussen 2003 en

het bijna onmogelijk verbete

2005, dat in totaal tien mln dollar zou kosten.

ringen aan te brengen tegen

reders

vinden
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Services

Nu alles onder één dak
IPS bureaus
h ebben zich
gespecialiseerd in:
- werving en
selectie

Werving en selectie
Uitzenden
Detacheren
Arbeidsbemiddeling
Advisering

-

- uitzenden
- payrolling
- advisering
- bem iddeling
- personeelsbegeleiding

IPS heeft zich m et

Interocean Personnel Services
Rivium Westlaan 8
2909 LD Capelle a/d IJssel
Tel: 010-4479494
F a x :010-2357878

n am e w eten te
positioneren in
de volgende

Wij zijn altijd op zoek naar kandidaten voor:

vakgebieden:
- baggerindustrie
- offshore
- scheepsbouw en
scheepsreparatie
- G W W -secto r

IPS is g ecertificeerd
volgens ISO 9002

Technisch inspecteur
Bouwadministrateur
Projectmanager
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Calculator

Hopperkapitein
Werktuigkundige
Stuurman
Pijpenman
Cutterschipper
Kraanmachinist

Informatie over vacatures, zowel tijdelijk als vast, kunt u vinden op
onze website:

www.ipspersonnel.nl

Interocean Personnel Services
Capelle a/d IJssel
Yarm (UK)
Website
email

tel. +31 10 447 9494
tel. +44 1642 781 777
http://www.ipspersonnel.nl
capelle@ipspersonnel.nl

O pleveringen

J .D . D oorduin, D .P. M akkinje en F. Kok

NORA
H et eerste V ery H igh Cubic schip, de ultiem e ontw ikkeling
in het hout tran sp ort

F/g. 1. De Nora (foto: Flying Focus).

1. IN L E ID IN G

Parallel Side Loader gantry kranen. Daarna

aanverwante producten binnen West- Europa.

Koninklijke Niestern Sander BV heeft op 23

volgde de Claudia [3], met drie zustersche

Gezaagd hout in pakketten heeft een hoge

oktober 2001 het wachtschip Nora, bouw-

pen: 5400 tdw en eveneens voorzien van 35

stuwage factor, circa 48 cb.ft. per m3 hout of

nummer 908, opgeleverd aan Timberfleet

ton SWL Parallel Side Loader gantry kranen.

tewel circa 87 cb.ft. per ton. Dit impliceert dat

C.V., een beheermaatschappij van Wijnne &

Kenmerkend bij deze schepen zijn de grote

traditionele schepen altijd deklast (ca. 30%)

Barends’ Cargadoors en Agentuurkantoren

uitwatering en grote ruiminhoud, ca. 60 cb.ft.

en tegenballast moeten zetten om voldoende

B.V te Delfzijl.

per ton.

af te kunnen laden met hout. Een situatie die

De nieuwste serie van vier werd in oktober

qua veiligheid, arbeidsintensiteit, kwaliteit en

De Nora is het eerste van vier schepen van dit

2000 besteld. Het zijn gearless schepen met

zeewaardigheid veel te wensen overlaat. De

een draagvermogen van ruim 2 1 0 0 1 en een

over de jaren veie verloren deklasten of erger

ruiminhoud van ruim 71 cb.ft. per ton.

spreken voor zich.

zee naar West-Europa. De laatste tien jaar

De voorgaande schepen werden aangeduid

In de ontwerpcriteria van W&B is er steeds

heeft de rederij hiervoor 14 schepen met een

als de HCC 3000, HCC 4000 en HCC 5000

naar gestreefd om het vervoer van hout zo

relatief hoge kubiek in de vaart gebracht, die

klasse, waarbij HCC staat voor High Cubic

veilig en efficiënt mogelijk te maken o.a. door

alle door Koninklijke Niestern Sander zijn ge

Container en het getal voor (ongeveer) het

te kiezen voor schepen met een hoge uitwate

bouwd.

draagvermogen. De laatste serie schepen

ring en coaming waardoor reeds tot 90% van

Eerst kwam de Marie Christine [1], gevolgd

heeft de klasse aanduiding VHC 2000 gekre

een houtlading onderdeks kon worden ver

door zes zusterschepen. Zij hebben een

gen: VHC = Very High Cubic.

nieuwe type.
Wijnne & Barends is gespecialiseerd in het
vervoer van bosbouwproducten uit de Oost

scheept. Ondanks deze verbeteringen en ver
hoogde veiligheid bleven de nadelen van het

draagvermogen van circa 3200 t en zijn uit
gerust met speciale 15 ton SWL gantry kra

2. A C H T E R G R O N D

plaatsen van een deklast bestaan, te weten

nen, de Radial Side Loader. Vervolgens kwa

Als grote houttranssporteur, ca. 1,5 miljoen

wachttijden van de stuwadoors voor het zee-

men de Inger [2] en twee zusterschepen:

m3 per jaar, heeft Wijnne & Barends veel erva

klaar maken en het aanbrengen van deklast-

circa 4200 tdw en uitgerust met 20 ton SWL

ring in het verschepen van pakketten hout en

stutten en wachttijden voor het afdekken en

sjorren van de deklast. Een totale wachttijd

winst die behaald wordt door de hogere snel

van 6 a 8 uur per belading is geen uitzonde

heid, betere zeegaande eigenschappen en de

ring, maar is ook een zware belasting voor de
bemanning, met name in de winter.

operationele tijdwinst in de havens is zeer
groot.

5. R O M P V O R M

Tevens dient een deklading extra te worden

Tevens wordt het aantal laad- en loshavens

Op basis van de goede weerstandsresultaten

verzekerd, hetgeen doorgaans door de ver-

aanzienlijk beperkt door een betere match

van de HCC 5000 werd de rompvorm in het

scheper gebeurt, maar in ieder geval kosten

tussen ladingaanbod en capaciteit.

voorschip afgeleid van dit eerdere scheepsty-

verhogend werkt.

Daar veilig en milieutechnisch verantwoord

pe. De bulb werd daarbij zodanig gedimensio

werken een belangrijk aspect is binnen de

neerd dat deze in ballastvaart in ijs zo min mo

Een kenmerk van gepakketteerd hout is dat

ISM-gedachte is dit een reden te meer om

gelijk

er geen uniforme maatvoering is voor de

over te gaan op uitsluitend onderdekse ver

performance. De schouders van het voor

hoogte en breedte van het pakket. Deze ma

schepingen.

ladingen geen waterbaHast ingenomen be
hoeft te worden.

afbreuk

doet

aan

de

ijsbreek

schip werden geoptimaliseerd om te komen

ten variëren van 0,9 tot 1,3 m voor de hoogte

tot een optimaal vereist vermogen volgens de

en van 0,9 tot 1,15 m voor de breedte, een

Voor de 14 voorgaande schepen gold dat de

nieuwe ijsklasse regels.

en ander afhankelijk van producent en specifi

rederij als eis stelde dat zoveel mogelijk la

Een boeg met relatief veel flare draagt bij tot

catie van het hout. De lengtes variëren van

ding onderdeks gestuwd moest worden.

minimale waterovername (en ijsafzetting) in

2,7 tot 5,7 m. Indien de stuwage in een tradi

Daarmee wordt deklading, die blootstaat aan

slecht weer en het schip heeft niet de neiging

tioneel schip in de hoogte niet past, is een ul-

weer en wind en aan overkomend zeewater,

om zich in te graven in een golftop, hetgeen

lage ruimte onder het luik van circa 1 m niet

zoveel mogelijk vermeden. Voor de nieuwe

bij de conventionele Maier ijsbreekvorm een

ongewoon. Dit betekent dat het schip relatief

schepen geldt dat alle lading onder dek wordt

nadeel kan zijn.

meer aan dek zal willen meenemen. Qua sta

meegenomen.

Het snelheidsbehoud in slechter weer is in de

biliteit is dit in het algemeen geen probleem,

De kwaliteit van de lading wordt daardoor ge

aangezien het ladingzwaartepunt in het ruim

waarborgd,

van

De vorm van het achterschip is praamvormig,

ook lager ligt dan bij een vol ruim. Heeft het

steeds groter belang wordt, omdat de toege

waarbij rekening is gehouden met een box-

betreffende schip een luikhoogte van bv. 0,4

voegde waarde (maatvoering, zagen, scha

shaped ruim achter. De vorm werd geoptima

m plus het nodige stuwhout op het luik dan

ven etc.) aan de houtpakketten steeds meer

liseerd om te komen tot een schroefdiameter

heeft dat schip een vrije ruimte van ca. 1,46

in Scandinavië wordt gerealiseerd en de la

van 2600 mm, hetgeen vrij extreem is voor

m tussen de bovenzijde van de ruimlading en

ding

dergelijke tonnage. Deze diameter was mede

de onderzijde van de deklading van 2 tot 3

Verlies/mechanische beschadiging /na t wor

een afgeleide van de nieuwe ijsklasse regels.

pakketten hoogte. Rond deze feiten heeft

den van hout, door sjorring aan dek is dan

Veel aandacht is besteed aan de ballastcondi-

W&B nieuwe ontwerpcriteria ontwikkeld, met

ook steeds kostbaarder.

tie in ijs om te komen tot een goede inzinking

als primair uitgangspunt mhoud en houtintake

Bovendien is verlies/afval door beschadigde

van de schroef.

hetgeen voor

daardoor

verladers

kostbaarder

wordt.

praktijk zeer goed te noemen.

onderdeks in plaats van draagvermogen.

lading milieutechnisch steeds minder aan

Dat de toegepaste rompvorm bijdraagt aan

Om logistiek operationele redenen is gekozen

vaardbaar.

minimale golfweerstand blijkt uit het golfpro
fiel. Ook bij hoge snelheid is er weinig ‘geweld’

voor een relatief klein schip met een hoge om
loop frequentie.

4. O N T W E R P

zichtbaar.

Het definitieve ontwerp voor de VHC 2000 is

6. V O O R T S T U W IN G

3. ONTWERP CRITERIA

door de werf gemaakt in nauwe samenwer

Door de rederij werden de volgende criteria

king met de rederij en met Conoship Interna

Gekozen werd voor een vaste schroef installa

voor het ontwerp vastgelegd.

tional in Groningen.

tie met grote diameter en lage toeren. Dit le

• 3000 tot 3200 m3 gezaagd hout onder

Behalve de hierboven besproken filosofie en

vert een grote bijdrage aan het voortstuwings-

dek, afhankelijk van de ladingspecificatie.

uitgangspunten voor het ontwerp is veel aan

rendement.

• Luiken in dakvorm om intake verlies door

dacht besteed aan de volgende eisen/aspec

Er werd gekozen voor een vijfbladsschroef,

ten:
• Laag constructie gewicht van luiken en

mede omdat de vrijslag ten opzichte van de

ullage te minimaliseren.
• Lichte top-en luik constructie.
• Stapelruimte voor de luiken buiten de luik

schip.

romp beperkt is en excitatie door de schroef
onder de vrijwel vlakke praamrompvorm ter

• Laden en lossen binnen acht uur.

plaatse van de schroef als een groot risico

• Ruiminhoud circa 150.000 cb.ft.

• Vorm en waterdichtheid van de luiken.

werd ingeschat. Om dit risico te beperken is

• Laadvermogen circa 2000 ton op 4,00 m

• Fins/Zweedse ijsklasse 1B, nieuwe eisen in

veel aandacht besteed aan het schroefblad-

relatie met de rompvorm.
• Rompvorm geoptimaliseerd voor minimum

ontwerp en zijn door MARIN cavitatie- en druk-

weerstand, rekening houdend met de eisen

resultaten
Ook zijn hoge eisen gesteld aan de schroef-

hoofden.

diepgang.
• Homogeen te beladen tot luikhoofdrand
zonder ballast.
• GT kleiner dan 2000.
• L o.a. kleiner dan 80 m.
• Beladen snelheid tenminste 12 kn.

en aanbevelingen van de Finnish Swedish
Iceclass Rules.
• Voldoende vermogen voor een hoge proef-

pulsberekenmgen gemaakt met uitstekende

bladafwerking.
Er is verder bewust gekozen voor een conser
vatieve vermogensopname door de schroef

• Korte laad-en lostijd.

tochtsnelheid resp. een goede dienstsnel

• Usklasse 1B te voldoen aan de nieuwe Fin-

heid. (gemiddeld 2 mijl sneller dan vergelijk

om hoge motorbelasting in ijsvaart en slecht

bare tonnage).

weer te voorkomen.

nisch - Swedish Ice Rules.

• Laag brandstofverbruik.

De reductie4<eerkoppeling met een relatief

De keuze van het kleinere schip met een hoge

• Comfort, trillingen en geluid.
• De stabiliteit en trim van het schip zodanig,

grote reductieverhouding werd uitgerust met

omloop frequentie past goed in het gemiddel

dat (ondanks het grote ladingvolume) bij

een geïntegreerde schroefasrem, om te voor

de ladingaanbod op de relatief korte trajecten

een homogeen gestuwde lading en bij hout-

komen dat de massatraagheid van de grote

tussen Scandinavië en West- Europa. De tijd

schroef nadelig zou werken op de performan

de toekomst ook voordelen kan hebben.

scheepsbemanningen aangaande dit aspect.

ce van de motor in extreme condities, zoals

De rederij hoopt dan ook dat dit mede zal bij

crash stop situaties.

9. G E L U I D E N T R IL L IN G E N

dragen aan de succesvolle werving van be

De performance van de voortstuwingstrein

Comfort aan boord is een factor die door

manningsleden voor deze schepen (met de

onder dergelijke condities bleek tijdens de

gaans onderbelicht is, zeker waar het gaat

krapte in de huidige arbeidsmarkt, een steeds

proefvaart zeer goed te zijn. Ook de normale

om de kleinere schepen. De accommodatie

moeiii)ker taak voor de reder).

manoeuvreereigenschappen zijn optimaal.

bevindt zich doorgaans in de directe nabijheid

Het benodigde vermogen volgens ijsklasse

van de machinekamer en de schroef.

10. R U IM en L U IK E N

1B nieuwe stijl resulteerde in de selectie van

Ontwerptechnisch is het doorgaans een hele

De ruimafmetingen werden voorgeschreven

een snellopende motor (1600 tpm), zijnde de

toer om dergelijke schepen te laten voldoen

door de reder op basis van stuwervanngen

Caterpillar 3512 HD (1249 kW).

aan de geluidseisen die de overheid stelt.

voor hout. Het ruim bevat alleen aan de voor

De elektronische brandstofinspuiting van de

Vanuit ARBOtechnisch opzicht zijn geluid en

zijde twee ‘boxen' vanwege de rompvorm.

ze motor, met laag verbruik, uitstekend kop

trillingen van wezenlijk belang.

pel bij lagere toeren, compacte afmetingen,

Het was voor de werf dan ook een uitdaging

het motor management systeem, geluidpro-

om op dit terrein de lat aanmerkelijk hoger te

heeft vele vananten gekend in het vooront-

ductie en de gunstige emissiewaarden waren

leggen en te trachten het schip te laten vol

werpstadium, waarbij ook alternatieven zijn

belangrijke factoren bij de motorkeuze.

doen aan de CAC-2 notatie eisen van Lloyd’s

bekeken met sandwichconstructies op basis

Er is voor dit schip bewust gekozen voor gas-

Register. (CAC=Crew Accomodation Com

van SË’S, Belangrijke aspecten bij het luikont-

oliebedrijf, vanwege de eenvoud van het sys

fort). Daarbij worden lagere maximaal toelaat

werp waren:

teem en de minimale bemanning aan boord (5

bare geluidsniveau's voorgeschreven, bij een

- Gewichtsminimalisatie.

man).

hogere motorbelasting (85% ipv. 80% MCR)

- Dwarsnaadafdichtingen en overgangen van

De uiteindelijk gekozen vorm van de luiken

langs- naar dwarsnaadafdichtingen.

in de verblijven en de werkruimten.

7. S N E L H E ID

De volgende maatregelen zijn daarbij getrof

- Stapelbaarheid.

De snelheid van het schip ligt in de praktijk ca.

fen, in nauw overleg met het adviesbureau

- De beschikbare GT ruimte bij gekozen

2 tot 2,5 kn hoger dan bij vergelijkbare tonna

Intersona:

ge. Dit vertaalt zich in:

- Flexibele opstelling van de motor.

- Afwatering en sneeuwyljsafzetting.

- Snelle omlooptijden.

- Optimalisatie

- Interactie tussen luiken en coaming in ver

- Veel reserve om op schema te varen.
- Lage motorbelasting en laag verbruik in
deellast.
De snelheid wordt in de praktijk goed vastge
houden in slechter weer.
In de praktijk blijkt dat de performance in bal
last en geladen weinig uiteenlopen.
In ballast proefvaartconditie werd een snel
heid behaald van 13,1 kn.

rompvorm en coaminghoogte.
van

het

schroefontwerp

band met coamingdeflectie door ijsdruk en

(MARIN/ Van Voorden).
- Optimalisatie van de constructie van het

beladingstoestanden.
- Toegankelijkheid.

achterschip.
- Veel aandacht voor selectie van isolatie

- Luikopslag buiten de laadhoofdopemng.
De luiken kennen een omgekeerde open con

materialen en zwevende vloeren.
- Laagtoerige ventilatoren voor ventlatiesys-

structie met minimale verbanddelen, mede
voor de afwatering en onderhoud. De vlakke

temen.
- Optimalisatie van de geluiddempers in de

top waarborgt de toegankelijkheid. De 10
secties kunnen aan de voor- en achterzijde

uitlaatsystemen.

Geladen wordt een snelheid behaald van 12,8

- Dubbel glas in de ramen/poorten,

worden gestapeld, waarbij de luiken achter

kn.

- Goede

deels over de accommodatie liggen. Handling

betimmeringkwaliteit

(Koninklijke

vindt plaats met een enigszins aangepaste lui-

Niestern Sander).

In de praktijk wordt veelal in deellast gevaren

kenwagen als toegepast voor pontonluiken.

meteen snelheid van ca. 11,8 kn.

Dit alles resulteerde in een uitermate rustig

De motorbelasting is dan circa 65% bij onge

schip, bekroond met een Certificate of Com

Borging van de luiken vindt plaats door middel

veer 1500 tpm.

pliance CAC-2. Voor zover bekend is dit de

van normale, uit het gangboord bedienbare

eerste keer dat voor een dergelijk scheepsty-

cleats. De lakenfabrikant Roden Staal bleek

8. B R A N D S T O F V E R B R U IK

pe dit certificaat is uitgeschreven.

uitstekend in staat om de functionele eisen

Het verbruik is zeer gunstig te noemen en

Wat veel belangrijker en bevredigender is, is

van werf en reder te vertalen in het luikont-

wordt nauwkeurig bewaakt.

de

werp. Daartoe werden met name voor de af-

enthousiaste

terugkoppeling

van

de

Vergelijkbare tonnage (zij het met aanmerke
lijk minder ruiminhoud en wat minder vermo

Fig. 2. Brandstofverbruik van de Nora, inclusief hulpbedrijf.

gen) verbruikt in de praktijk bij een snelheid
van 10 kn net zoveel gasolie per etmaal als
de Nora bij 12 kn. Dit is inclusief het verbruik
van het hulpvermogen. Dergelijke vergelijkin
gen zijn natuurlijk altijd arbitrair, maar de ver
schillen zijn in de praktijk zo groot dat er wel
degelijk sprake is van een significante perfor
mance.
Milieutechnisch is dit, zeker in het betreffende
vaargebied, belangrijk.
De emissie-waarden van de motoren (hoofd
en hulpmotoren) voldoen uiteraard volledig
aan de Marpol eisen. Bovendien voldoet de
motor aan de nieuwste verscherpte richtlijnen
voor de Rijnvaart, hetgeen in Scandinavië in

S n e lh e id kn K n o p e n

dichtingsnaden meerdere modellen op ware

Fig. 3. De Nora (foto: Flying Focus).

grote vervaardigd, om te komen tot een
maakbare en optimale afdichting. In de prak
tijk voldoen de luiken zeer goed. Ook de pas
sing bij verschillende beladingstoestanden zo
als

bij

staalladingen

levert

geen

enkel

probleem.
Vanwege de grote uitwatering, rompvorm van
voorschip, en luikvorm zijn er geen extra in
spanningen te plegen in het relatie tot het ijs
vrij maken alvorens tot belading/lossing over
te gaan, in vergelijking met conventionele luiksystemen.
De stuwing van hout blijkt zeer goed en effi
ciënt te zijn en de verwachtingen op dit ge
bied zijn volledig uitgekomen. Laden en los
sen verlopen efficiënt en resulteren in relatief
enorme tijdbesparingen. Het schip neemt in
de praktijk 3200 m3 hout mee hetgeen onder
gunstige omstandigheden met een normale
inzet van stuwadoors in aanmerkelijk minder
dan 8 uur wordt geladen. Tijdbesparingen van

12.1 IN D E L IN G

tanks: aan SB een korte void space, een zee-

ongeveer 6 uur in vergelijking met conventio

De Nora is een tweedeksschip, met dien ver

inlaatkast en een drinkwatertank, aan BB de

nele schepen zijn realiseerbaar.

stande dat ter plaatse van het laadruim het tus

sewagetank, een kofferdam en een drinkwa

sendek alleen boven de zijtanks is aangebracht.

tertank. Aan de voorzijde van de machineka

11. S T A B I L I T E I T en D E A D W E IG H T

Het schip heeft een korte bak, met een open

mer liggen daartussen twee waterballast-

verschansing. In de bak zijn o.a. de noodge-

tanks die in verbinding staan met de achterste

De verwachtingen op dit gebied zijn volledig

neratorkamer (SB) en de verfhut (BB) onder

dubbelebodem(L-)tanks onder het laadruim.

uitgekomen, mede door stringente bewaking

Direct er achter is in de dubbele bodem de

van het ledig scheepsgewicht tijdens de ont

gebracht.
De langsscheepse indeling onder het hoofd

werpfase.

dek is:

Het schip behoeft geen ballast mee te ne

• Voorpiek, voor waterballast.

Op het tussendek in de machinekamer ligt

men, noch voor een volledige houtlading,

• Compartiment met dwarsschroefruimte;

aan BB een gedeelte van de accommodatie.

noch bij een homogene belading.

daarachter dubbele bodem en dieptank

Direct daar tegenaan liggen voorin drie

De trimligging van het schip is geoptimali

voor waterballast; op het tussendek een

smeerolietanks. Aan SB bevinden zich van

seerd voor zowel een goede indompeling van

bergplaats/stroppenruim, met daarin een

voor naar achter: werkplaats, schakelbord,

brandstof-overvloeitank.

twee

de schroef als optimale werking van de bulb,
mede in ijsvaart.
De relatief grote achterpiek en de situering

• Laadruim.
• Machinekamer, boven het tussendek door

van beide brandstofbunkers in het voorschip

lopend naar achter over het voorste deel

bleken voor deze rompvorm het beste resul

van de achterpiek.
• Achterpiek, doorlopend tot aan het hek en

taat te geven.

bestemd voor waterballast; op het tussen

12. T E C H N IS C H E B E S C H R I J 
V IN G VAN H E T S C H IP
Het ontwerp heeft de volgende hoofdafmetin

hulpsets,

hydrofoorset,

C02-kamer,

twee brandstofdagtanks en de settlingtank.
De tankinhouden (100%) zijn:
129 m3.

Gasolie
Smeerolie

6 m3.

Sludge
Drinkwater

33 m3.

De dubbele bodem- en zijtanks onder/naast

Sewage

het laadruim zijn in de lengte in drie stel tanks

Waterballast

5 m 3.
6 m3.
1104 m3.

onderverdeeld. Het voorste stel tanks bestaat

gen:
Lengte o.a.

79,98 m.

Lengte l.l.

76,20 m.

Breedte mal

12,10 m.

Hotte
Ontwerpdiepgang boven basis

6 '45 m '
4,00 m.

Draagvermogen op wintermerk

2117 t.

Gross tonnage

^76

.

Het schip is gebouwd volgens de voorschrif
ten en onder toezicht van Lloyds Register,
met de notatie: * 100 A l, Ice Class 1B (FSw),
*LM C, UMS, SCM.
De Scheepvaart Inspectie keurde het schip
goed voor onbeperkte vaart en onbemande
machinekamer.

dek is de stuurmachinekamer ingebouwd.

sludgetank ondergebracht.

uit een middentank voor waterballast, twee zij
tanks die aan de voorkant L-vormig doorlopen
in de uitbouwen die voorin het ruim zijn aange
bracht (pakket breedte) in verband met de
scheepsvorm, eveneens voor waterballast,
en verder twee zijtanks (SB en BB) op de dub
bele bodem, bestemd voor brandstof. Het
tweede en derde stel tanks bestaat uit L-vormige tanks (SB en BB) voor waterballast.
Over de hele lengte van het laadruim zijn de
ruimten in de zijtanks boven het tussendek
niet onderverdeelde droge ruimten; deze die
nen overigens niet als passage tussen vooren achterschip.
De machinekamer heeft in de zijden diverse

1 2 .2 A C C O M M O D A T I E
Op het brugdek bevindt zich het stuurhuis met
aan de voorkant de navigatie- en bedieningslessenaar, daarnaast aan SB de kaartentafel; ver
der aan de achterzijde aan SB de radiohoek en
aan BB een zithoek.
Op het sloependek ligt de suite van de kapi
tein; verder aan de achterzijde aan BB de zegelkast en het brugtoilet.
Op het hoofddek aan SB zijn er twee eenper
soons bemanningshutten en een tweeper
soons reservehut (tevens scheepskantoor),
deze hutten zijn van een wastafel voorzien,
WC en douche voor gemeenschappelijk ge'
bruik liggen op de gang. Aan BB zijn er twee

eenpersoons officiershutten, met eigen toile-

Het ruim zelf is doosvormig, heeft een lengte

Elektrisch vermogen wordt geleverd door

tunit. In het front van het dekhuis ligt op hart
schip de wasserij.

van 49,70 m en een breedte van 10,00 m.

twee hulpsets en een haven/noodset.

De coaminghoogte is 2,33m. De vrije hoogte

De eerste hulpset bestaat uit een Sisu diesel

Op het tussendek zijn aan BB het gecombi

tot de top van de coamings bedraagt 7,86 m;

motor, type 645 DSBIMG, 220 kW bij 1800

neerde dagverblijf/messroom, de kombuis en

nabij hart schip, over een breedte van 4,2 m,

tpm resp. 180 kW bij 1500 tpm, en een

de proviandruimten gesitueerd.

is de hoogte tot onderkant luiken 8,85 m.

Stamford generator van 305 kVA bij 1800

De accommodatie is zwaar geïsoleerd, zowel

Dit resulteert in een laadruiminhoud van

rpm.

thermisch als tegen brand. Het timmerwerk is

136.960 cu.ft. = 3878 m3 tot bovenkant co-

Bij 1800 tpm levert de set een frequentie van

door de werf zelf uitgevoerd.

aming en van 149.300 cu.ft. = 4228 m3 tot

60 Hz en wordt dan gebruikt om via een elek

In het ontwerpstadium zijn adviezen van In-

trische as de 180 kW boegschroef aan te drij

tersona ingewonnen, met extreem lage ge-

onderkant luiken.
De langsschotten zijn op twee hoogtes voor

luid- en trillingniveaus als resultaat. Zwevende

zien van sjorkommen.

leverd aan het boordnet.

vloeren van Smits Neuchâtel dragen hier aan

De tanktop is berekend op een belasting van

De tweede hulpset bestaat uit een Sisu diesel

bij.

1 0 t/m 2.

motor, type 634 DSBIG, 150 kW bij 1500

Elke hut is voorzien van een Fancoil unit voor

Twee elektrisch aangedreven afvoer ventilato

tpm, en een Stamford generator van 175

ren voor de voorste dwarscoaming zorgen

kVA, 50 Hz.

voor zes luchtwisselingen per uur (leeg ruim).

De haven/noodset bestaat uit een Sisu diesel

verwarming en koeling.

ven. Bij 1500 tpm en 50 Hz wordt stroom ge

12.3 L A D IN G V O O R Z IE N IN GEN

\2.4 M A C H IN E -IN S T A L L A T IE

Het opvallendste aspect van de ladingvoorzie-

De hoofdmotor is een flexibel opgestelde Ca

ningen is dat de speciaal voor dit project ont

terpillar dieselmotor, type 3512B DI-TA, High

Low Nok certificaat.

worpen luiken trapeziumvormig zijn uitge

Displacement (lange slag) versie, van 1249

Zowel de hoofdmotor als de hulpmotoren vol

motor, type 420 DSRIG, 90 kW bij 1500 tpm,
en een Stamford generator van 97 kVA, 50 Hz.

ruimte

kW bij 1600 tpm. De motor wordt elektrisch

doen aan de IMO eisen ten aanzien van NOx

gewonnen. Dat is, zoals hierboven al is toege

gestart en elektronisch geregeld. De bedie

emissies, de hoofdmotor ook aan de emissie-

licht, van praktisch belang, omdat de pakket

ning geschiedt door een Sempress brugbe-

ten hout in hoogte variëren. Door de hoogste

diening. Door de programmeerbare, elektro

eisen voor de vaart op de Rijn.
Al de motoren in de machinekamer worden

voerd.

