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KNRM-reddingstation EIburg operationeel N ieuw  pand voor D atem a  I E n te r the Se a tra d e  A w ards  

D elfz ijl 2003
Het reddingstation van de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) in EIburg was zaterdag 6  juli om
12,00 uur operationeel. Het station 
wordt door de KNRM uitgerust met de 
reddingboot Orca.
In de afgelopen maanden vond de selec
tie plaats van de reddingbootbemanning. 
Na een eerste informatieavond op 3 april 
meldden zich tentallen belangstellenden. 
Door verschillende selectierondes vorm
de zich een definitieve bemanning, die di
rect in training ging. Ondanks het feit dat 
er nog meer trainingen zullen volgen,

Following the loss of a Scottish fishing 
vessel earlier this year, C.M. Hammar re
minds al! users of lifejackets with a Ham
mar Standard Infator to follow the in
structions attached to every lifejacket 
equipped with the Hammar Standard 
Automatic as well as the Hammar Manual 
Lifejacket Inflator.
Based upon experience from the acci
dent, C.M. Hammar particularly encoura
ges checking that the gas cylinder is firm
ly tightened by holding it through the 
lifejacket fabric. If the gas cylinder is ur> 
screwed to a point that tlie piercing need
le can not reach the cylinder head, neither

staat de KNRM op het standpunt dat de 
bemanning nu in staat moet zijn het stati
on te ‘runnen’. De bemanning, die be
staat uit een schipper, vier plaatsvervan
gende schippers en twintig opstappers, 
wordt daarbij ondersteund door een in
middels gevormde ‘plaatselijke commis
sie', zoals het lokale bestuur van de 
KNRM wordt genoemd. De training van 
de Elburger bemanning wordt afgesloten 
met een meerdaagse training in Stone- 
haven, Schotland. Eind september zal de 
eerste groep Elburger bemanningsleden 
naar Schotland afreizen.

the automatic nor the manual function will 
be activated and the lifejacket will not infla
te unless you use the oral tube!
Hammar recommends that the cylinder 
tightness is checked as part of the donning 
procedure.
This procedure is an additional safety routi
ne in addition to the usual regular service of 
the life jackets at a professional and quali
fied service station, at least on an annual 
basis.

For any further questions, please contact 
your nearest service facility, dealer or C.M. 
Hammar ckrectty at infa@cmhammar.com.

Op 21 juni heeft burgemeester Haaks- 
man van Delfzijl de officiële opening ver
richt van het nieuwe pand van Datema 
Delfzijl aan de Zeesluizen 8  in Delfzijl. 
Datema Delfzijl b.v. is opgericht in 1955 
en betrekt nu haar vijfde pand in Delfzijl. 
Eerst gevestigd aan de Singel, toen aan 
de Waterstraat (bij de waterpoort), daar
na aan de Oude Schans, vervolgens aan 
de Hogelandsterweg en nu aan de Zee
sluizen.
Datema Delfzijl b.v. levert vanuit haar 
vestigingen in Delfzijl, Rotterdam en U- 
muiden scheepsuitrustingen, nautische 
veilig hei d sm i ddelen, reddingboten, red
dingmiddelen, navigatie uitrustingen en 
kaarten en boekwerken aan de rederijen, 
werven en scheepseigenaren. Hiernaast 
levert Datema kaarten en boekwerken 
aan ca. 300 watersportbedrijven in 
Nederland. Een belangrijk onderdeel van 
Datema Delfzijl b.v. is Datema Nautical 
Information Services (Nauticis) een be
drijf dat zich richt op de ontwikkeling, im
plementatie en verkoop van elektroni
sche kaartsystemen en nautische 
communicatie apparatuur voor gebruik 
aan boord van zeeschepen.

Met de opening van een nieuw onderzoek
en trainingscentrum verwacht Beele En
gineering de brand- en vluchtveiligheid op 
een hoger niveau te brengen. In het cen
trum worden de R&D-activiteiten van het 
bedrijf geconcentreerd en wordt groot
schalig onderzoek gedaan naar de effecti
viteit van vluchtwegmarkeringen en het 
brandgedrag var materialen.
Centraal in het nieuwe centrum staat een 
demonstratieruimte van circa 500 m2, De 
opstelling is zodanig geconstrueerd dat 
uiteenlopende praktijksituaties in de vorm 
van gangen, kamers, verhogingen en 
open ruimten, maar ook scheepshutten 
en -gangen kunnen worden nagebootst. 
Door het uitschakelen van de verlichting 
en het gebruik van geluidsopnamen wor
den vervolgens noodsituaties gesimu
leerd. De in de demonstratieruimte aan
wezige personen dienen daarbij hui weg 
naar buiten te vinden. De gedragingen van 
de personen en het effect van vluchtweg-

The search is on for the next wave of in
novative ideas that will shape the future 
of shipping
If a company has a new product, service, 
system, or concept, they should enter 
the Seatrade Awards and get the recog
nition they deserve. The Awards have 
been promoting improvements in marine 
standards since 1989. This year there 
are four prestigious Awards to be won: 
safety at sea, protection of the marine 
and atmosphenc environment, innova
tion in ship operations and new rT appli
cations for the shipping industry.
An independent judging panel assesses 
all entries and compiles a short list. The
se finalists are then notified before the 
judges make the final selection on the 
day of the Awards Ceremony dinner, 
where the winners wilf be presented with 
a beautiful handcrafted trophy in Lon
don's Guildhall on 7 April 2003. Short
listed companies are also officially ho
noured, joining around 450 guests from 
the shipping world for a special night out.

For full information and entry forms visit 
our website: www.seatradfrglobal.com.

markeringen worden daarbij met behulp 
van infrarood camera’s en een audio- 
systeem geregistreerd.
De gedragingen van de “vluchtende' per
sonen kunnen worden gevolgd vanuit 
een controleruimte annex showroom. 
Het centrum wordt niet alleen openge- 
steld voor mensen die vanuit hun vak te 
maken hebben met brand, brandpreven
tie en vluchtveiligheid (brandweermen
sen, veiligheidsprofessionals, etc.) maar 
ook voor scholen en andere geïnteres
seerden.

Beele Engineenng B.V.
Beunkdijk 11, 7122 NZ Aalten.
Tel: 0543.461629, fax: 0543.461786, 
email: info@beele.com 
website: www.yfestos.com

Alw ays check life jackets

Check that the gas cylinder is firmty tightened by holding it through the ffejacket fabric.

Beele Engineering opent nieuw onderzoek- en 
trainingscentrum

mailto:infa@cmhammar.com
http://www.seatradfrglobal.com
mailto:info@beele.com
http://www.yfestos.com


New hatch cover maintenance guide

Lloyd’s Register and The Standard P&l 
Club have jointly produced a booklet on 
hatch cover safety. This publication, "A 
Master's Guide to Hatch Cover Mainte
nance”, is primarily designed to assist 
members of the crew with the safe ope
ration and maintenance of large hatch 
covers. It is currently being distributed to 
owners and operators of all Lloyd’s Re
gister classed ships that have large 
hatch covers, for placing on board.
In addition, two appendices show proce-

dures to open and close hatch covers, 
and include a check sheet to assist crew 
members wtien carrying out hatch cover 
condition assessments.

For further information:
Lloyd's Register, David Jones.
Tel: +44.20.74232305, 
e-mail: marine@lr.org.
Standard Club, Eric Murdoch.
Tel: +44.20.7522 7440, 
email: eric.murdoch@ctcplc.com

Overname door Wärtsilä Corporation
Op 15 april 2002 is de overname van 
John Crane-Lips door Wartsila Corpora
tion een feit geworden.
Het meest zichtbare teken van de veran
dering van eigenaar is terug te vinden in 
de wijzigingen van logo en naam.
Met ingang van 1 juli 2002 zijn de namen 
van een aantal van de bestaarde rechts
personen gewijzigd. We willen graag be
nadrukken dat alleen de namen zijn ver
anderd, Alle andere details van deze 
rechtspersonen (bijv. adressen, BTW- 
nummers, registratienummers van de 
Kamer van Koophandel en bankrekening
nummers etc.) blijven onveranderd. 
Hieronder staan de naamswijzigingen 
waarmee u te maken kunt krijgen:

Het spreekt voor zich dat de hernoemde 
bedrijven alle rechten, verantwoordelijk
heden, aansprakelijkheden en verplichtin
gen overnemen die bestonden, bestaan 
of nog ontstaan. Voor de goede orde wif- 
len wij u laten weten dat u nog steeds de 
naam Ups tegen zult komen. Deze naam 
is als handelsmerk gedeponeerd voor de 
door ons geproduceerde producten.
De verandering van eigenaar betekent 
ook een verandering in het manage
ment. Om de overgang naar Wartsila 
Corporation te vergemakkelijken, heeft 
de Managing Director van John Crane- 
Lips, de heer jaap Priem, besloten om 
per 21 mei 2002  af te treden.
Zijn positie is overgenomen door de heer 
Jari Salo.
De heer Salo, 39 jaar en met Finse nabo- 
naliteit, gat eerder leiding aan de moto- 
renfabriek van Wartsila in Turku, Finland.

Lips United B.V. Wartsila Propulsion United B.V.
Lips B.V. Wartsila Propulsion Netherlands B.V.
Lips Jets B.V. Wartsila Propulsion Jets B.V.

Lips Thrusters Drunen B.V. Wartsila Propulsion Thrusters B.V.
Lips Heerlen B.V. Wartsila Propulsion Heerlen B.V.

R ic h a rd  L e s l ie  n ew  I A C S  p e rm a n e n t se c r e ta r y

Richard Leslie has been appointed Per
manent Secretary of the International As
sociation of Classification Societies 
(IACS). He is to succeed Robin Bradley, 
who is retiring.
Mr Leslie, a former Chief Executive of 
British Marine Mutual, will join the IACS 
Secretariat in London and will take over 
the post of Permanent Secretary to-

Zestig jongeren op Clipper Stad Amsterdam

De Clipper Stad Amsterdam neemt dit 
jaar wederom deel aan de beroemde 
internationale Cutty Sark Tal Shèps' Race 
2002 Deze ISTA race wordt gevaren 
met jongeren (15 t/m  25 jaar) uit vele 
landen. De tocht gaat m twee etappes 
van het Franse Brest naar La Coruia m 
Spanje en verder van Santander naar het 
Engelse Portsmouth. Ook dit jaar varen 
weer zestig jongeren per etappe mee 
aan boord van de Stad Amsterdam. De 
eerste groep van, met name Amster
damse jongeren vertrok maandag 15 juli 
om 10.30 uur bij het Vetonahotel tegen
over het Amsterdamse Centraal Station. 
Vorig jaar deed de Clipper Stad Amster
dam voor het eerst mee aan deze ver
maarde internationale zeilrace. Zj finishte 
toen als eerste in de tweede etappe en in 
de eerste etapf* werd ze tweede. Uitein
delijk mocht het schip drie pri|zen in ont
vangst nemen van kroonprins Joachim 
van Denemarken tijdens de afsluitende 
plechtigheid in het Deense Esbjerg.

Dft ja»  wil de Clipper natuurlijk haar titel 
verdedigen en opnieuw als eerste over 
de finishlijn komen!
De zestig Jongeren aan boord van de 
Stad Amsterdam gaan mee als trainee. 
Zij leren de basisvaardigheden van het 
zeemansschap aan boord. Tijdens de 
race werken ze samen met de vaste be
manning om de zeilen te hijsen en te zet
ten, wacht te houden en staan ze aan het 
stuurwiel; kortom ze draaien mee als vol 
waardige bemanningsleden.
De jongeren zijn afkomstig uit Neder
land, Marokko en Engeland.

Voor meer informatie en aanmeldingen 
kunt u contact opnemen met Henriëtte 
Sulmann, manager communicatie Rede
rij Clipper Stad Amsterdam. Tijdens kan
tooruren is zij bereikbaar via 
020.5695839 of mobiel op 
06.54663064.
E-mailadres:
communications@stadamsterdam,nl.

Aflossing van de wacht bij Smit

wards the end of the year.
Richard Leslie headed British Marine Mu
tual Insurers of 8000 ships worldwide 
from 1992 to 2001. Previously, he was 
Managing Director of the offshore elec
tronics and survey group Oceomcs. Prior 
to his move to Oceonics, he spent some 
years with Christian Salvesen's specialist 
shipping companies.

De heer Ben Vree (48) is de heer 
N.W.G. Buis opgevolgd als Voorzitter 
van de Directieraad van Smit. Hij is ver
antwoordelijk voor een organisatie met 
een verleden om trots op te zijn. De 
tegenwoordige tijd vereiste echter stap
pen om de organisatie voor te bereiden 
op de toekomst. Dit maakte het voor 
Smit noodzakelijk om zich terug te trek
ken uit 'marine contractmg' en een 
meer gecentraliseerde organisatie op 
te zetten.

De noodzaak voor verandering werd 
enigszins gemaskeerd door het succes 
van Smit. Teveel opdrachten waren af
hankelijk van het moment, maar ze 
kwamen nog steeds en met voldoende 
resultaten. Toch werd de behoefte aan 
anders denken en meer aandacht ge
ven aan de noodzaak tot investeren ver
sluierd door dit succes. De veranderin
gen die nu gaande zijn, creëren de 
mogelijkheden tot investeren in de toe
komst.
De diensten van Smit zijn nu verdeeld in 
vier divisies:

Harbour Towage; Managing Director: 
Dorus Knegtel.

Terminals; Managing Director: 
Malcolm Watts.

Salvage; Managing Director:
Hans van Rooij.

Transport & Heavy Lift; Managing 
Director;
Abel Dutilh.

Chairman of the Executive Board Ben Vree.

mailto:marine@lr.org
mailto:eric.murdoch@ctcplc.com
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V eiligh eid  k o st in sp an n in g  
en  g eld

S
inds 1 juli is ISM-certificermg 
verplicht voor alle schepen. On
danks de aanvankelijke angst 
dat veel schepen met op tijd ge
reed zouden zijn, duurde het tot 
11 juli alvorens de Europese 
havenstaatcontrole het eerste schip, een 25 

laar oude Turkse vrachtboot, aanhield 
wegens het ontbreken van zo'n certificaat.

Wel kunnen de komende tijd meer schepen in 
de problemen komen omdat de bemanning 
niet in staat is te voldoen aan de ISM-procedu- 
res. Sommige reders zouden namelijk het 
certificaat hebben verkregen zonder er veel 
aandacht aan te besteden door min of meer 
standaard ISM-handboeken te kopen. Een eer
ste rechtszaak hierover lijkt aan te geven dat 
de reder zijn nieuwe aansprakelijkheden niet 
kan ontlopen.
Een Engels High Court besliste namelijk dat 
de autocarrier “Eurasian Dream" van Hyundai 
onzeewaardig was toen een auto op het schip 
in brand raakte, waarna het gehele schip uit
brandde met een constructive total loss als 
gevolg. De rechter vond het schip onzee
waardig, omdat het onvoldoende was uitge
rust, de bemanning niet voldoende compe
tent was en omdat de documentatie aan 
boord ontoereikend was. Het schip was nog 
niet ISM-plichtig, maar de beheerder had 
reeds een ISM-certificaat waaraan het dan 
ook moest voldoen. Weliswaar voldeed de vei- 
ligheidsuitrusting van het schip aan de Solas- 
eisen, maar de rechter vindt dat onvoldoende 
voor een dergelijk gespecialiseerd schip. Ver
der was de bemanning onvoldoende getraind 
in brandbestrijding, mede wegens gebrekkige 
supervisie door de beheerder. Wat betreft de 
documentatie, besliste de rechter dat het on
voldoende is de gezagvoerder die nieuw was 
en onbekend met het scheepstype, af te 
schepen met een standaard instructiebrief die 
verwijst naar de handboeken aan boord. Het 
lezen van die boeken met veel irrelevante en 
verouderde informatie zou tenminste twee 
weken vergen. Men had de instructie expliciet 
moeten richten op het scheepstype, daarbij 
rekening houdend met de gezagvoerders on
ervarenheid ermee, en had aanwijzingen moe
ten geven over noodprocedures of tenminste

moeten verwijzen naar de desbetreffende 
passages in de handboeken. Bovendien was 
er geen handboek, specifiek gericht op bran
den en de bestrijding ervan aan boord van 
een autocarrier.
Enerzijds is deze uitspraak geruststellend 
voor gezagvoerders in overeenkomstige situ
aties, anderzijds kan het ook betekenen dat 
een ervaren gezagvoerder in de toekomst de 
beheerder erop dient te attenderen indien hij 
meent dat de ISM-procedures ongeschikt zijn 
voor zijn schip. In dit verband stelde een ver
tegenwoordiger van een Engelse P&l Club dat 
veel reders ISM-systemen invoeren met te
veel formulieren, checklijsten, enz. Aangezien 
er onvoldoende tijd beschikbaar is voor der- 
gelijk, veelal overbodig papierwerk, gebeurt 
dat vaak tijdens de wacht waardoor een veili
ge navigatie in het gedrang kan komen.

Veiliger bu lkers zijn duu rder
Ondertussen zet de strijd zich voort hoe veili
ger bulkers te krijgen. IACS, het verbond van 
klassebureaus, wil vergaande maatregelen 
van een volledig dubbele huid en mogelijk een 
bak tot versterkte verbanddelen, luikhoofden, 
ventilatiekokers, etc., benevens extra waar
schuwingssystemen. IMO is het er al over 
eens dat er een alarmering moet komen op

alle bulkers wanneer water de ruimen in
stroomt. “Je hebt dan een minuut meer tijd 
om overboord te springen als een luikhoofd 
inklapt door het golvengeweld” stellen cynici. 
De Griekse redersclub UGS vindt het allemaal 
maar onzin. UGS ziet de bulkcarrier als een 
veilig schip mits de bemanning bekwaam is, 
het schip goed onderhouden en er voorzichtig 
gevaren wordt bij zeer slecht weer. Het zijn zo 
ongeveer dezelfde argumenten die onze 
Scheepvaartinspectie hanteert bij container- 
feeders als de “Dongedijk”. Een ervaren en 
goed opgeleide bemanning die uiterst nauw
gezet omgaat met de stabiliteitsproblema- 
tiek, kan er veilig mee varen. Ook hierbij zijn 
er cynici. Die wijzen erop dat de Griekse re
ders meer verontrust zijn over versnelde, eco
nomische veroudering van of hoge verbouw- 
ingskosten bij hun bestaande schepen dan 
over de veiligheid ervan, terwijl de SI zich zor
gen zou maken over de eigen reputatie op vei
ligheidsgebied. De Engelse rechter Colman 
die het onderzoek naar het vergaan van de 
bulker “Derbyshire” leidde, heeft inmiddels 
een simpele oplossing aan de hand gedaan 
voor het Griekse probleem: sta alle bestaan
de bulkers toe te blijven varen zonder aanpas
singen, maar verhoog het minimum vrijboord 
met bijvoorbeeld 10%. Dan vermindert in één
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klap ook de beschikbare capaciteit -wat hoge
re vrachten kan opleveren- maar waarschijnlijk 
met een lager percentage want zo’n regeling 
zal wel beperkt blijven tot schepen boven een 
bepaalde leeftijd. Overigens lijkt zo’n oplos
sing simpel, maar er zijn veie en langdurige 
“Formal Safety Assessments" nodig om het 
preciese percentage, de leeftijdsgrens, enz. 
vast te stellen. Ook voor het Dongedijk-pro- 
bleem zijn er simpele oplossingen, maar die 
zijn moeilijk in te voeren zolang de autoriteiten 
geloven dat elke scheepsofficier een bolle
boos is op stabiliteitsgebied.

O ok duurdere bunkers?
De scheepvaart is gewend aan sterk wisse
lende bunkerprijzen. Die zijn immers afhanke
lijk van marktontwikkelingen met daarnaast 
een zekere beïnvloeding door productiebe
perkingen, zoals door OPEC. Nu wil de Euro
pese Commissie de reders op kosten jagen 
door vanaf 2005 eenzijdig de toegestane 
hoeveelheid zwavel in brandstof te verlagen 
tot 1,5% bij de vaart in de territoriale wateren 
van ElHanden langs de Noord- en Oostzee en 
tot 0,2% in de havens. Bovendien mag geen 
brandstof met meer dan 1,5% zwavel ver
kocht worden.
Het gaat daarbij om vermindering van de hoe
veelheid SOj in de atmosfeer, hoewel die 
reeds aanzienlijk is teruggebracht en thans 
nauwelijks meer problemen oplevert. Voor 
sommige gewassen zou de aanwezigheid van 
enige zwavel zelfs gunstig zijn. Bovendien zou 
de maatregel weinig effectief zijn omdat 63% 
van de, door de scheepvaart verbrande zwa
re brandstof in de Noord- en Oostzee afkom
stig is van de internationale scheepvaart. Die 
kan stookolie met meer zwavel bunkeren bui
ten de EU en blijven gebruiken buiten de terri
toriale wateren. Ook zijn extra controles -ui
teraard met extra papierwerk voor de 
bemanning- vereist om na te gaan of schepen 
inderdaad overschakelen naar laagzwavelige 
brandstof bij het binnenvaren van de territoria

le wateren. In de havens 
is er het probleem dat 
een schip van buiten de 
EU kan aankomen met 
ongeschikte bunkers. 
Moet zo’n schip dan 
eerst, bijvoorbeeld bij 
de Maasvlakte, afmeren 
om bunkers met 
slechts 0,2% zwavel 
over te nemen? Sche
pen kunnen tenslotte 
moeite hebben drie ver
schillende soorten 
brandstof gescheiden 
te houden, wat nog ver
ergerd wordt als bij
voorbeeld de VS gaat 

voorschrijven dat in hun kustwateren het zwa- 
velgehalte niet meer dan 2,5% mag zijn.
Het EU-voorstel is zo’n typisch ambtelijk wan
gedrocht dat het Directoraat-Generaal voor 
het Milieu de wereld instuurt zonder nader 
overleg met de belanghebbenden, waartoe ui
teraard ook IMO behoort. Misschien heeft 
men nog nooit van IMO gehoord, want de 
Noordzee is, in tegenstelling tot de Oostzee, 
niet door IMO aangemerkt als Special Emis- 
sion Control Area (SECA), waar de brandstof 
maximaal 1,5% zwavel mag bevatten. SECA's 
zijn opgenomen in Annex VI van Marpol dat 
nog niet van kracht is omdat te weinig landen 
(ook in de EU) het aanvaard hebben. Wanneer 
de EU zich ervoor zou inzetten via IMO meer 
SECA’s in te stellen en tot een internationale 
beperking van het zwavelgehalte te komen, 
bijvoorbeeld tot 2/2,5%, zal de scheepvaart 
en de bunkerindustrie daar waarschijnlijk 
mee kunnen leven en zal het effect op het mi
lieu ongetwijfeld groter zijn. Tenslotte heeft 
men er niet aan gedacht dat duur bunkerver- 
bruik in Noord-Europa tot gevolg kan hebben 
dat reders lading voor Noord-Europese 
havens gaan overschepen in de Middellandse 
Zee naar kleinere feeders of aan land zetten 
voor doorvervoer per trein of vrachtauto. 
Ondertussen hoopt BP Marine met een 
“Emissions Trading Scheme", zoals de VS reeds

toepast voor C02, een goedkoper en effectiever 
alternatief te kunnen bieden dan het EUplaa

En de boer, hij p loegde voort
Er zijn nog veel meer zaken die de reders op 
kosten jagen, zoals het Automatic Identifica
tion System (AIS), waarbij velen zich reeds af
vragen hoe lang het zal duren alvorens er 
ook, door overheden te betalen walstations 
zullen zijn die van AIS gebruik kunnen maken. 
Ondanks al dergelijke problemen, met boven
dien thans een ongunstige vrachtenmarkt, blij
ven onze voormalige KHV-reders -reeds gerui
me tijd de ruggegraat van onze koopvaardij- 
geloven in een goede toekomst. Daarbij wor
den zij steeds meer globale spelers. Dat wa
ren zij natuurlijk allang door hun internationale 
vaart, maar inmiddels ook door andere buiten
landse activiteiten, zoals de recente meerder- 
heidsdeelname van Spliethoff in het Finse 
Transfennica, Seatrade heeft met de, door 
het bedrijf beheerde pool van koelschepen 
reeds lang ervaring met buitenlandse rederij
en; Wagenborg heeft het commercieel be
heer over een aantal Duitse schepen, vermoe
delijk mede dankzij de vrachtenpools, zoals 
voor 4000 en 9000-tonners,
Daarentegen hebben onze voormalige grote- 
vaartreders, met uitzondering van Vroon, het 
bijltje erbij neergegooid. Als laatste doet Vo- 
pak dat door het belang in Bröström terug te 
brengen tot 1% (met 6% van het stemrecht). 
Weliswaar maakt men zichzelf wijs in de pro
ductenvaart te blijven door een samenwer
kingsovereenkomst met Bröström, maar dat 
bedrijf kan zo'n overeenkomst opzeggen wan
neer het er geen brood meer inziet. In tegen
stelling tot vele aandeelhouders geloofde Vo- 
pak dat de distributie van chemicaliën meer 
zou opleveren dan scheepvaart. Wel doet de 
chemicaliënvaart het momenteel heel behoor
lijk wat nieuwe orders voor de werven ople
vert. Het betekent meestal dat er over een 
jaar of twee opnieuw de klad komt in deze 
vaart. Niemand zal verbaasd zijn wanneer Vo- 
pak dan ook de chemicaliëntankers van Vo- 
pak Shipping gaat verkopen, hopelijk aan een 
voormalige KHV-reder met durf.