Daardoor

wordt

extra

pakketten nabij hart schip te positioneren en

nisch geregelde inspuiting wordt bij iedere

gekoeld via beunkoeling, de motor van de ha

de lagere in de zijden, wordt de beschikbare

belasting de juiste hoeveelheid brandstof in

ven/noodset door kielkoeling.

ruimte optimaal benut (fig. 4).

gespoten, waardoor en optimale schone ver

De tien luikdeksels zijn ontworpen en geleverd

branding en een hoog koppel bij lagere belas

In de machinekamer zijn verder o.a. geïnstal

door Roden Staal. In verband met de tonnage-

te

meting zijn alle verstijvingen aan de bovenzij

besturingscomputers van het motor manage

leerd:
• Een Alfa Laval brandstofseparator, type

de aangebracht; door de vorm van de luiken

ment systeem zijn dubbel uitgevoerd.Tevens

zijn optimale waterafvoer en waterdichtheid

kunnen/worden alle data continu bewaard

• Een Wilden sludgepomp, 4 m3/h.

gegarandeerd.

en/of worden uitgelezen op de monitor van

• Een Atlas Copco werkluchtcompressor,

Voor het behandelen van de luiken heeft

de besturingscomputer.

720 l/min.
• Een Facet lenswaterreiniger, capaciteit

toerentallen

optreedt.

De

Coops & Nieborg een elektrohydraulische lui-

MIB 303.

360 ttr/h.
• Twee Azcue ballastpompen van 120 m3/h

kenkraan geleverd, die over de bovenkant van

Via een Vulkan Rato flexibele koppeling en een

de langscoamings rijdt. De luiken worden nor

Reintjes

maliter vijfhoog gestapeld voor en achter het

1172 met geïntegreerde schroefasrem, drijft

laadhoofd, maar kunnen ook op elke willekeu

de motor een vaste Van Voorden vijfblad-

bij 1,6 bar.
Alle ballastleidingen in de dubbelebodemtanks

rige plaats boven het ruim worden neergezet.

schroef aan, diameter 2600 mm, 227 tpm.

zijn uitgevoerd in GRE = glasvezel versterkt

reductie/omkeerkast,

type

WAF

epoxy.
De afsluiters van het systeem zijn alle in de
machinekamer geplaatst en handbediend. Al
le tanks worden gepeild door een Peilo Sounfast airbubble peilsysteem, afleesbaar in de
machinekamer.

12.5 V E R D E R E U IT R U S T IN G
Het schip wordt gestuurd met een vrijharv
gend balansroer, bewogen door een draaivleugel stuurmachine, de roeruitslag is 2 x 60
graden.
In het voorschip is een Promac dwarsschroef
aangebracht, met vier vaste bladen, diameter
820 mm, De elektrische aandrijfmotor,180
ekW bij 1770 tpm, wordt door middel van
elektrische as aandrijving gevoed door de
grote generatorset. Het aandrijfsysteem is
geleverd door Sanfirden Technics.

Fig. 4. Proefopstelling met houtpakketten tijdens de aanbouw (foto: Werf).

Het ankergerei omvat twee HHP Pool ankers

VHC 2000
FORECASTLE

M ANDECK

«roflfOOm

van elk 1195 kg, met in totaal 13 lengten U3
ankerketting van 30 mm. Zij worden behan
deld door een elektro+iydraulisch aangedre
ven SEC ankerlier met twee nestenschijven en
twee verhaalkoppen. De ankerlier wordt te

Als brandbluspompen zijn geïnstalleerd:

13. S L O T W O O R D

- een Azcue pomp van 50 m3/h bij 4,8 bar in

De Nora is een typisch voorbeeld van, hoe op

de machinekamer.
- een Azcue noodbluspomp van 50 m3/h bij
4,8

bar in de dwarsschroefruimte.

Nederlandse werven met hun toeleveranciers
in staat zijn om deze wensen te vertalen in
een voor de klant optimaal scheepstype. In dit

vens gebruikt als strijklier voor de voormast.
Op het achterschip is een elektrisch gedreven

De reddingmiddelen omvatten onder andere

geval een snel (zowel op zee als in de ha

SEC kaapstander van 50 kN beschikbaar.

een Hatecke rescue boot onder een SEC

vens), efficiënt en rustig schip, dat met zijn ei

kraan, alsmede twee DSB opblaasbare vlot

genschappen duidelijk uitsteekt boven de

ten voor 8 personen elk.

bandbreedte van de vele schepen die in het

Een Thom Security branddetectie- en alarm

kleinere kustvaartsegment rondvaren.

systeem, in overeenstemming met SOLAS II-

M

basis van specifieke wensen van de klant, de

Dit is bereikt met weinig technisch revolutio

IC, is aangebracht in de machinekamer en de

Referenties:

accommodatie.
De machinekamer heeft een C02-installatie

[1] Marie Christine, SWZ 03-91, blz. 129 e.v.

naire noviteiten, maar wel met als eindresul

[2] Inger, SWZ 10-96, blz. 10 e.v.

taat een baanbrekend houttransportschip,

van Ajax Brandbeveiliging.

[3] Claudia, SWZ 0400, blz. 11 e.v.

waar werf en redenj trots op zijn.
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Aan boord niet R ob S ch o ester

Surveyor anno 2000
De ‘Mauticas Mexico’ (Foto Schaart - Archief SWZ)

e ligt diep geladen, bijna tot aan

Z

haar Plimsoll merk, op een niet
veel meer gebruikte plaats in de
haven. Onmiskenbaar een ‘mo
derne' klassieker van een Euro
pese werf gezien de - efficiënte -

styling. Veel masten en laadbomen met
schuinhangende lopende tuigage naar de ein
den van de lange laadbomen. Een geordend

wirwar van staaldraad en blokken. Een echt
gevormde bak met vijf ruimen tot aan het dek
huis, dat hoog vierkant achterop staat met
strakke hoge schoorsteen met daarop een
keurig gestileerde S geschilderd.
Ik krijg een onbestemd gevoel. Is het een van
de ‘substandards? Of zou de wereldwijde Port
State Control effect hebben gehad en slechte
reders opgevoed?
De gangway oogt redelijk. Bij het in het gang
boord stappen, moet ik langs verscheidene
nieuwe drums met smeerolie, die tegen de
accommodatie zijn gestuwd. Is het dan toch
hand is en waarom de thee zo lang weg blijft.

zo’n slechte? Toch zit alles goed in de verf.

pareren hoofdmotor turbocharger. De delen

Het dek in blauw, wat een niet alledaagse

zijn al gedemonteerd en het laatste deel is net

De kok legt uit, dat er geen thee meer is om

kleur is voor een dek.

naar de werf getransporteerd. In de machine

te zetten. Uit de wat oplopende discussie

kamer hebben ze hun portie dus al gehad, nu

wordt mij duidelijk, dat er een week geleden in

ik met de werkweek ben begonnen,

Panama een kilo thee is geleverd. Toch is al

De toegangsdeur en de hoger gelegen ramen

les nu op. Dus geen thee.

staan allemaal open, wat er op wijst dat er
geen airconditioning is of dat deze niet werkt.

Door wat ‘social talk' wordt al snel duidelijk,

De kapitein zegt voorlopig geen thee meer te

Alles is wat smoezelig.

dat de afkomst van de kapitein Griekenland is

bestellen, want op deze manier is het niet

Ik word begroet door een goedlachse Aziaat.

en ik vertel de mijne. Hij vraagt me dan wat ik

meer aan te slepen. Zo zullen ze leren er zuini

Mijn "Captain is up?” wordt bevestigd en ik

wil drinken. Omdat ik geen koffie drink, wordt

ger mee om te gaan. De opgedraafde men

loop door naar het trappenhuis.

thee besteld bij de messbediende, die wat on

sen van de civiele dienst kunnen gaan. Voorlo

De deuren van de meeste hutten staan open

begrijpend kijkt, maar bevestigt de opdracht

pig is er geen thee aan boord. De kapitein

voor de hoognodige ventilatie. Ik hoop maar,

begrepen.

biedt mij daarom wat anders aan.

dat de bemanning niet te goed van vertrou

Ondertussen drommen in de gang - naar

Nu hij een klankbord heeft - als hoogste ge

wen is, want deze haven is als alle andere.

blijkt Maleisische - bemanningsleden samen.

zag aan boord heeft hij dat zelden - legt hij de

Na een saai grijzig trappenhuis met houten zij

Een van hen klopt, komt binnen en overhan

kwestie uit. Een kilo thee is geen klein doosje.

s c h o ts , die het kennelijk 'huiselijk' moeten

digt een papier aan mijn gastheer. Ik zie in

Samen schatten we het volume. We zijn het

maken, kom ik - altijd een dek te hoog voor

een flits, dat het een lijst met namen is met

eens, dat het onbegrijpelijk is, dat dit na een

daarachter een bedrag. Dat wordt blijkbaar

week al op kan zijn. Ik denk er het mijne van.

verlangd voor de verwachte havenperiode. Ze

Wellicht is de thee verkocht om het misschien

Een elektrische ventilator op de salontafel

zullen wel niet veel geld hebben om te verte

magere loon op te krikken. Of is er toch te

houdt een wat oudere man in een slordige

ren en het rendement in deze dure haven is

ruimhartig mee omgesprongen.

mijn gevoel - bij de hut van de kapitein.

korte broek koel. Ik word door hem gastvrij

laag. De kapitein antwoordt de brenger, dat

verwelkomd. Hij blijkt door een bericht van zijn

het, nu de kantoren in Europa al dicht zijn, wel

In de loop van het gesprek wordt mij duidelijk,

kantoor van mijn komst te weten. Als ze goed

wat laat is om geld over te maken.

dat de kapitein niet zo lang geleden is gepen

zijn zonder tussenkomst van vaak vertragen

Er komt maar geen thee. Daarom belt de ka

te hebben gevaren. Om de financiën thuis te

de walorganisaties. Het blijkt toch weer dat

pitein naar de kombuis hoe het zit. De mess-

verlichten - of kon hij nog niet goed wennen

een schip een 24 uurs-organisatie is, altijd en

boy komt naar boven, maar de communicatie

aan de wal? - heeft hij maar weer een reis aan

sioneerd na jaren vast bij een Griekse rederij

werkt, kan moderne communicatie echt snel

overal.
De reden van mijn komst is snel duidelijk. Het

vlot niet. Uiteindelijk zegt de kapitein hem de

genomen bij deze hem onbekende rederij.

kok maar te halen. Na enkele minuten komt

Zijn zoon heeft nog een jaar nodig om de uni-

schip moest namelijk onverwacht deze haven

de kok opdraven met de messboy in zijn kiel

versiteit af te maken en dan is het leed gele

aanlopen in het weekend vanwege een te re

zog. Weer vraagt de kapitein wat er aan de

den.
SCHIP f« w e rf * zee - Ki 2002

Langzamerhand heb ik zijn vertrouwen ge

Omdat alles aan dek goed is afgesloten, zo

korte broek. Bepaald niet de beste manier om

wonnen en ik laat blijken, dat hij achteraf ge

wel de luiken als de ventilatie, vraag ik mq af

je agen kleding te verslijten. Is het ongeorga

zien een niet erg gelukkige keus heeft ge

wat voor lading er gevaren wordt. Er is geen

niseerd of is armoe troef, vraag ik mij af.

maakt. Hij zegt dat hij het aardig beu is en

vuil aan dek of een bepaalde lucht die een indi-

De man lijkt nnj uit een voormalig Oostblok

meldt mij met overtuiging, dat hij na deze reis

catie geeft. Bij navraag blijkt de lading te be

land te komen, dat achteraf Polen blijkt te zijn.

afstapt en hoog in de bergen gaat wonen,

staan uit vismeel in zakken uit Peru, produ

Ondanks de afmattende hitte is hrj behoorlijk

waar niemand van een schip heeft gehoord. Ik

cent van vismeel.

kwiek en hij klaagt niet.

vul dat aan met datje ze dan ook niet kan zien

Dit herinnert mij aan mijn jeugd, toen een ge

Op mijn vraag naar de airconditioning ant

en daar is hij het roerend mee eens.

renommeerde Nederlandse redenj dit ook

woordt hij, dat een vonge machinist de kera

Deze uitspraak heb ik overigens jaren gele

voer in de laatste jaren van bepaalde oude

miek afdichting van de airco compressor

den ook al eens gehoord van een Hollandse

schepen. Dat was in de stad goed te ruiken

heeft laten vallen en dat nu iedereen zowat de

kapitein, die zei diep op de Veluwe te gaan

en het was niet zo’n lekkere lucht. Hier aan

moord steekt. Hij hoopt echter in Kaapstad,

wonen, waar ze nooit van een schip hebben

boord moet die lading dan toch beter afgeslo

waar gepland is om te bunkeren, het gewilde

gehoord. Blijkbaar is het na jaren van onder

ten zijn dan vroeger. Iets wat ook de zeewaar

onderdeel aan boord te krijgen, zegt hij met

broken nachtrust, zevendaagse werkweken

digheid ten goede komt.

een glimlach.

en lange maanden aan boord voor velen meer

Het machinekamerpersoneel is druk bezig di

dan genoeg geweest.

De machinekamer is een ander verhaal. Bij

verse reparaties te verrichten achterin op een

het binnenkomen vanaf het hoofddek slaat

tussendek in deze veel te warme ruimte.

Tijdens deze reparatiedagen wordt van de ge

een overdadige warmte mij tegemoet. Er is

Is hier nu die uitspraak van toepassing van “Jij

legenheid gebruik gemaakt een inspectie aan

weinig licht en de wanden zijn groezelig door

kon toch zo goed leren en nu werk je hier". Of

het laadgerei te laten uitvoeren. De beman

vele jaren dampende motoren en misschien

is dit zeemansoverleven in deze harde we
reld.

ning draaft op en op rommelige wijze wordt

wat lekkende uitlaatgasleidingen. De appara

het een en ander bekeken en beproefd. Er

tuur heeft een onbestemde grijze kleur, wat

worden enkele gebreken gevonden. Verzach

geen vrolijke indruk maakt. Alles staat krap

Na de toch - voor iedereen - wat te lange re-

tende omstandigheden en beloftes zijn niet op

opgesteld en er is weinig ruimte opengelaten

paratieperiode is de zaak voor de hoofdma

hun plaats. Men kan niet ontkennen, dat er nu

voor de mens die het gaande moet houden.

chine geklaard en is het schip - natuurlijk diep

mooi tijd is om de gebreken te verhelpen. Ac

De gesloten controlekamer is het moderne

in de nacht - vertrokken.

tie aan dek en verven kan later wel weer. De

element van deze machinekamer.

Ik hoop dat ze een goede vaart hebben en be

inspectie blijkt niet voor niets te zijn geweest,

Binnen is het bloedheet ondanks de open

houden aankomen met wat eens een stukje

beaamt men. Een en andfer was niet zoals het

staande deur. De hoofdwerktuigkundige loopt

trots van Hapag Lloyd was.

hoort.

rond in een vuil geworden overhemd en een
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K N M I door G erard van d er S ch rier

Gejaagd door de wind?
Wordt de oceaancirculatie, en dan vooral haar opvallende kenmerken als de Golfstroom, nu door de wind gedreven of, net
als de wind zelf, door dichtfieidsverschillen? Discussies over deze vraag zijn vooraf gegaan aan het moderne besef dat de
grootschalige dichtheidsgedreven circulatie van belang voor het klimaat is. Een van deze discussies wil ik hier weer voor het
voetlicht brengen; de discussie tussen de heren William B. Carpenter en James Croll.
boldfs boek “Cosmos". In dit boek stond een

D e toon is gezet

men onder ogen kreeg dat van een diepte van

De eerste gedocumenteerde observatie dat

ca. 800 m gehaald was en een sterke gelijke

stroming beschreven gedreven door dicht-

de diepten van de oceaan water bevatten dat

nis vertoonde met een soort die alleen be

heidsverschillen, veroorzaakt door verschillen

veel kouder is dan oppervlaktewater (een idee

kend was van fossielen, was zijn interesse ge

in temperatuur. Met dit idee verklaarde hij de

dat uiteindelijk leiden zal tot de hypothese

wekt. Enerzijds was Thompson sceptisch

herkomst van het koude water. De verschillen

over het bestaan van dichtheidsgedreven

over Darwin's theorie van natuurlijke selectie

in de gemeten minimumtemperaturen tussen

stroming) is halverwege de 18 eeuw gedaan

en zag nu zijn kans schoon om zijn gelijk te ha

gebieden die niet ver van elkaar verwijderd

door simpelweg met een verzwaarde emmer

len. Anderzijds was dit in strijd met de algeme

waren, verklaarde Carpenter met het idee dat

aan een lange lijn van ver onder het oppervlak

ne mening dat de diepten der wereldzee geen

er in tegengestelde stromingen gemeten

water boven te halen. Dit koude water moest

leven konden bevatten doordat er nog nauwe

was; een die (relatief) warm water noord

afkomstig zijn van een hoge breedtegraad en

lijks licht doordringt dieper dan zo'n honderd

waarts voerde en een die koud Arctisch water

een conceptueel model van de dichtheidsge

meter. De reden voor deze mening werd ove

zuidwaarts voerde. Wellicht was hij geïnspi

dreven stroming die dit veroorzaakt, werd in

rigens gevonden in het Bijbelse scheppings

reerd door temperatuurmetingen op een diep

1847 geformuleerd door de Duits-Russische

verhaal, waarin God eerst het licht schiep en

te van 3500m in de Arabische Zee die hij

wetenschapper Emil von Lenz (1804-1865).

daarna het leven. Uit twijfel aan deze visie or

eens onder ogen had gekregen. Hoe kon de

De dichtheid van zeewater wordt grotendeels

ganiseerde Thompson, samen met William B.

lage temperatuur, daar gemeten, anders ver

bepaald door temperatuur en zoutgehalte en

Carpenter (1813-1885) (fig. 1), de “Lightning"

klaard worden dan door een noordwaarts ver

metingen hiervan aan het oppervlak hadden

(1868) en de “Porcupine" (1869) expedities

spreiden van Antarctisch water?

aangetoond dat de ruimtelijke verdeling min

om de diepzee te onderzoeken op het be

of meer symmetrisch om de evenaar was. Dit

staan van leven.

Een onderstroom

bracht Von Lenz tot de hypothese dat de

Met de "Porcupine" werd in juli 1870 weder

dichtheidsgedreven stroming ook symme

om een expeditie gemaakt, nu naar de Straat

trisch om de evenaar was.

van Gibraltar waar met primitieve instrumen

Het idee van het bestaan van een grootschali

ten het bestaan van een onderstroom werd

ge dichtheidsgedreven stroming in de oceaan

vastgesteld (het bestaan ervan werd wel ver

verdween in de volgende decennia echter

moed, maar was nooit bewezen). In een over

naar de achtergrond. De reden hiervoor was

zicht van Carpenter's ideeën, gepubliceerd in

dat door de koloniale activiteiten van Enge

1871, gaf hij de reden voor deze onder

land in India de oceanografische gemeen

stroom;

schap in aanraking kwam met de moesson
winden (destijds was Edinburgh het centrum

Hence it seems a justifiable inference that

van de oceanografie). De seizoensafhankelijk-

the surface-evaporation from the Mediter

heid van de overheersende windrichting ver
oorzaakt het omdraaien van de Somaliëstro-

ranean exceeds the amount of fresh water
F ig .l. Portret van William B. Carpenter.

ming, een zeer sterke stroming langs de kust

returned to it; but that the increase of den
sity which would result from the continual

van Somalië. De zeestroming volgt dus slaafs

Leven in de diepzee werd inderdaad gevon

inflow of salt water to maintain the level, is

(en snel!) veranderingen in het windveld. Dit

den, maar nieuwe vragen kondigden zich al

in some way kept in check, probably

was blijkbaar zo indrukwekkend dat de heers

weer aan. Bij beide expedities werden name

through an efflux of the denser water by an

ende mening al snel was dat alle zeestromin-

lijk ook temperatuurmetingen gedaan. De

under-current.

gen windgedreven waren.

thermometers van die tijd konden echter
slechts de bereikte minimumtemperatuur in

Carpenter veralgemeniseerde deze bevindin

Leven in de diepzee?

de waterkolom vasthouden, waarmee de va

gen en soortgelijke die hij in de Oostzee had

Het leek ook of het accent in de oceanografie

riatie van de temperatuur in de waterkolom

gedaan,

zich meer naar de mariene biologie verlegde

onbekend bleef. Deze minimum temperaturen

in reactie op de publicatie van Darwin’s “On

bereikten soms de 0°C, maar bleek sterk af

For I believe myself now able to show that

the Origin of Species” in november 1859.

te hangen van de plaats waar gemeten werd.

ttie physical theory which accounts for the

Toen in 1866 Charles Wyville Thompson

Als mogelijke verklaring voor de lage mini

double current in the Strait of Gibraltar and

(1830-1882), professor natuurlijke historie in

mumtemperaturen wendde Carpenter zich tot

the Baltic Sound, would justify the predic

Belfast, een specimen van mariene organis

een idee dat hij opgepikt had uit Von Hum-

tion that a like surfaceflow and reverse un

der-flow must take place in any Ocean that

gens Croll zou dit versterkte passaatwinden

is freely continuous between the Equator

veroorzaken en daarmee een verandering in
oceaancirculatie die de afkoeling van het

and either Pole...

noordelijk halfrond zou versterken. Volgens
Carpenter laat geen twijfel bestaan over de re

Carpenter zou de verandenng in oceaancircu

den van deze algemene oceaan circulatie en

latie de afkoeling van het noordelijk halfrond

noemt het:

verzwakkeri In het gezaghebbende tijdschrift
“Nature” schreef Croll over het mechanisme
voor de grootschalige oceaan circulatie:

... the doctrine of a General Oceanic Circu
lation sustained by difference of Tempera

It is singular that diversity should still exist

ture.

as to whether ocean currents are due to
Het fysisch mechanisme waarmee stroming

the impulse of winds, or to the difference of

gegenereerd zou worden in de Straat van Gi

specific gravity. That ocean currents are
not caused by difference of specific gravity

braltar en in de Oostzee illustreerde Carperv
ter met een doosmodel (fig. 2). Voor de Atlan
tische

oceaan

zou

de

koude

van

Fig.3. Portret van James Croll.

between the waters of the equatorial and
polar regions can be proved, as the

de

poolgebieden en de warmte van equatoriale

Croll ontwikkelde een theorie over het voorko

amount of force from this cause acting on

gebieden enerzijds voor een verschil in zeeni

men van ijstijden, een hot topic destijds. De

the ocean to produce a current, can be

veau tussen beide gebieden zorgen, ander

aardas maakt dezelfde beweging als een tol

readily calculated.

zijds voor een verschil in dichtheid tussen de

(precessie), met dit verschil dat de periode

wateren van beide gebieden.

van die beweging erg lang is, zo’n 21.000

In de back-of-theenvelope berekening die hier

jaar. Verder varieert de aardbaan om de zon

op volgde, zou het zeeniveau rond de evenaar

tussen een meer ellipsvormige en een meer

5,5 m hoger zijn dan rond de pool, wat een

was dat het verschil in zeeniveau een opper-

cirkelvormige (excentriciteit). De periode van

kracht langs het oppervlak oplevert die ex

vlaktestroming

genereerde,

deze beweging is nog langer: 100.000 jaar.

treem klein is (0,5 x 10* van de zwaarte

waardoor de waterkolom op hoge breedte

Croll's relateerde de precessiebeweging van

kracht). Vol vertrouwen in zijn berekeningen

graad zwaarder werd dan de waterkolom in

de aardas en de excentriciteit van de aard

concludeert Croll dan ook:

equatoriale gebieden, wat een zuidwaarts bo-

baan aan veranderingen in de instraling. Dat

demtransport tot gevolg had. Carpenter reali

bracht, op een periodieke wijze, groei of afna

Ocean currents are due alone to the im

seerde zich blijkbaar niet dat een dichtheids

me van de grote ijskappen teweeg, waarmee

pulse of the wind.

verschil alleen al voldoende is voor het

feitelijk de basis is gelegd voor de moderne

De wat gekunstelde redenering van Carpenter
noordwaarts

genereren van een circulatie en juist deze on

ijstijden theorie. De zorg van Croll was echter

en even verder schrijft hij over de ideeén van

volkomenheid zou hem duur komen te staan

of de kleine variatie in instraling (slechts 2-3%)

Carpenter:

in de discussie met de critici.

die gepaard gaat met verandering in de ex
centriciteit van de aardbaan wel voldoende

It is difficult to conceive how a theory so

K ritiek

was om een ijstijd te veroorzaken. Croll’s hy

manifestly erroneous should have gained

De meest serieuze kritiek kwam van James

pothese was dat er sprake zou moeten zijn

such general acceptance.

Croll (1821-1890) (fig. 3) die het belang van

van positieve terugkoppelingen en één terug

een dichtheidsgedreven circulatie in de oce

koppeling zag hij in de stromingen van de At

Croll kon volharden in zijn mening dat de dicht-

aan bleef ontkennen ondanks het feit dat Car

lantische oceaan. Door een vermindering van

heidsgedreven stroming niet relevant was

penter in de loop der tijd veel mensen ervan

de hoeveelheid binnenkomende zonnestraling

voor de Atlantische oceaan door de onvolko

wist te overtuigen.

bij de noordpool ontstaat er een sterker tem-

menheid in Carpenter’s redenering duidelijk te

peratuurcontrast tussen evenaar en pool. Vol-

maken. Uit de artikelen van Croll blijkt echter
dat hij, net als Carpenter,
het mechanisme waar
mee

een

horizontaal

dichtheidsverschil

stro

ming aandrijft niet duide
lijk voor ogen had. Car
penter’s onvermogen om
het mechanisme van de
dichtheidsgedreven stro
ming duidelijk weer te ge
ven en daarmee de wor
tel

van

de

ontstane

Fig.2. Illustratie m et een doosmodel van het mechanisme dat, volgens de theorie van Carpenter, ten grondslag ligt

verwarring aan te pakken

aan de waargenomen dichtheidsgedreven circulatie in a) de Straat van Gibraltar en b) de Oostzee. In fig. a staat A

speelde

voor de Atlantische oceaan en M voor de Middellandse zee. In fig. b staat G voor de Noordzee (“German Ocean") en B

parten en het enige dat

voor de Oostzee (“Baltic"). Door een overschot aan verdamping in de Middellandse zee in a) en een overschot aan

Carpenter dan ook kon

neerslag in de Oostzee in b) ontstaat een verschil in zeeniveau, wat in de figuren is aangegeven. Volgens de theorie

doen, was de getallen

brengt d it verschil een stroming teweeg, welke gecompenseerd wordt door de stroming op diepte.

die Croll aanvoerde be
twisten.

hem

duidelijk

graphie”) uit 1911 wordt de diepe circulatie
nog veronderstelt symmetrisch om de eve
naar te zijn, conform de ideeën van Von Lenz
die ruim 60 jaar eerder geformuleerd wa
ren.....

D e huidige stand van zaken
In de afgelopen eeuw is er op het experimen
tele en het theoretische vlak enorme vooruit
gang geboekt wat ons begrip van de dynami
ca van de grootschalige oceaancirculatie
betreft, De dichtheidsgedreven en de windge
Fig.4. De “Challenger", een dwarsscheeps getuigde drie-master van 2300 ton waterverplaatsing

dreven circulatie zijn tot in groot detail in kaart

en een lengte van zo'n 200 voet. Hoewel de “Challenger" beschreven werd als een stoomschip

gebracht, al zijn er nog veel vragen over de

(met een vermogen van iets m eer dan 1200 pk), was het in essentie nog steeds een zeilschip. Op

tijdsafhankelijkheid van de eerste. Sinds de

expeditie kon men het zich niet veroorloven regelmatig kolen te moeten inslaan, zodat al zeilend

opkomst van grote numerieke modellen voor

de langste reizen werden gemaakt. De stoommachine werd alleen voor dreggen, in de haven en

oceaancirculatie in de 8 0 e r jaren, wordt er in

voor voorkomende noodgevallen gebruikt. De “Challenger" was van origine een marineschip.

tensief aan de oceaancirculatie gerekend. De

Slechts twee van de zeventien kanonnen aan boord werden behouden en in de ruimtes die zij en

rol van de oceaancirculatie in historische en

de ammunitie uitspaarden, werden laboratoria, werkruimtes en opslagplaatsen gebouwd.

toekomstige veranderingen van het klimaat is
hierbij van eminent belang. Zo wordt het jonge
Dryas, een korte (ongeveer 1000 jaar), zeer
koude periode aan het eind van de laatste ijs

Aanleiding voor de "C hallenger”
expeditie

vraagstelling van de expeditie toch of er leven

tijd (zo’n 10.000 jaar geleden), toegeschreven

in alle diepe zeeën was. Deze expeditie heeft

aan een sterk verminderd dichtheidsgedreven

De theorie van Carpenter kreeg desondanks

echter nooit Carpenter’s tegenstanders we

transport, waardoor de warmtehuishouding

in toenemende mate bijval van andere weten

ten te overtuigen. De eerste reden hiervoor is

van de aarde ontregeld werd. Korte, minder

schappers maar dit leek de discussie tussen

dat de expeditieleider, de ondertussen in de

intense koude perioden, zoals de kleine ijstijd

Croll en Carpenter alleen maar te verscher

adelstand

Wyville

(1450-1750 AD), worden geassocieerd met

pen.