’’Aerophoto Eelde"

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

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

* SHIP’S REPAIR (slipway + floating docks) 
for ships up to 20,000 D W T

* SHIP’S NEW BUILDING

* SHIP’S CONVERSION AND  -LEN G TH ENIN G

* ENGINEERING W ORKS FOR  
INDUSTRIAL M AINTENANCE & 
C O N S TR U C TIO N  ACTIVITIES

* SPECIALIZED CAR PEN TR Y

Niestern Sander
YOUR ALL-ROUND PARTNER FOR 

RENDERING SERVICE TO SHIPPING 
AND REGIONAL INDUSTRY

R0METEL TRADE B.V.
POSTBUS 3 8 0  1 9 0 0  AJ CASTR1CUM 

TELEFOON (0 2 5 1 )  6 5  7 3  4 9  
TELEFAX (0 2 5 1 )  6 7  1 5  5 5

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GÜNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCH0TD00R VOERINGEN

____________  KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONSK M E  CUNIFER-10 BUIZEN & FITTINGEN 
-----------------  OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

ŒU PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

A  F.F.A. SCHÜLZE GMBH
W r ' i P A -  COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN

SC H U LZ E  VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

WISKA HOPPMAN & MÜLSOW GMBH
MESSING SCHAKELMATERIAAL, SCHEEPSVERLICHTING, 
ZOEKLICHTEN, VARITAIN* MULTI-GANG CONTAINER-SOCKET-SYSTEM

mailto:info@niestemsander.com


Brieven van lezers M enso de Jo n g

B rieven  van  lezers

door

Reactie op Twijfels over Dongedijk" door Menso de Jong
in de rubriek “Maritieme Marfct” van het blad Schip en Werf de Zee van juni 2002.

Onder de kop “Waar blijft gezond verstand” 
geeft Menso de Jong commentaar op de uit
spraak van de Raad voor de Scheepvaart 
(RvS) inzake de ramp met het motorschip
“Dongedijk".

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) divi
sie Scheepvaart wil graag hierbij enige kantte
keningen plaatsen.

Met de bijdrage van Menso de Jong worden 
een aantal aanbevelingen door de RvS aan de 
lezer voorgelegd zonder in te gaan op directe 
oorzaak van de ramp, namelijk dat het onder
zoek van de RvS heeft uitgewezen dat bij ver
trek uit de haven van Port Said het schip niet 
voldeed aan zesffi) van de zeven stabiliteitscri- 
teria.
De Scheepvaartinspectie is van mening dat 
van een gevaarlijke situatie geen sprake zou 
zijn geweest indien de “Dongedijk” ten tijde 
van de ramp aan de gestelde stabilitertscrite- 
ria had voldaan.

Zonder zich af te vragen wat de intenties en 
de achtergronden zijn geweest m.b.t. de ont
wikkeling van aanvullende stabiliteitsregels 
voor containerschepen boven de 100 meter 
en zonder zich af te vragen of dan het 'beoog
de' stabiliteitsniveau wel voldoende zou zijn, 
wordt gesteld dat deze eisen ook maar voor 
schepen onder de 100 meter lengte zouden 
moeten gelden.

Ook bij toepassing van deze (verzwaarde?) cri
teria zullen deze schepen, indien zij niet vol
doen aan de gestelde stabiliteitscriteria, een 
potentieel gevaar voor kapseizen blijven ople
veren.

Met betrekking tot de ‘koppeling' tussen de 
GT-meting en de financiële zaken als haven- 
kosten en verzekeringen in relatie tot de stabi
liteit van het schip is de divisie Scheepvaart 
het volgende van mening.
Van een formele koppeling is geen sprake. El
ke organisatie (haven/kanaalgelden) kan tarie
ven berekenen volgens zijn eigen inzichten. 
De vraag waar het hier om gaat is echter of bij 
een minimaal toelaatbaar vrijboord cf. de 
International Convention on Loadlines 1966 
de veiligheid van schip en bemanning voldoen
de gewaarborgd is. Dat bij een “te laag’ vrij
boord in bepaalde gevallen niet aan de stabili
teitscriteria voldaan kan worden, is een 
kwestie van onjuiste belading, een onjuist ont
werp of een combinatie van beide {dit geldt 
overigens ook voor schepen met hogere vrij- 
boorden dan het minimaal toegestane).

De opmerking met betrekking tot het aanwe
zig zijn van 'vrij water* aan dek leidt tot verwar
ring. Vele schepen varen met “vrij water* aan 
dek zonder dat dit maar enig gevaar met zich 
mee brengt zolang dit water maar snel kan af
vloeien. De aanwezigheid van ‘opgesloten’ wa
ter aan dek kan natuurlijk wel leiden tot ge-

vaaiiijke situaties. De “Dongedijk” was voor
zien van watertoospoorten bedoeld om het 
water dat zich voor de opbouw zou kunnen 
verzamelen af te kunnen voeren.

Naast het reeds genoemde feit dat het schip 
niet aan de gestelde stabiliteitscriteria vol
deed, vraagt de divisie Scheepvaart zich af 
wat de aanleiding tot de slagzij geweest zou 
kunnen zijn daar het onderzoek van de RvS 
aangeeft dat het schip opvallend rechtop 
bleef liggen bij de koersveranderingen vooraf
gaand aan de ramp.

A.Mulder
Beleidsmedewerker Divisie Scheepvaart

De heer Menso de Jong geeft hierop het 
volgende commentaar:

"Maritieme markt” is niet bedoeld de eventue
le schuldvraag te bespreken, maar reageert 
op aanbevelingen van de Raad voor de 
Scheepvaart die de scheepvaart en scheeps
bouw in het algemeen raken, zoals de voorge
stelde herziening van de regelgeving. De be
handeling door de Raad, inclusief de 
schuldvraag, is opgenomen in hetzelfde num
mer van Schip en Werf de Zee (blz 46). Daar
uit blijkt dat de scheepsleidmg vrijwel zeker 
het slachtoffer is geworden van bewuste mis
leiding door de afschepers, waarop evenwel 
niet adequaat is gereageerd.

W isselin g  van  de w ach t
Op 1 oktober a.s. zal de huidige hoofdredac
teur zijn functie overdragen aan een opvolger. 
Dit is niet 'als gevolg van' het bereiken van de 
leeftijd van 65 jaar, maar hij vond het wel een 
goede aanleiding.

Er is lang gedacht aan en gezocht naar een 
geschikte opvolger. De combinatie van erva
ring in maritieme zaken (bij voorkeur hebben 
gevaren), bereid zijn om zelf ook enig eenvou
dig handwerk te verrichten (de redactiestaf is 
minimaal bezet), gevoel voor publiciteit in 
combinatie met gevoel voor wat van belang

is, redelijk handig zijn op de computer en ge
noegen nemen met een schamele beloning, 
is niet makkelijk te vinden.
Toch bleek wederom deze combinatie bij oud- 
marineofficieren veel voor te komen.

Het is daarom een genoegen u de nieuwe 
hoofdredacteur voor te stellen. Het is de heer 
J.L.A. (Joost) van Aalst, oud vice-admiraal van 
de Koninklijke Marine.
Hij is met ingang van 1 september officieel 
werkzaam als hoofdredacteur van “Schip en 
Werf de Zee”.

Ikzelf zal mijn functie neerleggen op 1 oktober 
a.s., maar blijf, enigszins ongebonden, werk 
doen voor ons blad.

Tijdens een receptie in het Delta Hotel in 
Vlaardingen op 24 oktober kunt u het afscheid 
meemaken en kennismaken met de nieuwe 
hoofdredacteur.

J.M. Vettman



Scheepshistorie door Wim van H orssen

S ch eep sk erk h o f on d er de  
H oogstraat
Resultaten archeologisch onderzoek Rotterdam

Bij het archeologisch onderzoek in de dam van de Rotte, dat voorafging aan de bouw van de Willemsspoortunnel, zijn de 
resten van vier middeleeuwse schepen gevonden: een zeeschip, een punter en twee binnenvaartschepen die waren verwerkt 
in een sluis. De resultaten van dit onderzoek zijn drt voorjaar gepubliceerd door het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rot
terdam (BOOR). Het onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennis van de ontwikkeling van de scheeps
bouw in de 13° eeuw.

Voor de aanteg van de Willemsspoortunnei in 
de tweede helft van de jaren tachtig en het be
gin van de jaren negentig moest een kilome
terslange sleuf door het centrum van Rotter
dam worden getrokken. Daarin werd 
voorafgaande aan de bouw uitvoerig archeo
logisch onderzoek uitgevoerd. Hoewel het 
centrum van de stad door het bombardement 
in de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel is 
weggevaagd, bleken in de ondergrond nog 
verrassend veel restanten uit het verleden te 
zitten. Een van de meest opzienbarende was 
wel de sluis in de dam van de Rotte, waaraan 
de stad haar naam ontleent. In en bij die sluis 
werden de resten van vier hergebruikte 
middeleeuwse schepen gevonden.

U itw ateringsslu is
De dam in de Rotte werd in de 13e eeuw aan
gelegd om het gebied langs dit veenriviertje 
te beschermen tegen overstroming. Van de 
350 meter lange dam, die liep van de Korte 
Hoogstraat tot het Oostplein, werd in 1991 
een 30 meter (ang gedeelte aangesneden op 
de plaats waar deze de stroomgeul van de 
Rotte kruist.
Hoewel er tijdens de oorlog in het centrum 
flink is gesloopt en gegraven, had archeoloog 
Ton Guiran van het Bureau Oudheidkundig 
Onderzoek Rotterdam (BOOR), die de leiding 
had van het spoortunnelonderzoek, het idee 
dat er op die plaats nog wel wat in de grond 
kon zitten. De Duitsers waren namelijk be
hoedzaam omgegaan met het spoorviaduct 
op deze plaats. Toch was de ontdekking van 
een houten uitwateringssluis in de dam tame
lijk onverwacht.
"In die sluis waren duidelijk twee bouwfasen te 
onderscheiden”, vertelt Guiran. “Van de oud
ste fase was alleen de vloer overgebleven en 
van de nieuwste de bodem en het grootste 
deel van de wanden. De staande deur zelf zat 
er niet meer in, maar wel was nog het gat van 
de as zichtbaar.” Die deur werkte op het getij. 
Wanneer het water in de Rotte hoger stond

dan op de grote rivier, werd hij opengedrukt 
en werd ontwaterd. Bij vloed van de rivier 
werd de deur vanzelf dichtgedrukt om het ri
vierwater buiten te houden.

Scheepshout
Door onderzoek van de jaarringen van het 
hout in de oude sluis, kon de bouw daarvan en 
tevens van de afdamming van de Rotte wor
den gedateerd op omstreeks 1270/1280. 
“Dat was nieuws", zegt Ton Guiran. "Voorheen 
dacht men dat dit ongeveer 1240 was. De 
eerste bewoning van Rotterdam begint trou
wens ook omstreeks 1270/1280''
Naast het niet eerder gebruikte hout, waarop 
is gedateerd, bleken de sluizen voor het 
grootste deel uit hergebruikt scheepsbouw- 
hout te bestaan. "Vrij uniek", noemt Guiran het

gebruik van scheepshout in sluizen. "Het werd 
wel veel toegepast voor de fundering van hui
zen. Mogelijk waren bij de bouw van de slui
zen scheepsbouwers betrokken. Het voor
deel van scheepshout is, dat het waterdicht 
is, omdat het is gebreeuwd."
Voor de sluizen was gebruikt gemaakt van 
platbodems. “Dat zijn geschikte schepen 
daarvoor”, zegt de archeoloog. “Ze zijn, zo 
blijkt uit onderzoek van het hout, in Zuld-Duits- 
land gebouwd en na een tocht stroomaf
waarts mogelijk alleen lokaal gebruikt, mis
schien wel als veerpont, waarvoor ze door de 
lichte heve heel geschikt zijn.”

D e aak
De vloer van de oudste sluis bestond uit het 
vlak en drie losse planken, waarschijnlijk van

schip.
De jongste sluis uit de dam in de Rotte, deels gemaakt van het hout van een binnenvaart- 
(Foto: BOOR)



fig. 2. De punter die in de dam werd aangetroffen (Foto: BOOR)

de zijden, van een Middeleeuwse aak, een 
bakvormig vaartuig. Het rechthoekige vlak 
bleek karveel gebouwd en samengesteld uit 
acht gangen van elk één plank met een ge
middelde breedte van 29,2 cm en dikte van 
4,9 cm. De planken waren minimaal 13,20 m 
lang (de lengte van de sluis). Ze waren van fijn- 
spar of larix, die kort na 1250 waren gekapt, 
De planken bleken met houten pennen aan el
kaar gezet. De naden waren gebreeuwd met 
mos, dat was afgedekt met moslatten die wa
ren vastgezet met sintelnagels, De kimgang 
had een opstaande rand, waar de onderste 
gang van de zijden met houten pennen tegen
aan was gezet.
In zijn van verslag van het onderzoek van de 
Rotterdamse schepen schrijft onderzoeker 
André van Holk van het Nederlands Instituut 
voor Scheeps- en onderwater Archeologie 
(NISA), dat deze aakachtige schepen speciaal 
werden gebruikt voor het vervoer van goede
ren over de grote rivieren.
"Op het eerste gezicht lijkt het misschien 
merkwaardig dat juist hout van aken herge
bruikt is bi] de constructie van beschoeiingen, 
sluizen en doodskisten’’, schrijft Van Holk, 
"Maar de aak leent zich door zijn rompvorm 
(vlakke bodem en vrijwel rechthoekige vorm) 
en de eenvoudige constructie bij uitstek voor 
hergebruik. Het is zelfs mogeiijk dat de sche
pen speciaal werden gebouwd als eenmalige 
‘container’ met het vooropgezette doel het 
hout benedenstrooms te hergebruiken.”

O nbekend type binnenschip
Al kort na de bouw werd de sluis vervangen 
door een nieuwe. Ook de bodem en wanden 
van deze nieuwe sluis werden grotendeels 
van oud scheepshout gemaakt. Alleen het 
midden van de sluisvloer was van nieuw hout. 
“Bij de eerste aanblik leek een ratjetoe van 
scheepshout in de sluis te zijn verwerkt”, 
schrijft André van Holk in zijn onderzoeksver

slag, Totdat bleek dat een deel van de oost- 
wand van de sluis was gemaakt van een deel 
van het gladboordige vlak van een schip. Mo
gelijk bestaat ook de westwand uit een deel 
van hetzelfde vlak. De overige planken in de 
sluis vertonen aanwijzingen voor een over- 
naadse constructie, waarbij houten pennen 
zijn gebruikt om de huidgangen te verbinden. 
De romp heeft waarschijnlijk bestaan uit drie 
gladboordige gangen en een onbekend aantal 
overnaadse gangen.”
Alle onderdelen van het schip waren van ei
kenhout. Uit onderzoek van de jaarringen 
bleek dat de meeste bomen daarvoor waren 
gekapt in de periode 1263/1264. Omdat de 
veklatum van de nieuwe balken uit de sluis 
daar dicht bij ligt, is het schip waarschijnlijk 
slechts zeer korte tijd in de vaart geweest.

P u n ter
Behalve verwerkt in de sluis werden bij het 
archeologisch onderzoek ook twee ge
deeltelijk intacte schepen gevonden: een

punterachtig scheepje en een overnaads 
geklonken vaartuig.
'Het puntertje vonden we onder de oudste 
lagen van de dam bij het diepere gedeelte 
van de geul”, vertelt Ton Guiran. “Het is 
waarschijnlijk gebruikt om tempo te maken 
bij het dichten van het sluitgat in de dam. 
Er waren daar ook balken en boomstam
men neergegooid," “Het schip, dat als type 
nog steeds voorkomt, wordt gedateerd op 
omstreeks 1270 en is daarmee een van 
de oudste punters die gevonden zijn”, zegt 
hij. “Hij is lokaal gebouwd uit stukken van 
diverse soorten hout, waaronder vooral ei
kenhout, maar ook hout van de els, wilg en 
es, die met houten pennen in elkaar zijn 
gezet.”
In zijn onderzoeksverslag schrijft André 
van Holk, dat het om een scheepje gaat 
met een lengte van 5,6 m over de stevens 
en een breedte van 1,8 m. De holte be
draagt 0,5 m. Het vlak bestaat uit drie 
gladboordige gangen, die met twee keer 
omgeslagen spijkers aan elkaar zijn be
vestigd. De onderste gang van de zijde is 
met schuin omhooglopende pennen tegen 
het vlak bevestigd. De naden tussen vlak 
en zijden zijn aan de buitenkant voorzien 
van mosbreeuwsel, moslat en prikken (klei
ne wiggen). Op een onderlinge afstand van 
28,4 cm zijn op het vlak en tegen de zijden 
afwisselend een legger en twee knieën (of 
een knie en een oplanger) geplaatst." 
"Typisch een schip uit de polder", zegt 
Guiran, die erop wijst dat deze scheepjes 
door de 3 meter brede sluis konden varen, 
ook getuige de bootspennen die daarin ge
vonden zijn. Het puntertje wordt momen
teel geconserveerd bij het NISA, waarna 
het misschien wordt opgenomen in de col
lectie van het Maritiem Museum Rotter
dam.

langsdooftnwl«

fig. 3. Langsdoorsnede, dwarsdoorsnede en gangenplan van het zeeschip (Tekening: ROB/NISA)



Z eesch ip
"Het vierde schip was deels bewaard en lag 
tegen de helling'’, vertelt Ton Guiran. “Het is 
een zeewaardig schip van eikenhout, dat om
streeks 1252/1264 is gebouwd. We denken 
dat het na 1280 gebruikt is voor reparatie bij 
dijkvai. De sluis, die slechts 20 a 30 jaar heeft 
gefunctioneerd, was toen al dichtgegooid en 
er waren houten huizen op de dam gebouwd.” 
Van het schip was minder dan de helft be
waard (3,70 m lang en 2,40 breed).

Uit de richting van de lassen kan volgens 
onderzoeker Van Holk worden afgeleid, dat 
het vrijwel zeker het achterdeel betreft. “Het

O

fig. 4. Klinknagels en - plaatjes van het zeeschip

fig. 5. Bijl uit het zeeschip

schip is geheel overnaads en telt nog veertien 
gangen: aan weerszijden van de kielplank ze
ven. Opmerkelijk is, dat de kielplank via een 
schuine liplas overgaat in een schuin oplopen
de kielbalk. Het betreft hier een nog niet eer
der aangetroffen constructie,” Volgens Van 
Holk houdt de constructie mogelijk verband 
met de introductie van het stevenroer, waarbij 
een dergelijke overgang van kiel naar achter
steven noodzakelijk werd.
De gangen van het schip waren met elkaar 
verbonden door klinknagels. "Het is gebouwd 
in de Angelsaksische traditie, zoals de viking

schepen”, vertelt Ton Guiran. “Later is het 
echter gerepareerd in de traditie van de Kog
ge. In de steven van het schip zat zo’n 1000 
kilo bakstenen. Misschien de ballast van het 
schip. Tussen de spanten onder de laadvloer 
vonden we nog een hakmes en een bijl.’

T refpunt
De opgravingen in de Rotte-dam hebben een 
zeer levendig beeld opgeleverd van Rotter
dam rondom de sluis ter hoogte van de dam 
omstreeks 1270. Een trefpunt van kleine 
scheepjes uit de veengebieden, van binnen
vaartschepen van de grotere rivieren en van 
zeeschepen. Ook toen al.

Literatuur:
BOORbalans 4, Archeologisch onderzoek in 
het tracé van de Willemsspoortunnel te Rot
terdam, Sluizen en schepen in de dam van de 
Rotte, Rotterdam 2001.
Het rapport met bijlagen (prijs €  27,50 +
€  4,50 verzendkosten) is te bestellen bij: 
BOOR, Ceintuurbaan 213/b,
3051 KC Rotterdam.
Tel: 010.4777053, 
fax: 010,4782808, 
e-mail: boor@gw.rotterdam.nl.

Fuirniount Marine B.V. is een ISO gecertificeerde onderneming gespecialiseerd in zeesleepvaart en zwaar zee
vervoer. Vanuit liet hoofdkantoor in Beurs WTC te Rotterdam  werkt een kleine sta f specialisten aan het

bedienen van een wereldwijde klantenkring.

Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn een

ASSISTANT OPERATIONS MANAGER (ni/v)
die rapporterend aan de Operations M anager mede zal zorg dragen voor de nautische, technische en operationele 
voorbereiding en uitvoering van onze projecten.

lot liet lakenpakket behoren o.a. bet maken van reisplannen en handboeken, het voorbereiden van zeegaande trans
porten, het uitvoeren van technische inspecties, het onderhouden van contact met klanten, onderaannemers, sur- 
veyors, werven, het geven van technisch/nautisch adviezen aan klanten, alsmede advisering op het gebied van nieuw
bouw en droogdokkingen.

Voor de functie zoeken wij een MAROF met MBO of HBO opleiding en achtergrond in de zeesleepvaart en/of zwaar 
zeetransport en/of de offshore industrie. Naast zeegaande ervaring is ervaring in een functie aan de wal een aanbe
veling. Uitstekende kennis van de Engelse taal en goede communicatieve eigenschappen, met een sterk ontwikkeld 
gevoel voor dienstbaarheid aan de klant zijn noodzakelijk voor het naar behoren uitoefenen van deze functie.