Thompson, tijdens de expeditie een alternatie

veranderingen in de windgedreven circulatie.

De mening van Carpenter was dat de windge

ve theorie voor de grootschalige oceaan cir

Wat de rol van de dichtheidsgedreven circula

dreven en dichtheidsgedreven stromingen

culatie formuleerde en publiceerde, wat de

tie was tijdens deze periode is niet helemaal

complementair aan elkaar waren. De eerste

wind uit de zeilen van Carpenter's theorie

duidelijk. Ook het versterkte broeikaseffect en

vormde een horizontaal patroon, de tweede

nam. De tweede reden is dat de hydrografi

de waargenomen stijging van de gemiddelde

kende een verticale component. Er was, naar

sche metingen door de bemanning van het

temperatuur zal invloed hebben op de oce

verheven

Sir

Charles

zijn mening, niet slechts een mechanisme dat

schip uitgevoerd moesten worden. Afgezien

aancirculatie; de huidige klimaatmodellen ge

grootschalige oceaanstroming zou veroorza

van het feit dat de bemanning hier niet voor

ven echter nog geen eenduidig beeld welk ef
fect dat zal zijn.

ken. De mening van Croll verstarde zich. In

opgeleid was, had ze, door bezuiniging op

eerste instantie betwistte Croll het bestaan

mankracht, al veel te veel te doen. De hydro

Literatu ur

van dichtheidsgedreven stroming niet, maar

grafische metingen van de “Challenger” wer

was van mening dat ze te zwak was om ver

den door de wetenschappers aan boord dan

antwoordelijk te zijn voor een grootschalige

ook niet ten volle benut en pas twee decennia

• John Imbrie & Katherine Palmer Imbrie, Ice

circulatie. Later beweerde hij dat zelfs de stro

na de voltooiing van de expeditie, toen er aan

ages, Solving the mystery, Harvard Univer-

ming door de Straat van Gibraltar windgedre

het belang van de dichtheidsgedreven stro

sity Press, 1979. (Ook verschenen in een

ven was.

ming in de oceaan allang niet meer getwijfeld

Nederlandse vertaling)

Er bestaat geen twijfel over de irritatie van

werd, werden kaarten uitgegeven met de hori
• Margaret Deacon, Scientists and the Sea,

Carpenter over de toon en houding van Croll.

zontale structuur van het temperatuurveld op

Het motiveerde Carpenter om alle tegenstand

verschillende diepten. Deze kaarten onder

1650-1900. A study of marine Science,

voorgoed te verstommen met een expeditie

steunden de theorie van Carpenter overigens

Academic Press, 1971.

die met een indrukwekkende hoeveelheid da

wel, met een noordwaarts verspreiden van

ta zijn gelijk zou moeten ondersteunen.

diepwater van Antarctische oorsprong en

• Hoofdstuk 1 van het proefschrift van de au

zuidwaarts verspreiden van diepwater van

teur bevat een korte geschiedenis van het

Deze expeditie zou de befaamde "Challenger”

Arctische oorsprong. De impact van deze re

concept van dichtheidsgedreven stroming

expeditie (1872-1876) (fig. 4) worden die al

sultaten moet echter minimaal geweest zijn.

in de oceaan (gratis verkrijgbaar bij de au

gemeen gezien wordt als het begin van de

In het destijds bekende studieboek van Otto

teur, KNMI, postbus 201, 3730 AE De Bilt,

moderne oceanografie, al was de hoofd

Krummel (getiteld “Handbuch der Ozeano-

schrier@knmi.nl).
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Vereniginsnieuws van W illiam F rou d e

N etw o rk o f E u ro p e a n Shipbuilding S tu d en ts
10th E M S A C

and Van der Giesserxde Noord NV (subject:

From 7-11 November 2001 the Network of

“Design of a 200 meter 50 knots monohull"),

European

(NESS),

all about their own special fields of interest re

which was founded in Delft (the Netherlands)

garding HSC’s. On November 9th excursions

in 1992, held its 10th European Maritime Stu

to MARIN (MAritime Research Institute Nether

Shipbuilding

Students

dent Associations Conference (EMSAC). The

lands) and Damen Shipyards Gorinchem pro

NESSrCommittee

vided some insight in highly skilled scientific

of

Scheepsbouwkundig

Gezelschap "William Froude", the student as

research and the practical experience in de

sociation of the education Marine Technology

veloping and constructing HSC’s, respective

at the Delft University of Technology (DUT),

ly. The agenda for Saturday provided a meet

had the pleasure and the honour to welcome

ing

15 different delegations coming from Ger

NESS-structure, which was followed by a

many, Greece, Italy, the Netherlands, Poland,

grand traditional 'good-bye’ dinner in Hotel

about

the

present

and

future

Romania, Spain, Turkey, the United Kingdom

New York in the port of Rotterdam. On Sun

and Yugoslavia. According to its goals the

day morning November 11th the program

committee decided to give a special theme to

came to an end and all participants left for

this conference: High-Speed (special) Craft

their home towns (either by car, train or

(HSC).

plane).

In total 54 students of Naval Architecture and
its derivatives arrived in Delft on Wednesday

Last but not least, we would like to thank our

November 7th. The next early Thursday morn

sponsors (Dockwise Shipping BV, Lloyd's

ing the educational director of the subfaculty

Register of Shipping, Van der Giessen-de

Aan dek van de ‘Visarend"

Mechanical Engineering and Marine Technolo

Noord NV, Damen Shipyards, Det Norkse Ver

This meeting was called the First European

gy held an official speech of welcome, which

itas, John Crane-Lips, MARIN, Delft University

was followed by an extensive faculty tour (i.e.

of

Maritime Student Associations Conference.
Because of rts great success EMSAC's have

Technology,

Nationaal

Instituut

voor

the Ship Hydromechanics Laboratory, the

Scheepvaart en Scheepsbouw) for their finan

been organised each subsequent year by the

Ship Constructions Laboratory and a presen

cial and organisational help during the (prepa

umbrella organisation NESS. Since its founda

tation about present R&D of the department

rations of) the 10th EMSAC.

tion EMSAC's have been held by the NESScommittees of i.e. Delft, Napels, Duisburg,

of Ship Design). In the afternoon lectures
were given by DUT-Ship Hydromechanics Lab

H istory and goals o f N E S S

oratory (subject: “From idea to reality: The en

In 1992 two members of the board of

larged ship concept”), TNO (Netherlands Or

Scheepsbouwkundig

‘William

improve the cooperation between the differ

ganisation for Applied Scientific Research,

Froude" invited shipbuilding students from all

ent European universities (and its students),

Gezelschap

Genua, Haarlem and Bremen.
From the earliest beginning the NESS aims to

subject: "Hull structural response - A flexible

over Europe in order to get acquainted with

which can be achieved by:

view”), John Crane-Lips (subject: "General in

each other and to discuss the different educa

• Making acquaintance with the European

troduction to waterjet propulsion systems")

tional systems.

shipbuilding students and taking note of
(the shipbuilding industries of) the partici
pating countries and its cultures.
• Improving the exchange of knowledge be
tween the different institutes (schools, uni
versities, research centres etc.).
• Mediating the exchange of students be
tween the different (foreign) institutes
(‘study abroad’, practical work, graduating
etc.).
• Increasing the opportunities to possible
joint projects.
The annual EMSAC's are a very useful tool in
order to achieve the abovementioned goals.
Furthermore, an EMSAC is a highly interesting
and teachable happening, since the organis
ing NESScommittee maps out an extensive
programme of excursions and lectures, by
which the committee tries to illustrate as
clearly as possible the showpieces of its own

shipbuilding industry.

• Dedication of a theme to the programme

tee, the NESS-Detft committee wiil continue

(of excursions and lectures) of the 10th EM

as a 'international board’, trying to keep all

The NESS-Delft committee pursued the fol

SAC in order to reflect the Dutch maritime

NESS delegations in contact with each other,

lowing objects during (the organisation of) the

cluster as best as possible.

to assist the NESS-Barcelona committee with
its 11th EMSAC and to control the develop

10th EMSAC:

N ext E M S A C

ment and implementation of a formal Euro

communication and NESS-committees in

During the 10th EMSAC the delegation com

pean corporate body and its goals.

order to form a new European corporate

ing from Barcelona (Spain! proposed to or

body.
• Extension of the NESS (to i.e. Eastern Eu

ganise the next EMSAC, which is very encour

For further information about the NESS and

aging

its

• Centralization of the different means of

because

Barcelona

had

not

rope, the United Kingdom, Ireland and

participated in EMSAC's for a long period of

Scandinavia, who organise similar confer

time. Moreover, it will be the first time since

ences according the 'Nordiske Tekniske

years to hold an EMSAC in the southern part

hteyskolers Skippsbyggerkongress') and
an increasing number of participants in fu

of Europe.
During the organisation of the 11th EMSAC

ture EMSAC's.

performed by the NESS-Barcelona commit

activities,

please

visit

the

website

http://www.ocp.tudelft.nl/ness.
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We take care of crew
M anagem ent F acilitie s-M a rin e D ivisio n , een m oderne scheepsm anager, beslaat o n d e r andere u it de rederijen M arin Ship
M anagem ent B.V. en Flagship M anagem ent C om pany B.V. en
de b e m a n n in g sp o o l M arin Crew B.V.
De M arine D iv is io n ve rzo rg t op verzoek van reders het m an a 
g em ent van u ite e n lo p e n d e typ e n schepen to t 10.000 DWT.
B em anningsleden tred e n in d ie n st b ij M a rin Crew B.V., w a a r
mee ook lo o p b a a n p la n n in g , sch o lin g , coaching en tra in in g to t
het takenpakket van de crew d e p a rtm e n t behoort. Daarnaast
bieden w ij goede v e rlo fre g e lin g e n van 12 weken op / 6 weken
a f op de d ro g e la d in g sch ep e n en 8 weken op / 8 weken af v o o r
onze p ro d u c tta n k e rs, alsm ede een co n cu rre re n d salaris.
V o o r onze o p d ra ch tg e ve rs zijn w ij v o o rtd u re n d op zoek naar
g e m o tive e rd en g e kw a lifice e rd personeel.

H o g e la n dste rw e g 1 4 *9 9 3 6 BH Farm sum
P.O. Box 121 • 9930 AC D etfzijl • The N etherlands
Tel. +31 (0]596 63 39 22 • Fax +31 [0J596 63 39 29
In te rn e t: w w w .m fm a rin e d iv is io n .n l
E-m ail: cre w d e p a rtm e n t@ m fm a rin e d iv is io n .n l

^

Marin Ship Management
M em b e r M anagem ent F acilities G roup

Van Dam Marine Contracting B.V. in Rozenburg (Z-H)
is een ingenieursbureau, voor de Offshore en M aritiem e Industrie,
gespecialiseerd

in nieuw bouw 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:

Profiel:

- Ontwerpen en berekenen van scheepsconstructies

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

- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies
- Concept engineering / detail engineering

- Technisch inzicht en creatief in het vinden van
oplossingen

Mechanical / Piping Engineer m/v
Werkzaamheden:
- Ontwerpen van Voortstuwingsinstallaties
* Ontwerpen van Leidingsystemen
- Opstellen van Plotplans

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

- Het maken van Specificaties en Bill of Materials

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

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

geschrift
- Gedegen kennis van Autocad
- Enthousiasme, gevoel voor verantwoordelijkheid

richten aan:

- Kennis van Tribon is een Pré

Van Dam M a rin e C ontracting B.V.

Postbus 1110
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager

m
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Opdrachten

D e Schelde bouwt opnem ingsvaartuigen voor de M arine
De Koninklijke Marine heeft bi| Schelde

De schepen krijgen diesetetektrische

Scheepsnieuwbouw twee opnermngs-

voortstuwing, met drie generatorsets

vaartuigen besteld. Zij krijgen de namen

van ieder 700 kW, een voortstuwmgsmo-

Snellius A802, bouwnummer 391, en

tor van 1200 kW, die een vaste schroef

Luymes A803, bouwnummer 392, en

aandrijft, en een boegthnister. De snel

vervangen de uit 1973 daterende Buys-

heid zal 13 kn bedragen, waarbij het be

kes en Blommendal. De schepen zullen

reik 4200 zeemijl is; bi| opnemingswerk-

zowel op de Noordzee als in het gebied

zaamheden wordt echter langzamer

rond de Nederlandse Antillen worden in

gevaren, 8-12 kn, en bij sonarmebngen

gezet voor hydrografische werkzaamhe

maximaal 2 kn.

den, met als secundaire taken: kust

De schepen worden uitgerust met uitge-

wacht,

breide navigatie en hydrografische appa

rampenbestrijding,

SAR,

visseni-inspectte, bestrijding van (olieh/er-

ratuur.

vuilingen alsmede opleidingen.

De accommodatie wordt ingericht voor

Impressie

van de nieuwe opnemingsvaartuigen.

42 personen,

De afmetingen worden:
Lengte o.a.

81,42 m.

Verwacht wordt dat de schepen in de

Bijlsm a bouwt zusterschip S ie r voor W agenborg

Lengte w.l.

75,(X) m.

cember 2003 resp. april 2004 in dienst

Wagenborg Passagiersdiensten heeft bt|

nummer 706 en zal in het tweede kwar

Breedte

13,10 m.

kunnen worden gesteld.

Scheepswerf Bijlsma in Warten en Lem

taal van volgend jaar worden opgele

Diepgang

4,00 m.

mer een zusterschip besteld van de m

verd.

Waterverplaatsing

1875 t.

1995 door de werf in Warten gebouwde

De Sier is uitvoerig beschreven in SWZ 3-

veerboot Sier.

95, blz. 43 e.v.

Het schip wordt gebouwd onder bouw

Baggeropdracht voor Van d er G iessen-de N oord

wordt in de technische ruimte in het voor

B arkm eijer Stroobos
lx>ekt 3200 tonner

schip een tweede jetpomp met een ca

Van G. de Bock Holding B.V. in Alkmaar

paciteit van 3500 m-’/h bij 1 bar ge

heeft Barkmeijer Stroobos opdracht ge

plaatst.

kregen voor een 3200 tons vrachtschip.

de hopper. Voor laatstgenoemd doel

type

Het wordt een zusterschip van de Emuna

6L26A, zorgen voor de voortstuwing. Een

en het 18e schip in de serie 3200 ton

derde motor van dit type drijft de bagger

ners die door de werf werd ontwikkeld.

pomp aan.

Het bouwnummer is 298 en de opleve

De BB motor is afgesteld op 1950 kW bq

ring is gepland voor maart volgend jaar.

Twee

Wartsila

dieselmotoren,

1000 tpm en drijft behalve de schroei een
generator van 1075 kVA bq 1500 tpm
De SB motor is afgesteld op 1800 kW bij

Twee orders voor
D e Hoop

aan en de jet pomp,

Zijaanzicht van de zuiger voor Van Oord ACZ.

1000 tpm en dryft behalve de schroef een

Scheepswerf De Hoop, met werven in

generator van 680 kVA bq 1500 tpm aan

Lobith en Heusden, heeft twee opdraclv

en eventueel (bij walpersen met groot ver

ten geboekt.

IHC Calland heeft van Van Oord ACZ op

Het schip wordt uitgerust met een enke

mogen) de baggerpomp.

dracht gekregen voor een sleephopper

le zuigbuis aan SB, diameter 900 mm,

De verstelbare schroeven hebben een dia

Het betreft in de eerste plaats bouwnum

zuiger van 4750 m3, bouwnummer

voor een zuigdiepte van 32 m.

meter van 3000 mm en maken 161 tpm.

mer 399, een passagiersschip voor de

1236. Het schip zal door Van der Gies-

In de pompkamer achter komt een IHC

De derde motor (voor de baggerpomp)

binnenvaart met een lengte van 110 m

serxle Noord in Krimpen worden ge

baggerpomp, type 72045-90, die bij het

levert 1800 kW bij 1000 tpm.

en met 93 hutten. Het is bestemd voor

bouwd onder bouwnummer 990.

sleepzuigen een vermogen van 1755 kW

Naast de al genoemde generatoren ko

Danubia Kreuzfahrten G.m.b.H. in Wenen

De voornaamste gegevens zijn:

opneemt en bij het walpersen maximaal

men er een hulpset van 1000 kVA en

en zal de naam Amadeus IV dragen. De

Lengte o.a.

97,75 m.

3510 kW.

een noodset van 150 kVA, beide Cater

oplevering is gepland voor het vooraar

Lengte w.l.

87,05 m.

De lading kan ook worden gedumpt via

pillar SR4.

van 2003.

Lengte 1.1.

84,95 m.

een rij van vier enkele bodemdeuren, af

De elektrisch aangedreven, uitneembare

Breedte mal

19,90 m.

metingen 5976 x 2320 mm.

boegschroef heeft een diameter van

Verder plaatste de Amerikaanse reder

In de pompkamer achter wordt verder

1750 mm en een vermogen van 550 kW.

Otto Candies opnieuw een opdracht voor

een IHC jetpomp geplaatst, met een ca

De accommodatie wordt ingericht voor

een offshore support vessel. Het schip

paciteit van 3420 m3/h bij 12 bar resp.

een bemanning van 22 personen.

dat een lengte van 56 m zal krijgen, is

5068 mVh bij 7,5 bar. Deze pomp dient

Het schip wordt gebouwd onder klasse

bouwnummer 400 en moet komende zo

zowel voor de jetteiding op de zuigbuis

van Bureau Veritas en zal voorjaar 2003

mer worden opgeleverd.

als voor het fluidiseren van de lading in

worden opgeleverd.

Holte
Diepgang
Draagvermogen hierbij
Baggerdiepgang
Draagvermogen hierbij
Snelheid op baggermerk

8,20 m.
6,55 m.
6350 L
7,19 m.
7390 t.
12,2 kn.

Belgische

voor I )am en Bergum

t op 13 m) wordt geplaatst. Om deze op

schroeven aan. diameter 1700 mm.

Damen Shipyards Bergum heeft van het

Dek 3, het waterdichte hoofddek

nt op de top van het dekhuis te kunnen

Elektriciteit wordt geleverd door twee ge

Belgische transportbedrijf Cobelfret op-

Dek 4, een hijsbaar dek, met ver bela

bergen wanneer net in gebruik, is hij m

neratorsets van 198 resp. 120 kVA.

dracht gekregen voor drie estuaire roro

den posities.

twee even brede delen verdeeld.

In het voorschip wordt een boegthruster,

schepen van het nieuwe type Riverlmer

Dek 5, een vast, maar wegneembaar

Beide opritten zijn berekend op alle voor

type Veth-Jet 4K1200. geinsta*eerd. De

1145 Carcarrier. De schepen zijn be

topdek. Voor het realiseren van bovenge

komende voertuigen.

ze wordt aangedreven door een Caterpil

stemd voor het vervoer van zowel perso

noemde strijklijn moet dit dek woeden

Om de dekken 1 en 2 toegankelijk te ma

lar 3412 DI-TA deselmotor van 448 kW

nenwagens als zware vrachtwagencom

verwijderd.

ken is in dek 3 aan BB even voor de mtó

bi| 1600 tpm.

binaties en mafi's (met gewichten tot

Bij een homogene belading kunnen 544

scheeps een waterdicht luik aange

Het ballastsysteem is ontworpen om trim

ruim 7 0 1) over de Rijn, het Albertkanaal

personenwagens met de afmetingen van

bracht, dat tevens als oprit naar de

en slagzij tijdens het laden en tossen te

en tussen Vlissingen en Zeebrugge.

b.v. een Ford Fiësta worden vervoerd.

dekken 4 en 5 kan dienen. Als luik kan het

compenseren.

De afmetingen worden:

Wanneer de roro dekken worden verwil

alle soorten voertuigen dragen, als oprit

De accommodatie op het achterschip

110,00 m.

derd kunnen eventueel ook containers

is het alleen geschikt voor de lichtere wa

biedt plaats aan vijf personen.

Breedte mal

11,40 m.

worden meegenomen. De capaciteit is

gens. Het luik wordt elektrisch bediend.

De schepen worden door Lloyd’s Regis

Hotte dek 3

5,20 m.

dan 208 TEU.

Tenslotte is voor de dekken 1 en 2 een

ter geklasseerd met de notatie: * A l

Diepgang zoet water

3,40 m.

De schepen kunnen zowel over de boeg

elektrisch bediende op/afrit beschik

IWW, rdl

Dr aagvermogen hierbij

2025 t.

als van de zijde uit worden beladen.

baar, die alleen voor lichtere voertuigen

descriptive note: Estuary trade between

Diepgang zeewater

2,50 m.

De laadklep op het voorschip geeft toe

geschikt is.

Vlissmgen and Zeebrugge, at a maximum

Draagvermogen daarbij

1025 t,

gang tot het hoofddek en bestaat uit

Twee ventilatoren zorgen voor 20 lucht

significant wave height of 1,75 m.

Strijklijn boven basis

9,80 m,

twee scharnierende delen, met een tota

wisselingen per uur in het ruim.

De Belgische Scheepvaart Inspectie ver

le lengte van 12 m en een breedte van

In verband met de zichtlijn is het alumini

meldt Estuary trading, without trailers on

um stuurhuis hefbaar uitgevoerd.

deck 3.

o p d ra c h t

Lengte o.a.

m. De klep wordt met jiggerwinches

otkoII

off, LSO, LMC, with the

De schepen krijgen vijf dekken voor het

6 ,4

vervoer van auto’s. Dit zijn:

bediend.

Voor de voortstuwing zorgen twee Caterpil

De schepen worden gebouwd onder de

Dek 1, de tanktop.

Voor het beladen over de zijde van de

lar dieselmotoren, type 3512B Di-TA, van

bouwnummer 9352/3/4;

Dek 2, een hijsbaar tussendek, met twee

dekken 3, 4 en 5 is een losse opnt be

955 kW bij 1500 tpm. Via Reintjes tandwiel

schip moet in het derde kwartaal van vol

beladen posities en een parkeerstand.

schikbaar, die met een dekkraan (SWL 5

kasten, type WAF 663, drijven zij de vaste

gend jaar gereed komen.

tant van het fiets/voetveer om de tussen

het eerste

Zeeland bestelt tw ee SW A TH veerboten bij Dam en
Wanneer vooraar 2003 de Westerschel-

SWATH ontwerp is dat het schip een

aanbesteding van de exploitatie van het

detunnel in gebruik wordt genomen, zal

zeer goed zeegangsgedrag kent. Hier

fiets/voetveer. Eén van de voorwaarden

periode met alternatieve schepen te on

tussen Vlissingen en Breskens een veer

door zijn de scheepsbewegingen zeer

daarbij is dat ten minste driekwart van de

derhouden. De provincie heeft op de

dienst voor voetgangers en fietsers wor

genng hetgeen resulteert in een zeer

personeelsleden voor de schepen en de

achterband hiervoor de huidige veer

den ingesteld. Hiervoor heeft de Provin

comfortabel vaargedrag zelfs in hoge

wallocaties wordt gerecruteerd onder de

schepen beschikbaar.

cie Zeeland twee SWATH vaartuigen btj

golven,

dan in dienst zijnde medewerkers van de

Provinciale Staten van Zeeland hebben

Damen Shipyards Gorinchem besteld.

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

PSD. De verbinding wordt onderdeel van

25 februari een krediet van ruim 29 mil

Het concept voor de inzet van zulke vaar

37,40 x 17,31 m; diepgang 4,20 m. Het

het openbaar vervoer.

joen euro beschikbaar gesteld voor de

tuigen is door de Provincie ontwikkeld in

draagvermogen is 3 7 1.

De oplevenng van de SWATH’s zal later

bouw met bijkomende kosten, zoals

De vaartuigen worden gebouwd van

zijn dan de ingebruikneming van de Wes-

bouwtoezicht/directievoering en bouw-

Services, In augustus 2001 volgde een

hoogwaardig staal met een aluminium

terscheldetunnel. Het is aan de exploi

rente van de schepen.

Europese aanbestedingsprocedure voor

opbouw.

de bouw, waarbij de aanbiedende wer

De voortstuwing geschiedt door middel

ven op basis van de aanvraagspecificatie

van een dieselelektrische voortstuwings-

hun ontwerp en offerte konden indienen.

mstaUatie, die een snelheid van 16,5 kn

Het ontwerp van Damen Shipyards

geett.

Gorinchem is gebaseerd op een be

De accommodatie biedt plaats aan 176

staand ontwerp, de “Navatek 1", een

passagiers, met 50 fietsen en 20 brom

samenwerking met Souvereign Marine

vaartuig dat opereert voor de kust van

mers, op het bovendek en aan 5 minder

Honolulu in Hawaï. Het Engelse ontwerp

valide passagiers, met hun gehandKap-

bureau Nigel Gee & Associates heeft in

tenbrommers, op het hoofddek.

opdracht van Damen Shipyards Gorin

De twee schepen zullen respectieveli|k m

chem het bestaande ontwerp atgestemd

december 2003 en februari 2004 opge

op de eisen van de provincie Zeeland.

leverd worden.

Het belangrijkste

De provincie is doende met de Europese

kenmerk van het

Artist impression van de SWATH schepen.

W eer opdrachten voor B reko

Sch eep sw erf Grave boekt tw ee orders
1,40 m.

Breko Nieuwbouw m Papendrecht heeft

De bouwnummers zijn 0150 en 0151 en

7.10 m.

opdracht gekregen voor twee koppelver

de oplevenng is gepland voor april resp.

Twee door 440 kW deselmotoren aan

banden, elk bestaande uit een drogela-

mei 2003.

giersschip, bestemd voor de vaart op de

gedreven roerpropeHers geven het schp

dingsclnp en een zeilvarende duwbak, Zij

Rijn, de Nederlandse en Duitse binnenwa

een snelheid van ongeveer 25 krrVh.

zyi bestemd voor V.o.F. Werkman & Zn.

Verder heeft een nog met met name be

Het generatorvermogen is 450 kW.

te Zwijndrecht resp. V.o.F. Gratie te Pa

kend gemaakte opdrachtgever een bm-

In elke romphetft wordt een boegschroef

pendrecht. Elk koppelverband krijgt een

nenvaarttankei van 110 x 13,30 m bij

Het schip zal vooral voor exposities wor

met tunnel opgenomen.

totale lengte van 183 m en een breedte

Breko besteld. Het wordt een zuster

den ingezet, daarnaast ook voor rond

Het schip heeft bouwnummer 143 en

van 14,20 m.

schip van de Partizaan, zie SWZ decem

vaarten en voor feesten en partijen. Het

moet in november van dit jaar worden

Het voortstuwingsvermogen zal 2 x

ber2001, Wz23.

maximale aantal passagiers is 500.

opgeleverd.

1250 kW per koppetverband bedragen.

Van de Duitse Rhine Events G.m.b.H, In
Keulen heeft Scheepswerf Grave op
dracht gekregen voor een dagpassa-

teren en zone II gebieden in Nederland
en Duitsland.

Diepgang
Strijkhoogte op 1,4 m

Het schip wordt voorzien van een verwis
Verder bestelde WT Cruises in Rotter

Binnenvaart opdracht voor Alblas

dam bij de werf een hotelpassagiers-

Alblas Scheepsbouw te Hendnk Ido Am

stalen kadmgtanks met een totale inhoud

structie.

schip, dat de naam Excellence zal krij

bacht heeft van de Belgische reden]

van 3400 m3 en zal worden voortge

De romp wordt gevormd door een cata

gen.

Intermas te Gent opdracht gekregen

stuwd door een MAN motor van 1103

maran met twee drijvers van elk 4 m

De afmetingen zijn:

voor een chermcalientanker voor de bin

kW.

breed. De opbouw bestaat uit een stalen

L x B x H = 110x11,40 x 3,65 m;

nenvaart.

De oplevering is voorzien voor mei

raamconstrucbe, die van glazen panelen

de kruiplijnhoogte is 5,90 m.

Het schip, bouwnummer 234, meet 110

2003.

wordt voorzien.

Er komen 64 passagiershutten en 18 be-

x 11,40 m, knjgt negen duplex roestvrij-

selbare kunststof buitenbekleding, die
geen deel uitmaakt van de scheepscon-

manningshutten.

De afmetingen zijn:
Lengte o.a.

56,50 m.

Het schip zal worden voortgestuwd door

Dam en Hardinxveld bouwt nog een Shoalbuster

Lengte w.1.

56,00 m.

twee roerpropelers van elk circa 700 kW.

Voor het zusterbednjf Damen Manne

de Camperduin, die kort werd beschre

Breedte o.a.