Wij bieden aantrekkelijke arbeidsvoorw aarden en een plezierige werksfeer in een 
open, dynamische en groeiende onderneming.

Schriftelijke sollicitatie gelieve u te richten aan: de heer Mr A .J. de Heer,
Fairmount Marine B.V., Postbus 30239. 3001 DE Rotterdam.

Fairm oim t M arine B.V. 
www. fairm oim t. iil

mailto:boor@gw.rotterdam.nl
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Ze e( v is )vaar t  
Cursussen

hydraulische componenten
Hydropack levert een breed en zeer compleet 
programma aan hydraulische componenten. 
Zonder uitzondering voldoen deze componenten 
aan de maximale kwaliteitseisen van Hydropack. 
Bovendien staat een gedegen advies borg voor 
een juiste keuze. Door een efficiënte orderver- 

werking en een royale maga- 
zijnvoorraad kent Hydropack 
korte levertijden.

hydraulische 
systemen

Hydropack is gespeciali
seerd in het ontwerpen en 
bouwen van hydraulische 
installaties. Van eenvoudige 
aggregaten tot zeer ge
avanceerde en complexe 
besturingssystemen. De 

enorme know-how en een goed geoutilleerde 
werkplaats met vakkundig personeel staan borg 
voor een uitstekend ,
eindprodukt.

ISO 9001 gecertificeerd
^  ö W  * * * * *  ^  1 0

hydropack*
the better hydraulic company

COSY

K i j k  o o k  o p  o n z e  w e b s i t e :  w w w . s t c - r . n l

H y d r o p a c k  G r o e p
Kosmonaut 26 Postbus 2515 3800 GB Amersfoort 

Telefoon 033 454 32 10 Fax 033 454 32 24 
web: www.hydropack.nl e-mail: info@hydropack.nl
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M B O -M a r o f
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Zeevisvaart (SW 6)
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• Scheepsm anagem ent: o n b e p e rk t/  

k le ine  schepen

• Basistra in ing  STCW /STCW -F

• M arcom  A en B en GMDSS m odu le  B

• Advanced fire  f ig h t in g

• D ra ft s u rve y /ijko p n e m e r

• Tanker endorsem ent cursussen (o lie , 

chem ica liën  en gas)

Soerweg 31, 3088 GR Rotterdam 
te le fo o n  0 1 0  - 4 2 9  81 77
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Voortstuw ing M arcel van H aaren, W artsila  H ydrodynam ics,

F ixed  Pitch Propellers

R ep lacem en t o f  F ix ed  P itch  
P rop ellers
When a vessel has been in operation for more than 10 years, several on board systems may be reaching the end of their use
ful lives. The same applies to the propeller, which may have been repaired, cleaned and polished several times during the 
same period. A modernisation could be in order, or even replacement with a new state-of-the-art propeller. Wartsila has con
siderable experience in this area and can advise on the best way to proceed.

ver the years there have often 
been enquiries about replacing 
fixed pitch propellers (FPP) for 
vessels of more than 10 years' 
old. Such propellers are re
placed for four main reasons:

1. The propeller has too much damage and 
cannot be welded.

2. Upgrading of the propeller design to mod 
ern standards to give:

• better efficiency resulting in fuel savings 
and/or higher speed; this could also yield 
extra income as the vessel is more attrac
tive to the market;
•  Lower propeller-induced pressure pulses 
resulting in increase of crew comfort and 
lower dynamic excitation of the ship’s struc
ture.

3. Changed mission profile of the vessel.
4. Poor initial design.

In the first case, an additional advantage is, 
that the new propeller can easily be designed 
using the latest knowledge. In the case of 
heavy propeller running, for example, a pitch 
reduction is needed to make the propeller run 
lighter. A new and better propeller design can 
easily compensate for the slight decrease in 
efficiency caused by reducing the pitch. 
Regarding the second case, much research 
has been carried out on improving Lips pro
peller design in close cooperation with Marin 
and the Technical University of Delft. A modem 
propeller can achieve fuel savings or lower 
pressure pulses, or both.
In the third case the existing propeller has to 
be replaced because only one optimum de 
sign condition can be defined for a propeller. In 
other conditions the propeller will operate at 
sub-optimal efficiency.
When it is time to replace or modernise a ves
sel, Wartsila advises taking a critical look at 
the propeller. Does the propeller still fulfil its re
quirements? Is it damaged too much? Has the 
mission profile changed? Answers to these 
and other questions will determine if a new

propeller is needed.
This article discusses how the design of fixed 
pitch propellers can be improved with respect 
to both efficiency and pressure pulse levels. 
We also explain why it is necessary to replace 
a propeller if the mission profile is changed. Fi
nally, we briefly consider modification of the 
existing propeller in the case of heavy running.

Im proving propeller design
New techniques allow us to design propellers 
with higher efficiency than in the past. This re
sults immediately in lower fuel consumption 
without automatically meaning that vibration 
and noise levels on board increase.
We assume here that the geometry of the re
placement propeller should lie within the 
geometry of the present propeller. We also as
sume that other boundary conditions do not 
change and that nothing is added to the 
propulsion system. This means that the engine 
power and rate of revolutions do not change, 
and that the number of blades and diameter 
remain equal to those of the existing propeller. 
Taking all this into account, we have the follow
ing four options to increase efficiency through 
a new propeller design:
• Reduce the blade area
• Change the blade contour
• Modify the radial pitch distribution
• Apply the Lips tip-rake concept.

Reducing b lade a rea
The power density (PD) of a propeller is de
fined as:

P D  =
M C R

D 2 B A R

where
MCR Maximum Continuous Rated power
D Propeller diameter
BAR Expanded Blade Area Ratio

Wartsila judges a figure of 735 kW/m2 to be a 
normal power density for bulk carriers and

general cargo vessels. Calculating the power 
density of a specific propeller is an easy mat
ter, and when lower values are calculated it 
could be interesting to establish whether there 
are other reasons why the blade area is so 
high.
Wartsila can assist in investigating the feasibili
ty of reducing the blade area ratio. The table 
shows the effect of reducing the blade area.

The subject vessel is a bulk carrier with the fol-
lowing particulars:
•  Service speed: 14.5 knots
•  Engine power: 7061 kW
• Rate of revolutions: 112 rpm
• Propeller diameter: 5000 mm

BAR PD(kW/m2) Relative efficiency
0.65 553 100
0.50 719 102.9
0.45 799 103.7

Table 1 Effect of reducing blade area

As can be seen from this table, reducing the 
blade area ratio to the maximum advised by 
Wartsila raises efficiency by more than 3 %. A 
blade area reduction of this amount can be ap
plied without an unacceptable increase in pres
sure pulses or the risk of erosion. Only slight 
differences are to be expected.

Changing blade contour
When reducing the blade area we assume that 
this is equally scaled over all radii. If it is not 
possible or desirable to reduce the blade area 
the efficiency of the propeller can be in
creased instead by choosing another blade 
contour. In the outer radii where the speed is 
highest, the viscous fnction losses are highest 
as well.

Of course the generated lift is more significant 
at the outer radii and it could be necessary to 
apply more chord length owing to the less 
favourable cavitation characteristics.
Figure 1 shows two different blade contours



Figure la : Blade contour with more chord 
length at outer radii.

with approximately the same blade area. In 
this project the blade in Figure la with a larger 
chord length at the outer radii was replaced 
with the blade in Figure lb. Calculations proved 
that the efficiency of the right propeller blade 
was about 1.7 % higher than for the left pro
peller blade, while pressure pulses decreased 
significantly by about 40 %.
This project did not specifically require a high
er efficiency; decreasing the pressure pulses 
was more important. If the pressure pulse lev
els had been equal to those of the old pro
peller blade, an efficiency improvement of 
34 % would have been possible.

M odifying radial pitch distribu
tion
In the past it was usual to apply some kind of 
constant radial pitch distribution, comparable 
to the pitch distribution of the well-known Wa- 
genmgen B-series propellers. It is known that 
this kind of pitch distribution is theoretically 
favourable with respect to efficiency.
The outer radii in particular have a positive im
pact on efficiency. High pitch values at the out
er radii, however, impose a negative effect on 
cavitation behaviour and consequently lead to 
higher pressure pulse levels. Such high tip 
loadings also cause intensive tipvortex cavita
tion which may damage the rudder. Where the 
inner radii are concerned, high pitch values do 
not contribute so much to high efficiency val
ues and this also has a negative effect with re
spect to hub vortices which could lead to cavi
tation erosion on the rudder.
To summarise, the loading of the propeller 
blade should be shifted away from the tip and 
the root. Figure 2 shows two different pitch 
distributions. Figure 2a shows the pitch distrib
ution normal 20 years ago and Figure 2b a typ
ical pitch distribution often applied on pro
pellers today.
The pitch distributions shown here have the 
same mean pitch value and approximately the 
same efficiency. With variable pitch distribution

Figure lb :  Blade contour with less chord 
length at outer radii.

the risk of tip and hub vortex cavitation is lower 
and the cavitation behaviour on the blade itself 
near the tip will be favourable due to the tip un
loading. Consequently the pressure pulse lev
els will be much lower for variable pitch distrib
ution.
To achieve equal pressure pulses as a result

of the constant and variable pitch distribution 
one can choose a lower blade area for the pro
peller with variable pitch distribution. As men
tioned above, this will lead to better efficiency. 
In other words, when the pitch distribution of a 
propeller is simitar to the constant pitch distnb- 
utxxi, it is worthwhile investigating what the ex
act consequences of changing the prtch distri
bution will be. Wartsila can assist and advise in 
investigating the possibilities.

A pplying the L ip s tip-rake con
cept
In cases where it is no longer possible to re
duce the blade area, change the blade con
tour or change the radial pitch distribution, the 
Lips tipxake can be applied to achieve better 
efficiency resulting in fuel savings anct/or high
er ship speed.
Normally, there are no restrictions which pre
vent the application of tip-rake. Tip-rake does 
not lead to higher pressure pulse levels. It has 
also been shown that propellers with tip-rake 
are quieter and therefore more comfortable 
for the crew.

Figure 3a: Rake distribution for a norma/ propeller Figure 3b: Rake distribution for a Ups tip-rake propeller



A Lips tipfake propeller differs from a 'normal' 
propeller only in the radial rake distribution. Fig
ure 3 shows the clearance curve and rake distri
bution (axial shift with respect to the generator 
line) for both a normal and a Lips tiprake pro
peller.

As Figure 3 shows, the rake is not different for all 
radii, The tiprake distribution arises from 0.9R 
towards the tip and the blade has been bent to
wards the pressure side (face side) of the blade. 
Figures 4 and 5 are photographs of a normal and 
a Lips tiprake propeler respectwet/, shewing vtfiat 
tiprake looks Ike on a fiiscale propeler.
Relative efficiency improvements of 2-3 % com
pared to nomial propelers have been measured so 
far. The Ups tiprake concept resembles the prindpte 
of üpplate propelers. In a tipplate propeler, howev
er, a tip fin is fitted at right angles to the propeler 
blade which means adding blade area and hcreas- 
ing frictional drag, flis  is not the case for the Lips tip
rake concept, vtere the tp fin is integrated with the 
propeller blade.
The working principle of the Lips tiprake con
cept is based on a virtual increase in propeller di
ameter. It is well known that a larger propeller di
ameter yields a higher efficiency. However, it is 
not always possible to increase the diameter be
cause of restrictions in propeller-hull clearances. 
Applying tiprake has a similar effect to increas
ing the diameter, especially in the area of highest 
speeds and therefore highest lift.
The Lips tiprake concept has been applied sev

eral times. Some propellers have been tested in 
a model basin and in all cases the measured effi
ciency corresponded with the hydrodynamic cal
culations. Another effect observed in cavitation 
tests was the absence or significant strength re
duction of the tip vortex. This resulted in lower 
pressure pulse levels, especially in the higher fre
quency range.
At full scale it is hardly possible to measure an ef
ficiency improvement of 2 % directly, but 
shipowners have reported a noticeable reduc
tion in fuel consumption. Several have also re
marked that the tiprake propeller is much qui
eter than a conventional propeller and this has 
also been demonstrated by vibration 
measurements.

Bulk carrier .Atlas Sea  
There was the request to design a new propeller 
for the bulk carrier Atlas Sea, owned by EJmira 
Shipping, with the aim of achieving the highest ef
ficiency without increasing pressure pulses too 
much. The resulting Lips propeller has been in 
operation since June 2001 and accord fig to 
Elmira the speed has improved considerably.

Calculations showed that propeller efficiency 
would increase 3 % without increasing the pres
sure pulses. This was also confirmed by the 
crew, who reported that onboard vibrations 
were lower with the Lips propeller. Figures 6 ax) 
7 show the old propeller and the new Lips tip
rake propeller.

In addition to the tiprake the new propeller 
has a different blade contour with reduced 
blade area ratio than the old propeller, ft 
proved possible to reduce the blade area ra
tio from 44 % to 39 % without increasing 
pressure pulse levels.
As a total efficiency improvement of 3 % was 
estimated, this means that the absorbed pow
er is 3 % less, assuming the vessel speed be
fore and after the propeller replacement re
mained the same. Assuming a linear relation 
between fuel consumption and delivered pow 
er, the fuel savings will be about 3 % as well. 
The following calculation illustrates the cost 
savings in this case:
Assumed fuel consumption per year 
200 days x 24 tonnes
3 % fuel savings 144 tonnes
Price per tonne of fuel US$150
Cost savings US$21,600

Flence a new propeller will have a payback 
time of only a few years.

C hange o f  m ission profile
It also becomes necessary to replace an ex
isting propeller when the mission profile of a 
vessel changes.
For example a fixed pitch propeller (on a ferry) 
originally designed to operate on two engines 
cannot be used on one of the two engines only. 
Figure 8 shows that the propeller curve of a fixed 
pitch propeller, originally designed for a twirven- 
gine mode, lies above the single-engine curve’.
If the schedule of the ferry is changed, ma
king it unnecessary to run the propeller on 
two engines, a new service curve must be 
defined. This new curve should fit within the 
oneengine diagram in Figure 8. This means 
that the rate of revolutions becomes higher 
for the same delivered power and that the 
maximum power is only half the previous 
maximum power. The propeller has to run 
lighter, meaning that a considerable pitch re
duction is needed.
There are other situations in which the mis
sion profile of a vessel could change. A vessel 
removed from sailing in ice conditions will no 
longer need ice classification, for example. 
Again, a vessel’s service speed could be rai
sed (or lowered) owing to a new schedule or 
because the vessel sails more often on ano
ther draught and/or trim, or because the ves
sel has a different sea margin (e.g. no longer 
sailing in the Atlantic, only the Adriatic). 
Wartsila has much experience in this area and 
can advise on the best way to proceed.

M odification  o f  p ropellers
In the case of a heavy-running propeller it is 
not always necessary to replace the propeller 
with a new one. A small modification is rela
tively cheap and can suffice.



Figure 6: Old propeller for the Atlas Sea Figure 7; Lips' tip-rake propeller for the Atlas Sea

When a fixed pitch propeller is designed with 
a too small light running margin, or even 
when the light-running margin is sufficient, it 
is possible that a propeller becomes heavy 
running after some years. Heavy running 
means that the engine reaches the maxi
mum continuous rating (MCR) before the 
nominal rate of revolutions is reached 
(Fig. 9).
Heavy-running propellers operate at a curve 
which most of the time lies above the inten
ded service curve. Consequently the engine 
operates in overload conditions at too low 
revolutions with high exhaust temperatures 
and increased wear of pistons, liners and 
valves. Propellers can become heavy run
ning for the following reasons:
• Fouling of the hull and ageing of the en

gine
• Wrong design of the propeller (pitch too 

high)
• Modifications to the ship that increase its 

resistance
• A small change in normal operating profile 

and/or loading conditions.

A pitch reduction is needed to 
restore a propeller to lighter 
running conditions. This can be 
done by twisting the blades but 
in practice this is not very accu
rate. A more convenient way to 
reduce the pitch is either to cut 
the trailing edge, or crop the di
ameter or a combination of the 
two. Cutting the trailing edge 
has almost no effect on the effi
ciency and cavitation behaviour 
of the propeller. Cropping the 
diameter will reduce the pro
peller's efficiency.
A combination of trailing edge 
cutting and diameter cropping can reduce 
the pitch to a maximum of about 10 %. When 
a pitch reduction of more than 10 % is need
ed, it is no longer possible to modify the pro
peller without other negative effects. It then 
becomes necessary to design a new pro
peller with reduced pitch. As discussed 
above, the new propeller can be designed to 
achieve better efficiency and/or lower pres

sure pulses.
In the case of a heavy-running propeller, 
Wartsila can advise on whether it should be 
modified or if it makes better sense to re
place it with a new stateof-the-art design.

Sum m ary
This article discusses when and why it is 
necessary to replace a fixed pitch propeller. 
A new propeller designed to modem criteria 
can achieve fuel savings or lower pressure 
pulses, or both. Propeller efficiency can be 
improved in several ways, resulting in lower 
fuel consumption without increasing pro- 
peller-induced pressure pulses. For a heavy 
running propeller a small modification to the 
present propeller can help and replacing the 
propeller is not always necessary.
When considering replacement of the pre
sent propeller, it is worth investigating to 
what extent a new, stateof-the-art propeller 
can reduce fuel consumption and/or pres
sure pulses, thereby increasing crew com
fort. In such a case Wartsila can advise on 
how best to proceed. On request Wartsila 
can make a preliminary design for a new, re
placement propeller to establish what im
provements can be gained.



M aritiem e E xpertise ing. M . H oppzak

M aritiem e E x p ertise
D eel 1 - Introductie

Zeevarenden komen regelmatig in aanraking met experts: casco-experts, ladingexperts, P&l-experts, klasse-experts, enz. 
Er heerst een zeker wantrouwen ten opzichte van experts, niet in de laatste plaats omdat de expertisewereld lange tijd ge
heimzinnig is geweest en zeer zeker niet transparant.
Door middel van een serie artikelen in Schip en Werf de Zee willen wij proberen voor eens en altijd van deze geheimzinnig
heid af te komen door inzicht te verschaffen in wat een expert is en wat hij doet.

fig. 1. Kantoor Rotterdam

O verzicht van verantw oordelijk
heden
Een maritiem expert is een deskundige die op 
maritiem/technisch gebied één of meer van 
de volgende werkzaamheden uitvoert:

• Schade-expertise - hull & machinery en 
lading,

• Inspectie
- aankoopinspectie.
- in/uithuurinspectie;
- conditieinspectie;
- pre-entrynnspectie,

• Certificering
- klasse.
- SI;
- IVR;
- kwaliteit (ISM, IVR QS).

• Preventie
- towage approval.
- warranty survey;

• Consultancy
- superintendency.
- ship management;
- risk management;

- wrakopruiming, berging, hulpverlening.
• Taxatie

- waardebepaling schepen.
- waardebepaling motoren en instal

laties;
- waardebepaling scheepswerven, 

dokken, hellingen, enz.

W anneer exp ert?
Een aardige kwalificatie van het fenomeen ex
pert is: “Je bent pas expert als je meer weet 
dan een ander”.
Expert is een niet- beschermd beroep. Derhal
ve kan iedereen een bord op de deur spijke
ren en daarop vermelden dat hij of zij 
scheeps- en werktuigkundig expert is.
De omstandigheid dat opdrachtgevers over 
het algemeen alleen werken met gerenom
meerde expertisebureaus en experts levert 
nog enige bescherming op.
Maritieme experts hebben over het algemeen 
een HBOopleiding op het gebied van scheeps- 
bouwkunde, werktuigkunde, scheepswerktuig- 
kunde of op nautisch gebied.
Een interne opleiding binnen een expertisebu

reau van circa 5 jaar sluit daarop aan.
Een opdrachtgever mag van een scheeps- en 
werktuigkundig expert verwachten dat hij, om 
zijn taken naar behoren te vervullen, over de 
volgende eigenschappen beschikt:

•  Waarnemingsvermogen
Om alle voor een zaak van belang zijnde fei
ten goed te kunnen vastleggen, is een ge 
oefend waarnemingsvermogen noodzake
lijk.

•  Analytisch vermogen
Hefvermogen om hoofdzaken van bijzaken 
te kunnen onderscheiden en oorzaak en 
gevolg op een rij te kunnen zetten, is even
eens een must.

•  Rapportagevaardigheid
Een expert dient over redelijke journalistie
ke vaardigheden te beschikken.

• Technische vaardigheden
Uitgebreide kennis van scheepsbouwkunde 
en werktuigkunde alsmede nautische ken
nis, soms ook juridische en verzeke
ringstechnische kennis, zijn onontbeerlijk.

• Sociale vaardigheden
Een expert moet met iedereen kunnen 
communiceren, van de directeur van een 
scheepswerf tot een monteur die aan 
boord een motor repareert.

• Integriteit en betrouwbaarheid
De expert is vertrouwensman tussen partij
en. Zonder genoemde eigenschappen 
komt hij nergens.

•  Stressbestendigheid 
Scheepsexpertise is geen regelmatig be
roep en kan derhalve vaak tot stress lei
den.

•  Nauwkeurigheid
Nauwkeurig dossierbeheer, goed uitge
werkte aantekeningen enz. zijn voor
waarden voor een goede beroepsuitoefe
ning.

•  Talenkennis
Een goede kennis van de Nederlandse, En
gelse en Duitse taal is in dit internationale 
vak van het grootste belang.



O v er Touw  B & B  H olding
De geschiedenis van de Touworganisatie begint in 1908 cris de heer D. Touw in Rotterdam 
een expertisebureau opricht onder de naam D, Touw Expertise- en Ingenieursbureau. Op 
dat moment worden alleen expertises aan binnenvaartschepen uitgevoerd. Na de Tweede 
Wereldoorlog komen daar nieuwe werkgebieden bij zoals kustvaart, zeevaart, offshore- en 
baggerindustrie. Begin jaren zeventig werken er 10 experts twj D. Touw Expertise- en Inge
nieursbureau.
Vanaf dat moment zet de groet van Touw verder door. Er worden nieuwe vestigingen geo
pend in Groningen, Antwerpen en RotterdanvMaasvtakte. Ook vinden overnames van colle- 
g&experbsebureaus plaats. De snelle groei vraagt om een nieuwe organisatievorm en tn 
1996 is Touw Holding een feit.
Maar ook binnen Touw Holding staan de ontwikkelingen niet stil. Er wordt gezocht naar nieu
we mogelijkheden om het etgen werkgebied verder uit te breiden en de concurrentie een 
stap voor te blijven. Dit leidt eind 2001 tot de fusie met Binnendijk-Bree, sinds haar oprich
ting in 1943 specialist op het gebied van lading en ladingschades. Als gevolg wordt de nieu
we naam Touw B&B Holding.
Touw B&B Holding is thans het moederbedrijf van 8 maritiem/technische expertisebureaus 
in Nederland, België en de Verenigde Staten.
Bij de organisatie zijn 75 mensen werkzaam, 37 experts/consultants en 38 ondersteunen
de personeelsleden.

Touw B&B Holding is actief in vijf hoofdproductgroepen:

• Scheepvaart en Techniek.
• Transport en Goederen.
•  Consultancy op het gebied van Berging, Wrakopruiming en Hulpverlening,
•  Maritieme Consultancy en Training.
• Consultancy op het gebied van Risicomanagement.