11,45 m.

Dit bouwnummer 144 moet in het voor

Services gaat Damen Shipyards Hardinx

ven in SWZ juli/augustus 2001, blz. 14.

jaar 2003 worden opgeleverd.

veld een Shoalbuster 2509 bouwen, een

De nieuwe opdracht krijgt bouwnummer

Holte

2,60 m.

Van der WerlT & V isser boekt garnalenkotter
Van Visserijbedrff W. Groenia heeft Van der

Breedte mal

5,90 m.

Werff & Visser in Imsum opdracht gekre

Holte

2,35 m.

gen voor een gamalenkotter, de WL 27.

Diepgang

1,60 m.

De afmetingen worden:

Het schip, bouwnummer 351, krijgt een

Lengte o.a.

22,35 m.

hoofdmotor van 221 kW en moet tegen

Lengte 1.1.

19,65 m.

het einde van dit jaar worden opgeleverd.

zusterschip van de vorig jaar opgelever

1547 en zal de naam DMS Condor dra

de Shoalworker. Beide schepen zijn na

gen. De oplevenng moet tn het laatste

genoeg gelijk aan de eerder opgelever-

kwartaal van dit jaar plaats vinden.

Tewaterlatingen

M ont S t M ichel

Seot Venture

Bij Van der Giesservde Noord is op 16

Op 22 maart is bij Tifle Scheepsbouw het

maart de veerboot Mont St Michel,

vrachtschip Scot Venture, bouwnummer

bouwnummer 985, van stapel gelopen.

340, te water gelaten. Het schip is het

Het schip is bestemd voor Franse rederij

laatste van twee van het type Tille Trader

Britany Ferries en zal binnenkort worden

3300 voor Scotline Ltd. In Londen.

opgeleverd. Het zal dan gaan varen op

De oplevering was gepland tegen eind

de route Caen - Portsmouth.

april en zal dus inmiddels hebben plaats

Voor enkele voorlopige gegevens, zie

gevonden.

SWZ november 2000, blz. 7.

De eerste Tille Trader 3300, de Lmgedijk, is beschreven in SWZ november
Impressie van de Mont St Michel.

Opleveringen

Nieuwediep H D -3
Op 9 maart heeft Scheepswerf Visser

Coastwav

Den Helder de Eurokotter Nieuwediep

De Merwede heeft op 22 februari de

HD-3, bouwnummer 163, opgeleverd

4900 m3 sleephopperzuiger Coastway,

aan Bais Noordzeevisserii in Den Helder.

bouwnummer 692,

opgeleverd aan

Het is behoudens kleine verschien een

Royal Boskalis Westminster. Het is een

zusterschip van de m 2000 door Visser

zusterschip van de Waterway, die in SWZ

gebouwde Jade BRA 7 (zie SWZ jüj/ao

van september 2001, blz. 23 e.v., is be

gustus 2000, blz. 11).

schreven.
De HD-3 (foto: Flying Focus).

2000, blz. 67 e.v.

Brahm an Express

C utterzuiger voor N igeria

De Brahman Express (foto: Woon).

drie pontons, (ie over de weg vervoerd

Bi| De Groot Nijkerk is in februari een sta-

kunnen worden, een rmddenponton en

t»na»e cutterzuiger van het type PZ400

twee zijpontons. De afmetingen zjn:

gereed gekomen en naar Nigeria ver

L o.a. x B o.a. = 23,5 x 7 m.

scheept, waar hij inmiddels in bedrijf zal

De zuigbuis is geschikt voor een maxi

zijn.

male baggerckepte van 18 m en is voor

De zuiger wint zand dat wordt gebruikt

zien van een jetwatemstallatie. De bin

voor infrastructurele werken en huizen

nenboord baggerpomp, Grobus type

bouw. In het verleden gebeurde dit met

BP4035, heeft een capaciteit van circa

de hand: twee man met een houten boot

2000 mVh en wordt aangedreven door

doken overboord, schepten zand in man

een Caterpillar dieselmotor van 403 kW.

den en dumpten dit aan boord (zie foto).

Dezelfde motor dnjft ook de jetpomp

Later kocht de ondernemer twee 20 jaar

aan, met een capaciteit van 700 mÿh.

oude zuigers (die ook door De Groot Nij-

De persleiding heeft een diameter van

kerk waren gebouwd) en die nog in ge

400 mm.

bruik zijn. Met de nieuwe zuiger wordt

De ladderiier en de vier zijlieren hebben

opnieuw een belangrijke verbetering be

elektnsche aandrijving. Stroom wordt

reikt. Maar ook nu nog moet het aan land

geleverd door een Lister Petter genera-

gespoten zand met de hand in kipwa-

torsetvan 120 kVA.
De Groot Control leverde de noodzakelijke

Waterhuizen Shipyard, de voortzetting

ook schapen worden vervoerd.

gens voor verder transport worden ge

van Scheepswerf Van Diepen, heeft op

Laden en lossen van het vee vindt plaats

schept!

baggemstumenten: een vacuum en een

25 januari het veetransportschip Brah

via zijdeuren, die op twee niveaus in voor-

De naamloos gebleven zuiger bestaat uit

drukmeter en een zuigdiepteaanwijzer

man Expres, bouwnummer 1046, opge-

en achterschip aan SB en BB zijn aange

leverd aan Vroon Australia Pty. Ltd.

bracht, in totaal dus acht stuks.

Sinds in 1995 de Bison Express door de

Voor de opslag van veevoer enz. zijn op

werf werd opgeleverd (SWZ 9-95,

het trunkdek zes silo's aangebracht, elk

blz.12) is dit het vierde veetransport

met een capaciteit van 214 m3. Voor het

schip dat door de werf voor Vroon is ge

beladen ervan zijn drie Hydrolift dekkra-

bouwd; zie ook de Devon Express (SWZ

nen van 2 ,5 1beschikbaar.

9-97, blz. 6) en de Shorthom Express

Het schip heeft een grote opslagcapaci

(SWZ 7/8-98, blz, 7), De vier schepen

teit voor drinkwater: 1348 m3. Daar

werden steeds aan de laatste ontwikke

naast zijn twee Vivendi R0 75 zoetwater-

lingen aangepast,

makers geïnstalleerd,

De Brahman Express is 16,80 m langer

capaciteit van 75 t/dag.

dan het voorgaande schip en heeft als af

Wegens de aard van de lading heeft het

metingen:

elk

met een

schip een grote ventilatiecapaciteit: 45

Lengte o.a.

133,39 m,

luchtwisselingen per uur.

Lengte II.

127.07 m.

Voor

de

voortstuwing

zorgt

een

Breedte mal

15,85 m.

MAN/B&W dieselmotor, type 8S35MC,

Holte hoofddek

11,50 m.

van 5040 kW bij 160 tpm. Deze lang

Diepgang

6,16 m.

zaam lopende 2-takt motor is omkeer

Draagvermogen

5612 t.

baar en dnjft de vaste schroef recht

Gross tonnage

7685

.

Het schip vaart onder Filippijnse vlag op

streeks aan. Hij geeft het beladen schip
een snelheid van ongeveer 16 kn.

routes van Australie/Nieuw Zeeland naar

Elektriciteit wordt geleverd door een as

het Midden Oosten.

generator van 1056 kW en door twee

Het is mgericht voor het transport van

hulpsets, met MAN motoren van 588 kW

circa 3100 koeien, die op vi|f dekken

en Stamford generatoren.

worden vervoerd, inclusief de tanktop en

De Schottel boegthruster heeft een ver

het bovendek waarop een trunk is aange

mogen van 500 kW.

bracht. Het totaal beschikbare dekoppei

De Brahman Express vaart met een der-

vlak is 4747 m

tigkoppige bemanning.

Desgewenst kunnen

De traditionele manier van zand winnen (foto: De Groot Nijkerk}.

B izet en O dyssey
De Hoop m Lobitti en Heusden heeft on

kaanse touroperator Grand Circle River

langs weer twee schepen toegevoegd

Cruises. Het schip is 110 m lang.

De nieuwe zuiger (foto: De Groot Nijkerk).

Flintersun

Het is het eerste van drie 8850 tdw

voor de binnenvaart die de werf heeft ge

Op 15 maart werd de Odyssey, bouw

Op 15 maart heeft Ferus Smit het op de

schepen die de rederij bij Ferus Snvt be

bouwd.

nummer 387, opgeleverd aan de Ameri

werf in Leer gebouwde vrachtschip

stekte.

Op 11 maart werd de Bizet, bouwnum

kaanse touroperator Vantage. Dit schip

Flintersun, bouwnummer 330. overge

Voor enkele gegevens en een zjaan-

mer 386,overgedragen aan de Amen-

is 121 m lang.

dragen aan rederij Flinter Groningen,

zicht, zie SWZ februari 2001, blz. 17.

aan de lar.ge lijst van passagiersschepen

Pannenkoekenboot

normale capacitert is voor pannenkoeken

Redenj Tonissen in Nijmegen heeft op 15

eters echter circa 150 personen.

maart haar derde pannenkoekenboot in

Voor het bakken van de pannenkoeken is

de vaart gebracht, een rondvaartboot

een roterende elektrische pannenkoeken-

aan boord waarvan men voor een vast

machine geïnstalleerd met een capaciteit

bedrag onbeperkt pannenkoeken kan

van 720 pannenkoeken per uw.

eten gedurende de een uur durende

Voor kinderen is er «i het mm van het

rondvaart.

schip een grote batenbak.

Het casco is gebouwd bij Tinnemans in
Maasbracht

en

afgebouwd

door

Het schip wordt voortgestuwd door een
Schottel SRP 100 roerpropeller, die door
een Deutz 1013 dieselmotor van 195 kW

scheepswerf Misti in Arnhem.

bij 2300 tpm wordt aangedreven. Daar

De afmetingen zijn:
Lengte o.a.

31,85 m.

mee wordt een snelheid van 16 knyh be

Lengte 1.1

30,85 m.

haald.

De Pannenkoekenboot (foto: rederij).

Breedte mal

6,40 m.

Elektriciteit wordt geleverd door twee ge

Hotte

2,00 m.

neratorsets met Deutz motoren: 135

Het schip gaat varen van Nijmegen ut. De

Diepgang

1,00 m.

resp. 90 kVA. De grootste set drijft via

reden) heeft al twee schepen m de vaart,

nancierd, zoals in de zeescheepvaart

Het schip heeft twee dekken met in totaal

een elektnsche as tevens de boeg

resp. in Rotterdam en in Wagenmgen

veel voorkomt, maar in de binnenvaart

250 zitplaatsen, waarvan 160 binnen. De

schroef aan.

Giessen

Het schip is met een C.V-constructie gefi

minder gebruikelijk is.

Sw iss Rubv

Bodewes Binnenvaart heeft op 21 maart

goten en een K&R lenspomp aange

Scylla Tours (van de familie Reitsma)

diepgang is 1,10 m en de kruiplijnhoogte

het drogeladingschip Giessen, bouw-

bracht.

heeft op 22 maart het passagiersschip

4,40 m.

nummer 895, overgedragen aan de

Een Caterpillar dieselmotor, type 3508E,

voor de binnenvaart Swiss Ruby iri dienst

Het schip biedt in 43 hutten op twee dek

heer A. den Breejen. Het schip is vooral

van 746 kW bij 1600 tpm, drijft via een

gesteld. Het schip is geschikt voor de

ken plaats aan 86 passagiers.

bestemd voor het vervoer van droog in-

Reintjes keerkoppeling, type WAF 562,

vaart op nagenoeg aHe Europese binnen

De bemanning telt 23 personen, 5 voor

dustriezand van Cuijk naar de betoncen-

de vierbladige schroef aan, diameter

wateren, met inbegrip van de Rijn, de Do

het nautische gebeuren, 17 voor het ho-

trale bij Spijk aan de Lmge. De afmetin

1500 mm.

nau, de Elbe en de Moldau .

telbedrijf en een pianist.

gen van het dubbelwandige schip zijn

Twee John Deere generatorsets leveren

Het casco werd gebouwd door De Hoop

Voor de voortstuwing zorgen twee Cater

hierop afgestemd: L x B x H = 63 x 7,5 x

60 resp 40 kVA.

in Heusden (bouwnummer 383) en werd

pillar dieselmotoren, type 3412 van 530

3,08 m, de diepgang is 2,90 m.

In het voorschip is een Van Tiem boeg

in eigen beheer van de redenj bij Dacapo

kW, die Aquamaster roerpropellers met

Het laadruim meet 40,CO x 5,37 x 3,84

schroef met stuurbaar rooster geplaatst,

in HardinxvekKjiessendam afgebouwd.

contraroterende schroeven aandrtjven,

m en kan eventueel 24 twintigvoets con

die door een DAF diesel, type 1160, van

De afmetingen zijn: 85 x 10,6 m, de

tainers bevatten in zes baaien, twee rijen

235 kW wordt aangedreven. De schroef-

en twee lagen. In verband met het contai

diameter is 850 mm.

nervervoer is het stuurhuis hefbaar uitge

Het voorschip is voorzien van twee duw-

Iisperance

R P A 10

voerd.

stevens, met behulp waarvan de Giessen

Damen Shipyards Bergum heeft op 23

Damen Shipyards Gorinchern heeft in

Hoewel droog zand wordt geladen, zit

en een ouder schip van dezelfde eigenaar

maart het 3820 tdw vrachtschip Espe-

maart het Incidenten Bestrijdingsvaartuig

daar toch nog een hoeveelheid water in;

tot een koppeh/erband kunnen worden ver

rance, bouwnummer 9334, opgeleverd

RPA 10, bouwnummer 509202, overge

voor de afvoer daarvan zijn drainage-

enigd.

aan rederij Geuze op Tholen.

dragen aan het Gemeentelijk Havenbe

De Giessen (foto: Arie Jonkman).

Het schip is van het type Combi Freighter

drijf Rotterdam, Het is het tweede van

3850 en is gelijk aan de recentelijk voor

vier schepen van het type IBV 2808 die

Armawa gebouwde schepen, zie de Oos-

Rotterdam bij Damen bestelde.

tersingel, beschreven in SWZ van juli/ai>

Het eerste schip, de RPA 12, is beschre

gustus 2001, blz. 14.

ven in SWZ februari 2002, blz. 10/11,

Rederijnieuws

Rectificatie

Fairlane

G eja-C en M argrete-C

Medio maart heeft Jumbo Shipping

In afwijking van hetgeen op blz. 19 in het

(Kahn Scheepvaart) in Rotterdam het

maartnummer werd vermeld zijn de on

zwareladingschip Fairlane in dienst ge

langs door Damen Shipyards Hooge-

steld. Het is een zusterschip van de

zand opgeleverde Geja-C en MargreteO

jumbo Vision (zie SWZ juni 2001, blz.

geklasseerd door Germanischer Lloyd

24) en is evenals dat schip in Turkije ge

en wel met de notatie: +100 A5 G Gener

Sid er M arleen

bouwd en daarna door Huisman Itrec

al Cargo Vessel, equipped for the carria

De Volharding Groep heeft op 20 maart

van twee 4 0 0 1kranen voorzien.

ge of containers, strenghtened for heavy

het 5000 tdw vrachtschip Sider Marleen,

cargo, SOLAS H-2. Reg, 54, *MC AUT.

bouwnummer 507, overgedragen aan

Onze excuses aan de lezers en verdere

de Italiaanse rederij Italship in Napels.

betrokkenen voor de gemaakte fout.

Het is een zusterschip van de Sider
Venus (zie SWZ 9/1999, blz.8).
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Group Effort for Improved
Trailing Suction Hopper
Dredger Design
Fully Integrated D ynam ic Positioning/D ynam ic Tracking System
Dynamic Positioning and Dynamic Tracking, are operational modes by which the ship, although affected by constantly chang
ing currents, wind and waves, can be accurately kept in or moved to a fixed position (DP), or kept on an desired track (DT).
For this special control equipment is needed, called DP/DT-systems.
In the early 1990's trailing suction hopper dredgers needed DP/DT systems to qualify for offshore dredging of trenches and
back filling works (Ref. 1). These DP/DT systems used on board dredgers were basically the same as those used for other off
shore purposes.
To comply with specific needs of a suction hopper dredger, a ‘dedicated’ DP/DT-system was developed by IHC Systems BV
with the assistance of IHC Gusto Engineering BV, IHC Holland IMV, Imtech Marine & Industry and Dredging International.

In 1 9 9 4 /9 5 IHC Holland has designed and
built the trailing suction hopper dredger "Pearl
River'1, the first of the so called “Jumbo" hop
per dredgers, for DEME of Belgium. This ves
sel was equipped with a LIPS/IHC Systems
DP/DT system. While developing this, the
need surfaced for a specially adapted DP/DT
system that would meet the high accuracy re
quirements for DT-dredgmg. New algorithms
had to be developed in order to predict cur
rent, which is complicated by the restricted
water depth at which dredging usually takes
place, and to cope with trailing forces, even
without direct measuring. Also the DP/DT ca
pability of the dredger was studied in order to
determine the balance of design specifica
tions, environmental conditions and accuracy
expectations.
In the wake of “Pearl River's DP/DT system,
priority was given to further development of a
dedicated dredging DP/DT system, DP/DT
Figure 1. Nile River dredging close off-shore Monaco

capability prediction and DP/DT ship design
tools. As a result of this, IHC Systems de
signed a new DP/DT system, highly integrat

T

ed into the ship's control systems for naviga

D P/D T D evelopm ent in the IH C
Group

tion,

related ships and especially up

From the early beginnings of the dynamic po

‘Dedicated for dredging’ means that only

on her maiden voyage (Ref. 2)

sitioning technology, IHC Gusto has been in

dredging related functions are incorporated in

on the Nile River (DEME), see fig

volved in the development of DP/DT systems.

the system. In particular much effort has been

ure 1. For each new DP/DT-sys

In early 1970's Gusto (as the shipyard) has

devoted to designing a user-friendly marwna-

he resulting DP/DT System has
proven itself immediately on all

designed
tem, IHC Gusto is providing all relevant
input and built the world's first DP-dnllmg
vessel “Pélican", followed by many similar off
data, making it possible for IHC Systems to
shore vessels. Later, after stopped actually
easily install and calibrate the system on

power management and dredging.

chine interface.

B asic Th eory o f D P/D T
The basic function of a Dynamic Position

board and reduce the time for sea-frials.

building ships, Gusto evolved to become a

In this publication, a short description of the

major engineering company for the offshore

ing/Dynamic Tracking system is keeping the

theory and possibilities of DP/DT is given. Al

industry, highly skilled in design of floating

vessel on a specified position or specified

so, examples of the capability / accuracy and

structures such as drilling ships, pipe-laying

track automatically by actuating the thrusters

user-friendliness of the DP/DT-system are

vessels, crane barges, etc. Many of these

(and rudders). The thruster system must deliv

shown.

vessels are equipped with DP systems.

er a force to compensate for the external

forces and to compensate an error in position

dure is included in the DP/DT computer. This

D P/D T modes for dredgers

or track. An error in position or track is initiat

procedure determines the thruster parame

Depending on the functions of the vessel, the

ed by the fact that the thruster forces will nev

ters such that the required forces are ob

DP/DT System may have different kinds of

er be balancing the external forces exactly,

tained when enough thruster power is avail

Operational Modes. The difference between

unless all the external forces can be predicted

able. Restrictions (like minimum or maximum

the modes is the way in which the position

or measured accurately and thus compensat

thrust, forbidden zones, etc.) can be account

and/or track (speed) are controlled. For hop

ed.

ed for in the thruster allocation procedure.

per dredgers there are several operations,

The external forces consist of the environ

The measuring system consists of one or

which can be handled by the DP/DT System.

mental forces (wind, waves and current) and

more measuring devices to determine the

The most important operations are:

of other forces like riser forces, pipe-lay ten-

vessel position. Different types of this so-

• general dredging
• trenching (for pipelines)

►
REFERENCE
VALUE

—

* ^

E

—>

• removing mounds
• dumping ashore

Kp
K. J

O

• back-filling (of trenches)

EXTERNAL
FORCES

CONTROL
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Kod/m

%
I

• rairvbowing

THRUSTER
SYSTEM

* 0 - *

VESSEL
CONTROLLED
VARIABLE

FILTERED ANO ESTIMATED
EXTERNAL F O R C E S

NOISE

• sailing (forward or backward)
For these operations three main DP/DT
modes ean be identified.

KALMAN
FILTER
FILTERED
VALUE

MEASURING
DEVICES

MEASURED
VALUE

1. DT-mode with free heading
2. DT-mode with fixed heading
3. DP-mode
During dredging or trenching DT-mode with
free heading can be chosen. The system

Figure 2. Block diagram o f a Dynamic Positioning System

chooses and updates the optimum heading
automatically.

During back-filling accurate

sion, suction pipe forces, etc. Each force may

called Position Measuring Equipment (PME)

dumping is needed, for which the DT-mode

have a mean component and a time varying

are:

with fixed heading can be selected, either par

component.

• (D)GPS

allel or with a selected angle to the track. For

Only the horizontal motions surge, sway and

• taut wire system

dumping ashore or rairvbowing the DP-mode

yaw are controlled. The Dynamic Positioning

• hydro acoustic systems

is suitable.

System can be illustrated with a block dia

• radio systems, like Artemis

Besides these modes, semi-automatic modes

gram, see figure 2.

• laser systems

may be incorporated in the DP/DT System.
With semi-automatic is meant partly manual

Figure 2 shows a common control law to con
vert measured variables to required thrust

The selection of number (2 or more) and type

control, for example joystick manoeuvring

command (Ref. 3). A common name for this

of PME's is based on the role of the vessel

keeping heading fixed or manual heading

control law is Proportional Integral Derivative

and the characteristics of the PME's.

change with bow at fixed position.

(PID) control. The required surge and sway

When designing a DP/DT System for a specif

Finally also step-function can be carried out

forces and yaw moment as a function of the

ic vessel, the relation between four main para

automatically. For example, going to another

difference (e) in measured value and refer

meters shown in figure 3 must be kept in

parallel track or a track with a different

ence value or error value is described as fol

course, or moving aside with a selected dis

lows:

tance.
DP/DT System +
Measuring System

Fi(e) = Kpi £ + Ki., [edt + Ko.i — + Fex
1
dt

Until mid 1990 most DP/DT Systems in use

where:
e

=

error value

i

=

mode (i.e. surge, sway or yaw)

Fi

=

required force or moment

Kp,=

Dedicated dredging DP/DTsystem

proportional gain factor

/

on board of dredgers were designed for the
Accuracy
\
+ Behaviour
\

offshore industry, with slight modifications for
coping with the peculiar forces in dredging.

Thruster
System

Environment
♦ External Forces

K,, =

integral gain factor

K:) j=

derivative gain factor

Fex=

measured and estimated external

Figure 3. Relation between DP/DT parame

forces

ters

Dredging companies generally did not have a
very positive attitude towards DP/DT systems
(Ref. 4):
• Commissioning and testing of the system
during sea trials takes unduly long and
adds a lot to the procurement costs such
the systems are rather expensive.

These required forces and moments must be

mind. Only three of the parameters can be

delivered by the thruster system. The thruster

given as design criteria. Then, the fourth para

• A poor performance (compared to that ob

system may consist of several thrusters of dif

meter will be the result of the combination of

tained by ttie human operator) during com

ferent types. For example, main propellers

the three fixed parameters and the vessel. Of

mon dredging conditions do not encourage

(possible in combination with rudders), az-

course, there are or may be other criteria

use of the system in those conditions

imuthing thrusters, tunnel thruster (at the bow

which the DP/DT system must comply with

where it can perform quite well.

and/or stern), etc.

(e.g. classification rules, functionality require

For this a s ta lle d thruster allocation proce

ments, clients wishes, etc.).

• Not a very user friendly design to address
the inherent complexity and the often poor

integration with other manoeuvring control
systems (such as manual control systems)
are no great encouragement to use a
DP/DT-system. And, if not used often, generalpurpose DP/DT systems are too com
plicated, which frustrates their operational
use.
• The DP/DT system mostly stands alone,
quite apart from the navigation console. As
a result switching from hand to DP/DT op
eration is even less inviting.
• Accuracy is often doubtful.
One of the drawbacks of today's DP/DT sys
tems from a dredger point of view is, that
they are designed primarily for the offshore in
dustry and that slight modifications are ex

Figure 4. Navigation console on “Lange Wapper"

pected to cope with the peculiar forces that
occur while dredging. Unfortunately for their
designers, dredging operations can be char

several DP/DT modes.

sented on the screen in front of the DP/DT-

• Easily adjustment of desired settings, such

panel, where virtually all DP/DT handling takes

acterised by:

as:

place.

• huge and variable water currents;

- Sailing/trailing speed,

The DP/DT-system gets its desired track

-Heading and

from ECDIS (Electronic Chart Display Sys

• very often power limitations, caused by the
dredging process, and;

-Track.

• wildly varying very large forces operating
on the ship due to the dredging.

• Accurate

tem), placed to its left, for instance for shut
compensation

of

dredging

forces.

tling between dredging and locations, or for
navigating towards an entirely new dredging

Inadequate accuracy may have several caus

• A clear way to cope with limitations.

location. ECDIS’s charts make planning of the

es (see figure 3):

• High accuracy of DP and DT operations

desired track quite easy.

• insufficient power for propulsion and trans
verse (bow) thrust available, in other words:
- is the ship suitable for accurate DP/DT op
eration, or;

(short settling time = time to reach desired

For optimising actual dredging and disposal

DP point or become 'on track').

tracks, data from the survey system, right of

• Short installation and commissioning time
(i.e. Plug and Play properties).

-are the accuracy-specifications suitable
for the vessel?
• poor mathematical modelling of the ship (a
mathematical model is part of the control
algorithm of the DP/DT system);
• insufficient measuring of the ship's position
and of the fluctuating environmental condi
tions (wind, current), dredging forces, etc;
• DP/DT control parameters may be badly
tuned.

centre, are fed into the DP/DT-system. A dis
play for dredging information on the far right

In other words, in order to design a DP/DT

and a radar system on the far left, complete

system for dredging vessels, three aspects

the integrated console.

had to be addressed:

DEME's hopper dredger “Lange Wapper",

1.A substantially better Man Machine Inter

commissioned in May 1999, has an integrat

face to overcome the threshold fear of the

ed DP/DT-system as described above, see

average operator.

figure 4. Several equal systems are or will be

2. Control algorithms that can cope with large

placed on board other dredgers.

irregular dredging forces and that can out
perform the human operator.

Im proving the control algorithm s

3. Plug and Ray; a software architecture and

Experience on board a variety of dredgers has

Therefore, three company’s joint forces to de

design procedure that makes on board tun

taught that reliable measurement of the pulling

velop a new generation DP/DT system aug

ing no longer a necessity.

forces due to the suction pipe is absolutely vital
for accurate trench dredging. Experience fur

mented with properties especially suited for
dredging vessels:

Man M achine In terface

ther has proven that measunng forces in the

• IHC Holland/Systems/Gusto; a group com

A theoretical study into a possible solution for

trunnion’s pivots is vulnerable, while also its ac

pany specialised in dredger design, DP

optimising the integrated concept for use on

curacy deteriorates in the wake of wear and the

vessel design and dredging automation,

board of trailing-suction hopper dredgers was

large shocks encountered here. Therefore IHC

• Imtech Marine & Industry; with years of ex

presented during the 1997 CEDA dredging

Systems assumed, when designing the DT-

perience in vessel control and monitoring

days (Ref. 5). Such integration may be

Dredge calibration, that automatic calibration

systems,

achieved by placing the DP/DT-panel on a

would te necessary (Ref. 6).

central position in the navigation console (fig

This patented automatic (and while dredging

• Dredging International (DEME), a dredging
company interested

in optimising the

dredging process.

ure 4). All controls and systems for manual

continuous) calibration has proven to run so well

navigation can be placed on the left, survey

that far less accurate measurement signals can

Together, they have developed a new genera

and dredging systems on the right. The cho

be linked also. Each dredger master knows

tion Plug & Ray DP/DT System, which had to

sen lay out, with only the most needed tools

there is a certain (although unclear) relation be

fulfil the following main requirements:

for manual control - rudder, propellers and

tween suction power on the draghead and the

• A simple to use Human Machine Interface

thrusters - minimises the number of levers,

encountered pulling force acting on the vessel.

with a very clear distinction between impor

buttons and keys. All controls for emergency

This suction power depends on the soil,

tant - often used - functions and less impor

operation can be brought together on the left

whether or not jet water is being used, the con

tant (not often used) functions.

wing of the navigation console.

dition of the chisels, and other factors. The auto

• A simple way to switch between manual
and automatic control and between the

Right in the heart of the navigation console, all

matic calibration compensates for such varia

relevant information for navigation can be pre

tions automatically.
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Plug and Play

feederlines

In order to achieve the desired DP/DT-system
for hopper dredgers the DP/DT and survey sys

SHIPMANAGERS • CHARTERERS • AGENTS • BROKERS

tems had to be developed in-house, assisted by
IHC Systems' half-sister Imtech Marine & Indus
try (who also conceived the ECDIS) and DEME
(cooperating in the development of the survey
system).
Developing the DP/DT-system started from a
knowledgebased system, for which IHC Gusto
Engineering provided the necessary hydrody
namic ships’ parameters and models for rudders
and propellers. This information provides the ba
sis for designing the control algorithms and finetunes these before installation. As a result the
DP/DT-system can be installed rapidly, with no
time bst in fine-tuning once it is fitted on board.
This ‘plug and play1 ideal has indeed been
achieved during the installation of the integrated
DP/DT-system on board of “Lange Wapper” (Ref.
7) and as a standalone system on board of
“Queen of PentaOcean”. Within the timeframe of
the planned seafrials the DP/DT-systems were
put into operation successfully.