Experts worden door verschillende soorten 
opdrachtgevers ingeschakeld. Dit kunnen o.a. 
zijn:

• assurantiemakelaars (namens verzeke
raars);

• verzekeraars;
•  P&l Clubs;
•  averif-agenten;
•  dispacheurs;
•  rederijen;
•  advocaten;
•  rechtbanken;
•  bergings- en transportbedrijven;
• werven en machinefabrieken;
• banken;
•  motorenfabrikanten en -leveranciers;
•  overslagbedrijven;
• andere expertisebureaus;
•  overheidsinstellingen.

In de praktijk van zijn beroepsuitoefening heeft 
de expert het met altijd gemakkelijk. In geval van 
een schade bijvoorbeeld staat de expert tussen 
diverse betrokkenen in:
de rederij, de assurantiemakelaar c.q. verzeke
raar, de klasse en de werf.
Doordat elke partij verschillende belangen 
heeft, is het tot ieders tevredenheid vaststellen 
van de aard, de omvang en de oorzaak van de 
schade uiterst gecompliceèrd.

R apportage
Een belangrijk element in het expertisetraject is 
de rapportage. Rapportage is het visitekaartje 
van de expert. De opdrachtgever ziet alleen de 
rapportage en de nota, maar niet wat de expert 
verder allemaal doet.
Bij het rapporteren is het belangrijk te bedenken 
wat je zelf als opdrachtgever zou willen weten. 
Daarnaast kan in de toekomst (soms pas na ve
le jaren) een rechtszaak ontstaan waarbij het 
rapport wordt gebruikt en moet een niet-techni- 
cus/-nauticus het rapport ook kunnen lezen.

O rganisatie
Als manager van een, voor maritieme begrip
pen, groot expertisebedrijf wil ik u een aantal be
langrijke aspecten in het management van zo'n 
bedrijf niet onthouden.
Allereerst de organisatie. Vele kleine en 
middelgrote expertisebureaus zijn eigendom 
van een aantal experts die in een soort maat- 
schapstructuur samenwerken, waarbij elke 
partner een deel van de organisatie voor zijn 
rekening neemt. Bij een groot bureau, ook al 
is dit eigendom van een aantal partners, 
werkt dit niet meer en moet worden gekozen 
voor een organisatie met één directeur, een 
(operationeel) managementteam en een 
stafafdeling, waarbij elk personeelslid één di
rect leidinggevende heeft.
Belangrijke bijkomende elementen zijn trans

parantie (intern en extern) en een duidelijke 
bedrijfscultuur.
Wil een expertisebureau in deze tijd overle
ven, dan zal marketing een onderdeel van de 
bedrijfsstrategie moeten vormen. Immers, 
marketing is voor het voortbestaan van elk 
bedrijf een onmisbaar element. De beste 
vormen van marketing in onze dienstverle
ning zijn:

• het organiseren van cursussen en semi
nars;

• regelmatig relatiebezoek (het is en blijft 
een people's business);

• een website die constant wordt aange
past en actueel gehouden wordt;

• regelmatige mailing;
• het schrijven van artikelen voor vakbla

den.

IT en telecommunicatie in het expertisebedrijf 
heeft de laatste tien jaar een grote vlucht ge
nomen. Elke expert dient uitgerust te zijn met 
een mobiele telefoon, een digitale camera en 
een laptop, waarbij vanaf elke plek van de 
wereld e-mails met foto’s naar opdrachtge
vers kunnen worden gestuurd. Opdrachtge
vers willen vaak binnen 24 uur weten wat er 
aan de hand is en wat het gaat kosten. Een 
interactief informatiesysteem, waarbij de op
drachtgever via internet in het eigen dossier in 
de database van de expert kan kijken, is een 
extra service aan de opdrachtgever, die op

deze manier op elk moment de status van 
een dossier kan inzien. Dit vergt grote investe
ringen en is alleen mogelijk voor de grotere 
bureaus.
Het leveren van kwaliteitsproducten, gecon
troleerd door middel van een total quality 
system bestaande uit o.a. een ISO 9000 kwa
liteitssysteem, is ook in de dienstverlening be
langrijk. De meeste opdrachtgevers vragen 
hier nog niet naar, maar ik ben ervan over
tuigd dat dit op termijn wel het geval zat zijn. 
Operationeel management, 24 uur per dag, 
365 dagen per jaar, is één van de belangrijk
ste onderdelen van management van een ex
pertisebureau. Het is opvallend hoeveel grote 
schaden op vrijdagmiddag rond half zes ge
meld worden die onmiddellijk ter hand moeten 
worden genomen.
Elk bureau heeft zijn eigen specialisten en de 
juiste specialist moet voor de juiste opdracht 
worden ingezet.
Gekwalificeerde medewerkers en op hen af
gestemde opleidingen zijn van vitaal belang. 
Het belangrijkste verschil tussen de boek
waarde en de marktwaarde van een experti
sebureau zijn twee posten die niet op de ba
lans staan vermeld nl. de waarde van het 
personeel en de waarde van de beschikbare 
kennis. Goed personeelsmanagement, een 
goed opleidingsbeleid en een kennismanage
mentsysteem zijn daarom van groot belang. 
Het opzetten van een kennismanagement
systeem vergt veel tijd en energie.



fig. 3. Ing. Maup Hoppzak Directeur Touw BAB Holding BV.

De meeste maritieme expertisebureaus voe
ren hun werkzaamheden uit op basis van leve
ringscondities (leveringsvoorwaarden voor 
opdrachten aan experts en taxateurs 1998). 
Ondanks dat moet een expertisebureau over 
een waterdichte aansprakelijkheidspolis be
schikken. Immers waar gewerkt wordt, wor
den fouten gemaakt en soms kan een fout 
verstrekkende gevolgen hebben.
Tenslotte is financieel management, zoals voor 
elk bednjf, van groot belang. Een expertisebu
reau verkoopt alleen uren, waarbij in een con
currerende markt de marges klein zijn. Cash 
flowproblemen door golfbewegingen in debt- 
teurenbestanden zijn dan ook helaas in onze 
branche een normaal voorkomend verschijnsel. 
De Nederlandse expertisewereld is verenigd 
in de werkgeversorganisatie BCE (Bureau Co
ördinatie Expertise - Organisaties). Over de 
kwaliteit van de experts wordt gewaakt door 
het NIVRE (Nederlands Instituut van Register 
Experts). Om registerexpert (re) te worden 
moet men een aantal opleidingen met positief 
resultaat hebben gevolgd en om registerex
pert te blijven moet de expert per jaar een

aantal punten verzamelen in het ‘education 
permanente' systeem. Dit kan door het vol
gen van cursussen, seminars, enz.

Vervolg
In een reeks artikelen zal door specialisten 
van de dochterbednjven van Touw B&B Hol
ding mede aan de hand van praktijkvoorbeel
den worden ingegaan op de volgende onder
werpen: cascoschaden, motorschaden,
coatingschaden, ladingschaden, consultancy 
op gebied van berging en wrakopruiming, 
schaden aan containers en container handling 
equipment, risicomanagement consultancy, 
quality shipping, overeenkomsten en verschil
len tussen klasse-experts en verzekeringex- 
perts en een aantal andere expertises zoals 
condition surveys, appraisal surveys, draft sur
veys, bunker surveys en on/off-hire surveys. 
Wij hopen met deze artikelen een duidelijk 
beeld te schetsen van een boeiend beroep, 
het beroep maritiem expert.

Voor meer gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.touw-bb.com
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ni a a n  d M a r  i t i e m Opdrachten

75 m iljoen aan opdrachten
IHC Holland heeft van de Belgische bag- 
germaatschappij DEME opdracht gekre
gen voor een sleephopperzuiger met 
een hopperinhoud van 5400 m3, bouw
nummer CO 1237. Het schip heeft als af
metingen: L l.l. x B = 81,95 x 21,0 m en 
de baggerdiepgang bedraagt 6,95 m. 
Door zijn geringe diepgang is de zuiger 
zeer geschikt om in ondiepe havens en 
andere ondiepe wateren te werken, 
maar hij zal tevens tot een diepte van 60 
m kunnen baggeren. Het schip zal wor
den gebouwd door Van der Giessen- 
de Noord onder bouwnummer 991.
Aan DEME is tevens een optie verstrekt 
voor de bouw van een zusterschip.

DEME zal verder de in 1994 door IHC 
gebouwde zuiger Pearl River vergroten 
van 17.000 naar 24.146 m3. IHC levert 
hiervoor de engineering, alsmede een 
diepwininstallatie voor het baggeren op

voor IH C
een diepte van 120 m. De zutgbus 
wordt hiervoor van een onderwater elek
tromotor van 3400 kW voorzien.

IHC boekte verder opdrachten voor een 
5300 kW boosterstation voor de NMDC 
in Abu Dhabi en voor 12 standaard snij- 
kopzuigers van het type Beaver voor op
drachtgevers in o.a. China, Colombia, 
Frankrijk, Italië, Nigeria en de VS.

IHC Systems tenslotte, heeft met Jan de 
Nul een contract gesloten voor de leve- 
rtrig van instrumentatie voor twee van 
haar sleephopperzuigers en voor het 
ontwerp en de levering van een snijkop 
zuiger trainingsimulator.

De opdrachten vertegenwoordigen een 
waarde van 75 miljoen Euro,

D e I lo o p  Schiedam  bouw t sm eerolietanlter voor V I
De Verenigde Tankrederij te Rotterdam heeft werf De Hoop Schiedam opdracht gege
ven voor een smeerolietanker. De afmetingen van het schip, bouwnummer 203, wor
den: L o.a. x B o.a. = 54,00 x 7,49 m. Het krijgt 14 ladingtanks met een totale inhoud 
van 655 m3. Er wordt een Caterpillar hoofdmotor van 287 kW in geplaatst.
De oplevering is gepland voor september volgend jaar.

Twee opdrachten voor D am en H ardinxveld
Damen Shipyards Hardinxveld gaat voor 
de Duitse opdrachtgever 0SAE een alu
minium survey catamaran bouwen, 
bouwnummer 1548, metals afmetingen: 
L o.a. x. B o.a. x H = 35,0 x 10,25 x 
2,90; de maximum diepgang is 1,50 m. 
Twee MAN dieselmotoren van ieder 412 
kW drijven Schottel roerpropellers, type 
STP, aan en geven een proeftochtsnel- 
heidvan 14,5 kn.
Het dekhuis op het bovendek biedt plaats 
aan twee kantoren en accommodatie 
voor 14 personen. Daarboven bevinden

zich het stuurhuis en nog een kantoor.
De oplevering is gepland voor midden 
volgend jaar.

Verder heeft de werf van het zusterbe
drijf Damen Marine Services opdracht 
gekregen voor een Shoalbuster 2208, 
bouwnummer 1549. Het schip krijgt de 
naam DMS Raven, wordt een zuster
schip van de Herman (zie SWZ juli/au
gustus 2002 , blz 8 ) en moet volgend 
voorjaar worden opgeleverd.

Opleveringen

IH C  levert m aterieel aan  N ig eria

Twee 3408C-TA Caterpillar dieselmoto
ren, van elk 358 kW bij 1800 tpm, geven 
de boot een snelheid van 10 kn en een

Medio mei hebben IHC Holland en IHC 
Delta Shipyard, beide m Sliedrecht, twaalf 
vaartuigen naar Nigeria verscheept: 
Olisa. een Beaver 3800 NG, 
bouwnummer 2346;
Azumdi. een Beaver 5014C, 
bouwnummer 2359;
Aku-Ebe, een Beaver 4510, 
bouwnummer 2374;
Angelina, een Delta Tug 1600, 
bouwnummer 972;
Benedict een Delta MuIbCraft 1400. 
bouwnummer 997:
Theresa, Mercy en Victoria, drie 
Delta MuIbCraft 1200, bouwnummers 
990,1001 en 1003; 

alsmede vier jetpontors.
Voor gegevens over de Beavers, zie o.a. 
SWZ mei *98. btz 58 e.v.
De afmetingen van de Detta Tug 1600 
z?n: L o.a. x B mal x H = 16,50 x 5,00 x 
2,40 m: de diepgang achter is circa 2.0 
m en het lege schip heeft een waterver- 
plaatsing van 581

paaltrek van 125 kN.
Voor (te MuIbCraft 1400 zijn de gege
vens: L o.a. x B x H = 14,45 x 7,00 x
2,00 m; diepgang achter 1,30 m, leeg 
schip 55t.

Twee 3406C-TA Caterpillar diesel moto 
ren, van elk 224 kW bij 1800 tpm, geven 
de boot een snelheid van 8,2  kn en een 
paattrek van 70 kN.
Op het voorschip staat een dekkraan van 
178 kNm.

De overeenkomstige gegevens voor de 
MuftiCraft 1200:12,45 x 6,00 x 1,80 m; 
l,6 0 m e n 3 6 t
Twee Cafs 3306B TA van elk 175 kW; V 
= 7,5 kn, BP = 55 kN; dekkraan 178 kN.

Van de jetpontons zgn ons geen gege
vens bekend.

SCHIP „ werf *  zee -  SEPTEMBER 2002

Inm arcon en D um acon bouwen snelle jachten
Millennium Netherlands in Hardinxveld- 
Giessendam heeft aan Inmarcon in Hen
drik Ido Ambacht opdracht verstrekt 
voor het engineeren van een snel jacht, 
de Millennium 151. Dumacon in Groot 
Ammers zal het casco bouwen, inclusief 
een belangrijke mate van preoutfit. De 
opdrachtgever zal het schip m eigen be
heer aftimmeren,
De gegevens van de Millennium 151 zijn:

Lengte o.a. 46,55 m.
Lengte w.l. 39,17 m.
Breedte 8,87 m.
Diepgang max. 2,22 m.
Waterver plaatsing 241 t.

Romp en bovenbouw worden vervaar
digd van Alustar.
Twee Paxmari dieselmotoren, type 
18VP185, van ieder 4000 kW tnj 1950 
tpm, drijven waterjets aan en geven het 
schip een kruissnelheid van 27 kn en een 
maximum snelheid van 50 kn,

De combinatie InmarcoiyDumacon had 
al eerder van dezelfde opdrachtgever de 
Millennium 140 in opdracht gekregen.
De gegevens hiervan zijn:

Lengte o.a. 42,44 m.
Lengte w.l. 32,75 m.
Breedte 8,25 m.
Diepgang max. 1,67 m.

Ook hiervan worden romp en boven
bouw van Akistar vervaardigd.
Er worden dezelfde motoren m geplaatst 
als in de Millennium 151, die Lips water
jets, type U77E aandrijven. Daarmee 
wordt een snelheid van 50 kn bereikt. 
Met een extra gasturbine, Textron Lyco
ming TF 80, van 14000 kW, die een wa- 
terjet op hart schip aandnjft, wordt een 
snelheid van meer dan 69 kn verwacht.

Beide schepen zijn ontworpen door Mul
der Design en moeten volgend |aar klaar 
komen.

'MüHtmuum t$t '
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«. .. . j .  - . Uveer 50  (foto. Jean Smeets fotogra

I J  veer 50  en 51
Scheepswerf Grave heeft op 27 ju ï de veer
ponten Lkeer 50 en 51, bouwrumiers 140 
en 141, overgedragen aan het Gemeenleek 
Vervoerbednjf n Amsterdam. Zj zuten de 
verbndng tussen het Centraal Station en 
Amsterdam Noord onderhouden.
Hoewel de scheper dezelfde hoofdafmetn- 
gen hebben als de h 1995 h de vaart geko
men dne veren van de 4Ö5erie, zie SWZ 95- 
7/8, Mz. 45 e.v., verschlen zi| daarvan 
aanzienlij.
Ook de nieuwe veren zijn dubbelerders, 
maar n tegensteüng tot de oudere schepen, 
de over de zijden werden betreden, gebeurt 
dit op <te nieuwe schepen over het voor- en 
achterschp. Dit houdt verband met de vwjzi- 
gingen die achter het CS worden aange
bracht waar ruimte wordt gecreëerd voor 
een nieuw busstation en voor de tram naar 
Utxrg. Een en ander gaat ten koste van de 
breedte van het Lt ter plaatse en maakt ver
legging van de vaargeul in noordeljke rich
ting noodzakelijk.
Voor de 40-sene zijn desti(ds lange fuken, 
met steigers aan weerszijden, gebouwd. In 
de nieuwe situatie zijn zulke lange steigers 
met langer mogeSjk. Zj zuler worden ver
vangen door lancüngsporitons met rem- 
mingwerten, die veel minder ruimte vragen. 
Gevolg is dat nu weer voor het roro sys
teem voor laden en tassen moest worden 
gekozen.
Een ander belangr^k verschil met de nage
noeg geheel gesloten 40serie is dat de 
rieuvre schepen veel meer open deknjmte 
hebben. Daarmee wordt tegemoet geko
men aai de wens van vete passagiers. 
Tenslotte zijn er grote verschlen in de ma- 
chine«istallat)e: andere, krachtiger motoren 
de de roerpropelers rechtstreeks aandn)- 
ven (in plaats van het dieselelektrische sys
teem van de 40serie) en aanzienlek grotere 
schroeven: 90 cm tegen 65 cm bij de oude
re schepen en dus een aanmerkelijk hoger 
rendement Dit ales resiiteert n een aan- 
zienljke verbetering van het manoeuvreer- 
gedrag, vooral accelereren en decelereren. 
De 50serie ligt bj vde vaart 17 knyh, bin
nen ongeveer een hah/e scheepslengte sta 
Het cntrterp van de 50sene is door het GVB 
zet gemaakt cte styfrig werd verzorgd door 
BLreajKoa/rrensrEretwen. 
Deafmetngenzin:

Lengte o.a. 28,60 m.
Lengte 1.1. 26,50 m.
Breedte o.a. 9,00 m.
Breedte mak 8,70 m.
Holte 2,75 m.
Diepgang 1,50 m.
Waterverplaatsing 168 t

De ndeüng onderdeks telt vijf comparti
menten: een centrale technische rumte, 
ervoor en erachter een machnekamer en 
een korte, droge piektank.
In de technische rumte zgn twee brand
stoftanks (elk ca. 13 m3) en twee 
balast/tnmtanks (elk ca. 28 m3) aange

bracht alsmede o.a. (te schaketoorden 
e.d. Op de 40-serie dienen de balasttanks 
om hoogteverschillen tussen schip en sten 
ger bij wisselend waterpeil te compense
ren .Nu in de toekomst gebruik wordt ge
maakt van drijvende landmgspontons 
zullen zij veel minder nodig zijn.
Op het hoofddek midscheeps bevinden 
zich, onder het brugdek, aparte ruimten 
voor voetgangers en (bromfietsers. De 
eerste (met 20 zitplaatsen) is met elektri
sche schuifdeuren afgesloten, de andere 
is aan de einden open, maar dus wel over
dekt. Buiten het dekhuis is het hoofddek 
geheel open. Aan de einden wordt het af
gestoten door de landingskleppen. Deze 
zijn 2 m lang en 4 m breed en worden be
wogen met tandwielen en hydromotoren. 
De totale capaciteit van de schepen is:

240 passagiers en 145 (bromihetsen.
Hel stuurhuis op het brugdek is dubbel ut- 
gevoerd en is o.a. voorzien van touch 
screen bediening voor de belangrijkste 
functies. Daardoor blijven de stuurposities 
eenvoudig en overzchte|k.
De machme*istalate bestaat r  eke ma
chinekamer ut een Caterpéar desetnotor, 
type 3196E MAC van 150 kW b* 1800 
tpm, de een HRP roerpropeler, type 3010- 
50 VM aandrift. De schroef, diameter 900 
mm, draait neen straabus type 19A. 
Verder is er in iedere machinekamer een 
John Deere generatorset, type 3029 DF 
128, van 24,5 kVA bij 1500 tpm.

De veren van de 40-serie zullen door 
Scheepswerf Grave in de komende maan-

den van een nieuwe bovenbouw worden 
voorzien, conform de 50-sene. Aanpas- 
srg van de machneostallabe is in over

weging.
Tijdens de verbouwing zullen de Uveer 
50/51 de verbinding achter fret CS naar 
de Buksloterweg verzorgen.

Na de verbouwing zi|n de 40-en de 50-se
ne gelijkwaardig en kinnen zowel voor de 
verbinding CS-Buiksloterweg a ls  CS- 
Uplein worden ingezet. Deze laatste ver
binding wordt nu nog onderhouden door 
de oudere en kleinere veren van de 30-se- 
rie. De toenemende drukte op deze route 
was aanleiding voor het bestellen van de 
nieuwe schepen.



O plevering jachten
In de maanden juni en juli zijn verscheidene grote jachten opgeleverd In de tabef hieronder worden de voornaamste tqzonderheden voor zover bekend • vermeld.
.......................
Naam 
type schip

Werf B.nr. L X B X dg «1 m Voortstuwing
Sneïieidinkn

Verdere bjzonderheden

Sarah
motorjacht

Amets 438 62,.. X.... X.... 2 xCat.
16

Gogar Lass
motorjacht

Moonen 175 25,75 X 6,35 X... 2 x Cat 3406E a 354 kW 
12,5

stalen romp, aluminium bovenbouw 
Barke fiaproeren

Serenity D
motorjacht

Heesen 117 34.. X 7,50x1,95 2 x MTU è 2040 kW 
30

Romp en bovenbouw van ahmoum

Lady Lola
motorjacht

Oceanco 564 62,50 X... x... 2 x Cat 3412B a 2462 kW 1083 GT

Hoop op Zegen
klipperaak

De Plaete 36,50 X 5,60 X... Grootzeil 180 m2 

Fok 80 m2 

Kluiver 60 m2

Eigenaar: Zedcharter Hoeksche Waard

African Queen
zeiljacht

Vitters 42,90 x 9 x 4 Mainsail 390 m2 

Reacher 575 m2 

Blade 343 m2

Romp en bovenbouw van aluminium

Campbel Bay
motorjacht

Hakvoort 233 44,90 x 8,80 x 2,92 2 x Cat 3508 è 710 KW 2 x hulpset 99 KWE

De Sarah (foto: Amels). De Lady Lola (foto: Fred Byrman. Oceanco).

Sta len  van H olland
Scheepswerf Grave heeft op 26 juli het 
dagpassagiersschip Staten van Holland, 
bouwnummer 139, definitief overgedra- 
gen aan Woltheus Cruises in Alkmaar.
Het schip is gebouwd naar een ontwerp 
van AHship Marme Projects m Berkhout, 
Het schip is luxueus ingericht voor de vol
ledige verzorging van feesten en partijen, 
maar is b.v. ook geschikt voor product
presentaties e.d. Het biedt zitplaats aan 
circa 350 personen en kan maximaal 
500 personen meenemen. Het salondek

is van een Vtde' voorzien, waardoor een 
ruimteUjk effect ontstaat, dat wordt ver
sterkt door het grote glasoppervlak rond
om. Er is een complete keuken aan 
boord.
In de vloer van de salon is een luik aange
bracht, met daaronder een lift. Op het lift- 
platform kan onderdeks b.v een com
pleet buffet worden gereedgezet, of bij 
een presentatie de te tonen producten. 
Het omhoog brengen daarvan geeft een 
aardig verrassingseffect.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 55,00 m.
Lengte w.l. 52,00 m.
Lengte 1.1, 50,00 m.
Breedte o.a. 9,40 m.
Breedte mal 9,00 m.
Hotte 2,50 m.
Diepgang max. 1,70 m.
Vaarklaar schip ca. 3501.
Kruiphoogte 5,80 m.