Rederij I eederlines is een
v.in de toonaangevende
rederijen in Nerterland op
het « H ij« ! van N i Iransixwt van pap!«p ro du c
ten. DczV goede posdie is
mode te danken aan d«‘
h u w kw alilellistandnanl
die <k' rederij hante«*rl
Maar vlooi beslaat eind
dit jaar u it on. 12 sche
|X‘n. O ok in de komende
ja ren /a l uitbreiding van
de activiteiten in de
transport se< lor doorgaan.
O p hei linotVJkantoor ie
G ro n in w n werkt een jong
enthousiast team van
10 medewerkers. Via
nevenvestigingen elders
in [uro|»a worden aanver
wante reder i{activiteiten
ontwikkeld.
Rederij Teeilerlines B.V.
is ISM en ISO 9002
aet e rilt ie eerd.

Door uitbreiding van de bedrijfsactiviteiien bestaan
op het hoofdkantoor le Groningen vacatures voor

TWEE TECHNISCH INSPECTEURS M/V
Als Technisch Inspecteur
• adviseer! u de bemanning van schepen bij
technische problemen,
• bereidt u reparaties voor,
• begeleidt u reparaties en dokkingen.
Daarnaast onderhoudt u contacten mei de
Scheepvaartinspectie en classificatiebureaus, stelt u
begrotingen op en bewaakt u de budgetten.
Een gedegen technisch/nautische achtergrond is een
vereiste voor de goede uitoefening van deze functie.

U beschikt o ver goede

en secundaire arb eid svo or

co nta ctu e le vaardigheden, u

w aarde n d ie uiteraard passen

bent bekend met softw are als

b ij de functie.

W o rd en Excel en u beheerst
de Nederlandse, Engelse en

H eeft u interesse f Stuur dan

D uitse taal in w o o rd en

u w sc h riflè lijk e so llicita tie,

geschrift.

vergezeld van u w C V , b innen

Rederij Eeederlines B.V. kent

van deze advertentie naar de

een o pe n b e d rijfs c u ltu u r mei

afd e lin g P & O te r a ttentie van

ko rte lijn e n . D e re d erij bied t

m e v ro u w J.J. W in te r.

14 dagen na het versch ijn en

Results o f the new' DP/DT-system
An example of the trial results is shown in Figure

w erknem ers goede p rim a ire

5. How fast a new track couid be reached was
demonstrated clearly by shifting the desired track

(Acquisitie n .a .v d e / e advertentie wordt niet o p piij$ gesteld/

100 m to starboard. “Lange Wapper” reached
the new track within about two ship lengths.

When performance counts

Veiligheid en milieu door C apt. J a n te r H a a r

The POLREC-system
The recovery o f the chem ical cargo from the m .t. “Ievoli Sun”
in a full rem ote and diverless operation
The chemical tanker “Ievoli Sun” loaded with 4000 tonnes Styrene, 1000 tonnes Methyl Ethyl Ketone (MEK) and 1000 tonnes
Iso Propyl Alcohol (IPA) sank in the English Channel in November 1999, after tugboats unsuccessfully tried to tow her into
safety. She sank in 90 metres of waterdepth offshore the Island of Alderney. (49-52 N 002-24 W) in the Eastbound traffic
lane. The vessel capsized and rested on the seabed under an angle of 140 degrees.

lu v o il S u n
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29t h
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2000

the base plates, a condition that however was aoequately solved in a
professional manner.
At the wreck location strong currents varying from 4 - 7 knots were ob
served, pending on the tide curves.
Underwater visibility was experienced as good.
When tne owner and her P&l club reached agreement with the French
and Britisn Authorities regarding how to deal with the matter of cargo
The vessel is a chemical earner IMO Type II and III. Built 1989.

discharge in a safe and environmentally respected way, a call for tender

Light ship: 2370 tonnes.

was issued by the owner's P&l club and subsequently the joint venture

Length over all: 114,9 metres.

Smit Tak - Frank Mohn had been awardea the contract for the removal

Beam: 17,5 metres.

of the cargo of Styrene, the ship’s bunkers and the controlled release of

Cargo tanks: 9 pairs stainless steel.

the cargoes MEK ana IPA into tne environment.

Ballast tanks: combinea wing/double bottom, fore peak ana aft peak.
Smit and Frank Mohn together had executed a similar operation in Ko
Apart from the chemical cargo the casualty carried 180 m3 of IFO 180

rea in 1998 and built up a trackrecord with the ROLS (Remote Offload

in forward deeptanks and aft wmgtanks and a quantity of 62 m3 of gas

ing System) machine, which allowed for a diverless operation.

oil in E.R. Double Bottom tanks. Small quantities were present in the

For this POLREC (Pollution Recovery) system they had received the

regular service tanks.

Seatrade Award 1999 in the category Countering Marine Pollutions.

During the ntensive survey that had been conducted after the initial inci

The difference between the Korea operation and the operation to be un

dent it appeared that Styrene cargo had escaped from COT 8 SB via

dertaken factually was the penetration of the douole hull, an operation

starboard ballast tank Nr. 9.

that was to become the first in her kina.

Serious damages had been oOserved near oallast tanks nr. 9 and the

For this reason modifications had to be conducted to the existing de

bjnkertanks Nrs 29 and 32.

sign and a separate Double Bottom Tool was engineered at the Framo

The ships outer hull was found seriously buckled aue to tank implosion,

premises in Flat0y - Norway.

what at a certain stage of the operation nampered the attachment of

trolled release of both
products.

MEK and

IPA. into the environ
ment was allowed.
Fenders and transfer
hoses in order to en
able

Ship

to

Ship

transfer of the recov
ered chemical cargo
were stored on deck.
A nitrogen tank was stored on deck as a safety precaution during the
cargo recovery operation.
ROVs together with ROV shack and workshop. A-frames were prepared
and lashed / welded to the deck near the a^ moonpool.
In order to be able to cooe with the high demands and high Derformance skills that rested upon the ROV and her crew, she was purposely
Smit mobilised her multi purpose offshore installation vessel “Smit Pio

equipped with one Schilling arn and one TA -16 manipulator.

neer" and preparation took place in Rotterdam - The Netherlands.
The “Smit Pioneer" is a DP vessel and can carry 80 people (crew includ-

ROLS machines. Double Bottom Tools(DB~), A-frames, umbilical winch

ed) on board for a 24 hrs. continuous operation. She is eouipped with 2

es. 10 Ts. clumpweight were prepared near the forward moonpool.

large moonpools. a 250 ts. capacity, heave compensated offshce
crane, a 2x 20 ts gantry crane, a hell deck and a free deck space of
2700 m2.
She is equipped with a DGPS navigation system.
And above all she has excellent weather characteristics.
In order to be able to cope with the chemical cargo an inland chemical
barge was loaded on the deck of the “Smit P oneer” as a reception facil
ity for the cargo of Styrene.
In addition to that some modifications in way of vessel safety regarding
the reception of chemical cargo had to be conducted in order to com
ply with the Class rules.
For the receotion of bunker oil (IFO 180) a separate ba-ge was loaded
together with oil/water separator and heating system.
The French and British authorities had agreed with the owner that a con-

Double Bottom Tool

The DP vessel “Smit Pioneer"

Tne recovery of the cargo of Styrene had priority over the release of
The "Smit Pioneer”

the MEK ana IPA into the environment.

left Rotterdam

The ROLS macnine (2nd generation in comparison with Korea) was

to

the casualty area

launched through the forward moonpool along tne downline, Kept under

with a full crew for

constant tension by the clumpweight, to tne seabed near the tankloca-

24 hrs continuous

tion to be penetrated.

operation.
The m.t. "BancKerf

Great advantage was achievea by the DP system of the “Smit Pioneer"

acted as guard- and

enabling manoeuvring in close proximity of the indicatea tank locations

pollution

and consequently this became a first class tool in oeating the high cur

vessel
R e m o t e O f f lo a d in g S y s t e m

control
during the

rents which were running.

operation and as a

Because of these high currents iowering and emerging of the ROLS and

consequence

ROV only took place around the change of the tides.

she

was equipped ac
cordingly with a sea

When

type oilboom and

near the seabea

skimmer.

the ROLS was

A transponder sys

the

tem was positioned

and flown to the

arrived

unleashed from

View of survey and positioning monitor

downline

on the wreck and

indicated

tank

the seabea ana at

location.

Sal

tached to the ROV

vage personnel

ana ROLS. This al

had

lowed to chart the

grid on the base

casualty

into

rigged

a

the

plate which was carried by the ROLS allowing exact positioning be

navigation system,

tween the longitudinal and transverse frames in the side and cargo

which was guided from the ROV shack on deck with links to the bridge

tanks.

of the “Smit Pioneer”.
During tne cargo operation tests were conducted with a PEC (Pulse Ed
dy Current) tool enaoling on screen recognition of frames. Ongoing
tests are carried out in order to arrive at an integrated solution between
ROLS and PEC tool for immediate detection of frames without delay.
With her thrusters tne ROLS remained in position and one at a time the
four

drill/tap/

threadea

bars

or

comb nea

drills

were

at

tached keeping
tne
firm

baseplate
fixed

against the out
ROV pilot controls)

er hull, allowing
the thrusters to

A condition survey was carried out and tank marking was aone, en

be stopped ana

abling quick recognition of cargo tanks necessary for proper attach

the 6 inch diam

ment of the ROLS and base plates.

The base plate

eter

extraction

milted

• inner hull temperature measurements to assess stability of the

through the base plate.

styrene cargo. Temperature increase is an indicator of cargo poly

hole

to

be

merisation.
The milling is executed
by a Framo TK 150

After the internal inspection of the wwgtank, on request of the survey

pump unit which by

ors on board, the Double Bottom Tool (DBT) was rigged and prepared

changing

for descend in a similar way as the ROLS, along the downline to a loca

the

revolu

tions also is the pump

tion near an indicated base plate for docking.

unit for the transporta
The extension pipe of

tion of the liquid cargo

the DBT functioned as

to the surface.

a probe facilitating in
The ROLS unit is

sertion into the milled

equipped with il

hole and proper dock

lumination and 4

ing into the docking

video

pins

cameras

on

the

base

allowing the op

plate.

erating person

Hydraulic

nel on surface

and

to watch the op-

about a foot is al

eration.

extraction

retraction

of

lowed in the extension pipe enabling proper fitting against the inner hull

Vyton

seals

or

cargo tank longitudinalbulkhead.

The extension pipe is also

4

equipped with a sealat the end. Thepipe is kept pushed against the

combined drill lo

cargo tank bulkhead with hydraulic pressure and a 100 mm diam. is be

cations and the

ing milled. A central pin pushes the steel circle into the tank and the

milling hole pre

small reservoir in the mill collects the mil! waste.

around

vent

the

oil

and

chemicals from

When the 100 mm di

leaking to

am. hole is milled the

the

surface.

internal pipe is ex
tracted, penetrating

Under

normal

the cargo tank with

circumstances a

the pump holes. The

base plate is at

extension pipe stays

tached

against

pressed against the

the outer hull at a high and a lower tank location, the latter for allowing

cargo bulkhead and

water ingress replacing the oil. Because of the casualty lying at an an

via a closed piping

gle of 140 degrees, a lower base plate was not required, since the reg
ular venting system allowed ingress of water into the tanks.

system the cargo of
chemicals, Styrene in this specific case, is pumped to the surface.
Because of the low viscosity of the product a 4” diameter chemical resistent riser hose, rigged in a 'lazy S’ configuration to compensate for
swell and seastate, transports the product to the surface.
When arriving at the surface additional inhibitor is injected into the cargo
of Styrene to prevent same from polymerizing. Samples are being tak
en by the cargo surveyors and state representatives. (When a mix of on
ly 3% styrene and 97% of water was measured, the cargo tank con
cerned was considered to be empty.)
Each individual tank was officially
signed off by the surveying parties
and tank “empty” certificates were is
sued.
The Styrene then was pumped via a
closed

loading

system

into the

chemical barge "Libertas II” which
had been loaded on board of the
“Smit Pioneer" in Rotterdam, where
Tool for internal tank inspection

by the displaced tank atmosphere
was released astern of the “Smit Pio

Internal tank inspections with camera and temperature sensor were ex
ecuted in order to establish:
• Existence of free access between outer and inner hull for insertion of
DBT.

neer” at sea level.

Chemical barge "Libertas II"

Nitrogen tank

The closed loading system, the too rich atmosphere that arrived in the

shape of the ship became an additional complication apart from the dif

tank immediately upon the release of the cargo in that tank, together

ferent viscosities and pourpoints of the fuel oil.

with a stringent safety policy made the recovery of the cargo a safe op

This required quite some ingenuity from the salvage crew on location

eration.

but was solved adequately with some new designed accessories and

All personnel involved was dressed in chemical suits and carried their
own PPE. (Personal Protection Equipment)

Although all parties

The nitrogen taken on board in Rotterdam was carried as a contingency

concerned cooperat

matter only.

ed fully and made
available all required

Since the “Libertas II “ could only carry a 2400 m3 of Styrene at a time,

documents in order

2 Ship to Ship transfers had to be conducted in Lyme bay at the South

to establish the right

coast of England. (2 lightering operations were sufficient since part of

viscosity and pour-

the original cargo was lost during the incident.) Permissions were grant

point of the different

ed by the British authorities and the regular procedures as per Ship to

types of bunker oil, it

Ship transfer guide were maintained during this operation.

was only that actual
samples taken from

The owner of the "levoli Sun” made a vessel available for the StS trans
fer and at completion of the operation, the cargo of Styrene was trans

Fuel oil reception barge

ported to the Moerdijk Refinery in the Netherlands for storage and pro
a bunker barge in the port of Rotterdam, belonging to the onginal

cessing.
The controlled re

bunker supplier gave the right answer especially i.r.o. the actual pour-

lease of the MEK and

point.

the IPA took place m
the initial stages of

It showed that heating in the riser hose only was sufficient to pump the

the cargo recovery

fuel to the surface, where a booster unit consisting of a hydraulic rotary

operation, when

piston pump pumped the fuel to the reception oil barge for separation

base plates were po

and storage.
The reception barge for the fuel oil was a former 'lash' barge converted

sitioned on the outer
hull and internal tank

and used for tank cleaning purposes in the port of Rotterdam.

inspections were

After having emptied all accessible bunker tanks and the parties con

conducted.

cerned had arrived to a mutual agreement, demobilization from the

The base plates are fitted with sliding gate valves which upon request of

wreck location took place and the “Smit Pioneer” proceeded to Rotter

the authorities were closed after the Styrene extracting operation to re

dam for offloading of project equipment and redelrvery to her owners.

store the original integrity of the casualty.
The cargo recovery operation on site took 53 days in total.
The recovery of the fuel oil was of a different magnitude. Different types
of IFO were stored in different bunker tanks, at locations where the

Capt. Jan ter Haar- Senior Salvage Consultant, Smit Tak BV -Rotterdam.
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Wagenborg zoekt een inspe<teur
met helicopterview
Ier versiering van de afdeling Projecten en Nieuwbouw zoeken wii op

overeenstemming mei de verontwoordeli|liheden wn uw lunet»

korte tentlijn een:

Een psychologisch onderzoek kon deel uitmaken van de saflkrmtie-

Inspecteur Nieuwbouw <m/v)

procedure. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact

F u n c t ie - in h o u d :

B. Derls, telefoon (05961 6349U

opnemen met de monofler Projecten l Nieuwbouw de heer

• hel zorgdiogen kooi optimale begeleiding, controle en nazorg ten
aanzien van nieuwbouwschepen;
• veetoASg overleg met werven, toeleveranciers, klossebureous en
scheepvaartinspectie,
• een gedeelte van de werkzaamheden kon op ptojectmahge basis in
hel buitenland worden uitgevoerd,

l e u t • geïnteresseerd?
Stuur uw schriftolijke sollicitatie met CV binnen tien dogen naar:
Wogenborg Shippmg B.V., t.O.v de heer 8. Buzemon,
Postbus 14,9930 AA Delfzijl of per nnoil noai:
jobs@wogenborg.com

• de inspecteur nieuwbouw rapporteert rechtstreeks aan de manoger
Projecten & Nieuwbouw.
Functie-eisen:
• diploma HTS Scheepsbouw/Werktugbocwkunde of

WAGENBORG S H I P P I N G

• enige jaren projectervoring in de scheopsnieuwtmuw,

KoomUjlu Wagenborg» al mm donoooooworiof ak mtonoftonaWabound
tfOMportondornoming 0« rum 2 000 modmrlun bwnonnwi dt wwhionde
jotlo«* im àm tçnal. aIHkorc oHrvrterten. op onoronJoq. «•gtrompoft

• in staat om meerdere nieuwbouwproieclen tegelijk te begeleiden;

kfoomrwNiur. ikepvooft M vwdditMn IrompoflinopldiMM /^n vrjpd

• pragmatische instelng;

«éoportl. Wagenboig Uuppmg IV mrt kal {ommmiik mJ<Aoperation*!» b«Wr
om mm don 140
mei een loodwmogen mrteind vw 1000 kH
13 000 Ion Dt modvM viool kmtoot ut ondermoer ipenierfcli lotopoponmrion,

ScheepswerkluigkundigeC,

• goede conhxtuele voordigtieifen en de bekwoomheden om zowel in
teomveitnnd als zelfstandig Ie kunnen werken.
• besluitvaardig en stressbestendg;
• JitsTekende mondelinge en schnFtelipce beheersing «on de Engelse
en Duitse taal.

^ opbrtw Oen wiepen Uvorm alt «wetdiooiflio «ervoeren do meoti
wt*eniop*nde produrten tow èlfri Wogtnborg n gKorlrfkoord *o*jem do
509007, ISO 14001 oo lUI nornm Om o u t powlii in dt iniernQiwMfc
reovlmopioort vwdm li fw W lw o w d om heidy mwebouwpfoyommo eoo

W i j b ie d e a :

oonid jsnrOtHdi muMporpoio (oMawtrvhepen « n*e lo*o papen» r»r\

Wagenborg biedt u een prettige werkomgeving, een grote male van
zeSslandigheid en ruime ontp/boingsniogeCpcheden. Oe salahéring b in

I WACINBORO HOUDT Dl VAART IRIN |

Scheepsbouw

Ir J a k o b Pinkster

FAST 2001
6th International Conference
on Fast Sea Transport
A sh ort review (P a rt 1)
Every two years an international conference is held on fast sea transport somewhere on this man’s earth. By the way, any
body connected with the marine industry who thinks that this fast sea transport is a subject which has long been abandoned
as being non viable is gravely mistaken. This is literally speaking as the reader may well find out from the contents of this arti
cle. This is the first part of a two piece article on the FAST 2001 conference.

Purpose o f this article

ence in this series, FAST 2001, was held in

of history: The city was also the first (and last}

Of course it is not possible to deal with the to

Southampton, England. It was organised by

port of departure of the ‘TITANIC’' in 1909

tal contents of FAST 2001 in this article, how

The Royal Institute of Naval Architects (RINA)

and many of those who were lost when the

ever, an attempt will be made to guide the

in

vessel sank on her maiden voyage on that

reader through the different paper sessions

Southampton.

tragic cold winter night came from the city of

whereby, a number of papers will be highlight

A few words about Southampton. Southamp

Southampton.

ed along the way with regard to its contents

ton is a medieval walled city and a major Euro

and intention. The fact that a certain paper is

pean port on the south coast of England. It

T he delegates

highlighted here does not bear any signifi

has a history deeply rooted in all aspects of

The FAST 2001 venue took place in the cam

cance to the relativity or quality of the other

the sea, Just as an example of a single piece

pus of the University of Southampton and was

conjunction

with

the

University

of

papers presented within any given session
FAST 2001: Delegates breakdown
(Total number of delagates ■ 197)

but may simply be seen as an attempt to give
the reader a sense of some of the contents of
the papers presented during FAST 2001.

Introduction
A conference, purely devoted to fast sea
transport, was initiated back in 1991 by a
group of people such as Kjell 0. Holden (MARINTEK) and others who were already well
known names from the fast vessel industry.
The first such Fast conferences was FAST’91
and was held in Trondheim, Norway. Since
then every two years there has been a FAST
Conference. Being a true international confer
ence, these FAST conferences have been
held in many different places in the world;

• (3 8%)
■ Spam (2.5%)
■ Scotland (2 5%)
□ France (38%)

«Japan (2 5%)
B Germany (3 0%)
■ C.Nna(lS%)
□ Singapore <1 0%)

□ UK (35 5%)
■ Sweden { I 5%)
■ South Africa (0.S%)
md (2.5%)

a The Motherland* <4 8%» »Italy (4 6%)
au S A (l32% )
B O rn ca (0.9%)
QRuesla(15%)
«Canada <15%)
■Norway (9 1%)
■ Frtand (2 0%)
OYugcatavia (1 5%)
■ Denmark (0 5%)
■ New Zealand (0.5%)_____

Figure 1. The international breakdown of the delegates attending FAST 2 0 0 1

even as far down under as Sydney, Australia.
The idea behind these conferences is to

FAST 2001: Session titles and percentage of p apers presented

boost our knowledge in the field of advanced

Figure 2. Different sessions of

marine vehicles. The object of this series of

FAST 2001 and the percentage?

conferences is to bring together an interna

o f papers presented

tional mix of academics, designers, builders,
operators, researchers, defence experts and
economists who are at the forefront of devel
opment in high speed and advanced marine
industry and so contribute to the design and
operation of such vessels. There is also asso
ciated to the conference an exhibition which
provides a showcase for all aspects of high
speed vessels, from design to construction
and services to the advanced marine vehicle
sector of the marine industry.
True to form, The sixth international confer

* (6 7%)

ah 2 (4 0%)
n (4 ON)
■ Regulation and *a*»ty (8 7%)
wh«*< I 3%)

e (5 3%)
□ Resistance and Flwddynanw» 2 (4 0*1

■ Design methods and analys» (4 0%)
■ Seafcaeping 1 (8.7%)
O High speed **<ry design (4.0%)
□ Structural response 1 15-3%)
■ Resistance and Find dynaffscs 1 (5.3%)
■Structural response 2 (87%)
QMawnatt <8 7%)_____________________

□Wa*ewaah1 {87%)
Q2 (4 0%)
■ Seakeepmg 3 (5.3%)

■ Special craft (5 3%1
• 3(4 0%)

attended by some 200 delegates from 23

The next sections of this article deal with

Guando Villa, IZAR Construcciones Navales,

countries all over the world. The international

some of the contents of the first seven ses

S A Spain.

breakdown of the delegates is shown in Fig

sions of the FAST 2001 conference. The re

ure 1.

maining sessions will be accounted for in Part

In their paper entitled “Fast Cargo Vessel:

Excellently hosting all this were a whole team

2.

Concept Assessment”, the authors Jesus Garndo Lindez and Fernando Maria Guarido Villa

of well known professionals such as Mr.

compare 3 different concepts (deep V mono

Price, Prof. Grant Hearn and, of course, oth

D esign com parison and assess
m ent (volume I)

ers.

A total of 5 papers were presented in this ses

have each been designed for the carriage of

All the seminar papers are to be found in a

sion and accounted for about 7% of all pa

80 trucks at 40 knots with a range of 800 nm

fine looking RINA published seminar proceed

pers:

in a seaway. The vessels are thought to be

Trevor Blakeley (RINA Chief Executive), Prof.

hull (see Figure 3), catamaran and SES) which

sailing along European routes both in the

ings (Volume I, II and III) under the title “Pro
ceedings of the 6th International Conference

Title of paper/Authoris)

Mediterranean Sea and in the North Atlantic

on Fast Sea Transportation’’, 4th - 6th Sep

European area and have a displacement of

tember 2001, Southampton, [1], The RINA

A Decision Making Model for Alternative
High-Speed Ferries.

may be located via internet on the site found

T. Karayanms, Ship Design Laboratory, Na

have an average weight of 30 tons each.

under http://www.rma.org.uk.

tional Technical University of Athens, Greece.

There is, however, allowance made for a max

A.F. Molland, School of Engineering Sciences,

imum axle design load of 18 tons which im

around 7000 tons. The Rofto cargo trucks

R e s u m e o f p r e s e n te d p a p e r s

Ship Science, University of Southampton, UK.

plies a maximum truck weight of 40 tons.

All papers may be found in the three neatly

Along with this, a parking space allowance

bounded volumes containing a total of some

An Evaluation of the Effect of Hull Form
Choice on the Operability of Fast Ferries.

241 pages (Volume I through to III). A total of

John Bonafoux, Edward Dudson, David Sher

sides the crew, accommodations have been

75 papers were divided amongst the follow

wood, Nigel Gee and Associates Ltd, UK.

included for 80 truck drivers (4 per cabin).

ing 20 sessions which, in turn, were divided

Monohull, Catamaran, Trimaran & SES
High Speed Sealift Vessels.

Per design concept, the authors look into di

over 3 parallel streams:
VOLUME I
• DESIGN COMPARISON AND ASSESSMENT

has been made for 15 x 3 m2 per unit. Be

mensioning, main particulars and dimensions,

Chris Broadbent DERA MOD UK.

general arrangement, light weight and stabili

Colen Kennell NSWCCD, David Taylor Model

ty and finally speed and range. Also included

Basin USA.

in the design work is an assessment of vessel

• WAKE WASH 1

(5 papers)

Transport Economy-Based Evaluation
and Assessment of the Use of Fast Ships
in Passenger-Car Ferry and Freighter
Systems.

•WAKE WASH 2

(3 papers)

Mitsue Morishita and Shinsuke Akagi, Osaka

in some similar investigations in the past.

• SEAKEEPING 1

(5 papers)

Sangyo University, Japan.

Table 1 shows some of the main design data

(5 papers)
• DESIGN METHODS AND ANALYSIS
(3 papers)

• SEAKEEPING 2

(3 papers)
Total 24 papers

motions as well as added resistance in a sea
way which are both of course of prime impor
tance to the operational envelope of such fast
marine vehicles but have often been omitted

Fast Cargo Vessel: Concept Assessment

relating to the three different fast vessel con

Jesus Garrido Lindez and Fernando Maria

cepts.

VOLUME II
• PROPULSION

(3 papers)

• HIGH SPEED FERRY DESIGN

(3 papers)

• HIGH SPEED CARGO VESSEL DESIGN
(3 papers)
• REGULATION AND SAFETY

(5 papers)

• STRUCTURAL RESPONSE I

(4 papers)

• SEAKEEPING 3

(4 papers)

• OPERATIONAL ECONOMICS

(1 paper)

• RESISTANCE & FLUID DYNAMICS 1
(4 papers)
Total 27 papers
VOLUME III
• SPECIAL CRAFT

(4 papers)

• HYDROFOILS AND HYDROFOIL ASSIS
TANCE

(4 papers)

• STRUCTURAL RESPONSE II

(5 papers)

•STRUCTURALRESPONSE III

( 3 papers)

• RESISTANCE & FLUID DYNAMICS II
(3 papers)
• MATERIALS

(5 papers)
Total 24 papers

Figure 2 shows these 20 topics and the per
centage of papers presented in each of these
sessions. Mostly the papers were presented
in parallel sessions.

Figure 3. Fast deep V monohul concept, 80 tru ck/4 0 kn o t/8 0 0 nm capacity

As end conclusion, the authors found the

cepted that the resulting asymmetrical under

change of sign at higher heel angles.

monohull to be the best of the three design al

water shape of the heeled vessel generates a

The result the authors found is very different

ternatives for the given project under consid

heel/yaw coupling phenomenon which in turn

to the heel/yaw coupling of conventional dis

eration. Their conclusion was based on com

can cause the vessel to yaw dramatically. The

placement hull forms which exhibits a consid

parisons which included the following six

resulting yaw rate can further increase the

erable degree of linearity. The reason for this

aspects: lower power requirements, less

heel angle, leading to a sudden loss of direc

they found was not clear, however it was not

added resistance in waves, less port facilities

tional stability and in an extreme case a high

ed that this must be taken into account prop

required, lower operation and maintenance

speed capsize. The authors have investigated

erly when simulating the dynamic behaviour of

costs, well known ship concept, and finally

this phenomenon, and in particular the effect

high-speed craft.

low risk concept.

of hull shape on it, by means of captive model
experiments. These experiments were car

W ake wash 1 (volume I)

ried out using three equivalent planing mod

A total of 5 papers were presented in this ses

Design m ethods and analysis
(volume I)

els: a typical modern high speed planing hull

sion and accounted for about 7% of all pa

A total of 3 papers were presented in this ses

form with a deep vee; a simplified single chine

pers:

sion and accounted for about 4% of all pa

planing hull form; and a round bilge planing

pers:

hull form, both with the same principal particu

Title of paper/Author(s)

lars. The axis and coordinate system used is

Ships Wash
(SWIM).