Voor de voortstuwing zijn twee Scania

dieselmotoren, type DI12/41M, van ie
der 302 kW bij 1800 tpm geïnstalleerd. 
Zi| drijven Veth roerpropeBers met contra 
roterende schroeven, type VZ450-CR, 
aan en geven een snelheid van 21 knVh. 
Hulpvermogen wordt geleverd door drie 
Iveco generatorsets, twee van elk 116 
kVA en een van 40 kVA.
In het voorschip is een Gertierwan Tiem 
stuurbare boegthruster geplaatst, die 
wordt aangedreven door een DAF diesel
motor, type 1160, van 235 kW.

D iverse verdere opleveringen
In juni en juli werden nog enkele schepen opgeleverd, waarvan slechts enkele gegevens beschikbaar zijn. Zij zijn in onderstaande tabel samengevat.

Datum Naam Werl B.nr. Type schip Opdrachtgever Bijzonderheden

2406 Poena IHC S'drecht 15036 Mining dredger (wielzuiger) Brazilië 1500 kVA
2806 Julietta Dainen Yichang 817 Combi Freighter 10.450 Schöning 2 kranen

X)7 Icarus Mercunus Si.va. chem.t Particulier Zie Mercur, SWZ 02-01/27
2007 Avanti v. Duijvendijk 189 Beunschip Particulier 70 x 8,5 m; llO O t

..-08 73 DG 3 IHC S'drecht 15035 Mining dredger (wielzuiger) Saudi Arabie 2000 kVA



Verbouwingen

V erolm e verbouw t bulker tot
Van Oord ACZ te Gorinchem heeft Verol
me Botlek opdracht gegeven de bulkcar
rier Kvitnes te verbouwen tot valpip- 
schip. Na de verbouwing zal het 166,3 
m lange en 24,5 m brede schip als Rock- 
nes in de vaart komen. Het zal dan het 
grootste valpijpschip ter wereld zijn, met 
een draagvermogen van 28.115 t en 
een laadvermogen van 25.5001.
De Rocknes wordt het vierde valpijpschip 
van Van Oord ACZ, die hiermee wereld- 
marktleider is.
Behalve de installatie van steenstort- 
equipment en de valpijptoren in en op 
ruim 5, alsmede de constructie van een 
moonpool in dat ruim en van opslagrek- 
ken aan dek, moeten o.a. de volgende 
werkzaamheden worden uitgevoerd:

valpijpsch ip
• InstaUabe van een geavanceerd DP-

systeem, inclusief twee intrekbare 
azimuth schroefunits en twee extra 
boegschroeven, inbouw van twee 
thruster rooms en aanpassing van 
het bestaande voortstuwingssys
teem.

• Constructie van een extra machineka
mer voor wer dieselgeneratorsets.

• Uitbreiding van de accommodatie van
25 naar 50 personen en van de red
dingmiddelen.

• Veel bijkomend elektrisch, mechanisch
en pijpwerk.

De verbouwing gaat in november a.s. 
van start en zal in 112 dagen in dok 6  

worden uitgevoerd. In totaal is er 800 t 
staal voor nodig.

Rederijnieuws

Lom bok S tra it en Luzon S tra it
Seatrade Groningen heeft van de China 
Shipbuilding Corporation twee daar al in 
aanbouw zijnde koelschepen gekocht. In 
augustus en september komen deze in 
de vaart onder de namen Lombok Strait 
en Luzon Strait.
De schepen hebben een ruiminhoud van
625.000 cu.ft., met plaats voor 5700

pallets, die met een snel palletliftsys- 
teem worden geladen en gelost via huid- 
deuren. Onafhankelijk daarvan kunnen 
aan dek 200 FEU reefer containers wor
den vervoerd. Deze worden door twee 
4 5 1 kranen behandeld.
De schepen zullen naar verwachting een 
dienstsnelheid van 21,5 kn ontwikkelen.

Sentinel
Damen Stepyards Harctnxveid heeft m 
de maanden |un en tuk nieuwe motoren 
ngebouwd m het Engelse douanevaar- 
tug Sentmel. Uitgangspunten daarbt] wa
ren: zetfde vermogen, zetfde snetieid en 
zo wemig mogekjk aanpassingen.
Het schip had twee Pachsman Valenta 
dieselmotoren, elk 1900 kW txj 1500 
toeren, die via c ar danassen en Reintjes 
keerkoppelmgen WVS 930 U. reductie 
1:2.032, vaste schroeven aandreven. 
De tandwielkasten zijn voor de motoren 
opgesteld en de schroefassen lopen on
der de motoren door naar achter (Uop- 
stelling),
De nieuwe motoren zi|n Caterpillar die
sels, type 3516, van elk 1935 kW bt| 
1800 toeren, B rating, continuous. De 
Reintjes koppelingen zi|n bij de fabriek 
overhaald en omgebouwd voor een re
ductie van 1:2,406. Tussen vliegwiel en 
cardanassen zijn nieuwe flexibele koppe
lingen, Centa CX-72 VFA-350, aange
bracht.
De motoren zijn voorzien van speciale, m 
Amerika aangepaste carterpannen in ver
band met de breedte van de fundaties. 
Deze zijn over de voHe lengte verstevigd 
en aangepast aan de nieuwe situatie.
In de oude conditie was de snelheid 25,7 
kn. Daar de nieuwe motoren per stuk een 
ton zwaarder zi|n, is de verwachting dat

de nieuwe snefteid raid de 25 kn zal zijn. 
De Sentinel is (en was) verder voorzien 
van een waterjet, aangedreven door een 
Cummins motor van 450 kW. Deze wordt 
alleen gebruikt op langzame patrouille- 
vaart (de snelheid is dan 9 kn) en m de ha
ven, In combinatie met de iet geven de 
hoofdmotoren een snelheid van 26,1 

knoop.
Enkele verdere gegevens van de in 1983 
door Vosper, UK, gebouwde Sentinel: 
L o.a. x B x H = 35,95 x 7.50 x 4.16 m. 
De waterverplaatstng is 1751.

De Sentinel (foto: Damen Shipyards).

Voskhod 605
Fast Flying Ferries, onderdeel van Corv 
nexxion, heeft op 22 juli de draagvleugel
boot Voskhod 605 in dienst gesteld. Het 
is de eerste van drie van zulke vaartui
gen, die bestemd zijn voor de dienst tus
sen Velsen-Zuid en Amsterdam CS. Zij 
vervangen de schepen die tot dusver op 
deze route werden gebruikt.
De Voskhod 605 is gebouwd door de 
Morye Shipbuilding Association te Feo- 
dosia op de Krim in de Oekraïne.

De afmetingen zijn:

Lengte o.a. romp 27,40m.
Breedte romp 6,90m.
Holte romp 4,25m.
Hoogte vleugels onder
de romp l,30m.
Diepgang stilliggend 2 ,10m.
Diepgang varend (Vliegend') l , 10m.
Scheepsgewicht, leeg 21t.
Scheepsgewicht volbeladen 29t.
Draagvermogen 8 t.

Het schip is geheel van aluminium ge
bouwd, behalve de vleugels die van 
roestvrij staal zijn.
Het schip biedt accommodatie aan 79 
passagiers in comfortabele stoelen; op 
het bovendek kunnen 25 fietsen worden 
meegenomen.
Voor de voortstuwing zorgt een MTU die
selmotor, type 2000 V12, van 788 kW 
bij 2300 tpm.
Via een zogenaamde V-drrve wordt een 
zesbladige schroef met een diameter

van 86  cm aangedreven. De schroef 
maakt 1490 tpm De ZF tandwielkast, ty
pe BW 1900, is omkeerbaar.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een 24 V batterijset.
Onder het voorschip is een hydraulisch 
aangedreven F’romac dwarsschroef aan
gebracht van 25 kW, schroefdiameter 
39 cm.

Algemeen plan Voskhod 605. De Voskhod 605 (foto: Fast Flying Ferries).



Bedrijfsnieuws

Tiile Scheepsbouw  zelfstan d ig
Bij Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V. *
(TSK) heeft een managennent txjyout 
plaatsgevonden.
Wietse Holman, algemeen directeur, 
freelance projectmanager Martin de 
Vries en een Friese investeringsmaat- 1

schappij hebben het volledige aandelen
pakket van de werl overgenomen van de 
Central Industry Group N V. (CIG) in Gro
ningen.
De overname heeft geen gevolgen voor <
de circa 80 werknemers. In de directie 
zijn geen wijzigingen voorzien,
Tille richt zich niet alleen op de bouw van 
kleine handelsvaart (KHV) schepen, maar 
heeft zich recent eveneens toegelegd op 
de bouw van kwalitatief hoogwaardige 
casco's van megajachten. Hierbij speel
den de volgende overwegingen:
• Het management en een groot aantal 

vakmensen van TSK heeft reeds 
een brede ervaring in de jachtbouw.

•  De gemotiveerde werknemers van de
werf staan wijd en zijd bekend van
wege hun grote vakkennis en vak
manschap dat juist voor de jacht
bouw zo noodzakelijk is.

•  Friesland heeft een uitstekende jacht
bouw infrastructuur. In de provincie 
is een aantal grote en kleine jacht
werven, gerenommeerde coma
kers en toeleveranciers gevestigd.

• De concurrentie uit de zogenaamde la
ge loonlanden is in vergelijking met 
de normale scheepsbouw minder 
manifest.

Het TSK-management ervan overtuigd 
dat de werf via deze diversificatie een ge
zonde toekomst tegemoet gaat. Na in 
het afgelopen jaar met een verlies te zijn 
geconfronteerd, verwacht men dit jaar 
weer in de zwarte cijfers terecht te ko
men.

W indrose breekt 97  ja a r  oud
In 1905 maakte de schoener Atlantic, 
onder kapitein Charlie Barr, een snelle 
transatlantische oversteek. Het schip 
legde de 3013 zeemijl tussen Ambrose 
Lighthouse bij New York en Lizard Point 
in het zuidwesten van Engeland af in 12 
dagen, 4 uur, 1 minuut en 19 seconden. 
Deze tijd werd in bijna een eeuw door 
geen enkele schoener verbeterd. De ge
middelde snelheid was 10,3 kn.
In mei van dit jaar echter slaagden de 
Windrose, schipper Simon Dierdorp, en 
de Adix, onder Paul Goss, er eindelijk in 
het record te breken. De Windrose was 
van beide schepen het snelste.
De Windrose, die een zuideli|ker koers 
volgde dan destijds de Atlantic en daar
door meer mijlen maakte, zeilde onge
veer 3294 zeemijl in een tijd van 11 da-

record
gen, 10 uur, 25 minuten en 10 secon
den, gemiddelde snelheid 12,0 kn. Het 
record van de Atlantic werd dus met 17 
uur, 36 minuten en 9 seconden verbe
terd,
De Adix legde ongeveer 3400 zeemijl af 
en verbeterde het record met ongeveer
u i  112 uur.
De tijden van beide jachten zijn geregis
treerd door de World Sailing Speed Re
cord Council.
De Windrose werd gebouwd door Hol
land Jachtbouw in Zaandam en is be
schreven in SWZ van maart 2002, blz. 
20. Zoals daar is beschreven, is het 
schip uitermate licht gebouwd, wat een 
belangrijke bijdrage aan de recordverbe- 
tering heeft getoverd.

Ja a rv e r s la g  2001 K N R M
Het aantal diensten dat in 2001 door de 
reddingstations van de Koninklijke Ne
derlandse Redding Maatschappij is ver
richt, is nagenoeg gelijk gebleven ten op

Verolm e B otlek  gaat over in
Keppel Corporation Ltd. in Singapore en 
Verotme Botlek B.V. hebben onlangs een 
voorlopige overeenkomst gesloten voor 
overname van 85% van de aandelen van 
Verolme Botlek door Keppel. Met de 
overname is een bedrag van 18,3 mit- 
joen Euro gemoeid. De overige aandelen 
zijn bestemd voor het management 
(10%) en een personeelsstichting (5%).

andere handen
De defrotieve overname zal naar ver
wachting binnen enkele maanden zijn be
slag krijgen
Keppel beschikt al over werven in vele 
olie- en gasgetneden en versterkt met de 
overname van Verolme Botlek zijn ‘gtobal 
presence'.
Voor meer informatie, zie www.kep- 
corp.com en www.keppelfels.com.sq

M A R M A N  en W E N G  zelfstan d ig
De heer Michiel A. Wijsmuller heeft op 
31 juli de bedrijven Marman Marine Ma
nagement, Chartering, Brokerage and 
Marine Consultancy B.V, en Wijsmuller 
Engineering B.V. (WENG) overgenomen 
van de Svitzer Wijsmuller Groep. Per 1

augustus hebben de heer Wijsmuller en 
het management en personeel van beide 
bedrijven de Groep verlaten en zetten nu 
hun activiteiten op onafhankelijke basis 
voort.

De Windrose (foto: Flying Focus)

zichte van het jaar 2000. De 38 stations 
voeren 1529 keer uit en hielpen daarbij 
2779 mensen uit de problemen. In 2000 
waren dat 1516 acties en 2726 gered
den.

In Den Oever werd op 1 april 2001 een 
nieuw station geopend, dat in dat jaar al 
38 keer in actie kwam en dus kennelijk in 
een behoefte voorziet. Nieuwe reddings
tations zijn gepland langs de Randme
ren.
Het drukste station was in 2001 Noord- 
Iand-Burghsluis, met 101 acties, ge
volgd door Scheveningen (96 acties) en 
Schiermonnikoog-veerdam (91 acties). 
Van de acties was 63% gencht op de 
watersport, 15% op de beroepsvaart en 
de overige 22% op diverse diensten.
De Radio Medische Dienst, onderdeel 
van de KNRM, werd in het verslagjaar 827 
keer geraadpleegd door zeevarenden we-

rektwjd (in 2000 was dat 819 keer).
In het kader van de vtootvemieuwmg zullen 
de komende jaren nog vier boten van het 
type Are Visser en vier van het type Valen- 
tijn worden gebouwd. Dat kost veel geld 
Wie nog geen donateur van de Redding- 
maatschappij is, kan zich als 'Redder 
aan de waf opgeven (minimum bijdrage 
Euro 13,60 per jaar op postrekening 
26363) bij de KNRM: 
postbus 434,
1970 AK, IJmuiden; 
telefoon 0255.520501, 
fax 0255.522572,
E-mail info@knrm.nl

http://www.keppelfels.com.sq
mailto:info@knrm.nl
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IH C  Sh ipyard  com pletes w orlds largest tw in-screw  aggregate hopper dredger

In answer to the increasing demand for sand and gravel from the bottom of the deep blue sea, October 27th 2001 saw 
the launching of the twin screw suction hopper dredger “Charlemagne" at IHC Holland Shipyard in Kinderdijk, The 
Netherlands. Weighing in at 10,700 tons deadweight and inscribed with yardnumber CO 01230, this ‘heavy weight’ is 
the largest ever sand and gravel trailer hopper dredger built to date in the entire world. The following article describes 
this modem dredging giant and goes into some detail regarding the design challenges which go with such a vessel.

fig. 1. ” Charlemagne" fully loaded

The owners
"Charlemagne" is owned by Deme Building 
Materials (DBM) which is a part of the interna
tional operating D.E.M.E-group based in Zwijn- 
drecht, Belgium. The owners are no newco
mers to the yard as they have previously 
ordered several dredgers from IHC Holland. 
The total count, including this latest vessel de
livery, now amounts to five vessels in the past 
ten years.

The design challenge
The driving force behind the present design 
was to win material from deeper (and more 
distant) waters and transport this in a fast 
manner to the client. In order to make this econ
omically feasible a vessel must be designed 
with a high deadweight and a high sailing speed. 
The specific weight of gravel is around 2.05 
ton/m 3. The weight of gravel in the hopper 
leads to the demand for large buoyancy con

tributions from both forehead and aft part of 
the vessel. This results in large (mainly) empty 
spaces forward of the hopper as well as 
alongside the hopper. It is of paramount im
portance that the underwater flow lines 
around the vessel are such that the wave-indu
ced resistance is minimised as much as prac
tically possible and that the wake field in the vi
cinity of the propellers are well predicted in 
order to be able to custom design the twin 
propeller/nozzle configurations for maximum 
propulsion efficiency.
Loading gravel on board requires special 
screening equipment in the form of screening 
towers which are placed on deck in the imme
diate vicinity of the hopper. This equipment 
screens the material won from the sea bed 
and separates the better part (required sand 
and gravel size) of the cargo from the poor (fi
ne sand). The worthless part of the cargo 
gets rejected overboard and simultaneously

the desired sand-gravel mixture gets led into 
the hopper.
Discharging gravel from the ship also requi
res special equipment in the form of a grab, 
an intricate conveyor belt system and (most 
unusual for this type of dredging vessel) a bot
tom door discharging system.
Looking at the logistics of these systems, i.e. 
firstly the grab vertically lifting gravel out over 
the full beam of the hopper into the loading 
hopper and secondly, the discharger (the con
veyor belt system), travelling the entire length 
of the hopper seeing to it that the gravel is dis
charged ashore, one can appreciate the diffi
culty for the designer to place all these pieces 
of equipment in such a way that no conflicting 
situations occur.
On top of this, the transverse stability of the 
vessel is not exactly benefited by all this stur
dy heavy duty equipment placed well above 
the main deck level.
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Another design challenge worth mentioning 
here is the bottom doors and their hydraulic 
power cylinders. Such bottom doors are not 
what you would call standard discharging 
equipment for a gravel dredger and the hy
draulic cylinders require protection against 
the aggressive gravel and grab and therefore 
steps have been taken here to separate these 
cylinders from contact with the cargo. The sa
me holds true for the adjustable overflows 
within the cargo hopper.
All these (and more) design demands finally 
resulted in the following vessel.

The vessel
The "Charlemagne" is specially designed for 
the winning, transport and discharging of 
sand, gravel or a mixture thereof. This materi
al is utilised in the construction business for 
production of concrete. Gravel and such will 
be won (with permission of course) from ag
gregate sub sea areas belonging to Northern 
Europe countries. The vessel will be dischar
ging at harbours in the United Kingdom, Hol
land, Belgium, Germany and France.
The vessel is fitted out with a suction tube on 
port side for the winning of the dredged mate
rials, a 5000 m3 hopper for the containment 
of the dredged materials and with special faci
lities for the dry discharging of the hopper on 
port-and starboard and on the aft deck of the 
vessel which will be discussed more in detail 
later on in this article.

M ain P articu lars
De main particulars of the Charlemagne are:

The vessel is classed by Bureau Veritas with 
the notation: 13/3 E *  Hopper Dredger (Deep
Sea) AUT - MS.
Dredging within 15 miles from shore or within 
20 miles from port.
Dredging over 15 miles from shore with signi
ficant wave height (Hs) < 2.5 m.

IN T E R N A L  S U B D IV IS IO N
From fore to aft the internal subdivision of the 
"Charlemagne” is as fol
lows:
The vessel has a forecastle 
deck which sprouts a two 
layer accommodation dec
khouse on top of which the 
navigation bridge is placed. Abaft of the ac
commodation deckhouse the long hopper 
(39.9 m., i.e. approx. 40% Loa) with its 5000 
m3 cargo capacity; the engineroom and final
ly, a partially raised aft deck.
The longitudinal subdivision under the main 
deck is:
• Forepeak for waterbailast.
•  Bowthruster room.
• Pump engineroom, suited for a 20’ modu

lar dredge pump unit for hydraulic dischar
ging.

•  Cargo area (with wing tanks which include 
three watertight transverse bulkheads).

• Engineroom (for main engines/generators, 
auxiliary generators etc.).

• Aft peak for waterbailast, on top of which 
the steering gear room is situated.

A nonwatertight tweendeck runs from the fo- 
repeakbulkhead, via the wing tanks beside the 
hopper through to the transom.
The hopper (see general arrangement plan 
for cross section) measures at main deck le
vel 39.9 x 11.2 m and 39.9 x 14.2 m at 
tweendeck level. The transverse cross secti
on of the hopper is designed in such a way so 
as to accommodate the travelling unloading 
machine with one grab which is used to dis
charge the cargo. The hopper sides are slo
ped in order to carry as much load as possi
ble and to facilitate discharging of the cargo. 
Therefore the horizontal part of the hopper 
bottom also measures 39.9 x 11.2 m. The 
contents of the hopper is 5000 m3 up to the 
highest overflow level.
In the wing tanks, below the tweendeck, a pro
tected passageway connects the foreship 
with the aftship and is furthermore fitted out 
with four watertight doors at the end and inter
mediate bulkheads. Above the same tween
deck level, the wing tanks are designated as 
fuel (HFO and MDO) tanks and fresh drink wa
ter tanks.
The spaces underneath the hopper are kept 
void with the exception of a piping system 
which is utilised for dewatenng the hopper

load during sailing.
In the engineroom, situated on the tweendeck 
starboard, two fuel oil day tanks are positio
ned while space on the port side is allocated 
for the swrtchboard room and workshop spa
ces. The space below the tweendeck aft of 
the engineroom has been designated as a 
void tank space.
The tankcapacities of the vessel (100%) are 
as follows:

In the forecastle, space has been dedicated 
to accommodation and working spaces such 
as boatswains stores and paint stores.

A ccom m odation
The accommodation for crew and officers is 
arranged above main deck in a deckhouse 
placed on the foreship, as per general arran
gement plan.

Accommodation is arranged for a total com
plement of 15 persons, as follows:
Bridge deck:
•  wheel house.
•  bridge deck technical space.

Officers’ deck:
• 1 Captain’s cabin with separate sleeping 

room and private bathroom.
• 1 Chief Engineer’s cabin with separate slee

ping room and private bathroom.
• 1 office.
• 2 single berth officers’ cabins with private 

bathroom.

fig. 2. Deckhouse

Length overall approx. 101.30 m. 
Length between
perpendiculars 92.50 m.
Breadth, moulded 20.80 m.
Depth, moulded 9.20 m.
Mean moulded 
draught at the Summer Load 
Waterline of the International 
Freeboard approx. 7.15 m.
Mean moulded draught at 
1/3 International Freeboard 
(Dredging Mark) approx. 8.50 m.
Loading capacity at
8.50 m draught 10200 tons. 
Deadweight ‘all told’ at
8.50 m draught 10768 tons.
Hopper capacity at highest
overflow level 5137 m3.
Dredging depths 40/50/60 m.
Total installed power 5860 kW.
Underwater dredging 
pump power 700 kW.
Service speed 13.4 knots.
Trial speed (draft 8,50 m) 4.1 knots.

Total storage capacity of heavy fuel oil approx. 685 m3.
Total storage capacity of marine diesel oil approx. 228 m3.
Total storage capacity of lubricating oil approx. 22 m3.
Total storage capacity of fresh water approx. 201 m3.



Forecastle deck:
• 4 singleberth crew's cabins with private 

bathroom.
• 3 singleberth officers’ cabins with private 

bathroom.
• 1 change room with locker.

Main deck:
• 4 single-berth crew's cabins with private 

bathroom.
• 1 messroom.
• 1 recreation room with cosy corner.
• 1 galley.
• 1 laundry.
• 1 AC room.

Tween deck fore
• Provision store room with refrigerated sto

re incorporated.