Title of paper/Author(s)

shown in Figure 4.

Impact

Management

Direct Calculation in the Design of HSC.

The loss of transverse stability for both the

Ronnie

Anders Ros6n and Karl Garme, Division of

simplified single chine planing hull form (see

Agency, UK.

Naval Architecture, KTH, Sweden.

Figure 5} and the round bilge planing hull form

Richard Clements, Marinetech South Limited,

The Effect of Hull Form on Loss of Stabili
ty and Heel Yaw Coupling for High Speed
Monohulls.

was compared. It was found that, contrary to

UK.

expectations, the single chine hull form had a
greater loss of stability at speed than the

Focusing the Wave-Wake System of a
High-Speed Marine Ferry.

Allen,

Maritime

and

Coastguard

Martin Renilson, Trevor Manwarring, Aus

round bilge hull form. Although the reason for

Lawrence J. Doctors, The University of New

tralian Maritime College, Tasmania Australia.

this is not clear, it was noted that the transom

South Wales, Australia.

Simon Kelly, Logistics Technology Internation

deadrise angle - typical for modern Australian

Stephen J. Phillips, Seaspeed Technology

al, Melbourne Australia.

pleasure craft - was larger than that which has

Limited, England.

An Analysis of Planing Craft Vertical Dy
namics in Calm Water and Waves.

been tested by others working in this field.

Alexander H. Day, The University of Glasgow,

J.I.R. Blake and P.A. Wilson, University of

The experiments were conducted with two dif

Scotland.

Southampton, School of Engineering Sci

ferent tow height positions and the side force

A Study of Fast Ferry Wash in Shallow
Water.

ences, Ship Science, UK.

measured in both cases to ensure the cou

Rory Doyle, Trevor J.T. Whittaker and Björn El

pling between side force and roll moment was

sässer, Queen’s University Belfast, UK.

In their paper entitled “The Effect of Hull Form

properly accounted for.

on Loss of Stability and Heel Yaw Coupling for

The heel/yaw coupling was investigated for

Concept Evaluation for High-Speed LowWash Vessels.

High Speed Monohulls.’', the authors, i.e. Mar

each model over a range of speeds, and the re

Alexander H. Day, University of Glasgow, UK.

tin Renilson, Trevor Manwarring and Simon

sults compared. Figure 6 shows the yaw mo

Lawrence J. Doctors, The University of New

Kelly, look into the transverse stability of high

ment at 15 degrees angle of heel for the three

South Wales, Australia.

speed craft and the dramatic variation thereof

different hull forms investigated. The difference

with speed. There are indeed some instances

between the hull forms was not great, however

Fast Ferry Wash Measurement and Cri
teria.

in which this phenomenon can lead to loss of

a significant non-linearity between heel angle

Ernst Bolt, Transport Research Centre, Min

transverse stability, causing a loll angle. Al

and both swaying force and yawing moment

istry of Public Works and Water Management,

though not fully understood, it is generally ac

was obtained in each case, often resulting in a

Netherlands

Figure 4. The axis and co-ordinate system used fo r die experiments

Figure 5. The single chine planing hull form (with spray rail)

tainer Vessel.

W ake wash 2

uses Kelvin sources together with relatively

A total of 3 papers were presented in this ses

simple methods and assumptions and is suit

Edward Dudson and Nigel Gee, Nigel Gee and

sion and accounted for about 4% of all pa

able both for monohulls and muttihulls. Fur

Associates Ltd, UK.

pers:

thermore, when applied to slender hulls, this

Title of paper/Author(s)

wash predictions with low computational ef

Investigation on Optimization Strategies
for the Hydrodynamic Design of Fast
Ferries.

The prediction of the characteristics of
ship generated near-field wash waves.

fort. An approach currently under develop

Stefan Harries and Claus Abt, TUB - Technical

ment (see Figures 7 and 8) is to link the Kelvin

University of Berlin, Institute of Land and Sea

A.F. Molland, P.A. Wilson, S.R. Turnock, D.J.

sources to an existing well proven panel code

Transportation, Germany.

Taunton and S. Chandraprabha, School of En

which will enable improved estimates of the

Federica Valdenazzi, CETENA, Italy.

gineering Sciences, Ship Science, University

source strengths to be made, together with

Umberto Vwiani, FINCANT1ERI - Cantieri Navali

of Southampton, UK.

an improved approach to the prediction of dy

ItaJtani S.p.A„ Italy.

Experimental and Theoretical Investiga
tion of Wake Wash.

namic sinkage and trim. Descriptions are giv

approach is shown to give very promising

Kourosh Koushan, Per Werenskiold and Rong

and the numerical methods being developed

Seakeeping Performance of High Speed
Catamaran Vessels in Head and Oblique
Waves.

Zhao, MARINTEK, Norway.

for modelling transom sterns, since transom

Dominic Hudson, Anthony Molland, W. Geraint

Jago Lawless FBM Babcock Marine, UK.

sterns are known to have a significant effect

Price and Pandeli Temarel, University of

Wash of Ships in Finite Water Depth.

on wavemaking resistance and wave wash

Southampton, UK.

Qinzheng Yang and Odd M. Faltinsen, Depart

and are generally sensitive to changes in the

en of investigations into the effects of trim

ment of Marine Hydrodynamics, NTNU, Nor

operational trim of the vessel. The results of

Seakeeping 2 (volume I)

way.

the numerical methods are compared with

A total of 3 papers were presented in this ses

Rong Zhao, MARINTEK, Norway.

the results of a number of experimental mod

sion and accounted for about 4% of all pa

el wave cut measurements (see Figure 9).

pers:

In their paper entitled ‘The prediction of the

The results look promising.
Title of paper/Author(s)

characteristics of ship generated near-field
wash waves", the authors, i.e. A.F. Molland,

Seakeeping 1

P.A. Wilson, S.R. Turnock, D.J. Taunton and

A total of 5 papers were presented in this ses

Rolling Dynamic in Planing and SemiPlaning Range.

S. Chandraprabha, give a description of an

sion and accounted for about 7% of all pa

Flavio Balsamo, Stefano Milanesi and Claudio

ongoing research programme concerning the

pers:

prediction of ship wash generated by high

Pensa, Dipartimento di Ingegneria, Navale,
Universita degli sudi di Napoli “Federico II",

speed displacement craft.They also include

Title of paper/Author(s)

Italy.

the results of experimental and numerical in
vestigations. The focus of the research has

The Effect of Bowshape on the Seakeep
ing Performance of a Fast Monohull.

Dynamic Stability and Roll Motion Model
ling of Multihulls.

been to estimate and identify numerically the

Alexander (J.A.) Keuning and Jakob Pinkster,

Alberto Francescutto and Antonio Cardo, Uni

characteristic content of the near-field wash

Delft University of Technology, The Nether

versity of Trieste, Italy.

waves, such as their transverse and divergent

lands.

wave components, for mono and multihull

Serge Toxopeus, MARIN, The Netherlands.

Vertical Motion Control of Twin-Hull Ves
sels Using Neural Optimal Control.

vessels and for different design and opera

Nonlinear Reliability Based Seakeeping
Performance of Naval Vessels.

Farhad Kenevissi, Mehmet Atlar and Ehsan

tional conditions including speed, trim and
shallow water. The numerically predicted

Wouter Pastoor, Ship Hydromechanics Labo

UK

wave content is described in a form suitable

ratory, Delft University of Technology, The

Mesbahi, University of Newcastle upon Tyne,

for input to wave propagation and transforma

Netherlands.

In their paper entitled "Vertical Motion Control

tion models. The initial numerical approach

Optimisation of the Seakeeping and Per
formance of a 40 Knot Pentamaran Con

of Twin-Hull Vessels Using Neural Optimal

has been to use thin ship theory. This theory

Figure 6. The yaw m oment a t 15 degrees angle o f heel for the three different
hull forms

Control” , the authors,

Farhad Kenevissi,

INPUT
S H IP S P E E D .
W A TER D EPTH
B R EA D T H

A

!

N E W SIN KAG E A TRIM

B O D Y PLA N

I

Mehmet Atlar and Ehsan Mesbahi, present a
j

I
1

^ULL O F F S E T S

j— -

novel Neural Optimal Controller (NOC) to rr>
prove the heave and pitch motion responses

,

PA N EL C O M
P A L IS U PAN

of a twirvhull vessel {SWATH) operating in reg
ular head seas. The design data of the Small

1

1

1
1

waterplane area twin hull vessel (SWATH) Is
^_ l

SO U R C E STREN O TH S

1
1
1
1

-I

shown in Table 2. A practical time domain
model is used to simulate the motion respons
es of the vessel in the presence of a pair of
actively controlled forward and aft fins. Initially

W A V E THEO RY

an OrHme Switching procedure is introduced
to govern a number of Linear Quadratic Regu
lator (LQR) optimal controllers, designed for
different operating conditions of the vessel, to
P R E S S U R E FO R C ES
M O M EN T8

improve the system robustness. Although the

] —H

on-line switching offered better robustness
and performance characteristics, in between

- c

SIN KAGE / TRIM
(C O M P A R E OLD )

switching operating points, it still remained
suboptimal. Therefore, an Artificial Neural

O UTPUT
W A V E PA TTERN
W A S H W A V E R E S IS T A N C E
SIN KAO E / TRIM

Network (ANN) controller was proposed as an
alternative. The ANN has been initially trained
to emulate the same level of control at a num

Figure 8. Outline o f overall approach

ber of design operating points and implement
ed on benchmark test vessel, SWATH6A, as a
NOC. The advantage of this novel application
is that the on-line switching procedure is no
longer required and more importantly, the
ANN has been capable of norviinear generali
sation to give a near optimal solution away
from the trained operating conditions. As
such the authors have demonstrates the nov
el application of a Neural Optimal Controller
r-1 233m
c a lcu la te d

measured j

(NOC) on a mutWiull vessel. The proposed
controller offers a good robustness and per
formance characteristics for a wide range of
wave

frequencies

and

different forward

speeds of the vessel (see Table 3). Pitch im
provement up to 58% have been noted and
K(m)

heave improvement up to 23%. Improve
ments in relative bow motion (RBM) are even

Figure 9. Comparison o f wave cuts (calculated and measured) for Wigly Hull

up to 60%. NOC has also the advantage of us
ing just the displacement states, heave and

Figure 10 (A). A conventional twin screw arrangement

pitch motions, which can be measured while
the LQR optimal controller and switching pro

Figure 10 (B). An unconventional twin screw arrangement with

cedure uses full state feedback.

staggered propeller planes with the propeller disks nearly
touching

Propulsion (volume II)
A total of 3 papers were presented in this ses

Figure 10 (C). A counter rotating propeller arrangement with

sion and accounted for about 4% of all pa

the forward propeller conventionally driven and the aft propel

pers:

ler driven by a downstream pod

Title of paper/Author<s)

Counter Rotating Propellers Without
Complex Shafting for a Fast Monohull
Ferry.
Eckhard Praefke and John Richards, Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt.
Jürgen Engelskirchen,

Blohm+Voss,

Ger

many.

Gaseous Fuels for Passenger Vessel Ap
plications.
Figure 11. Open water test setup of the contra rotating

Greg Cox, Kamira Holdings Pty Ltd, Australia.

propellers

Experimental Validation of the Calculat-

Table 1. Design data relating to the 80 (rucfc/40 kn o t/80 0 nm capacity fast vessel design concepts

ed Flow in a Waterjet Steering and Re
versing Unit
Gregory J. Seil, Rolls-Royce Hydrodynamic
Research Centre ■Rolls-Royce AB, Sweden.
In their paper entitled "Counter Rotating Pro
pellers Without Complex Shafting for a Fast
Monohull Ferry”, the authors, Eckhard Praefke
and John Richards from the Hamburgische
Schiflbau-Versuchsanstalt

describe

a

re

search project carried out in the year 1999 at
the German shipyard Blohm+Voss. This re
search was aimed at the further development
of their “Fast Monohull’' concept. It is intended
to apply this concept to cruise liners and RoRo ships sailing at over 30 knots. The work
was partially funded by the German govern
ment. Three different propulsion arrange
ments were proposed. Firstly, a conventional
twin screw arrangement (see Figure 10 (A)).

"Dim

DESCRIPTION

MONOHULL.'

catam aran-

SES

M ain P a rticulars

Length overall
Max. Breadth
Mam Garage Depth
Full Load Draught
Full Load Draught in SES mode operation
Full Load Displacement

(m)

M
M

166,00
137,00
27,00
32,00
11.00
7.75
5.55
4.40
Not applicable Not applicable
7400
7300

55,00
39,60
8,50
5,70
2,23
8500

P ro p u ls io n p la n t

Installed power
Number of engine rooms
Number of gas turbines
Number of water jets
Diameter of waterjet inlet duct
Service speed
Fuel consumption at service speed

H
H
[ml
[knots]

100
1
2
2
3.00
40

21.0

100
2

120*34

4
4
2,25
35
23.0

4*2
4

2
2,00
40
32.0

Cargo Deck A rrangem ent & E m barkin g/D isem barkin g F acilities

Number of Cargo Decks
Truck arrangement
Aft rampydoors
Internal garage ramps
Port facilities
Simultaneous deck loading operations
Turn of trucks in garage decks
Embarking/discharging time

2

2

1

42+38
3

80

Yes
Yes
No
45
0,015g
3,5

H
H

[min]

No
Yes
Yes
30

44*36
3
Yes
Yes
Yes
30

[nrns]
[knots]

0,03$
1.5

0.04g
3.0

il
il

H

1
1

Seakeeping data

Vertical acceleration at C.o.G.
Speed loss in waves

Secondly, an unconventional twin screw
arrangement with staggered propeller planes
(see Figure 10 (B)) with the propeller disks
nearly touching. Finally, thirdly, a counter ro
tating propeller arrangement (see Figure 10
(C)) with the forward propeller conventionally
driven and the aft propeller driven by a down

T a b le 2. M ain p a rtic u la rs o f the S W A T H vesse l alon g w ith fin data

{Dim]
(Long tons]
[m]
fm]
[m]

stream pod. HSVA (the Hamburg Ship Model
Basin) designed the hull lines for all three
arrangements and optimised these using CFD
methods prior to performing model tests. The
third arrangement was later investigated in
more detail. After the stock propeller tests
(See Figure 11), HSVA designed a pair of
counter rotating propellers (see Table 4) and

Displacement in still water
Lenqth at the waterline
Beam of each hull at the waterline
Hull spacinq between the centrelines
Draft at the midship
L.C.G Aft of F.P.
V.C.G. above base line
Radius of gyration for pitch

jm |
Im ]
[i,,j

L'"J.........

tested them in the towing tank as well as in

SWATH6A
2802,0
52,5
2,2
22,9
8,1
35.5
10,4
16,9

HYKAT (HSVA’s largest cavitation tunnel). It
was concluded by the authors that this propul
sion arrangement offers substantial savings in

m ÊÊtÊÊÊÊm

power without generating unduly high vibra
tion excitation levels but that more research
must be done in the future on this topic to
clarify certain aspects thereof.
This article will be continued in one of the next

Table 4. Final design data of the
contra rotating propellers

editions of Schip en Werf de Zee.

*lr. Jakob Pinkster FRINA
Ship Hydromechanics Laboratory
Delft University of Technology
The Netherlands

Diameter
No.of blades
Mean Pitch/diameter ratio/D
Expanded blade area ratio
Total skew
Hub diameter ratio
Section profile type

[Dim]

Fwd Propeller

Aft Propeller

[m]

6
4
1,3208
0,8089
35
0,3
NACA a=0,8

5
4
1,5179
0,75
35
0,3
NACA 16 (mod)

H
H
H
[Degrees]
H
H

Parameters for
V=28knots
Heave improvement (%)

to = 0.20rad/s

a>= 0.25rad/s

co= 0.30 rad/s

4.01

3.82

6.34

Pitch improvement (% )

39.93

41.23

42.35

RBM improvement (% )

45.08

46.12

46.58

Max. fwd-fins angle ( ° )

1.36

1.13

0.60

Max. fwd-fins rates ( °/s )

0.23

0.41

0.27

Max. aft-fins angle ( ®)

4.03

2.89

3.75

Max. aft-fins rates ( °/s )

0.68

0.70

0.77

a>= 0.34rad/s

00= 0.40rad/s

C0= 0.47 rad/s

Heave improvement (%)

5.78

12.20

19.13

Pitch improvement (% )

32.02

35.64

55.75

RBM improvement (% )

34.57

37.69

58.92

Max. fwd-fins angle ( ° )

0.55

0.92

0.44

Max. fwd-fins rates ( °/s )

0.35

0.43

0.28

Max. aft-fins angle ( ° )

4.43

5.56

5.13

Max. aft-fins rates ( °/s )

1.27

1.28

2.09

(0= 0.50rad/s

co = 0.55 rad/s

co= 0.60rad/s

Heave improvement (%)

22.26

24.40

14.93

Pitch improvement (% )

57.78

40.80

15.47

RBM improvement (% )

60.19

41.32

15.48

Max. fwd-fins angle ( ° )

0.47

0.59

0.51

Max. fwd-fins rates ( °/s )

0.23

0.29

0.41

Max. aft-fins angle ( ° )

4.53

5.25

5.64

Max. aft-fins rates ( °/s )

2.48

3.62

4.36

Parameters for
V=28knots

Parameters for
V=28knots

Scheepsonderhoud

C O T B.V.

Chloriden tijdens droog dokking
In een artikel van het COT over poriën in ballastcoatings (uitgave december 2001) waarbij het duidelijk was dat de oorzaak
van de verftechnische schade mede is veroorzaakt door de aanwezigheid van poriën (gaatjes) in het coatingsysteem, was
ook aangegeven dat de stalen ondergrond teveel' chloriden bevatte. Deze opmerking was voor een aantal aandachtige le
zers aanleiding om contact op te nemen met het COT met de vraag: Wat moet ik doen om de ondergrond zo te behandelen
dat de chloriden niet meer aanwezig zijn?. In dit eerste artikel schenken we aandacht aan de meest voor de hand liggende
voorbehandelingen. Deel twee zal gaan over de hoeveelheid chloriden op het te conserveren oppervlak.
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De voorbehandelingen van de scheepshuid

beeldingen en een beschrijving. De laatste

de juiste reimgingsgraad Sa 2 of hoger. Ge
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Aanbeveling

dig).

nisch belaste plaatsen.

pe coating (toetsing in de praktijk is nog no
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2. Keuze voorbehandeling

Zoals uiteengezet onder voor behandelings
Peter van der Spoel, Afd. Metaal Bescherming
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world market:

tion please contact Mr Jan Calvert at

aan een stroomtransforma-

•

Unique hydrostatic valve which pro

Hammar

tor met een secundaire

tects the automatic inflation system.

Mr Scott Swanby at Sospenders

stroomwaarde van 1 A of

No activation in rain, spray, splash or

(sswanby@sospenders.com)

van 5 A. Het relaistype

(info@cmhammar.com)

or

7SJ46 heeft een aansluiting

humidity.

voor een externe voeding
met alle gangbare wissel- of

M ega-L in e in d u striële sch o k d em p ers
van W eform a m et en o rm e en ergieop n am eca p a citeit

gelijkspanningswaarden.
Met een combinatie van de
ze twee uitvoeringen van de
Siprotec easy is een dualSiemens heeft voor gebruik in midden-

powered beveiliging te realiseren.

Met de Mega-Line presenteert Pneu/tec

bereikt, zodat ook zijdelingse krachten tot

B.V. een compleet nieuwe serie industrië

5° (afhankelijk van de slaglengte) pro

spanningsinstallaties de “Siprotec easy"

Bij de digitale verwerking van de geme

le stootdempers van Weforma. Net als

bleemloos opgevangen worden. Alle mo

ontwikkeld. Dit elektronische relais is de

ten waarden wordt de invloed van hoog

de andere stootdempers binnen het pro

dellen hebben een gesloten cilinderbo-

ideale vervanger van elektromechani

frequente spanningen en transiente ge

gramma van deze Duitse fabrikant betreft

dem en een geïntegreerde vaste aanslag.

sche beveiligmgsrelais. De Siprotec easy

lijkstroomcomponenten vnjwel volledig

het ook hier hydraulische constructie«te

De staten aanslagkap kan desgewenst

is heel voordelig en door zijn compacte

onderdrukt. De Siprotec easy heeft een

menten die werken volgens het verdnn-

met een Vulkolan dop uitgerust worden.

uitvoering geschikt om zowel in bestaan

meetgedrag waardoor dit relais uitste

gingsprincipe. De nieuwe typen onder

De flexibel gemonteerde zuiger is gehard

de als in nieuwe installaties te worden

kend is te gebruiken in combinatie met

scheiden zich daarbii vooral door de

en voorzien van eer aluminiunVtitanium-

toegepast. Door de zetfverklarende be

conventionele etektromechanisch wer

aanzienli)k grotere energieopnamecapa-

coating. Mede hierdoor zijn de loopeigen-

diening is het relais eenvoudig in bedrijf

kende relais. De toegepaste schakeling

citeit; bij gehjkbliivende afmetingen zou

schappen optimaal en wordt een lange le

te stellen.

van de Siprotec easy controleert voort

met de nieuwe dempers een capaciteits

vensduur bereikt. Voor een snelle en

De Siprotec easy is ontwikkeld voor een

gemakkelijke montage is de buitenzijde

voudige

zijn. Dit is te danken aan het toegepaste
Helix-principe, waarbij een in de behuizing

toename tot maar liefst 300% haalbaar

beveiligingstoepassingen

bij

durend zelf of de functies van de hard- en
software correct verlopen.

van de cifcnderwand over de volle lengte

middenspanningsinstallatoes

met voe

Het innovatieve karakter van de Siprotec

van schroefdraad en steeksleuteh/erstel-

ding van één zijde. Het relais heeft een

easy blijkt ook uit de uitvoering. Het re

vlakken voorzien.

tweetraps beveiligingsfunctie specifiek

lais is zo compact dat het ook in be

Informatie:

voor overstroombeveiliging van distribu-

staande panelen is onder te brengen. De

Pneivtec B.V., Postbus 416, 2130 AK

tiekabels en -lijnen en voor transforma-

uitvoenng is spatwaterdicht en boven

buis geperst, waarbij de spiraal het moge

Hoofddorp.

torbeveiliging. De functionaliteit omvat

dien geschikt voor schakelpanelen waar

lijk maakt deze bonngen door verdraaiing

Tel: 023.5699060, fax: 023.5632465,

een stroomafhanketijke uitschakeling in

condensatie van vocht met is uitgeslo

simpelweg geheel of gedeeltelijk te ope

email: verkoop@pneutec.nl,

combinatie met een tijdsafhankelijke uit

ten. De montage door klikken op DINrail

nen en te sluiten. Door deze constructie

internet: www.pneutec.nl

schakeling die onafhankelijk van de

of vastschroeven op een montageplaat

geïntegreerde spiraal wordt toegepast.
De olie wordt bi| het indrukken van de zugerstang door de bonngen van de druk-

vervalt de tot nog toe gebruikelijke mstethuls met mstelschroef, wat een forse ver
groting van het volume en de energieopname oplevert.
Bij de MegaLine industnele stootdempers
wordt de dempingswijze (instelbaar, zelfirv
stellend) uitsluitend nog bepaald door de
verschillende reduceerbonngen. Een veer
zorgt ervoor dat de zuiger snel in zijn uit
gangspositie terugkomt. Doordat de ge
harde drukbuis tegen de buitenwand aan
ligt, wordt een extreme lange geleiding

is heel eenvoudig. Ook de inbedrijfstelling is gemakkelijk uit te voeren met be
hulp van dip-schakelaars. Het relais om
vat alle componenten voor bediening en
weergave van de instellingen. Doordat
het relais geen batterij heeft, is de Sipro
tec easy geheel onderhoudsvrij.
Informatie:
Divisie Energie & Logistiek, afd. Energie
verdeling, Ruud Donker.
Tel: 070.3333571,
email: ruud.donker@siemens.nl

V loeistofn iveau sch ak elaar
laars die volgens dit pnncipe

Nieuwe C D -R O M voor selectie
van m otor en reductoren

werken, is het spanningsverschil

Uit het overzicht van

tussen de voeler en het huis van

modellen en uitvoe

de Silver Bullet afwisselend posi

ringen kan de ge

tief en negatief. Daardoor is de

bruiker een type se

voeler veel minder aan corrosie

lecteren waarna met

onderhevig en wordt een bijzon

één muisklik alle re

der lange levensduur gegaran

levante

gegevens

deerd.

worden

gegeven,

De Silver Bullet is bestand tegen

Hiertoe

behoren

temperaturen tussen -40 en

koppel, vermogen,

+125°C en dankzij de kerami

toerental, in- en uit
gaande as, bouw

sche afdichting van de voeler te
Euronorm Aandrijftechniek brengt onder

grootte en opties en accessoires. De ge

elektronica van de Silver Bullet

de naam CAT4CAD een nieuwe CD ROM

gevens kunnen samen met een twee- of

is volledig ingegoten waardoor

voor selectie van motoren, wormwiel-,

driedimensionale tekening worden ge

de schakelaar goed bestand is

haakse, kegelwiel- en vlakke reductoren

print dan wel rechtstreeks worden opge

De nieuwe Silver Bullet vloeistof nrveau-

tegen schokken en trillingen. Die elektro

alsmede reductoren voor voet- of flens

nomen in een CAD-programma.

schakelaar van Gems Sensors beschikt

nica is bovendien voorzien van een ver

montage en reductoren in opsteekuit-

De gekozen producten kunnen ook in

over een aantal bijzondere eigenschap

traging van 5 seconde (±2 sec.) die er

voering van het fabrikaat Watt.

een virtuele boodschappenwagen wor

pen die dit instrument bij uitstek geschikt

voor zorgt dat de schakelaar ook kan

De nieuwe CD ROM, die een compleet en

den geplaatst. De gebruiker heeft daar

maken voor vrijwel elke toepassing waar

worden toegepast in onrustige vloeistof

duidelijk overzicht geeft van het leve

mee de mogelijkheid om na afronding

bij het niveau van geleidende vloeistoffen

fen.

ringsprogramma, dient als hulpmiddel

van de productselectie automatisch een

in metalen en kunststof vaten of tanks

De Silver Bullet vloeistof niveauschake-

voor engineers bij de keuze voor een

email te laten aanmaken, waarmee de

moet worden gedetecteerd.

laar is naar keuze beschikbaar met een

aandrijving. Deze kunnen nu op basis van

bestelling direct kan worden verzonden.

De Silver Bullet vloeistof mveauschake-

transistor uitgang of een 0/5 Volt uit

een zelf gekozen selectiecriterium een

Informatie:

laar heeft geen bewegende delen. De

gang.

totaal overzicht van alle beschikbare mo

Euronorm Aandrijftechniek Postbus 178,

vloeistof wordt gedetecteerd door een

Voor meer informatie neemt u contact

dellen en uitvoeringen gepresenteerd

7200 AD). Zutphen.

spanningsverschil tussen de voeler en

op met de heer Laurens Spijkers,

krijgen. Waar nodig biedt de CD ROM ti|-

Tel: 0575.599700, fax: 0575.599701,

het huis van de schakelaar. In tegenstel

Doedijns B.V., Waddinxveen.

dens de selectie ondersteuning aan de

email: sales@euronorm.nl,

ling tot de meeste andere niveauschake-

Tel: 0182.302888.

hand van diverse helpfuncties.

website: hhtp://Www.euronorm.nl

gen drukken tot 170 bar. De

Logic Vision komt met nieuwe Shipyardmodule
De eerste

opdracht is al

binnen:

Scheepswerf Metz uit Urk heeft als eer

Binnen de maritieme wereld is Logic Vi

een nieuwe uitgave van haar Shipyardmo-

den aangepast door de layout van scher

sion zeker geen onbekende. Al sinds

dule ontwikkeld die speciaal is gemaakt

men te wijzigen, extra velden toe te voe

ste gekozen voor deze oplossing om
haar bestaande systemen te vervangen.