D R E D G IN G  IN ST A L L A T IO N

The dredge pum p
At the heart of the dredging system is the dred
ge pump the vessel’s 60 m dredging depth and 
High Efficiency HRMD 141-30-70 submerged 
dredge pump form a fine combination. The dred
ge pump is single walled, has a three or four bla-

4
fig.3. Submersible dredgepump

ded impeller and is directly driven by a 1,700kW 
oil filled AC squirrel cage electric motor integra
ted in the suction tube.
This makes "Chai1emagne,”s dredging installa
tion 37% more powerful than that of similar dred
ging installations in the aggregate market. Pump 
and motor are hanging in an open frame support 
construction, which gives easy access for main
tenance and repair. Most wearing parts of the 
pump are made of extremely durable Maxidur 5. 
The dredge pump is controlled by regulating the 
etectnc motor, through an electric shaft system 
between that motor and the starboard main ge
nerator. The pressure in the electric motor’s oil 
filling -fa cooling and lubrication- is regulated by

the IBC-patented Passive Pressure Compensa
tor (PPC). This keeps the water out of the motor 
housing, even at ful dredging depth.

The suction tube
The suction tube is situated on PS and is fitted 
with an IHC suction head. The suction tube 
has a diameter of 700 mm and a total length 
such that, with the suction tube at a 60° an
gle, the dredging depth in loaded condition 
will be max. 60 m under the waterline.

fig. 4. Suction tube

A joint at the corner piece of the suction tube 
and a cardan joint between the upper and lo
wer part, give the suction tube great flexibility. 
Due to this the suction head remains con
stantly level on the bottom of the sea bed 
even when this is uneven or when the vessel 
makes a turn or just comes out of one, The 
suction pipe between suction tube and dred
ge pump has a diameter of 700 mm and has 
a hydraulic operated gate valve directly be
hind the connection of the suction tube and 
the ship (the inlet valve).
The suction tube is served by three gantries, 
which are each powered by hydraulically dri
ven winches. The wire of the suction head 
winch is led over a hydraulic swell compensa
tor, which has a reach of 3 m and thereby al
lows the suction head a total relative move
ment of 6 m with respect to the vessel. The 
suction tube gantries are moved to and from 
by means of hydraulic cylinders to lower and 
retrieve the suction tube.

The pressure pipe of the pump has a diame
ter of 700 mm. This pipe comes on deck on 
SB and splits into two sections. One section 
loads directly into the forward end of the hop
per and the other runs aft and serves the 
screen towers to load the complete hopper.

Screen  tow ers and the loading 
chutes
The two 500 mm diameter pipes are connec

ted up into two revolving screen towers, 
mounted on the starboard side deck alongsi
de the pnmary discharge conveyor belt 
system.

Size of the static screen is approx, 9 m2. 
Overflow consisting of gravel passing over 
the screen is discharged into the hopper via a 
hinged chute with hydraulic luffing cylinder. 
Underflow of sand and water passing through 
screen is discharged overboard via an outlet 
through the ship's bottom, also a fixed chute 
is arranged for discharging the underflow di
rect overboard or filling the hopper with 
screened sand.
The rotation of the loading towers is realised 
by use of a small hydromotor driven gear
wheel which makes contact with a large 
gearwheel. Bridge control of the slewing mo
tor and of the hydraulically operated dischar
ge chute is provided for the 2 screen towers.

The steel construction of the loading towers 
are - for the case that contact is made with 
the loaded material - covered as protection 
against wear with a rubber layer. Depending on 
the position in the installation, the rubber layers 
may have a thickness of 100,25 or 12 mm. 
When dredging for sand and gravel, surplus 
water is ejected via a telescopic overflow, at 
the aft end of the hopper, (see General Arran
gement Plan).

D IS C H A R G IN G  S Y S T E M S
There are three systems available for dischar
ging the cargo:
• 'dry1 discharging using the unloading machi

ne and a system of transport belts;
•  ‘wet' discharging via a diesel engine driven 

dredge pump (modular unit stored on sho
re);

• dumping via 6 hydraulic operated bottom 
doors.

'D ry ' d ischarging
Charlemagne's fully automated grab unloa-

fig. 5. Screen Tower
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fig. 6 .Grab unloading system

This dredge pump is driven by a Caterpillar 
3516B diesel engine with a rating of 1491 kW 
at 1600 rpm. A modular jetpump unit for ftuidh 
sing the cargo is also provided. The jetpump 
is driven by a 3 speed 500 kW AC motor.

D um ping
6 Single bottom doors, size 1620 x 4600 
mm, (see General Arrangement Plan and 
cross section hopper) are installed for dum
ping the spoil. Each door is operated by a hy
draulic cylinder, remote controlled from the 
wheelhouse.

ding system, wtiich can be controlled from 
the bridge, is a further development on early 
installations built in 1990 by IHC on other gra
vel dredgers such as the “Arco Dart" and the 
“Arco Dee". It is designed for an average ca
pacity of l,500m3/hr (2,600 tonnes/hr), with 
a 20m3 net volume grab; maximum capacity 
at start is 1,800m3/hr (3,200 tonnes/hr). The 
grab is hoisted, opened and closed with two 
wires, each running over a winch on top of a 
fixed frame. Each winch is moved by a

400kW frequency controlled electric motor. 
The grab drops its contents on a travelling 
feeder conveyor belt with a dump hopper 
from where it goes to the shore by fore-and- 
aft rigged conveyor belt, inclined conveyor 
belt and stewing boom conveyor belt.
The boom conveyor’s 280° maximum slewing 
angle is controlled by hydraulic motor with 
gear wheel and slewing ring with internal cogs. 
The boom is luffed by hydraulic cylinders. The 
boom conveyor is a heavy structure, especial
ly when loaded, and therefore needs a heavy 
foundation. When offloading, the entire dis
charge system as well as the ship’s mains de
rive their power from the port main engine and 
generator.

’W et’ discharging
The cargo can also be discharged by pumping 
to the shore by means of a 20' containerised 
modular dredge pump unit and a modular bow 
connection unit for a floating pipeline.

Pipes and valves
The dredging pipes are fabricated from 20 
mm thick in the case of straight pipe pieces. 
Corners and other curved pieces are made of 
cast manganese steel, GS30Mn5, and have a 
thickness of 35 mm.
The gate valves are made by IHC. Furthermo
re, all gate valves are hydraulically remote 
controlled from the dredging console on the 
bridge.

B allastin g
When the vessel is to be ballasted, water is al
lowed into the hopper. This can be realised in 
different ways: by opening the bottom dum
ping doors and/or with the aid of the dredge 
pump which pumps water via the opened hull 
valve and fills the hopper via the hopper 
loading points. The hopper fill pipes have a 
diameter of 700 mm.
If necessary, the trim of the vessel can be ad
justed by ballasting of the fore or aft peak. To 
this effect, two electrically driven suction, bal
last, fire fighting, general purpose pumps are 
situated in the engineroom of 47-70 m3/h 
each with a pressure head of approx. 4 bar.

D ew atering
In order to dewater the load and to drain the

fig. 8 . Conveyer belt

hopper, two separate pumps have been in
stalled in the engineroom. Both these pumps 
are electrically driven and each have a capaci
ty of 500 m3/h. The pumps are connected, 
via separate pipe lines with twelve suction 
wells in the bottom of the hopper. To protect 
these suction wells from becoming blocked, 
filters have been fitted.

Process o p e  rat ion/handli rig
The dredging process and discharging pro
cess are monitored and operated from the 
bridge where the dredge master has his dred
ging console positioned on PS where he has 
an excellent view of the suction tube, the 
screen towers and the hopper. He is surroun
ded by a number of screens (LCD), with the 
necessary handling capabilities for the sucti
on tube, pump and valves.

fig. 7. Grab

fig. 9. Boom conveyer



The dredging console has a operation mimic 
of the suction and pressure pipe lines. Besi
des this, there are the necessary LCD- 
screens, metres, pointers, signal lamps etc. 
The dredging instrumentation include, 
amongst others:
• a combined flow speed and concentration 

metre with production meter en crossneed
le meter;

• a depth and loading regulating and monito
ring system;

• a load recorder;
• a system to regulate, monitor and show 

the position of the suction tube;
• automatic regulation of the pump speed;
• systems to measure vacuum and pressure.

There is also an unloading console in the aft 
middle of the wheelhouse where the operator 
has a good view on the unloading equipment 
which consist of a grab and two conveyor belt 
systems (do not forget the 6 discharging 
doors in the bottom of the hopper!). The giant 
machine can also be controlled on site by 
means of radiographic controller. Last, but 
not least, a navigation console has been situa
ted in the fore middle of the wheelhouse.

E N G I N E  IN S T A L L A T IO N
In the engineroom "Charlemagne" has two 
Wartsila main diesel engines, type Vasa 
6L32, rated at 2700 kW m.c.r. at 720 rpm. 
Each main engine drives via an integrated 
coupling in the reduction gearbox (Jahnel), re
duction is 720:195, a controllable pitch pro
peller (make: four bladed John Crane Lips), 
diameter 2900 mm. At the other end the 
main engines drive each an alternating AC ge
nerator make ImteclVAIconza. One for the 
main board supply and the unloading installa
tion and the other drives the electric shaft 
system for the submerged dredge pump.

A uxiliary  installation
"Charlemagne" has one auxiliary generator 
and an emergency generator. Both are pla
ced in the trunk on aft ship and not in the eng-

ineroom. The auxiliary generator engine (air 
started) is a Cummins N14CKM), a 6 cylinder 
in line diesel motor with an output of 352 kW 
at 1800 rpm. This auxiliary diesel engine dri
ves an Alconsa generator with an output of 
393,75 kVA/315 kW and a frequency/speed 
of 60Hz/1800 rpm with a voltage of 450 
VAC/3 Phase. The cosine phi factor of this ge
nerator is equal to 0,8.
The emergency (marine type) generating set 
is a Cummins 6 CT 8.3 D{M), a 6 in line diesel 
motor with an output of 131,3 kVA/105 kW 
with a frequency/speed of 60 Hz/1800 rpm 
and a voltage of 254/450 VAC/3 Phase (Cos 
phi = 0,8).

Propeller/nozzle installation
"Charlemagne" has two high skew controlla
ble pitch propellers (four bladed) placed in 
nozzles.

fig. I I .  Controllable pitch propellers in nozzels

This system is designed for maximum pulling 
power while dredging at approx. 2 a 3 knots 
and free sailing at around 13.4 knots. Each 
propeller has a maximum revolution rate 
equal to 195 rpm. Given the propeller diame
ter of 2900 mm and an absorbed propeller 
power of 2700 kW by each propeller during 
trials at a draft of 8,50 m, this results in a pro
peller tip speed of 30.1 m/s and a propeller 
loading (Power/Diameter2) of 300 kW/m2. 
These values of tip speed and propeller loa
ding along with a high block coefficient all 
adds up to produce a difficult design task for 
the propeller designer.

Cooperation of IHC and MARIN has 
produced an answer to this challen
ging design problem. The hull's aft 
body has been optimised using a 
special CFD (Computational Fluid Dy
namics) program for viscous flow 
which calculated the complicated 
flow pattern around the hull and re
sulted in a prognosis for full scale 
wake field. With this knowledge a 
propeller and nozzle configuration 
was designed most suited to the re
quirements of the vessel, i.e maxi
mum trailing power as well as propul
sion power ahead and astern.

O T H E R  E Q U IP M E N T

R udder steering m achines
The tw r rudders are rectangular with a streamli
ned cross section. They are of the free hangrg 
type and have each an area of 9.88 m2. An auto
matic continuous grease lubricating system is 
provided for the rudder stock beaimgs. The rud
der arrangement permits a maximum rudder an
gle of 37° from centre each side.
The steering gear is of the electric-hydraulic 
type make Brusselle. The two rudder stocks 
are linked by means of a heavy rod.
The hydraulic system of the steering gear is 
fed by two electrically driven hydraulic pumps. 
In normal operation mode, both pumps are in 
operation.

A nchor and m ooring equipm ent
On the forecastle deck two combined moor- 
ing/anchorwinches are installed for a 48 mm 
diameter stud link chain cable of high tensile 
strength steel, grade Q3. Each windlass is 
driven by a slow speed hydraulic motor via a 
totally enclosed gearbox. Each winch is provi
ded with a constant tension device. For moo
ring purposes, each winch is equipped with a 
cast iron warping head. 2 stockless bow an
chors each 2655 kg (make Wortelboer), high 
holding power type, are fitted with 522.5 m 
stud link chain cable for bow anchors, diame
ter 48 mm made of high tensile strength 
steel, grade Q3.
On the aft deck a hydraulically driven winch 
has been fitted. The winch is provided with a 
constant tension device. For mooring purpo
ses, one cast iron warping head with a diame
ter of 530 mm and a width of 500 mm is pro
vided. The winch is driven by a slow speed 
hydraulic motor via a totally enclosed gear
box.

C ran es for m oving equipm ent 
stores etc.
Cleverly installed for maintenance service on 
deck and dredging equipment, a deck crane 
has been fitted on top of the travelling unloa
ding machine. The maximum capacity of this 
deck crane is 3 ton at 12 m. Using the travel
ling unloading machine’s ability to move along 
the length of the hopper, this deck crane can 
serve many locations on deck.

D red g in g  freeboard
The “Charlemagne" can be loaded to the gun
wales, which, according to the new guidelines 
(DR-67), means up to 1/3 B freeboard. This 
means that the dredging freeboard of the ves
sel is equal to 1/3 x (9.20-7.15) = 0.68 m. 
This results in a dredging draft of 9.20 - 0.68 
= 8.52 m.

fig. 10. Engineroom



Fu rth er hydrodynam ic design 
considerations
The "Charlemagne” has a service speed that 
is about 1 knot faster than that of her fastest 
competitors. This high speed requirement, 
i.e. 13.4 knots average service speed as well 
as her large displacement, (block coefficient 
approx. 0.86) proposed a formidable design 
challenge for the shipyard. In close co-opera

fig. 12. Bulbous bow of unusaul shape

tion with MARIN the vessel was fitted out with 
an extremely large bulbous bow of unusual 
shape.
MARIN came upon this design solution based 
again on advanced CFD calculations This extre
me bulbous bow greatly reduces both the heav
ing and pitching motion of the vessel in a seaway 
and thereby reduces the wave-induced resistan
ce to almost zero.

Dumg the sea trials, “Chartemagne'"s speed was 
noted as 14.1 knots at 8.5 m vessel draft This 
was 0.7 knots faster than required n the vessefs 
specifications. Another positive note to this fact is 
that, in terms of vessel power requrements this 
results in fuel savings of more ftan 20% and a 
produces a more ecological fnendly vessel (i.e. 
more than 20% reduction r  ^-emissions).

W here is “C h arlem agne" now ?
"Charlemagne’  is now in the vicinity of the 
North European coastal waters mainly around 
the countnes France and Belgium. There she 
is engaged in dredging, storing, transporting 
and delivering gravel ashore. In the future she 
may be involved in maintenance and reclama
tion dredging projects. Since the vessel has 
been especially fitted out with large hatch 
openings and open space in the pumproom, a 
large inboard dredging pump can easily be 
retrofitted to cope with such dredging pro
jects. Dunng her construction Charlemagne has 
already been supplied with the necessary sucti
on openings and self-emptying pipes required 
for the inboard dredging pump configuration.

V E R W E I J  & H O E B E E
E X P E R T I S E -  E N  T A X A T I E B U R E A U

Reeds 80 jaar een dienstverlenend bedrijf, gespecialiseerd in het vaststellen van oorzaak en omvang van schaden, taxa
ties en inspecties op het gebied van scheepvaart, alsmede expertises aan machines en aannemersmaterieel, ten behoe
ve van Assuradeuren en andere belanghebbenden. Ter versterking van onze expertisedienst zoeken wij iemand, die na 
een 5-jarige interne opleiding kan gaan optreden als

E x p e r t
V o o r  d eze  fu n c t ie  z o e k e n  w ij  ie m a n d  m e t :
■ Een ople id ing HTS W erktuigbouwkunde o f  vergelijkbaar door opleid ing(en) en ervaring.
■ Ervaring - bij voorkeur op reparaciegebied -  is een pré.
• Algemene technische belangstelling en zakelijk inzicht om zich in uiteenlopende problemen te verdiepen.
• Goede redactionele vaardigheid.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
• Een goede beheersing van de Duitse taal is een pré.
• In het bezit van een rijbewijs BE.
• Ervaring in expertise- o f  inpectiewerkzaamheden strekt to t  aanbeveling.
■ W oonachtig  in de omgeving Amsterdam o f de bereidheid zich daar t.z.t. te vestigen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

W ij bieden een zelfstandige baan binnen een hecht team en afwisselend werk met vele externe contacten.

V o o r nadere in fo rm a tie  k u n t u bellen m et de heer Ing. B.E. Verweij o f  de heer Irg .  R. Voskamp 0 2 0 -6 1 0 7 2 6 0 . S c h rifte lijke  s o llic ita tie s  kun t 

u rich ten  aan de d ire c tie  van: EXPERTISE- EN TAXATIEBUREAU VERWEIJ & HOEBEE, O sdo rpe r Ban 17 BC, 1068 LD A m sterdam .

Geen acquisitie n .a.v . deze advertentie.
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The Alfa Laval Fuel Conditioning Module

The Alfa Laval Fuel Conditioning Module

A ggreko introduceert G H P 2

operator panel, in the engine control 
room or the ship's automation system. 
The FCM's optimized design saves spa
ce and gives maximum configuration 
flexibility to meet the requirements of any 
engine and engine room layout.
Together with the AJfa Laval Separation 
Unit, the FCM completes the oil treat
ment chain, from bunker tanks to main 
engine.

For information:
Mr. Johan Maack, AJfa Laval Tumba AB, 
Marine & Diesel Equipment. Marketing 
Communications 
SE-147 80 Tumba, Sweden.
Tel: +46.8.53065000,
fax: +46.8.53034555,
email: johan.maack@alfalaval.com,
www.alfalaval.com

Alfa Laval's new Fuel Conditioning Modu
le, FCM, is fully automated with extensi
ve remote monitoring, control possibili
ties and a compact, user-friendly design. 
Control equipment is nnounted in a cen
tral cabinet for maximum accessibility. 
Service areas have been included for ea
sy maintenance.

Alfa Laval's new booster module is de
veloped by a team with extensive know
ledge about fuel conditioning. Not that 
well known to the market, Alfa Laval has 
been building fuel conditioning systems 
for several years, so far adding up to 
3000 units.
In the FCM, the new generation of Alfa 
Laval controllers, EPC 50B, provides full 
automation of all control functions. Pro
cess information can be displayed on the

Aggreko presenteerde onlangs een volle
dig nieuw en innovatief generatoront- 
werp, onder de naam GHP2, ter verster
king van het marktleiderschap op het 
gebied van tijdelijke stroomvoorzienin
gen. De GHP2 beschikt over unieke, ge
avanceerde functies, waaronder een uit
stekende geluiddemping, een verlengd 
onderhoudsinterval, emissiebeheersmg, 
anthdietstatvoorzienmgen en diverse aan
vullende modules op maat voor alle

Tribon Solutions releases

Tribon Solutions develop, market and 
support software solutions with the mis
sion to increase overall efficiency in the 
maritime industry.
The new release contains improved tech
nical enquiry functions, better exposure 
for system suppliers and a comprehensi
ve supplier directory.
Tribon.com is upgraded with Release 
4.0, The improvements will particularly 
benefit shipyards wishing to contact and 
send technical enquiries to many sup
pliers in an efficient manner. System sup
pliers can now present all parts of their 
system in a for shipyards easy to search 
and find manner.

denkbare toepassingen en voor elke 
klant.

GHP2 is het resultaat van 18 maanden 
werk in het internationale onderzoeks
centrum van Aggreko in Schotland. In de 
ze periode is intensief overlegd met klan
ten en is het ontwerp geperfectioneerd. 
Dit project belichaamt 40 iaar bedrijfser
varing en is een bundeling van de speci
fieke kennis die we op dit gebied hebben

Tribon.com 4.0

The key features of Tribon.com release
4.0 are as follows:
Supplier components, products and 
equipment found on Tribon.com are 
structured in a browser tree. The brow
ser tree is designed very similar to ship
yards' contract specifications and every 
component, product or equipment has 
its own relevant search attributes depen
ding on what equipment it is. This makes 
the search and find of information easy. 
The new technical enquiry function is 
built on the browser tree meaning that a 
shipyard designer can create a technical 
enquiry via Tribon.com, with the relevant 
technical attributes for a certain product

opgebouwd. Het ontwerp is gebaseerd 
op flexibiliteit en op aanpasbaarheid aan 
de eisen van de klant. Door de innovatie
ve modulaire opzet - die nog niet eerder 
voor verhuurtoepassingen is gebruikt - 
kan de generator nu bijvoorbeeld heel 
eenvoudig worden gekoppeld aan een 
verdeelinstallatie, aan geavanceerde syn- 
chronisatieHnstallaties en aan elke ande
re specialistische functie.
De GHP2 60 kVA heeft een zeer laag ge-

already predefined in a template. If he 
wishes the designer can of course also 
add own attachments and specific 
questions.
The new standard for technical enquiries 
will significantly improve the effective
ness in the process of dealing with such 
enquiries for shipyard designers as well 
as suppliers.
In addition to the 200 suppliers with up
loaded products on Tribon.com another 
approximately 600, by shipyard prefer
red suppliers, are now visible with their 
company contact details in the new ge
neral supplier directory on Tribon.com. 
Only shipyards exclusively on

luidsniveau (Lwa) van 81 dBA. Het lawaai 
van de op dit moment gangbare huisin
stallaties in de markt is vergelijkbaar met 
dat van het gecombineerde geluidsni
veau van 16 nieuwe GHP2-generatoren.

Informatie:
Aggreko Nederland BV,
Leo Verbeke, Marketing Manager.
Tel: 078,6441441,
email: Leo.Verbeke@aggreko.nl

Tribon.com can view the supplier direc
tory and are also able to contact these 
suppliers directty through Tribon.com 
and conduct searches by company- or 
product names.

for information:
Magnus Feldt, Marketing Director Tribon 
Solutions AB.
Tel: +46.40.6680322, 
fax: +46.40.6680301, 
magnus.feldt@tribon.ccxn, 
or visitwww.tribon.com

mailto:johan.maack@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com
mailto:Leo.Verbeke@aggreko.nl
http://www.tribon.com


Nieuwe Sigma lijn van Radio Holland
Met gepaste trots presenteert Rad» Hol
land Marine de producten van de nieuwe 
Sigma lijn. De productlijn bestaat uit een 
brandstofverbruiksmeter, een diepteme
ter, een windmeetsysteem, bochtaanwif 
zer, kompas, koersinstelkast, piloot en 
intercom.

Op de Europort beurs (november 2001) 
introduceerde Radio Holland Marine de 
prototypen van de Sigma producten. De 
Sigma lijn is ontworpen en gefabriceerd

door Radio Zeeland (Temeuzen) m nauw 
overleg met Rad» Holland Manne, waar
bij zeer nadrukketi|k geluisterd is naar (te 
wensen van klanten in de binnenvaart en 
wsserij.
Tijdens Europort werd de reactie van 
vele klanten op de nieuwe apparatuur 
gepeild, deze werden na de beurs 
geëvalueerd, waarna de apparatuur op 
een aantal punten werd gerestyted! De 
eerste Sigma apparatuur staat irv

SIGMA Autopilot

SIGMA Bochtaanwijzer

middels aan boord van een 
aantal binnenvaart- en visse
rsschepen. De interesse en 
het enthousiasme van de 
schippers over de Sigma li|n 
is overweldigend. Sigma is 
stijlvol, gebruikersvriendelijk 
en technologisch van hoge 
kwaliteit.