1992 richt het bedrijf zich op het ontwikke

voor scheepswerven (reparatie en nieuw

gen en gebruikersspecifieke menu's te

len, verkopen en implementeren van bran-

bouw). Alle kennis & ervanng van de afge

creëren.

cheoplossingen voor deze sector. De af

lopen jaren is ondergebracht in de nieuwe

Alle noodzakelijke onderdelen om het pri

gelopen jaren heeft het succesvol vele

module.

maire proces binnen een scheepswerf

Logic Vision B.V., Postbus 187, 2800

werven,

De kracht van de oplossing is de uitgebrei-

aan te sturen en te ondersteunen zi|n aan

AD Gouda.

ciers en aanverwanten geautomatiseerd.

de en branchespecifieke functionaliteit in

wezig in deze module. Van calculatie tot

Tel: 0182.399844, fax: 0182.399845,

Op basis van de succesvolle Naviskm At-

combinatie met blijvende flexibiliteit. Het

facturatie. Alles geïntegreerd in één oplos

http://www.logicvision.nl;

tain ERP-software heeft Logic Vision nu

ontwerp kan binnen enkele minuten wor

sing.

irrfo@ogicvision.ni
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machinefabrieken,

toeleveran

ieuwe u itg a v e n

•

Nieuw Algemeen Informatieblad per

Voor meer informatie:

•

betonning voor Westerschelde,

atlas; dit is een compilatie van het

D ienst der H ydrografie
van de K oninklijke M arine

Voordelta en Waddenzee;

source diagram (verwerkte

De gehele serie Hydrografische kaarten is
inmiddels verkrijgbaar bij de bekende

Bathymetrische gegevens), aanvul

verkoopadressen.

lende kaartnoten en waarschuwin
gen;

(Zie hiervoor www.hydro.nl, de Producbn•

Vernieuwde topografie en verbeter

Grote wijzigingen in bathymetrie en

•

Nieuw overzichtsblad
Hydrografische kaart 1801.1;

•

Bijgewerkt t/m weekuitgave
4/2002 van de Berichten aan

De Dienst der Hydrografie vraagt uw

formatiefolder of de Catalogus van de

aandacht voor de Hydrografische kaar

Dienst der Hydrografie).

de geometrische kwaliteit van het

ten voor kust- en binnenwateren, editie

De volgende wijzigingen to.v. de vorige

zuidelijk Deltagebied (1803,1805,

De prijs per Hydrografische kaart be

2002 .

editie zijn relevant:

1807 en 1809);

draagt € 22,50.

Zeevarenden.

Maritime Search
Informatierubriek in
Schip en Werf de Zee
Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische professionals in de
scheepvaart. Dit maritieme vakblad bereikt iedere maand meer dan 5000 betalende abonnees, waaronder vele
'beslissers' in de scheepvaartsector zoals de leden van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaart
gebied - NVTS.
De nieuwe rubriek Maritime Search is dan ook de manier om deze professionals over uw product of specialisme
te informeren. Maritime Search geeft maandelijks een overzicht van het aanbod, onder door u zelf gekozen tref
woorden. Zo maakt u, voor maar € 23,- per uitgave, de search naar uw bedrijf een stuk eenvoudiger!

Maritime Search biedt u de mogelijkheid uw bedrijf en specialismen te vermelden in Schip en Werf de Zee.
Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de
bestaande rubrieken.

Ondergetekende

:

Firma

:

Adres

Postcode

Plaats

:

Contactpersoon
Telefoon

:

Fax

:

E-mail

:

Verzoekt te plaatsen per: ......../ .........../ 2002,
maximaal 6 regels per plaatsing gedurende 11 opeenvolgende uitgaven.
ü vermelding in Maritime Search: € 23,- per rubrieksvermelding, per uitgave
□ inclusief logo: € 46,- (materiaal bijsluiten s.v.p.)
Onder de rubrieken:
1.
2.
3.
Datum

:

Handtcïkening

:

In gefrankeerde envelop sturen aan: Buro Jet B.V. • Postbus 1890 • 2280 DW RIJSWIJK
Tel. 070-399 00 00 • Fax 070-390 24 88 (faxen mag ook)

V

e r e n ig in g snieuw 4
was 78 jaar en ruim 40 jaar lid van onze

nal, intermodale handel);

H otelaccom m odatie

Technologie voor ontwerp en pro

SanGermano * * * *

ductie;

2-persoons 125

4.

Hydrodynamica (weerstand,zee

1-persoons 80

5.

Veiligheid (regelgeving, comfort,

Gabbiano ***

verkeersregeling op zee);

2-persoons 70

voor het JUNIOR LIDMAATSCHAP

Bouwstructuren (belasting, sterkte,

1-persoons 60

S. van der Sluis

3.

Vereniging

Ballotage

waardigheid, manoeuvreren);

6.

Student Maritieme Techniek TUOELFT

materialen);
7.
Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied

8.

Voorgesteld en gepasseerd

Gaardedreef 32,

Voortstuwing (motoren, voortstu-

CalaMoresca ** *

wers, waterjets);

2-persoons 80

2723 AH Z0ETERMEER.

Automatisering en besturingsrege-

1-persoons 50

Voorgesteld door G.W. Jacobse
Afdeling Rotterdam

ling.
Alle prijzen in € , ontbijt inbegrepen.

Voorgesteld en gepasseerd

Royal Netherlands Society
of Marine Technology

“H S M V 6th Symposium
on H igh Speed M arine
Vehicles” en "W E M T
2001 C on feren ce”

csia

E3D
2002 CONFERENCE

Napels 18-20 september 2002
Gedurende het Symposium zullen de re
sultaten van onderzoek in geavanceerde
technologieën voor dit onderwerp en de

C

6 '“ S y m p o s iu m on
Hig h S p e e d
M a r in e V e h ic l e s —
Nap** 18-20Mprxntwr 2002

Second Announcement
a nd
Kay Date Change

'Hotel booking forms’, 'Conference regis

voor het GEWOON LIDMAATSCHAP

tration forms’ en alfe andere informatie

K. Beuckens

verkrijgbaar via internet:

Medewerker-Volhardmg Group Foxhol

www.din.unina.it/lismv/conference.htm.

Diephuisstraat 1 A,

of via het secretariaat van de KNVTS in

9714 GS GRONINGEN.

Rotterdam.

Voorgesteld door R.J. Steenbergen
Afdeling Noord

Naast het interessante onderwerp van
de conferentie, biedt Napels met de om

H.W. Brat

geving een uitstekende gelegenheid om

Project Manager-Verolme Botlek

te genieten van de overblijfselen van de

Rozenburg

oude Europese geschiedenis en de

Rozenstraat 107,

fraaie natuur. Deelname aan deze confe

2565 SK 's-GRAVENHAGE.

tieme industrie worden gepresenteerd.

rentie wordt de leden van de KNVTS dan

Voorgesteld door H, Linssen

Naast het Symposium wordt een ten

ook van harte aanbevolen.

Afdeling Rotterdam

In M em oriam

B.F. Brouwer

toepassing van de uitkomsten in de mari

toonstelling georganiseerd waar techrasche ontwikkelingen worden getoond

Leraar R.O.C.Zeeland

voor hen die zich daarvoor interesseren.
C. van Osnabrugge

Zuiderzeestraat4l,

Het Symposium is tevens de 'Conferen

Op 25 februari is te Amsterdam overle

4388 GP 00ST-S0UBURG

ce of the West European Confederation

den de heer C. van Osnabrugge, ouckJi-

Voorgesteld door G.K. Brouwer
Afdeling Zeeland

Organising Committee

recteur Technisch Bureau Van Rijn B V.

(WEMT). Deze Conference geeft de gele

A. Campanile; U. Marchese; F. Del Bene;

te Rotterdam. De heer Van Osnabrugge

genheid aan de leden van deze verenigin

G. Morace; A. Fiorentino; C. Stagnaro; S.

was 74 jaar en ruim 33 jaar lid van de

J.P. Burger

gen in Finland, Frankrijk, Griekenland, Ita

Lauro.

KNVTS.

Directeur K.N.V.T.S.-Rotterdam

en het Verenigd Koninkrijk om samen te

Executive Committee

G.P. Stapel

2587WH's£RAVENHAGE.

komen.

E. Fasano; G. Festinese; C. Pensa

Te Spaarndam is op 28 februari overle

Voorgesteld S. Hengst

den de heer G.P. Stapel. De heer Stapel

Afdeling Rotterdam

Napels is het tehuis voor twee belangrij

Kosten voor registratie

ke academische instituten - DiparUmento

De registratiekosten bedragen € 400.

di Ingegneria Navale of Federico II Univer-

Hierbij zijn inbegrepen de toegang tot de

of

Marrtime

Technology

Societies'

lië, Nederland, Poten, Portugal, Spanje

Palaceplem 107,

sity en de “Universita degli Studi Parthe-

conferentie, een exemplaar van de pro

nope” Het is tevens een van de belang

ceedings, verfrissingen en lunches gedu

rijkste Italiaanse havens van waaruit vele

rende de conferentie, conference dinner

last ferry services' de verbindingen met

en deelname aan het sociale programma.

de nabijgelegen eilanden en andere me

De kosten voor een ‘accompanying pers

diterrane havens onderhouden.

on' zijn € 150. Hiervoor hebben zij toe

Bezoek bij het surfen altijd: mvw.knvts.nl!

gang tot het conference dinner en deel
Belangrijke onderwerpen tijdens het
Symposium
1.

Snel verkeer op zee (transport en
economie, passagiers en goede
ren;

2.

Havenfaciliteiten (passagierstermi-

name aan het sociale programma.
’

VKMn

C\

op <j«

van 4« «MVT«

m#» ki'« )/.« !*)*'!

K.J. Deutekom

J.A. Keuning

E.Veth

Voorgesteld en gepasseerd voor

Rosenburglaan 339,

Universitair Hoofddocent-TU Delft

Adjunct Directeur Veth Motoren

het BELANGSTELLEND

4386 GZ VLSSINGEN.

Groenstraat 7,

Papendrecht

LIDMAATSCHAP

4797 BA WILLEMSTAD.

Postbus 53,

C. Bustraan

J.H. van den Elshout

Voorgesteld door H. Boonstra

3350 AB PAPENDRECHT.

HoisVTransport Manager Nederex

Directeur-van Pelt Rotterdam

Afdeling Rotterdam

Voorgesteld door W. de Jong

Curaçao

Baljuw 6,

Afdeling Rotterdam

Kaya Arana 75, Curaçao (Ned.Antifen)

KA. Kik

4285 TE W0UDRICHEM.

Voorgesteld door J.M. Kooiman

Voorgesteld door J. Touw

Directeur/Eigenaar AMPSDelft

B.A. de Vries

Afdeling Rotterdam

Hospesin 38,

Project Engineer Damen Shipyards

2015 GK HAARLEM.

Gorinchem

J.M. Faber

Voorgesteld door J.M. Veltman

Nortierstraat 1,

Snipweg 24, Curaçao (Ned.Antillen)

Marketing Manager De Merwede BV

Afdeling Rotterdam

4163 LL OOSTERWIJK.

Voorgesteld door R.J. Schoester

Voorgestek) door J. van der Velde

Afdeling Ned.Antillen

Houtenend 5,

J. Ravestein

Afdeling Rotterdam

3317 MK DORDRECHT.

Directeur R.C.P. BV. Dodewaard

Hardi nxveld-Giessendam

Voorgesteld door J.P. Burger

Lagecampseweg 6,

Afdeling Rotterdam

4051 CW DODEWAARD.

Afdeling Ned .Antillen
G. Schriel

Voorgesteld door S. van der Veen
Afdeling Rotterdam

Wij zoeken:

eenScheepsbouwkundig Ontwerper
een Rekenkundig Medewerker

Kijk op:

www.conoship.com

Werktuigkundige problemen?

« a l =
S tudiebureau

25 jaar ervaring
duizenden problemen opgelost

delta marine engineering nv
E n g in e e rin g ♦ P lan nin g ♦ B erek en in g en

werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud
meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen,
vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis
conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV
torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
metaalkundig onderzoek

W ij besch ik ken o v e r v o lg en d e co m p u te rsy ste m e n :

A u t o c a d , M ic ro s ta tü o n , N u p a s e n C a d m a t ic .

dm e nv: K apelanielaan 13 D 9140 Temse - B
Tel; +32/3/710.58.19 Fax: +32/3/710.58.11
E-mail: info(a)dme. be
Web: http://www.dme.be
-

K o n in k lijk e M a rin e I D i e n s t d e r H y d r o g r a f i e
U itg e ve r van zeekaarten en
h yd ro g ra fisch e p u b lica tie s

Techno Fysica bv

Postbus 351
2990 AJ Barendrecht
tel
0180-620211
fax
0180-620705
internet www.technofysica.nl

m

(07 0 ) 3162801

now understand more about e-corr>

ships and enables new ones. The im

SeaQuipment. which now has over 400

merce and accept the inevitable role of

pressive results in other ncKistnes with

European members.

IT and e-commerce. It is no longer a

similar complexities from e-procurement

question of if, but when. The maior driver

and esourcing cannot be ignored.

Shipyard* cbange.com

by mr. J.R, Kuehmayer: Chairman of MIF

towards e-commerce in the maritime

Products »id services approved by

Aukra Industrier, Brattvaag skips verft,

Working Group on E-business in the mar

community is the continuous pressure m

Classification Societies add a different

Langsten Slip & Batbyggeri, Siviknes

itime industry

shipping to reduce overheads and costs

momentum

equation.

Verft, Aker Finnyards and Aker MTW
have started the implementation of

E xcerp t o f the docum ent
"M aritim e E-com m erce Trends”

into

the

to stay competitive. The nature of ship

Nevertheless the impact of ecommerce

History

ping is to operate in an open and very

on the maritime industry will be signifi

ShipyardXchange, a new eprocurement

The maritime ecommerce industry start

competitive market and the use of e

cant.

portal developed particularly for the ship

ed in late 1999 at the very end of the in

commerce with the inherent feature of

There are many e-procurement market

building industry. ShipyardXchange has

ternet boom, following the rapid rise in

near perfect information will be very use

places for equipment, parts, supplies

finished the pilot by the end of 2001 af

business to business startups of other in

ful to establish more efficient markets.

and services in different European coun

ter it had reached a critical mass with 8

dustries. In a typical shipping entrepre

We can expect ecommerce to be “e” for

tries. However there are only a few e p ro

yards and more than 100 suppliers. New

neurial style, numerous shipping and re

“educated commerce" moving into an

curement portals on the market which

yards like Odense Staalskibsvaerft or

lated companies were spearheading

era of greater creativity in an environ

were developed particularly f a the ship

Aker Maritime have joined this procure

and/or sponsoring probably over 70 dot

ment of constantly increasing trust and

building industry.

ment portal developed by and for the

coms, each approaching maritime e

gradually going for a change.
E-euroship.com

for this e-marketplace originates from

commerce in almost every way imagin

shipbuilding industry. The original idea

able. Huge amounts of money were

Present situation

Six European shipyards have launched a

Brattvaag skipsverft. Major stakeholders

committed by venture capitalists and in

Maritime ecommerce can be grouped

common internet portal which will be op

in the company are Aker Yards, Aker

dustry players alike. They covered infor

as follows:

erating by next spring in a “showroom”

RGI, Sener SA, Ementor and Marintek,

mation,

procurement,

chartering,

• e-bunkers, Ocean Connect,

form.

bunkers, logistics, cargo management,

Bunkerworld.

I'Atiantique, HDW, IZAR, Meyer Werft and

Trttxm.com

communications,

• echartering, Level Seas, Baltic

Kvaerner Masayards have been working

Tribon Solutions offers an e-market place

coms, each from a different angle, start

Exchange, Strategic, Axsmarine,

together on procurement policy some

for maritime equipment and compo

ed marketing their e-business solutions

Shipforum, Ship IQ.

time. The portal project has been

nents, targeting shipyards, marine equip

the majority of them before their prod

• e-logistics, Cargo Smart, INT-

launched under the aegis of the Brussels

ment suppliers and shipowners in Asia,

ucts were ready with a bunch of unrealis

TRA, GoCargo, Bridge Point, GT

based

European yards cooperation

Australia, Europe, North and South

tic expectations. The resulting hype ere

Nexus, Optimum Logistics.

group EUROYARDS, but until now the

America. This integrated design and in

portal does not work due to major

formation system is exclusively tailored

etc.

Maritime

dot

ated confusion, scepticism, and even

Fincantieri,

Chantiers

de

fear. A revolution seemed to have start

Maritime e-procurement provides a com

changes and modifications. E-Euroship

for the shipbuilding and offshore indus

ed and it looked as if shipping had finally

prehensive solution especially for the

has an initial budget of approximately 1

tries and originates from the computer

woken up not just to the internet but to in

small and medium size enterprises along

million EURO. Cap Gemini Ernst & Young

system of Kockums of Sweden once a

formation technology as a whole. By

the supply chain from raw material to a

have been appointed project consul

work) leading shipbuilder, Tribon.com

November 2000 there were some 30 e

ship over the entire life cycle. It could

tants, while information technology re

makes suppliers’ products accessible to

chartering sites, 4 eèunker sites, 12 e-

quite well provide the tools to find “hid

quirements have been entrusted to the

all the shipdesigners and procurement

procurement sites, 20 container booking

den value’ in time and money in buying

Italian company S1A. E-Euroship claims to

people in the world involved in specifying

and related sites, not to count the marine

and selling transactions and make the

be a project in the spirit of the European

components.

information and shipping sites. When the

stores and spares market more efficient.

movement.

process is centered around a unique

IT bubble burst in spring 2000 the ship

Maritime e-procurement addresses the

ping dotcoms experienced heavy tur

procurement process as well as sourc

SeaQuipment.com

tains standardised data about suppliers'

moil. Some portals did not meet the in

ing management.

The Netherlands' Shipbuilding Industry

products.

dustry’s needs, some had a market and

70 percent of shipmanagers in the world

Association (VNSI) has been successfully

no product, some had a product and no

carry on procurement through manual

supporting the project of a database as

market, and even those who had a mar

process, the remaining 30 percent are

a first step towards a genuine eprocure

ket and a product had to learn that adop

automated or semi-automated. They

ment

tion was not as swift as all had expected.

have acquired off-the-shelf software sys

ShipyardXchange.com in the North of

A brutal reality had completely changed

tems or have developed irehouse ship-

Europe and eeuroship.com in the south

the landscape in less than two years!

management systems for procurement

the clever Dutchmen had no other after

Capital became tight, the internet bloom

and related ship management process

native than to go for their own emarket

was gone and many companies decided

es. But the improved process efficiency

place with the hope to get the Germans

to shelve their efforts, close or consoli

is only a relatively small part of eprocure

on board. VSM the German Shipbuilding

date.

ment - the importance and potential sav

and Ocean Industries Association have

But that past also had a positive and

ings from improved sourcing is not yet

joined SeaQuipment in order to develop

The

tribon.com

sales

Global Component Database, which con

portal.

Squeezed

in

by

meaningful impact on the shipping indus

accepted on the whote as they hold on to

this system into a European database for

try. Maritime

their very select suppliers and fear a

shipbuilders, shipowners and maritime

ecommerce was no longer a revolution,

breakdown of relationships.

suppliers. Recently the Association of

it was turning into evolution. Companies

E-procurement improves old relation

Polish Maritime Industries (APMI) joined

(Lees verder op pagna 57)
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NEDERLAND

Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie

Gebr. A kerboom B.V.

S cheepsw erf De Hoop Lobith B V.

S cheepsw erf V isser B V.

W erf A lblasserdam B.V.

W e rf 'De H o o p ’ (S chiedam ) B.V.

V laardingen O ost Scheepsrep. B.V.

S cheepsw erf ‘t A m b a ch t B.V.

IHC Delta Shipyard B.V.

S cheepsw erf Vooruit B.V.

A m els H olland B.V,

IHC Holland N.V.

V O S TA LM G B.V.

A m els schelde B.V.

IHC H olland D redgers

S cheepsw erf v/d W erff en V isser

Barkm eijer S troobos B.V.

IHC Holland B eaver Dredgers

D. van de W etering B.V.

Bodew es B innenvaart B .V

IHC Holland Parts & Services

A ntw erp Shiprepair N V.

B odew es’ S cheepsw erven B.V

S cheepsw erf De Kaap B V

Bodew es V o lh a rd in g ’ Foxhol B.V,

Gebr. Kooim an B.V.

Scheeps- en Jachtw erf L.J Boer B.V.

D o kbedrijf Luyt B.V.

G e a s s o c ie e rd e feden

Breko N ieuw bouw en R eparatie B.V.

S cheepsw erf ‘M aa sb ra ch t’ N.V.

A LB C O N B.V.

Van Brink Shipyard B.V.

S cheepsw erf M aaskant Bruinisse

Borand B.V.

S cheepsw erf v/h C. Buitendijk B.V.

S ch e e p sw e rf M aaskant Stellendam

Bucom ar

Gebr, Buijs Scheepsbouw B.V.

M erw ede S hipyard B.V.

C enter line

S cheepsw erf Bijlsm a B V.

S cheepsw erf M etz B.V.

Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V.

S cheepsw erf Bijlsm a Lem m er B.V.

N ederlof S cheepsbouw B.V,

Econosto Nederland B.V.

C entral Industry G roup N .V

N iehuis & Van den Berg B V,

Edaircon

C onoship International B.V.

S cheepsreparatie H. Niessen B.V.

FNV Bondgenoten

Dam en Shipyards Bergum

K oninklijke Niestern S ander B.V.

IH D A S h ip b uilding Service

Dam en Shipyards G roup

N um eriek C entrum G roningen B.V.

INCAT B.V.

Dam en S hipyards G orinchem

O ceanco S hipyards (A lblasserdam )

S cheepsbouw kundig B ureau □

Dam en Shipyards Hardinxveld

O ranjew erf Scheepsreparatie B.V.

Herm an Jansen B.V.

Dam en Shipyards H oogezand

P adm os B ruinisse B.V.

D irectie M aterieel Koninklijke M arine

S cheepsw erf K. D am en B.V,

P adm os S tellendam B.V.

afdeling m aritiem e techniek

Joh. van D uijvendijk B.V.

S ch e e p sw e rf Pattje B.V.

M AR IN

D UM AC O N B.V

S ch e e p sw e rf Peters B.V.

M arin Ship m anagem ent B.V.

E ngelaer Scheepsbouw B.V.

PS l Pijpleidingen

M asterShip

S cheepsw erf Ferus Sm it B.V.

R otterdam United D ockyard B.V.

Navingo B.V

Frisian S hipyard W elgelegen B.V.

K oninklijke S chelde G roep B.V.

NESEC S cheepsfïnancieringen

S cheepsw erf G eertm an B.V.

S chelde M arinebouw B.V.

Struik & Ham erslag B.V.

S cheepsw erf ’G elria’ B V.

S cheldepoort B.V. R eparatiew erf

Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V.

van der G iessen-de N oord N V.

H e llin g b e d rijf Scheveningen B V.

V u yk Engineering R otterdam B.V.

van d e r G iessen-de N oord Shipb div.

Schram & Van Beek B.V.

S cheepsbouw kundig bureau Zeem an

S ch e e p sw e rf G rave’ B.V.

S cheepsw erf De S chroef B.V.

Scheepsbouw De G reuns B.V.

Serdijn S h ip re p air B V.

Van G reve n ste in ’s S cheepsw erf B.V.

Shipdock A m sterdam B.V.

VNSI

De G root N ijkerk B.V.

S cheepsw erf Slob B.V.

Boerhaavelaan 40

S ch e e p sw e rf H arlingen B V.

Texdok B.V.

Postbus 138

S ch e e p sw e rf H oebée B.V.

Tille S cheepsbouw Kootstertille B.V.

2700 A C ZO E TE R M E E R

A & L. H oekm an B.V.

B.V. S cheepsw erf 'Vahali'

Tel.

079-3531165

Verolm e B otlek B.V

Fax

079-3531155

S cheepsw erf De Hoop H eusden B.V.

meer info op: WWW.VNSI.NL

(Verwfg van pagna 551

Supplemented by full e-commerce func
tionality, tribon.com introduces an entire

place. ZoHakuWeb and Tribon have

operational in April 2001 under the com

can be transferred via the Internet in atta

started discussions on further coopera

pany name ZoHaku Web Ltd. founded on

ched files for: standard data (XML, CSV),

tion.

March 1 ,2 0 0 1 . The ZoHaku Web for ba

text data (PDF. DOC, XLS,.,), drawings

sic exchanges of information via the In

(DXF, PDF,..)

ly new standard in creating access to the

ternet provides: electronic catalogue,

It is or more likely it was the intention of

electron« exchange of specifications,

the owners of this '^marketplace under

electronic exchange of drawings, elec

construction' to expand step by step ad

Singapore, Germany, Russia, Sweden,

tronic exchange of approved final dra

ding extensive services. Tnbon.com

the United Kingdom and the U.S.A.

ZoHakuWeb.com

wings.

seems

Tribon is extremely successful in selling

The ZoHakuWeb was designed primarily

The electronic catalogue is based on

ZoHakuWeb.com and this seems to be

this portal to the Chinese shipbuilding

for the Japanese market - shipbuilders

standardised expressions for technical

the major argument why the Japanese

and marine equipment manufacturers.

terms on every component for improved

entered into negotiations with the Swe

This extended data base became fully

comparison reasons. Data and drawings

des from Tnbon.

shipbuilding industry. Tribon Solutions is
headquartered in Malmo, Sweden and
runs sales offices in China, Japan, Korea,

community and it therefore defines itself
as a real global and universal e-market

Excerpt o f the document
“M aritim e E -com m erce Trends"

Als u v a n d a a g v o o r 1 6 .0 0 u u r b e lt,
h e b t u h e m m o r g e n in h u is : o n z e u it 
g e b re id e c a ta lo g u s . Een o v e rz ic h te lijk
b o e k w e rk v a n 3 6 p a g in a 's w a a rin u

e e n c o m p le e t le v e rin g s p ro g ra m m a
v a n a lu m in iu m p r o d u k te n en
h a lffa b rik a te n a a n tre ft. W ij k u n n e n
m e e s ta l u it v o o rra a d le v e re n .

of

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

Scheepsbouwkundig Studiebureau

'het to p p u n t van precisie'

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

Technische tekeningen moeten kloppen.Tot op de millimeter precies.
In de scheepsbouw en werktuigbouw zijn betrouwbare tekeningen van
groot belang. En die maken wij! O ok gewichtsberekeningen en veiligheids
plannen behoren to t ons dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven,
constructiebedrijven en baggermaatschappijen weten ons te vinden. U ook?
Teken- en a d v ie s b u re a u S ta r
bermweg 85,2907 IA Capelle aan den IJssel
T e l.:0 l0 4 5 t 23 9 3 -F a x:O IO 4 58 62 45
E-mail: k-star@planet.nl - Internet: www.k-star.nl

Wij beschikken over volgende computersystemen:

Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Tem.se - B
Tel: +32/3/710.58.10 - Fax: +32/3/710.58.11
E-mail: info@multi.be
Web: http://www.multi.be

Scheepsbouw- W erktuigbouw

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

Surveyorofeen goedlopend tSM-systeem.
HONDURAS

JAMAICA

Hubel Marine b.v.
P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam
Tel.: 010 458 73 38 • Fax 010 458 7662
e-mail: hubel-marine@wxs.nl

ahead

MULTI NV

Teken- en adviesbureau Star

fg f

well

Tel. (0 5 9 8 ) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.

a ll

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

be

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

to

BOUVIA

HOLLAND M A RIN E EQUIPMENT

ABB Marine & T\irbochargers

Imtech Marine & Offshore

Shipkits BV

Absorb'it Environmental Technology BV

Inform ation Display Technology BV

Siemens Nederland NV

Ajax Fire Protection Systems BV

Intertech BV

Alewijnse H olding BV

Johnson Pump BV

SIGMA Coatings BV, Marine D'v'lSle
Smit Gas Systems

Alewijnse M arine Systems (AMS) BV

K&R pompen BV

Teken- en adviesbureau Star

Alewijnse Nijmegen Schepen BV

Kelvin Hughes Observator BV

STN Atlas Nederland BV

Alewijnse Noord BV

Kongsberg M aritim e Ship Systems BV

Stork Bronswerk BV Marine Sys|ems

Alphatron M arini' BV

Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV

Stork Gears & Services BV

AM W Marine BV

Lank horst Touwfabrieken BV

Stork-Kwant

Bakker Repair BV

Lemans Nederland BV

Techno Fysica BV

Bakker Slledrecht Electro Industrie BV

BV Inslallatiebouw Van der Leun

Tehado Engineering BV

Beele Engineering BV

Litton Marine Systems BV

Theunissen Technical TYading 8*

Bel! Licht

Loggers BV

ThyssenKrupp Liften BV

Bennex Holland BV

Logic Vision BV

TTafa-Resitra Transformatoren

Bloksma BV

Machine Support BV

BV Technisch Bureau Uittenbogaarl

Bosch Rexroth BV

Mampaey Offshore Industries BV

BOT Groningen BV

Maprom Engineering BV

VAF Instruments BV
Vtaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek

Brush LIMA BV

Marflex BV

Van Voorden Gieterij BV

Centraalstaal BV

M arilux BV

Van Voorden Reparatie BV

Central Consulting Group BV (CCG)

Marine Service Noord

Vecom Metal Treatment Technology BV

Coops en Nleborg BV

Marktechnical BV

Verhaar Omega BV

Corrosion & Water-Control BV

Materiaal Metingen Europe BV

Wartsila Nederland BV

Croon Elektrotechniek BV
CS I BV

Technisch Bureau Mercurex BV

Weka Marine BV

Merewido Europe BV

D.