Het unieke van de Sigma lijn is dat digi
tale technologie gecombineerd wordt 
met een analoge uitlezing. Door het ge
bruik van pictogrammen is de bediening 
eenvoudig en overzichtelijk. De Sigma

producten zijn modem van uitvoering en 
stijl, waardoor ze perfect passen en ge
makken mgebouwd kunnen worden in 
allerlei soorten brugconsoles.

Rad» Holland Manne is exclusief distribu
teur van Rad» Zeeland producten in Euro
pa.
Meer informatie:
Radio Holland Marine, 
tel: 010.4283344; 
fax 010.4281498; 
email: rhmarine@rhm.nl; 
internet: www.rhmarine.nl.

Nieuwe generatie proportionele bedieningsschuiven

Denison Hydraulics heeft voor haar mo
derne “4DP”-serie proportionele bedie- 
nmgskleppen de bijbehorende geïnte
greerde aansluringsetektronica recentelijk 
volledig herzien en opnieuw ontworpen. 
Als eerste in de serie, is nu de NG6 (Iso 
4401) klep met de nieuwe “on board" 
elektronica vrijgegeven. Met deze nieu
we kleppen versterkt Denison haar po
sitie op de markt van proportionele 
kleppen verder.
De nu vrijgegeven 4DP01 kleppen zijn 
leverbaar met verschillende plunjers 
waarbij de max. doorlaat 30 Itr./min.

is. Dit bij een A  van 5 bar per snijkant. 
Door de speciale geometrie van de re- 
gelkanten wordt ook bij een laag in
gangssignaal een precieze regeling 
mogelijk.
Samen met de elektronica bereiken de 
direct gestuurde kleppen hysteresis 
waarden van < 5% en herhalingsnauw- 
keurigheden van < 2% (in open regel
kring). Responstijden van 50 ms op 
stapfuncties (ingangssignaal van 0- 
100%) onderstrepen de goede dynami

sche eigenschappen.
De elektronica zit in een afgesloten

(IP65) en afgeschermd huis en voldoet 
aan alle EMC regulaties. Afhankelijk van 
de gebruikte opties zorgen één of twee 
M12 connectoren voor de verbinding 
met de buitenwereld. Na afnemen van 
het deksel worden 4 potentiometers 
toegankelijk. Hiermee kan men op- en 
afregelfuncties (ramps) en I m  en I ^  
instellen.
De elektronica kan worden aange
stuurd d.m.v. 2 verschillende comman- 
dosignalen, te weten ± 10 V en 4-20 
mA. De uitgangstrappen naar de mag
neten en de rampfunctie kunnen door

afzonderlijke ingangen worden uitge
schakeld.
Diagnose LED’s, één per magneet, ge 
ven aan de hand van 3 verschillende 
kleuren de status van de klep aan.
Voor complete technische informatie is 
bulletin 4 EN-3160-A beschikbaar.

Informatie: Denison Hydraulics Benelux 
BV.
www.demsonhydraulics.nl

A t l a s  P e r s o n n e l  S e r v ic e s

U it z e n d - e n  D e t a c h e r in c s b ü r e a u  
V o o r  k o o p v a a r d ij , b a g g e r , o n / o f f s h o r e

w w w .m a r o f f .n l
i t — f t r w t r a i l i i n r i  • -

6EL_VOOR INFORMATIE: 0 2 0  - 58401

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


Hoeveel 
diepgang 
zoekt u?

Onderzoek en onderwijs
Als lid van de sectie Scheepshydromechanica ontwikkelt u onder
wijsmiddelen, geeft colleges en begeleidt afstudeerders. Verder 
ontwikkelt u onderzoeksvoorstellen, publiceert uw onderzoeks
resultaten in internationale vaktijdschriften en presenteert deze op 
internationale symposia. U  neemt deel aan diverse internationale 
samenwerkingsverbanden (1TTC, ISSC, etc.) en onderzoekspro
jecten. Tot slot onderhoudt u nationale en internationale con
tacten en draagt bij aan bestuurlijke activiteiten van de sectie.

statica van drijvende constructies, weerstand en voortstuwing van 
schepen in vlak water en in golven, bewegingen van drijvende 
constructies in zeegang en manoeuvreereigenschappen van sche
pen. D e sectie Scheepshydromechica beschikt over een m odern 
laboratorium waarin zich twee sleeptanks en een cavitatietunnel 
bevinden. In deze faciliteiten worden onder m eer wetenschap
pelijke experimenten uitgevoerd. Naast het gebruik van experi
mentele faciliteiten voor onderzoek is de sectie tevens belast met 
het uitvoeren van theoretisch onderzoek en het ontwikkelen van

Uw achtergrond
U hebt een academische opleiding, bij voor
keur M aritieme Techniek, bent gepromoveerd 
op een relevant onderzoeksgebied o f  heeft 
een hieraan gelijkwaardige prestatie geleverd.
U  hebt over uw onderzoek gepubliceerd in internationale 
vaktijdschriften en gepresenteerd op internationale symposia. 
D e onderzoekservaring en deskundigheid die u hebt opgebouw d 
zijn ruim te noemen. Tot slot zijn uw communicatieve en lei
dinggevende vaardigheden meer dan gemiddeld.

Wetenschappelijke omgeving
D e opleiding M aritiem e Techniek is in N ederland op het gebied 
van schepen en oflshore constructies de enige opleiding op 
academisch niveau. De sectie Scheepshydromechanica doet 
onderzoek en verzorgt onderwijs op het gebied van de hydro-

UHD Scheeps
hydromechanica

geavanceerde rekenmethoden.

w w w .vacatu res.tu d elft.n l

Meer weten?
O ver de functie bij professor dr.ir. J.A . 
Pinkster, tel: 015 278 35 98 o f  per e-mail 
j.a.pinkster@ wbm t.tudelft.nl. Overige infor

matie bij personeelsadviseur mw. C .M . Sopers, tel: 015 278 30 70 
o f  per e-mail: C .M .Sopers@ ocp.tudelft.nl

Sollicitatie
Sollicitaties, vergezeld van een 
cv, binnen 1 maand richten aan 
de faculteit OCP, afdeling P&O, 
Mekelweg 2. 2628 C D  Delft 
o.v.v. O C P2134. Acquisitie 
n.a.v. deze advertentie wordt 
niet op prijs gesteld.

TU Delft
De wereld als werkplek

http://www.vacatures.tudelft.nl
mailto:j.a.pinkster@wbmt.tudelft.nl
mailto:C.M.Sopers@ocp.tudelft.nl


Onderw ijs A lex Flinkerbusch, projectleider

H e t p roject D uurzaam  S ch ip
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft naar duurzame scheepvaart; scheepvaart die veilig is, het milieu spaart, 
economisch rendabel is èn rekening houdt met de mens aan boord. Ook de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 
(KVNR) en Maritiem Instituut de Ruyter van de Hogeschool Zeeland onderstrepen dit belang.

Om duurzaam
heid bij be
staande sche
pen binnen de 
Short Sea sec-

. - , tor te stimule-
koers op kennis ren is het pro

ject ‘Duurzame 
Short Sea Shipping’ (DSSS) van start gegaan: 
een ruim 2 jaar durend onderzoek naar de 
mogelijkheden om de duurzaamheid bij zowel 
nieuwe als bestaande schepen te verbeteren, 
(zie ook Schip en Werf de Zee van maart 
2002, blz. 33).

Vanaf september 2001 wordt door studenten 
in een zogenaamde projectperiode gewerkt 
aan deelprojecten. De duur van een project
periode bedraagt 4 tot 5 maanden. Geduren
de zo’n periode werkt een groep studenten 
aan een deelproject waarbij de vakdocent de 
groep meer coacht dan doceert. Veruit de 
meeste studenten, en zeker de studenten 
HBO Maritiem Officier, hebben een stageperi
ode achter de rug.

In de afgelopen tweede projectperiode werd 
door studenten van de volgende opleidingen 
van de Hogeschool Zeeland een bijdrage ge
leverd: HBO Maritiem Officier, MER (Manage
ment Economie en Recht), HLO (Hoger Labo
ratorium Onderwijs), L&TV (Logistieke & 
Technische Vervoerskunde). In de aankomen
de periode zullen meer opleidingen aan het 
project mee gaan werken; ook de opleidingen 
BE (Bedrijfs Economie), AET (Aquatische Eco- 
technologie), Communicatie en HTS-Bouwkurv 
de zullen hun aandeel gaan leveren. Hierdoor 
zal het aantal studenten dat vanuit de HZ aan 
het project werkt, stijgen van ongeveer 100 
tot 130.

Studenten die meedoen aan het project leren 
te participeren in het denkproces van de re
der: “Hoe kunnen we duurzamer ondernemen 
en gebruik maken van de nieuwste ontwikke
lingen in de markt?" Daarbij gaat het om eco
nomische aspecten, milieu, veiligheids- en 
personeelsaspecten. Verdere leerdoelen zijn 
het communiceren met reders, de 
scheepstoeleverende industrie en branche

verenigingen om samen tot (wellicht) bruikba
re conclusies te komen, het rapporteren 
binnen een project en het kritisch evalueren 
van de projectstructuur, de collega-studen- 
ten, de begeleidende docenten en een zelfkri
tische evaluatie.
Onderdeel van het project DSSS is de oprich
ting van een volwaardig kenniscentrum met 
een permanent karakter. Hier kunnen zowel 
studenten als reders, leveranciers en werven 
terecht. Vraagstukken en potentiële oplossin
gen kunnen in dit laagdrempelige instituut 
worden ingebracht voor nader onderzoek op 
hun toepasbaarheid. De vraagstukken wor
den momenteel nog ingebracht door vooral 
reders en direct betrokken partijen. Verwacht 
wordt dat ook andersoortige organisaties 
met onderzoeksvragen zullen komen.

Het ligt in de bedoeling niet alleen de opleidin
gen van de Hogeschool Zeeland te laten parti
ciperen in het project. Ook (andere) opleidin
gen van hogescholen elders kunnen hun 
bijdrage gaan leveren. Door de introductie 
van de website www.duurzaamschip.nl gaat 
dit tot de mogelijkheden behoren.

Met de website www.duurzaamschip.nl wil het 
kenniscentrum een zeer geavanceerde websi
te op projectmatig gebied realiseren. Het ‘pro
ces’ kenniscentrum bestaat grotendeels uit 
een input van kennis (door studenten) en een 
output van kennis naar de maritieme branche. 
De afgelopen maanden is hard gewerkt aan 
het input deel. Met de start van projectperio
de drie (september 2002) zal dit input-deel 
operationeel zijn. Het output deel zal operatio
neel worden bij de oprichting van het kennis
centrum medio 2003. De geïnteresseerde 
buitenwereld wordt op een informatief deel 
voortdurend geïnformeerd.

Volledig online zullen de studenten aan hun 
projecten kunnen werken. Hierbij kunnen ze 
tevens e-mailen en rapporteren over de voort
gang van hun deelproject. Niet alleen docen
ten, maar ook extern direct betrokken partijen 
zullen inzicht krijgen in de voortgang van deel
projecten, zodat in een zo vroeg mogelijk sta
dium de netwerken gekoppeld kunnen wor
den. Middels een online forum zal informatie 
aan meerdere deelprojecten gepresenteerd 
worden. Vaak worden seminars e.d. georgani
seerd die voor sommige deelprojecten inte

V ;  Æ
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Het m.s. “Regulus" van Scheepvaartbedrijf Schot C.V., waarop een schroef met tipbladen is ge
monteerd. Doel is met deze vernieuwde schroef te komen tot een verlaging van het brandstofver
bruik met tenminste 5% onder voorwaarde dat het trillings- en geluidsniveau niet toeneemt.

http://www.duurzaamschip.nl
http://www.duurzaamschip.nl


ressant zijn; deze zullen verschijnen In een al
gemene agenda van het project. Waar het 
vooral om gaat is een op maat gesneden om
geving te creëren, waarbinnen studenten en 
andere belanghebbenden zo goed mogeli|k 
gefaciliteerd worden bij de uitvoering van hun 
project. Het spreekt vanzelf dat een voortdu
rende kritische evaluatie van de organisatie 
en het project zelf, de basis zijn van deze ont
wikkelingen.

De website wordt gebouwd door de volgende 
partijen: Communicatiebureau Divme B.V, (Es- 
ther Groenewegen) is verantwoordelijk voor 
de communicatiestructuur van de site en Ni- 
des Webdesign (Hans Njima) bouwt het tech
nische deel van de site, De evaluatie van de si
te valt binnen de verantwoordelijkheid van 
Herman de Grave en Pieter Blondeel (beiden 
HZ/student MER) en Alex Flinkerbusch 
(HZ/Projectleider Duurzaam Schip).

Juist vanwege het feit dat het project zich 
vooraf online afspeelt, wordt de mogelijkheid 
gecreëerd ook andere opleidingen te laten 
participeren. Binnen de gekozen structuur 
kunnen ook deze opleidingen hun aandeel 
gaan leveren.

Uiteindelijk zal het project Duurzaam Schip 
naadloos moeten overgaan in het commerci
eel zelfstandige Kenniscentrum Duurzaam 
Schip. In dit verband worden op dit moment 
studies uitgevoerd naar de inrichting van een 
dergelijk centrum van kennis.

Het gaat er steeds om dat studenten kritisch 
bepaalde mogelijkheden voor de scheepvaart 
evalueren. Veelal zal het karakter praktisch 
zijn. Studenten zullen dus vaak met schepen 
zelf contact gaan zoeken. Het blijkt dat juist 
aan deze praktijk-gerelateerde kennis behoef
te is.

Op basis van onderzoeksresultaten hebben 
studenten van het deelproject tipplaatschroef 
de afgelopen projectperiode metingen ver
richt voordat en nadat een tipplaatschroef op 
het ms Regulus werd aangebracht. De tip
plaatschroef werd voorgefinancierd door het 
ook opgerichte Maritiem Innovatie Risico
fonds. Door dit fonds zal er daadwerkelijk ge
ïnvesteerd kunnen gaan worden bij participe
rende rederijen.
Inspelend op de mogelijkheden van vandaag 
zal de reder/kapitein-eigenaar aan boord van

zijn schip straks kunnen inloggen op 
www.duurzaamschip.nl om zijn vragen neer 
te leggen, om zijn mogelijkheden te ontdek
ken, om gefaciliteerd te kunnen worden, etc.

Dit altes klinkt zeer ambitieus! Daar zijn we 
ons van bewust. Het is echter niet onmogelijk, 
In de eerste plaats zijn contacten en samen
werkingsvormen met en tussen de reders, de 
industrie, de (brancheverenigingen, de zee
varenden, andere hogescholen en kenniscen
tra noodzakelijk voor de realisatie van het ken
niscentrum. Dat deze contacten er zijn en dat 
men wil is de afgelopen periode duidelijk ge
worden.

In de tweede plaats moet een goed gestructu
reerde onderneming opgezet worden. Een 
onderneming die werkt binnen een goed door
dachte technische site. De ervaringen die we 
opdoen tijdens het project nu zijn hierbij van 
wezenlijk belang.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact 
opnemen via
e-mail: duurzaam.schip@mail.hzeeland. nl.

Centraal adres marketing & sales:
Lange Lijnbaan i ,  8861 NW Harlingen 
Postbus 1, 8860  AA Harlingen 
T + 31(0)517 496  100
F + 31(0)517 416 34» 
info@volharding.riL www.volharding.org

Met werven in Foxhol, Waterhuizen, Groningen, Eemshaven en Harlingen en 
circa 300 medewerkers kan Volharding Shipyards snel inspelen op vragen van 
opdrachtgevers. Of het nu gaat om nieuwbouw of reparatie.

Onze specialismen:
• genera! cargo/containerschepen
• tankers
• offshore schepen
• roll-on/roll-off schepen
• speciale projecten/one-offs

In Harlingen hebben we uitgebreide en state-of-the-art faciliteiten voor reparatie.

http://www.duurzaamschip.nl
mailto:info@volharding.riL
http://www.volharding.org


Atlas Personnel Services i £ 5

Atlas is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van 

professionals in de maritieme sector. Opdrachtgevers komen 

al 20 jaar bij ons voor gekwalificeerde en gemotiveerde 

krachten voor projecten over de hele wereld. Door jaren aan 

ervaring en branche-expertise weten we wat écht telt in 

de baggerindustrie en koopvaardij. We kennen uw sector 

door en door. We luisteren naar uw wensen en die van 

onze opdrachtgevers. Zo vinden we snel de werkplek die 

bij u past.

De maritieme wereld is groot en vól mogelijkheden. Op een 

mooie, tijdelijke baan of fulltime carrière. Atlas Personnel 

Services biedt u de vrijheid de baan te kiezen die het beste 

bij u past. Ook als u alleen in beperkte periodes of pas op 

termijn beschikbaar bent. Een uitdagende baan, die u 

afwisselingen inhoud biedt Met alle gelegenheid bijscholing 

of trainingen te volgen. En uiteraard een prima salaris 

en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

In de maritieme sector draait het om mensen en hun vakkennis.

vrijheid
Ü maakt het verschil. Daarom zorgen we er voor dat u de juiste 

persoon op de juiste plek bent. Altijd. Interesse? Neem meteen 

even contact met ons op of kijk op W W W . a t l a S g r 0 6 p . n l

U kunt nu inschrijven voor de volgende vacatures:

• kapiteins

• stuurlieden

• scheepswerktuigkundigen

• maritieme officieren

• kraanmachinisten

• pijpenmannen

• scheepskoks

bediendes

scheepselektronici

machinisten

(multicat-)schippers

stortwerkers

stort bazen

matrozen

Atlas Personnel Services bv
Postbus 3 0 7 ,1 0 0 0  AH Am sterdam  
Kabelweg 37, 10*4  BA Am sterdam  
te l i 0 2 0  - 584  0 8  0 0 , fax  : 0 2 0  - 6 8 8  19 0 9  
Email: info@ atlasgroep.nl 
VCU en ISO 9 0 0 2  gecertificeerd

Atlas » alle vrijheid van de wereld

^  lid  van At l a s  S e r v i c e s  G r oe p  b v ^

http://WWW.atlaSgr06p.nl
mailto:info@atlasgroep.nl


LogicVision Shipyard
Alle interne & externe 

processen binnen handbereik

Wie is Logic Vision . . .

Logic Vision is een succesvoile Navision partner 

gespecialiseerd in de levering en invoering van 

bedrijfsbrede Navision software in de maritieme sector 

(werven, rederijen en toeleveranciers).

Wat doet Logic Vision . . .

Logic Vision ondersteunt uw bedrijfsprocessen middels 

het inzetten van Navision software en in eigen huis 

ontwikkelde brancheoplossingen.

Wanneer schakelt u Logic Vision in . . .

Logic Vision schakelt u in wanneer u op zoek bent naar 

een echte oplossing voor een scheepswerf (nieuwbouw / 

reparatie) die specifiek is toegesneden op uw processen. 

Zodat u uw projecten beter en gecontroleerd kunt 

aansturen en beter financieel inzicht krijgt.

Kortom: u schakelt Logic Vision in voor software 

waarop u kunt blindvaren!

N A V I S I O N  Authorized
Solution Center manufacturing partner -LogicVision S3

Experts in Navision software
Logic Vision B.V. • Jaagpad 20, 2802 A2 Gouda • Postbus 187 , 2800 AD Gouda • Tel.: 0182-39 98 44 • Fax: 0182-39 98 45 •  E-mail: info@togicvision.nl •  www.logicvision.nl

mailto:info@togicvision.nl
http://www.logicvision.nl


i t e r a t u u r

Bibliotheek Technische Universiteit 
Delft (BTUD)

Kopieën van de hier vermelde artikelen 
zijn uitsluitend schriftelijk aan te vragen:

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

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

SWZ 02-0901
A ship manoeuvring control frame
work
Borges de Sousa, J,; Hedrik, J.K.;
Girard, A.; Webster, W.
Proceedings of the 20th International 
Conference on Offshore (CB A078), 
200106, vol.5, pg-111, nrpg-9, dr-3, 
EIMG
A new ship manoeuvring control frame
work is presented. This framework en
tails a three layered control architecture, 
a principled approach to design and im
plementation within the architecture, and 
hybrid systems design techniques. The 
formal model is a dynamic network of hy
brid automata. The control architecture 
is structured according to the principle 
of composition of ship motions from a 
minimal set of elemental manoeuvres, 
that are designed and verified indepen
dently.
1030201:0160700 

SWZ 02-0902
Long-term fatigue damage of ship 
structures under nonlinear wave 
loads
Gu, X.K.; Moan, T.
Marine Technology (CB 216 D), 
200204, vol.39, no.2, pg-95, nrpg-10, 

gr-8 , ta-ll.ENG
Fatigue is a principal mode of failure in 
ship structures, especially when high ten
sile steels are applied. Although signifi
cant efforts have been made to predict 
fatigue damage, there are still uncertain
ties existing, e.g., in the stress histories 
that cause fatigue. This paper addresses 
estimation of fatigue damage in ships un
der wave loads, with an emphasis on 
containerships, which have large bow fla
re and low hull girder rigidity. Linear and

nonlinear wavennduced loads as well as 
dynamic effects due to hull flexibility, i.e., 
whipping, are researched. With the di
rect analysis method of fatigue, the natu
re of the wave loading, hull rigidity, struc
tural damping, stress range counting 
algorithm and SN curve on structural fati
gue damage are investigated. In long
term fatigue damage estimates, the influ
ence of different sea environments in 
numerically analyzed.
0140122; 0140340

SWZ 02-0903
Free-surface effects of yacht appen
dages
Jackson, P.S.; Marr, G.
Journal of Ship Research (CS 1359 F), 
200203, vol.46, no.l, pg-31, nrpg-8 , gr- 
9, dr-1, ENG
This paper uses a panel method based 
on Kelvin sources and doublets to explo
re the interactions between the free sur
face and yacht hull appendages. The 
emphasis is on understanding the physi
cal origins of the kinds of effects obser
ved in tank tests and in trying to confirm 
or improve the methods used to predict 
these effects. Three kinds of interaction 
are explored, the first being the effect of 
Froude number, heel and leeway on side- 
force, Bie second being Bie subsequent 
effects of residuary resistance due to ap
pendages, and the third being Bie chan
ge in wave drag associated with the pre
sence of a ballast bulb at zero heel and 
leeway.
0150200; 1310101 

SWZ 020904
Reduction effects of hydroelastic re
sponses on a very large floating 
structure with wave energy absorp
tion devices using OWC system
Maeda, H. etal.
Proceedings of the 20th International 
Conference on Offshore (CB A078), 
200106, voi.5, pg-49, nrpg-9, gr-20, ta- 
1, dr-9, ENG
The authors propose a new concept of 
an offshore pontoon type VLFS without 
gravity type breakwater, and wiBi OWC 
type wave energy absorbing devices 
which work well to reduce hydroelastic 
responses of a VLSF which are mainly 
elastic deformations at Bie weaBier side 
edge of a VLFS.
1030201; 1020102

SWZ 02-0905
Troubling the waters: human cargos
Morse, M.H.; Moran, L.M.
Journal of Maritime Law and Commerce 
(CB 9694), 200201, vol.33, no.l. pg-1, 
nrpg-35, ENG
This article chronicles Bie stones of some 
American immigrants, and the ships and 
boats (instruments of freedom at times, 
of criminality at oBiers) which earned 
Biem. It highlights Bie trends and Bie 
shifts in transportation routes, vessels, 
and populations crossing on, or over, the 
seas.
8010102; 0250130 

SWZ 020906
Chemical monitoring of maintenance 
dredging operations at Zeebrugge
Pieters, A.; Parys, M. van; Dumon, G.; 
Speleers, L.
Terra et Aqua (CB 0477), 200203, 
no.86 , pg-3, nrpg-8 , ta-3, ph-11, ENG 
An intensive research project to evaluate 
Bie ecological impact of dredging and re 
location operations in Bie Belgian Coastal 
Zone has been conducted over the last 5 
years. The Port of Zeebrugge was cho
sen as the appropriate place for evalu
ation.
0410625

SWZ 020907
Advances in titanium pipe welding 
and inspection technology for Navy 
ships
Talkington, J. et al.
Journal of Ship Production (CB 6728), 
200202, vol.18, no.l, pg-54, nrpg-10, 
gr-5, ta-3, dr-2, ph4, ENG 
Seawater piping systems on new Navy 
ships, such as the LPD-17 amphibious 
transport dock ships, are transitioning 
from copper-nickei alloys to commercially 
pure titanium. This change in material will 
save Bie navy millions of dollars per ship 
in maintenance and support costs becau
se Bie need to replace piping several ti
mes over Bie ship life will be eliminated 
since titanium has outstanding erosion 
and corrosion resistance, Trtanium piping 
fabrication presents new challenges to 
U.S. shipyards Biat have limited experien
ce with this material. The navy Joining 
Center (NJC), a Navy Mantech Center of 
Excellence, has conducted a project to 
improve welding and inspection technolo
gy and promote efficient, higbquality wel
ding practices.
0320461;0160240; 0130320

SWZ 02-0908
A brief review of marine and offsho
re safety assessment
Wang, J.
Manne Technology (CB 216 D), 
200204, vol.39, no.2, pg-77, nrpg-9, dr- 
4, ENG
This paper reviews some typical marine 
and oHshore accidents in terms of major 
causes and resulting actions. The les
sons learned from previous marine and 
offshore accidents are discussed in 
terms of Bie change of the safety culture 
in both the manne and offshore indus
tries. The concepts of initiating events 
and safety system responses in an acci
dent sequence are described. The provi
sion of risk analysis and prevention of ac
cidents are discussed. The offshore 
safety case approach and formal ship 
safety assessment of ships are descri
bed in detail. The future aspects in mari
ne and offshore assessment are also dis
cussed.
0630321; 0211431

SWZ 020909 
Bow wave dynamics
Waniewski, T.A.; Brennen, C.E.;
Raichlen, F.
Journal of Ship Research (CB 1359 F), 
200203, vol.46, no.l, pg-1, nrpg-15, gr- 
26, ta-3, dr-3, ph-10, ENG 
Experimental studies of air entramment 
by breaking waves are essential for ad
vancing the understanding of tfiese flows 
and creating valid models. The present 
study used experimental simulations of a 
ship bow wave to examine its dynamics 
and air entrapment processes. The si
mulated waves were created by a deflec
ting plate mounted at an angle in a super
critical free-surface flow in a flume. 
Measurements of Bie bow wave geome
try at two scales and also for a bow wa
ve created by a wedge in a towing tank 
are presented. Contact line and bow wa
ve profile measurements from the diffe
rent experiments are compared and de
monstrate the similarity of Bie flume 
simulations to the towing tank experi
ments.
0150200

mailto:request@library.tudelft.nl


B em ann ings leden treden in d ien s t b ij M a rin  C rew  B.V., w a a r
mee ook lo o p baa np lan n ing , sch o lin g , coa ch ing  en tra in in g  to t 
het takenpakket van de cre w  d e pa rtm en t be hoo rt. D aarnaast 
b ieden w ij goede ve r lo fre g e lin g e n  van 1 2  w eken op / 6 weken 
a f op de d roge la d ingsch epe n  en 8 w eken op / 8 w eken af voo r 
onze p roduc ttanke rs , a lsm ede een con cu rre ren d  sa laris .

V oo r onze op d rach tge ve rs  z ijn  w ij v o o rtd u re n d  op zoek naar 
g e m o tive e rd  en g e kw a lifice e rd  personeel.

H og e la n d s te rw e g  14 • 9936 BH Farm sum  

P.O. Box 121 • 9930 AC D e lfz ijl •  The N e th e rla n d s  

Tel. +31 [0]596 63 39 22 • Fax +31 [0 ]596 63 39 29 

In te rn e t: w w w .m fm a r in e d iv is io n .n l 

E -m a il: c re w d e p a rtm e n t@ m fm a r in e d iv is io n .n l

^  Marin Ship Management
M e m b e r M a n a g e m e n t F a c ilit ie s  G roup

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 
trefwoorden. 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.
I Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de 
| bestaande rubrieken.

Maritime Sea ïchj

We take care of c re w
M anagem en t F a c ilitie s -M a rine  D iv is io n , een m o de rn e  scheeps- 
m anager, bestaat onder andere u it de re derije n  M a rin  S hip 
M anagem ent B V, en F lagsh ip  M anagem en t C om pany B.V. en 
de bem ann ingsp oo l M a rin  C rew  B.V.
De M arine  D iv is ion  ve rzo rg t op verzoek van reders he t m ana
gem ent van u ite en lop end e  typen  schepen to t  10.000 DWT.

Bel voor informatie Büro Jet B.V., Tel. 070-399 00 00

http://www.mfmarinedivision.nl
mailto:crewdepartment@mfmarinedivision.nl


V e r e n 1 g 1 n g s n i e u m m

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

M ededelingen

Wie zijn dat? “The Beachcombers"
Toen in 1976 het hoofdkantoor van de 
Koninklijke Java China Japan Lijnen (Roy- 
a! Interocean Lines) van Hong Kong naar 
Nederland werd overgeplaatst, verhuis
de de technische dienst mee. In hun ba
gage zat ook het concept van "The 
Beachcombers".
Waarom werd dat idee daar geboren? 
Het verblijf van een 'ex-patriate' in Hong 
Kong was vaak van korte duur, met als 
gevolg dat veel collega’s uit het (techni
sche) shipping circuit ’plotseling’ verdwe
nen waren, terwijl je nog zo graag af
scheid had willen nemen. Toen ontstond 
de wens om - zodra een vertrek bekend 
was - een afscheidparty te organiseren. 
Deelnemers noemden zich heel toepas
selijk beachcombers'.
De oprichters waren:
Bill Williams, technisch directeur John 
Manners Navigaton;
Willem Bakker, sous chef technische 
dienst bij de K.J.C.P.L.;
Bob Pinard van ABS; de prircipal sun/ey- 
or van LRS Hans Pasteuning van Bureau 
Veritas.
Lidmaatschap was op uitnodiging en in 
principe alleen voor Surveyors van de 
Massificatie maatschappijen, London Sai- 
vage, Verzekering, Consultants en In
specteurs van scheepvaartmaatschap
pijen. Een select gezelschap. Directies 
en onderleveranciers konden toen geen 
lid worden. Die vonden ze te commer
cieel. Wat bracht ze tot elkaar? Ze zaten 
allemaal in hetzelfde schuitje. Ver van 
huis in een vreemde omgeving. Ze moes
ten het maar klaren met de beperkte 
middelen en kennis die daar toen aanwe
zig waren. In Nederland is er niet zo'n

verloop van personeel. Daarom werd 
e.e.a. hier aangepast.
Er bleek echter wel behoefte te bestaan 
aan een organisatie zoals “The Beach
combers". Het devies is duidelijk:
Het doel van “The Beachcombers" is om 
actieve mensen uit het maritieme be
drijfsleven in staat te stellen elkaar in een 
ontspannen sfeer te ontmoeten.
Terwijl bij de KNVTS het accent op de 
techniek ligt, is dat bij “The Beachcom
bers” de sociale kant. Met wat oosterse 
filosofie, een maritieme Ying en Yang.
Vijf keer per jaar zijn er bijeenkomsten 
gesponsord door bedrijven waar één of 
meer Beachcombers werkzaam zijn. 
Nieuwe leden dienen te worden geïntro
duceerd door minsten twee leden, ectv 
ter niet van hetzelfde bedrijf als waar het 
aspirant lid werkzaam is. Deelname is 
persoonlijk.
Firma's zijn geen lid. Vutters en gepen 
sioneerden kunnen geen lid blijven, maar 
- op verzoek - wel max. twee jaar ‘uitdrij
ven’. De jaarlijkse bijdrage is €  25,- per 
jaar. (naar rato bij toetreding gedurende 
het jaar). Er wordt gestreefd naar een 
gemêleerd gezelschap, waarin de com
mercie niet de boventoon voert. Het ge
zamenlijke ledental van de afdelingen 
Amsterdam en Rotterdam ligt tegen de 
400.
Het huidige bestuur bestaat uit de heren 
Willem Sloot, voorzitter; Ben Wegenhou- 
sen, penningmeester; Martin Klem, spe
ciaal voor het Amsterdamse; Pieter Lan- 
gebaerd, lid en Hans Pasteuning, 
secretaris.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij 
één van de bestuursleden. Het secretari
aat is gevestigd op Kralingse Piaslaan 
59a, 3061 BA Rotterdam.
Tel/fax; 0104520420, email: 
the-beachcombers@hetnet.ni

KNVTS-nieuws uit Curaçao
Op 23 mei jl organiseerde de Afdeling 
Nederlandse Antillen van de KNVTS op 
de Marinebasis Parera te Curaçao een 
zeer geslaagde avond, die was gewijd 
aan de succesvolle berging van de Russi
sche atoomonderzeeboot Kursk.
Dank zij de medewerking van vele spon
sors was het mogelijk dat kapitein B.M. 
Kleijwegt, senior salvage consultant van 
Smit Salvage B.V. voor een gezelschap 
van 200  leden en genodigden een bijzon
der interessante presentatie over deze 
geweldige maritieme gebeurtenis hield. 
Kapitein Kleijwegt werd ingeleid door

KLTZ M.J.C. Sayers, oud-onderzeeboot 
commandant en thans commandant van 
de Mamebasis Parera,
De Koninklijke Manrte had voor deze ge
legenheid de tuin van de ion gr oom van 
de officieren beschikbaar gesteld en had 
verder gezorgd voor grote technische 
en andere ondersteuning, zoals het ge- 
reedzetten van voldoende stoelen en de 
bezetting van de uitstekende bar, die in 
het tropische klimaat onmisbaar is,

In M em oriam

C J .  Schattenkerk
Op 23 juni is te Zeist overleden de heer
C.J. Schattenkerk, oudProject engineer 
AS NV. De heer Schattenberg was ruim 
71 jaar oud en ruim 37 jaar lid van de 
KNVTS.

B allo tage

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het GEWOON LIDMAATSCHAP
A. Berezniski MSC 
Promovendus-TU Delft Mar .Techniek 
Van Hasseltlaan 650,
2625 JP DELFT.
Voorgesteld door J.H. Vink 
Afdeling Rotterdam

D. Cloose
Directeur Maritiem Museum Curaçao 
Van der Brandhofstraat #7, Curaçao 
(Neth.Ant.)
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling IMed.Antillen

N. Daniels
Huil Surveyor-Bureau Veritas-Rotterdam 
J.H.A. Schaperiaan 65,
2283 GP RUSWUK.
Voorgesteld door J. Jansen 
Afdeling Rotterdam.

A. Dubbeldam
Senior Projectieleider-Techno Fysica BV
Barendrecht
Debussystraat 13,
3223 TE HELLEVOETSLUS.
Voorgesteld door P. Kloppenburg 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het DONATEURS LIDMAATSCHAP
Bureau Veritas 
Afdeling HRM 
Postbus 2705,
3000 CS ROTTERDAM.

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

mailto:the-beachcombers@hetnet.ni
http://www.knvts.nl
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O nderzoek en ontw ikke
ling
Maritiem Innovatie Risicofonds 
De Nederlandse zeevaart sector staat 
wat innovatie betreft bekend als conser
vatief. Met name op bestaande schepen 
worden weinig nieuwe toepassingen 
geïntroduceerd. Vaak schrikken reders 
terug voor eventuele financiële risico's. 
Als een nieuwe toepassing niet datgene 
brengt wat vooraf verwacht werd, kun
nen de kosten voor het terugbrengen in 
originele staat hoog oplopen.
Innovatie kan het beste worden uitgetest 
op kleine schepen. Particuliere kapiteinei- 
genaren beschikken echter niet over een 
groot budget, met als gevolg dat de 
meeste reders liever wachten tot een an
der de innovatie in de praktijk uittest. 
Omdat maritieme innovatie op deze ma
nier wel een erg traag evolutionair pro
ces wordt, is er een Maritiem Innovatie 
Risicofonds opgericht. Deelnemers in dit 
fonds zijn VNSI, KVNR, HME en Neder
land Maritiem Land.
Het risicofonds dekt eventuele schade bij 
innovatieve experimenten. De bereidheid 
tot innoveren zal toenemen als tegenval
lers gedekt worden. Hoewel dit fonds 
zich in de startfase beperkt tot de zee
vaart, wordt de deelname van andere 
sectoren als binnenvaart en bagger op 
termijn voorzien. Het eerste experiment 
met een vaste tipplaatschroef wordt mo
menteel uitgevoerd en lijkt geslaagd. 
Een succesvol risicofonds zal de innova- 
tiekracht van onze sector nu en in de toe
komst vergroten,

A rbo &  M ilieu
TBTverbod later dan januari 2003 
Vanaf 1 januari 2003 zou het aanbren
gen van TBT-antifoulings verboden zijn, 
Vong jaar oktober werd daartoe een spe
ciaal verdrag aanvaard door IMO. Het 
verdrag wordt echter pas van kracht één 
jaar na ratificatie door 25 landen, met 
tenminste 25% van de wereldtonnage. 
Omdat aan deze eis nog niet voldaan is, 
zal het IMOverdrag op zijn vroegst in de 
tweede helft van 2003 in werking treden. 
Elke antifouling-producent heeft inmid
dels een aantal tinvrije producten in zijn 
assortiment. Een ernstig praktijkpro
bleem is dat de meeste tinvrije antrfou- 
lings nog niet op de Nederlandse markt 
zijn toegelaten. Dit is voornamelijk een 
gevolg van de zware, langdurige en kost

bare toelatingsprocedure. Samen met 
diverse andere industrieën probeert 
VNSI de Nederlandse regelgeving zoda
nig aan te passen, dat onze nadelige 
concurrentiepositie ten opzichte van de 
andere maritieme EIWanden wordt opge
heven. Een uiterst moeizame weg, maar 
hopelijk met goed resultaat voordat het 
IMOverdrag van kracht wordt.

MSsUfst
Het Ministerie van VROM heeft laten weten 
dat in de Milieulast 2002 van de VAMIL-re- 
geling en de milieu-investeringsaftrek 
(MLA) de schroefaskokerafdichtingsinstal- 
latie Is opgenomen (onder nummer B 
1056). Aan de eisen die aan deze instal
latie worden gesteld, wordt ook voldaan 
als er sprake is van een watergesmeerd 
systeem. Een garantie op technische nuf 
lekkage is in een dergelijk geval niet aan 
de orde en is dan ook niet vereist.

In M em oriam  G.P. S tapel
In “Schip en Werf de Zee" van mei jl. 
werd onder het verenigingsnieuws van 
de KNVTS vermeld dat de heer G.P. Sta
pel op 28 februari 2002 is overleden. Hi| 
werd 78 jaar en was ruim 40 jaar lid van 
de KNVTS.
Het bestuur van VNSI heeft aan onderge
tekende gevraagd om aan dit verschei
den aandacht te willen schenken. Zeer 
terecht want Gerrit Pieter Stapel, voor 
ons Piet Stapel, was een zeer meele
vend lid van Cebosine (VNSI).
Vanaf 1954 was hij bestuurslid en enkele 
malen voorzitter van respectievelijk de 
afdelingen B en C en vanaf 1965 tevens 
lid van het hoofdbestuur en enkele malen 
lid van het presidium.
In de jaren 1980-1981 was hij voorzitter 
van Cebosine, dat was nog in de tijd dat 
om beurten de voorzitter gekozen werd 
uit een directielid van de grote of de klei
ne werven.
In 1986 werd hij benoemd tot erelid. Ook 
na zijn benoeming tot erelid bezocht hij 
trouw de algemene ledenvergaderingen. 
Piet Stapel kwam urt een geslacht van 
scheepsbouwers. Zijn grootvader C. Sta
pel Gzn. van de werf Vooruit in Enkhuizen 
heeft met enkele middelgrote scheeps
werven in 1917, in de eerste wereldoor
log, de “Centrale Bond voor Scheeps
bouwmeesters in Nederland’  (Cebosine) 
opgericht. Hij werd daar toen de voorzit
ter van en trad pas in 1935 om gezond

heidsredenen terug. &j deze gelegei> 
heid werd hij benoemd tot erevoorzitter. 
Zijn vader, C. Stapel |r. van de werf m 
Spaarndam, die in 1917 was overgeno
men, is ook vele jaren lid van het bestuur 
van Cebosine geweest. Verscheidene fa
milieleden waren werkzaam in de 
scheepsbouw.
Bekend in onze kring is zijn broer ir. Wim 
Stapel, die directielid was bij de RDM en 
later directeur van Verolme IJsselmonde 
Holding B.V. en zijn zoon Kees die ad- 
junct-directeur was bij Wilton Fijenoord. 
Zoals overal in de scheepsbouw is er 
ook bij de werven van Stapel in de loop 
der jaren veel veranderd,
De werven in Enkhuizen en Spaarndam 
werden in de crisisjaren gescheiden. De 
bedrijven van Hattum en Blankevoort (na 
1950 de firma Van Hattum en Blanke
voort), die reeds jarenlang goede rela
ties onderhielden met de werf, gingen in 
1937 als grootaandeelhouders deelne
men in de werf te Spaarndam en de nieu
we naam werd "Spaarndammer 
Scheepswerf Stapel N.V.”
Piet Stapel, die na zijn opleiding in de 
scheepsbouw aan de HTS in Dordrecht 
enkele jaren bij Scheepswerf Gideon in 
Groningen had gewerkt, werd in 1948 
bedrijfsleider op de werf en heeft eerst 
samen met zijn vader tot 1961 en daar
na als directeur de werf steeds meer in 
de richting van de baggerindustne ge
stuurd. De werf werd belangrijk uitge- 
breid en naast binnenschepen, vracht
schepen, vissersschepen en vaartuigen 
voor diverse bestemmingen, werden 
veel gecompliceerde baggerschepen 
opgeleverd. Door de bouw van nieuwe 
dokken werd ook de reparatiecapaciteit 
drastisch uitgebreid.
Daar de baggenndustrie steeds om gro
tere en zwaardere componenten vroeg, 
werd in samenwerking met "Van Hattum 
en Blankenvoort" in 1968 een nieuwe af
deling gesticht op het industrieterrein 
Dintelmond te Dinteloord met een goed 
geoutilleerde machinefabnek.
Piet Stapel ging 1 oktober 1985 met 
pensioen en werd opgevolgd door A. 
Vertioeff, die reeds vanaf 1977 adjunct-di- 
recteur van het bedrijf was.
Van Hattum en Blankevoort was inmiddels 
opgenomen in de Stevmgroep. Deze nieu
we aandeelhouder wikte graag over het 
terrein van de werf m Spaarndam beschik
ken voor de bouw van dure woningen aan

de waterkant en zocht met de directie van 
de werf naar een oplossing.
Die werd gevonden in het vormen van 
twee nieuwe bedrijven, die beide gesitu
eerd werden op de terreinen van de 
voormalige NDSM en ADM,
De Nista B.V.: constructiewerk, scheeps
bouw en -reparatie en Vosta B.V. (ttians 
Vosta LMG B.V.): contrachng en enginee
ring voor baggermaterieel. A. Vertioeff is 
van dit bureau directeur met een perso
neelsbestand van circa 30 man in Neder
land en circa 70 in Lübeck (D).
Tot zover in het kort de geschiedenis van 
de werf Stapel, waar Piet Stapel zo aan 
verknocht was.
Toen Piet in 1948 bij zijn vader op de 
werf in Spaarndam ging werken trad hij 
in het huwelijk met Dina van Hemmen, 
die mee kwam uit Groningen en hij wilde 
graag dat de werf een huis voor hem 
bouwde. Zijn vader vond dat hij dan op 
de werf behoorde te wonen en op het 
werfterrein werd “De Wrtte Klip” ge
bouwd. Hij heeft voor Spaarndam veel 
betekend en heel veel gedaan voor aller
lei maatschappelijke instellingen. Spaarn
dam was in 1927 bij Haarlem gevoegd 
en toen er behoefte kwam aan een 
dorpsraad werd hij de eerste voorzitter. 
Hij werd gezien als de eerste burger van 
Spaarndam. Voorzitter van de voetbal
club, oprichter en voorzitter van het 
Dorpscentrum, Commissie Spaarndam 
700, oprichter en voorzitter van de 
Kano- en roeivereniging Spaarndam, lid 
van de Lionsclub Haarlem. Hij was heel 
lang voorzitter van de Haariemsche 
Jachtclub, waar hij de havenvermeuwin- 
gen heeft gerealiseerd en tot erelid werd 
benoemd. Met zijn jacht “Borras" was hij 
een trouw deelnemer aan de bagger- 
weekeinden op het water.
Bij zijn afscheid van de werf in 1985 
werd hij benoemd tot Officier in de Ode 
van Oranje Nassau. Tijdens de crematie
plechtigheid op 5 maart jl., waar vele 
vrienden afscheid van hem kwamen ne
men, hebben zijn oudste dochter en en
kele andere sprekers de hoogtepunten 
uit dit welbestede leven mooi belicht. Wij 
zullen ons Piet Stapel blijven hennneren 
als een allround scheepsbouwer van de 
oude stempel, een fijn en gezellig mens 
en een goede vriend.

A. Rijke
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Akerboom Yacht Equpment 
VNterf AMasserdam B V 
Scheepswerf 1 Ambacht B V 
Amels Hollend B.V.
AmelsSc hekJe B.V 

Barkmeipr Strooboe B V 
Bodewes Binnenvaart B.V 
Bodewe6 Scheepswerven B V. 
Scheept- en Jachtwerf L.J. Boer B V 
Breko Nieuwbouw en Reparabe B V 
Van Bonk Shipyard B V 

Scheepswerf Wh C Buitendijk B.V 
Gebr Buijs Scheepsbouw B.V 
Scheepswerf Bijlsma B V 
Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. 
Central Industry Groep N V. 
Conosftp International B V.
Damen Shipyards Bergcrn 
Da men Shipyards Groep 
Damen Shipyards Gome hem 

Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Shipyard K Damen B V.
Joh van Du/vendijk B V 

DUMACON B V 
Engelaer Scheepsbouw B.V 
Scheepswerf Fenjs Smit B V 
Scheepswerf Geertman B V 
Scheepswerf 'Geina' B V. 
van der Giesaen-de Noord N V  
van der Giesaen-de Noord Stupb div 
Scheepswerf ‘Grave’ B.V. 
Scheepsbouw De