Hamen Shipyards Gorinchem*

Merrem André de la Porte BV

Rederij Gebr. W ijsm uller

Datema D elfzijl BV

Metagis BV

Wartsila

Da Vinci College*

Metalix BV

Winel BV

Dlscom BV

Mulder & Rijke BV

Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV

van de Wetering BV

Drumarkon BV

Nauti Max BV

Van Duljvendljk en van Overheek BV
Duvalco BV

Navylle BV

Woodward Governor Nederland BV

NCM Marine*

Xantic

Econosto Nederland BV Maritiem
Eefting Engineering

Nederlandse Radiateuren Fabriek BV
Nicoverken Marine Services BV

York-inham refrigeration BV
Zematra BV

Eekels elektrotechniek BV

Nijhuis Pompen BV

eL-Tec Elektrotechniek

N.R. Koeling BV

N ieu w e L ed en

Machinefabriek EMCE BV

Pols Aggregaten BV

Intertech BV

Euronorm Aandrijftechniek

Praxis Automation Technology

Flender Bruinhof Marine

Promac BV

Van de Giessen Straalbuizen

Radio Holland Marine BV

Van de Graaf BV

RECON Technische Installaties BV
Ridderinkhof BV

Grenco BV

* Geassocieerde leden

GT1 Marine & Offshore

ROC Kop van Noord-Holland

Den Haan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV

Roden Staal BV
Rotor BV

Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel M arine Services

Rubber Design BV

Hulstkampgebouw

Sandfirden Technics BV

Maaskade 119

H o lla n d M a r in e E q u ip ment
Vereniging van maritieme toeleVerancjers

Holland Marine Services Amsterdam BV

Scheepvaart en IVansportcoliege (STC)

Postbus 24074

Hoogendoorn’s M aritiem e Betim m eringen en
Interieurbouw

Schelde Gears BV

3007 DB Rotterdam

Scheldepoort Repair & Conversion Yard*

Tel. (0 1 0 )4 4 4 43 33

HRP Thruster Systems BV

Serdijn Ship Repair BV

Fax (0 1 0 )2 1 3 07 00

Hytop BV

Ship's Equipment Centre

E-mail: info@hme.nl

IHC Holland NV Lagersmit

Ship's Radio Services BV

Internet: www.hme.nl
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V e re n ig in g sN ie u w s
H O LLA N D M A R IN E E Q U IP M E N T

O pleidingen
• Sinds 2 jaar geleden de HM E-cursussen
b eg o n n en , hebben d eze duidelijk voor
z ie n in b eh o eften b in nen de m aritiem e
toeleveringsindustrie. Om deze behoeften
zo goed m ogelijk te vervullen, ging vorige
maand de O pleidingscom m issie van start
met het opstellen van een strategie voor
uitbreidingen en verbeteringen binnen het
cursusprogram m a. De eerste resultaten
worden in de tw eede helft van 2002 ver
wacht.
• ‘Maritieme introductiecursus’: 6 + 7 juni
én 4 + 5 juli 2002 te Rotterdam (2e jaar
gang nr. 9/10).
• ‘VOL/VCA voor de maritiem e sector’: 4 +
5 juli te Dordrecht (3e jaargang nr. 10).
• ‘Scheepsb ouw voor niet-scheep sbou w ers’
start: 9 septem ber 2002 te Rotterdam (2e
jaargang nr. S).
• ‘M aritiem -Technisch C om m uniceren in
het E ngels’ start: 12 septem ber 2002 te
Dordrecht (2e jaargang nr. 2).
• U kunt zich voor bovenstaande cursussen
inschrijven door contact op te nem en met
het HME-bureau.
• Extra cursus ‘S ch eep sb o u w voor nietScheepsbouw ers' in Noord Holland, start
datum 30 septem ber 2002.
Contactpersoon Opleidingen: Nick Wessels (nw@ hme.nl).

Export
• Van 29 t /m 31 m ei vind t in Galati,
R oem en ië de 2 e ed itie plaats van de
(m ini)vakbeurs H olland M arine Expo.
D eze door A b oy’ exhibition congress <5
even t m anagem en t (ECEM) en HME
op g ezette klein e m aritiem e te n to o n stel
ling trok vorig jaar een 20-tal bedrijven uit
N ederland. Vanwege de su c c e sv o lle en
doelgerichte opzet, nem en dit jaar voorlo
pig al 18 bedrijven deel aan d eze minivak-

sentatie, worden via de Am bassade uitge
nodigd voor d eze gew eldige show!
• Baltexpo 2002 in Gdansk, Polen biedt uit
stekende m ogelijkheden om toe te treden
tot de bloeiende P oolse maritieme markt.
Nu zij ’s werelds vierde scheepsb ouw er
is, stijgt de im portantie van de Poolse
sch eep sb ou w in d u strie net als de order
intakes van de reparatiew erven. Verder
worden grote investeringen gedaan in de
reconstructie van
• SMM H amburg,
technische beurs
van 24 t/m 28

a an geb od en
door
de
N ederlan dse
A m bassade in A thene en de Koninklijke
Marine. Tevens zal op de m aandagavond
voorafgaand aan de beurs aan boord van
e en lu xe sch ip , dat wordt gesp on sord
door Port of Rotterdam, een party worden
geh ou d en w aarvoor 200 G riekse reders
u itgenodigd
zijn.
A lle
aa n w ezig e
N ed erlan d se bedrijven, die bereid zijn
hun steentje bij te dragen aan d eze pre

• All Electric Ship Platform (AES) is een
platform dat de elektrificatie aan boord
van schepen stim uleert. De duur van dit
platform is verzekerd voor een periode
van m inim aal 2 jaar. HME en het AES
Platform hebben een sam enw erkingsover
een kom st getek en d, die teven s on d er
steun d wordt door Nederland Maritiem
Land. Door middel van een frisse herstart
probeert het Platform het aantal en de

de haven infrastructuur.
de grootste maritiemin Europa, vindt plaats
septem ber. Zowel het

kwaliteit van de geïnitieerde studies en de
verspreiding van de vergaarde kennis te
verbeteren.

N ederlands Paviljoen als de rest van de
beurs zijn uitverkocht. Het N ederlands
Paviljoen in Hal 7 telt dit jaar 27 deeln e
mers en beslaat ruim 500m2.

• Het project ‘C om positie’ ging in april als
eerste pilotproject van het M aritiem
Innovatieforum van start. 'Compositie' is
ontwikkeld door HME en heeft als doel

• Op 12 novem ber op en t Rotterdam
Maritime haar deuren weer. Deze beurs is
de belangrijkste nationale maritiem g e o 
riënteerde beurs in Nederland. De deeln e

stelling bedrijven sam en aanbiedingen te
kunnen laten doen, technische ideeën uit
te laten w issele n en sam en sterker te
staan bij grote internationale klanten. De
medewerking van scheepsw erven, rederij

m ers en bezoek ers zijn voornam elijk
werkzaam in de wereld van binnenvaart
en visserij. HME organiseert exclu sief
voor haar leden een paviljoen met een
lounge,
genaam d
‘The
Equipm ent
Lounge’.
• Op de volgen de beurzen heeft HME de
inten tie om in
Paviljoen op te
London (13-15
ju n i), Inm ex,

2003 een N ederlands
zetten: Cruise & Ferry
m ei), N orshipping (3-6
India (8-11 oktober),

Kormarine, Pusan Korea (28-31 oktober),
Europort (18-22 novem ber) en Marintec
Shanghai, China (2-5 december).
• Voor alle buitenlandse beurzen geldt dat
d eeln am e in het N ederlands Paviljoen
open staat voor zow el leden als niet-leden
van de Vereniging.
Contactpersoon Export: Joska Voerman (jv@ hme.nl).

e n , ingenieursbureaus en de m aritiem e
o nd erzoek sstructuu r is onontbeerlijk.
HME zal zorgdragen voor het projectma
nagem ent en d e voortgangsbew aking.
Meer gedetailleerde aansturing zal echter
plaatsvinden door technisch goed onder
bouw de experts (consulenten).
• Op 9 april vond de kick off voor het pilot
project voor het M aritiem Innovatie
Risicofonds (MIR-fonds) plaats. Het MIKfonds is een initiatief van KVNR, dat
wordt ondersteund door HME. Het fonds
is bedoeld als een z ic h z elf in stan d h ou 
dend fonds om de ingebruiknam e van
nieuw e producten en system en aan boord
van schepen te stim uleren. Tijdens een
feestelijke gelegenheid in het kenniscen
trum van D uurzam e Short Sea Shipping
op de H ogeschool Zeeland in Vlissingen
werd het contract voor d eze pilot gete
kend door de deelnem ende partijen.

beurs, die onm isbaar is voor bedrijven die
exportkansen in Roem enië zoeken.
• Tijdens de beurs Posidonia 2002 zal het
bevoorradingsschip de Hr. Ms. "Amster
d a m ” w orden opengesteld voor rondlei
dingen m et internationale cliënten en het
decor zijn voor een aangeklede receptie

Innovatie

Contactpersoon Innovatie: Diana M ulder (din@ hm e.nl).

Partners aboard, team w ork ashore!
B eurzenprogram m a 2002
Posidonia Piraeus

03 - 07 ju n ‘02

Baltexpo, G dansk

H ollandcollectiefHM E/NM L
03 - 06 sep '02

SMM H am burg

24 - 28 sep '02

H ollandcollectief HME
H ollandcollectief HME/NMI.
Rotterdam M aritim e

1 2 - 16 nov '02
E quipm ent Lounge,
alleen leden

• De Vereniging Holland Marine Equipment
bevordert de p osition erin g van de
Nederlandse m aritieme toeleveranciers in
de markt door belangenbehartiging, ver
sterking van het kw aliteitsim ago, stim ule
ring van inn ovatie en bu nd eling van
knowhow. De m eer dan 130 aangesloten
ond ernem ingen zijn actief als m aritiem
installateur, toeleverancier van maritieme
apparatuur en com p on en ten , m aritiem
dienstverlener of als scheepsreparateur.
Contactpersoon lidmaatschap: M artin Bloem (mb@hme.nl)

V

e r e n i g i n g s nieuwe

KNVTS - “Schip van het Jaar” -Prijs
E erste selectie voor de Prijs 2 0 0 2

De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) heeft ter gelegenheid van haar
100-jarig bestaan in 1998 de KNVTS-"Schip van het Jaar Prijs" ingesteld.
Elk jaar wordt deze prijs gegeven aan het beste in Nederland ontworpen en gebouwde schip met innovatieve aspecten.
De prijs bestaat uit een authentiek houten model van een oud fluitschip, dat in de 17e eeuw als modem en innovatief werd
beschouwd.

ok dit jaar heeft de KNVTS daarom weer uitnodigingen

Drs. A.P. de Ridder, Hoofd Shipping and Transport ING Bank.

doen uitgaan naar het maritieme bedrijfsleven om voor

Mr. R.J. Schouten, Directeur VNSI

O

drachten in te dienen van schepen, die naar hun mening

Ir. J.R. Smit, Group Chief Executive, Bureau Veritas.

in aanmerking kunnen komen voor de prijs. Het schip

G.C.W. Speld, oud Directeur Pattje Shipyards.

moet na een succesvolle proefvaart in 2001 zijn over

J.M. Veltman, Hoofdredacteur ''Schip en Werf de Zee” , Commandeur T

gedragen aan de eigenaar.

b.d.

Het schip moet behoren tot de categorieën zeevaart, binnenvaart,

Ir. MJ. van der Wal, Managing Director Verolme Botlek, Voorzitter

jachtbouw, visserij en speciale vaartuigen, waaronder baggerbedrijf,

KNVTS

marine, bevoorrading en off-shore.

Secretaris: J.P. Burger, Algemeen secretaris KNVTS.

In elke categorie wordt een schip genomineerd, waarna uiteindelijk één

In “Schip en Werf de Zee” van maart 2002 is vermeld welke schepen er

"Schip van het Jaar" wordt aangewezen.

zoal in beschouwing zijn genomen voor selectie.
Na een definitieve selectie, dingen de volgende schepen mee naar de

De nu binnengekomen inzendingen werden door een jury beoordeeld of

Schip van het Jaar Prijs 2001:

zij aan de geldende criteria voldeden.

Samenstelling van de jury:

Categorie Zeevaart
“Nora"

Ing.J.J.P. Boot, Expert H. van Duyvendijk & Zoon.

Koninklijke Niestem Sander heeft op 23 oktober 2001 het multipurpose

W.A. Dekker, Souschef Technische Afdelingen Directie Materieel KM,

vrachtschip “Nora” overgedragen aan Timberfleet C.V., managers Wijnne &

Commandeur T.

Barends’ cargadoors- en agentuurkantoren te Delfzijl.

Ir. H.G.H. ten Hoopen, Directeur Scheepvaartinspectie, Voorzitter.

De “Nora” is het eerste van vier schepen van dit type. Het schip kan een

Ir. A. Jonk, MARIN Wageningen.

groot ladingvolume aan hout onderdeks vervoeren met snelle omlooptijden.

De “Nora" (Foto: Flying Focus)

De "Al-Noores"

Categorie Jachtbouw
“Al-Noores"

ontworpen voor baggeroperaties in ondiep water. Door de directe aan
drijving van de pompen worden overbrengingsverliezen tot een mini

De “Al Noores" is een zeer luxueus jacht dat het uiterlijk heeft van een

mum beperkt.

sleepboot. Het schip werd door Scheepswerf K. Damen in Hardinxveld-

Om een optimale prestatie bij de ontwerpcondities te bereiken, zijn uit

Giessendam in augustus 2001 voltooid. Het schip paart een robuuste

gebreide berekeningen en beproevingen uitgevoerd, die het gewenste

uitstraling en een uitstekend zeegangsgedrag aan een bijzonder luxe in

resultaat tot gevolg hebben gehad.

richting, waarbij veel aandacht is besteed aan het minimaliseren van ge
luid en trillingen.

In de categorie Binnenvaart is dit jaar helaas geen schip geselecteerd.

Categorie Visserij
“N oordvaerder”

Bekendmaking van de winnaar

Maaskant Shipyard Stellendam heeft op 13 september de trawler

gemene Ledenvergadering van de KNVTS in de vertrekterminal van Stena

Noordvaerder VA-22-F aan de Noorse rederij Flekkefjord Fiskeriselskap

Line te Hoek van Holland deer Minister Netelenbos worden uitgereikt.

De prijs zal op 25 mei 2002, gedurende de jaarlijkse bijeenkomst en de Al

overgedragen. Door gedurfde extreem grote breedte is op een schip
met een L, = 23,91 m qua indeling en werkbaarheid een uiterst efficiënt
schip ontstaan.

Categorie Specials
“Waterway"
In januari 2001 heeft Royal Boskalis Westminster N.V. de sleephopper
zuiger 'Waterway” in gebruik genomen. Het schip is gebouwd bij de
Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giessendam. Het schip is speciaal

De “N o o rdvaerder (Foto: Flying Focus)

De “Waterway* (Foto: Sea Sky Martin)

genda
Symposia en beurzen

100 jaar Rotterdamsche Droogdok

over de scheepsbouwkundige prestaties

the environmental impact of commercial

Maatschappij

die de werf leverde. Proefstukken van de

marine activities. With an image that is

Holland Marine Expo

13 april tot en met 25 augustus 2002

bedrijfsschool belichten de veelzijdige

something short of shining white, the

29-31 mei 2002 Galati Roemenië

Het Maritiem Museum Rotterdam organi

productie van de RDM naast de scheeps

commercial marine industry has much to

Dit is weer de 26 editie van de (mini)vak-

seert samen met het Gemeentearchief

bouw. Vaandels en sportprijzen geven

learn but is showing its goodwill toward

beurs Holland Marine Expo. Ruim een

Rotterdam en in nauwe samenwerking

een beeld van het bloeiende verenigings

the environment.

jaar geleden nam Ahoy’ Exhibition, Con-

met de jubilerende werf een tentoonstel

leven ‘op’ het dorp Heijplaat. Een compi

gress & Event Management (ECEM) in

ling over de honderdjarige geschiedenis

latie van een RDM-film- en videofragmen

Information:

nauwe samenwerking met Holland Mari

van de Rotterdamsche Droogdok Maat

ten completeren het geheel.

Andrew Webster, Seawork2002.

ne Equipment (HME) het initiatief om in

schappij, door RDM’ers ook wel "de

mei 2001 een kleine maritieme tentoon

Droogdok" genoemd. Zowel in het Mari

Seawork 2002, Commercial Marine

fax: +44.1329.825330,

stelling in Roemenië te organiseren.

tiem Museum als in de Archiefwinkel aan

Exhibition & Forum

www. seaworkexhibition. com.

Ook dit jaar zal het evenement gezamen

de Coolsingel 91 zijn materialen van de

1 8 - 2 0 June, Canary Islands Fruit Termi

The Old Mill, Lower Quay, Fareham,

lijk door Ahoy' ECEM en HME georgani

RDM te zien. De tentoonstelling geeft

nal, ABP Port of Southampton, UK.

Hampshire, P016 ORA, UK.

seerd worden.

veel aandacht aan de mensen op de

The seawork2002 conference program

werf, maar ook aan het wonen in

me, held concurrently with the seawork

Informatie:

Heijplaat, een tuindorp dicht bij de werf.

exhibition in Southampton, is set to at

Elly de Ruijter, tel: 010.2933250.

Een aanta! scheepsmodellen vertelt iets

tract a broad audience by addressing

Tel:+44.1329.825335,
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■ Afsluiters
BAF bv
Kanaalstraat 7
4905 BH Oosterhout(N.B.)
Tel. 0162-46 08 40
Fax 0162-45 84 97
E-mail: info@bafbv.nl
www.baftv.nl

■ Compressoren

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

■ Constructiepakketten

Muiti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140 Temse (B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5810
Fax 00 3 2 -3-710 58 11
E-mail: info@multi.be

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

■ ISM- Systemen, -trainingen en
manuals
Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079 -342 4581
E-matl: f.cte.mjs@topadvies.nl
www.top-advies.nl
■ Krukas/Drijfstang Revisie

Airconditioning

Novenco b.v.
HI-PRES Marine Department
Bergweg-Zuid 115
2661 CS Bergschenhoek
Tel. 010-524 24 30
FaxOlO- 524 24 31
E-mail: info@novenco.nl
■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
■ Automatisering

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
■ Automatisering
(Navision ERP-software)
Logic Vision b.v.
Postbus 187
2800 AD Gouda
Tel. 0182-39 9844
Fax 0182-39 98 45
E-mail info@logicvision.nl
www.logicvision.nl
■ Automatisering
(Voortstuwing)
ABB Marine Turbochargers
Marter Meesweg 5
3068 AV Rotterdam
Tel. 010-407 88 88
Fax 010-407 84 44
E-mail: info@rl.abb.com
■ Beunkoelers
Weka Marine
Postbus 2090
2930 AB Krimpen a/d Lek
Tel. 0180-51 65 88
Fax 0180 -51 60 64
E-mail: info@wekamarine.com
a Bouwpakketten
Cerrtraalstaal B.V.
Postbus 204
9700 AE Groningen
Tel. 050-542 21 22
Fax 050-542 14 26
E-mail: sales@cerrtraalstaal.nl
www.centraalstaal.rt

Machinefabriek Van Zetten B.V.
Beukendaal 4
3075 LG Rotterdam
Tel. 010-419 4922
Fax 010-419 5615
E-mail: mfo@vanzetten.com
www.vanzetten.com

Metalix
Postbus 1
2960 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 0786914520
E-mail: info@metalix.nl
■ Design/Engineering Office
Van Dam Marine Contracting BV
Prof. Gerbrandyweg 25
3197 KK Rotterdan>Botlek
Tel.: 0181-21 89 53
Fax:0181-2186 21
E-mail: vdmceng@worldonline.nl

■ Lastoevoegmaterialen

■ Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
Thofex BV / Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 2 0 2 9 0
Fax 010-413 54 69
E-mail: thofex@hetret.nl
www.thofex.nl

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

■ Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur

I P I ü le w ijn s e

Groep

Y our e le c tr ic a l p a rtn e r
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Energieweg 46c
6541 CX Nijmegen
Tel. 0 2 4 -3 7 1 6 3 11
Fax 0 2 4 -3 7 1 6 3 10
E-mail: ans@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl
■ Helkolom/Sectiebouw
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598-39 55 00
Fax 0598-39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

■ Management Solutions

SpecTec
SpecTec 8V
Jan Valsterweg %
3315 LG Dordecht
Tel. 078-630 60 30
Fax 078-630 60 31
E-mail: sales@spectec.nl
www.spectec.net
■ Maritiem Projectbureau
Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 023-557 01 01
Fax 023-563 79 44
E-mail: info@lowland.com
www.Lowlard.com
■ Maritieme Dienstverlening

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS U V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal
Tel. 010-501 2215
Fax 010-501 25 01
E-mail: inec@worldonline.nl
Website: www.inec.nl

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 23 94
Fax 0181 -36 29 81

Serv-all International BV
Paleiskade 100
1381 AR Den Helder
Te). 0223-61 88 00
Fax 0223-61 8 3 1 7
Takmanne B.V.
Govert van Wiinkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 010-592 19 66
Fax010-592 77 72
E-matl: company@takmarine.nl
■ Maritiem Risico

AdwSafe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010-436 20 30
Fax 01 0 -4 3 6 04 45
E-mail: l.lombert@advisafero(terdam.com
■ Maritieme Techniek

6b

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: info@nicoverker.nl
■ Maritieme Training

T Z ÏÏ*
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. 010-420 91 55
Fax 010-456 02 42
vanderiaarmediscore@wxs.nl
■ Milieu en Veiligheid
AbsorbitB.V.
Kiippersweg 15
2031 EA Haarlem
Tel. 023-553 99 99
Fax 023-553 99 90
E-mail: info@absorbit.nl

■ Naval Architects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 010-413 08 52
Fax 010-413 08 51
E-mail: info@groensoet.n!

Scheepsregistratie

■ Straalbuizen
Van de Giessen Straaftxjizen
Ni|vertievdsstraat 8
3371 X£ HardinxvekKiessendam
Tel. 0184-67 62 62
Fax 0184-67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

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

Safety Training

■ Scheepsreparatie
Maritiem Trainingscentrum BV
Beerweg 101
3199 LC Maasvlakte
Tel. 0181-36 23 94
Fax 018 1-3 6 2 9 81
Email: info@mtc-nl.org
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Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel.0229-55 1 2 0 5 /5 5 1306
Fax 0229-55 12 92
E-mail: allship.marine.projects@tiscali.nl
■ Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Haag
Tel. 070-392 52 50
Fax 070-392 37 35
■ Scheepslulken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel, 0598 -39 55 00
Fa* 0598-39 24 27
E-mail: coops-rieborg@coopsflieborg.nl

M A R I N E

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam
Tel. 010-411 46 14
Fax010-414 1004
E-mail: info@tbu.nl
■ Schroefpompen
AMW Marine BV
Veersedi|k 99
3341 LL H. I. Ambacht
Postbus 39
3340 AA H.l. Ambacht
Tel, 078 -681 0100
Fax 078 - 681 88 78
Email: inlo@amw.nl

T E C H N O L O G Y

Ziilweg 340342
2015CP Haarlem
Tel. 023 -531 95 44
Fax 023-527 72 29
Contactpersoon: P. van der Spoel
E-mail: cothaartem@hetnet.nl

■ Voor al uw m aritieme zaken

s

er

■ Uitlijnen en funderen

a 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

S C H IP ™ w e r f

cor

■ Vertaalbureau’s
Scheeps-en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078-6 1 7 9 1 17
Fax 078-618 6802
E-mail: srtdel@compuserve.com

TurboNed Service b.v.
Kreekweg 10
3336 LC Zwijndrecht
Tel. 078 -620 52 52
Fax 078-612 32 30
E-mail: turboned@wxs.nl
www.turboned.net

Nicoverken Holland b.v.
Regoufstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 1 0 -2 3 8 0 9 99
Fax 010-238 09 88
Email: info@nicoverken.nl

■ Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

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

■ Verfinspecbeburo

U its M ij»* * * * Anti iK U h u j ttrv ict*

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

Ï!ÏÏ*

Lloyd's Register
Weena Zuid 170
3012NC Rotterdam
Tel. 010-201 84 47
Fax 010-404 55 88
■ Waardevolle adressen
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, www.hme.nl
■ Werktuigkundige Probleemanalyse
Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180-62 0211
Fax 0180 -62 07 05
Email: info@technofysica.nl

Maritiem Trainingscentrum BV
Beerweg 101
3199 LC Maasvlakte
Tel. 0181-36 23 94
Fax 0181-36 2981
Email: info@mtc-nl.org
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M aritiem O fficier
bij P&O Nedlloyd
3

aanmonsteren
voor
een uitdagende
carriere
Bel voor m eer inform atie over

•
u

I

h

Ben je een Maritiem Officier met
enkele jaren ervaring? Of studeer
je binnenkort a f als Maritiem
Officier? Dan kun je nü aanm on
steren op een van de grootste
en m odernste handelsvloten ter
wereld. Aan boord van de schepen
van P&O Nedlloyd werken we
volgens liet ‘geïntegreerde kernbem anningsm odel’. Dat betekent
d atje als Maritiem Officier
mede-verantwoordelijk bent voor
de nautische én de technische
aspecten van het schip, maar ook
wordt betrokken bij m anagem ent,
autom atisering en com m unicatie.
In de dynam ische, high-tech om 
geving aan boord is dat een grote
verantwoordelijkheid. Natuur
lijk com bineert P&O Nedlloyd
deze uitdaging m et prima
arbeidsvoorwaarden en sociale
om standigheden. Passend bij
een Nederlandse rederij met een
rijke m aritiem e traditie.

P&O Nedlloyd

een toekom st als MAROF:
W im Grootenboer, tel.: 010 4006022.
E-mail: w.grootenboer@ponl.com
P&O Nedlloyd, afd. LFP, Boompjes 40,3011 XB Rotterdam

L loyd's Register of S hipping is 's w erelds b ek en d ste classificatie- en certificatie
organisatie, actief in d e m aritiem e, land en offshore in d u strie. LR o n d ersteu n t
h aar klanten bij het verbeteren van d e kw aliteit, veiligheid, m ilieu en arb eid so m stan 
digheden. V anuit d rie business u nits w o rd t het d ien sten p ak k et van LR aangeboden:
Energy & T ransportation, M arine (scheepvaart), LRMS (certificering). Deze d rie
business units w o rd en in h u n strateg ie en com m erciële beleid (m arketing en PR)
o n d erste u n d d o o r d e afdeling Sales en M arketing.
Ter versterking van ons team in R otterdam zoeken wij:

S h ip / E n g in e e r S u rv e y o rs (m/v)
Binnen/buitendienst
D oel van de functie:

Als su rveyor bent u v erantw oordelijk voor het naleven van L loyd's R eg ister's Rules
en R egulations en in ternationale verd rag en tijdens d e b ouw én na d e ingebruiknam e
van schepen e n /o f m aritiem e installaties. H et ad v iseren van cliënten in div erse fasen
van de uit te voeren projecten e n / o f p eriodieke su rv ey s is on d erd eel van het
takenpakket.
G ebo d en wordt:

•

Een functie in een zich technisch en com m ercieel o n tw ik k elen d e organisatie;

•

De m ogelijkheid om m ede vorm te geven aa n d e verd ere u itb o u w v an d e

•

G oede secund aire arbeid sv o o rw aard en .

organisatie m .b.t. d e technische dienstverlening;

Vereist wordt:

•

HTS sch eep sb o u w k u n d e of sch eep sw erk tu ig k u n d e m et v aarb ev o eg d h eid C;

•

E rvaring m et scheepsconstructies e n /o f scheepsinstallaties e n /o f erv arin g

•

G oede kennis van d e N ed erlan d se en Engelse taal in w oord en geschrift;

m et het w erken m et nationale en in ternationale m aritiem e voorschriften;
•

K ennis van MS Office;

•

Affiniteit m et technische analyse en oplossing van m arine-technische en
constructieve problem en.

Voor nadere inform atie:

De heer P. M ast, M anager M arine O p eratio n s for the N eth erlan d s, tel.: 010-2018462

Weena-Zuid 170
3012 N C Rotterdam

H et salaris d a t L loyd's Register u kan bieden is afhankelijk van u w op leid in g en
ervaring. Voor d eze zelfstandige en specialistische functie b in n en een team van

Postbus 701

professionals verzoeken wij u uw sollicitatie m et een u itgebreid CV schriftelijk

3000 AS Rotterdam

b innen 14 d agen o n d er v erm eld in g van "sollicitatie 0209" te zen d en aan:

Tel. 010-414 50 88

P ostbus 701, 3000 AS Rotterdam .

Fax 010-411 51 05

Email: ursula.hilgers@ lr.org

www.lr.org

Een persoonlijkheidsevaluatie kan deel u itm ak en van d e sollicitatieprocedure.

L loyd's Register , t.a.v. mevr. M. van d en C o rp u t, hoofd personeelszaken,

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie uvrdt niet op prijs gesteld.

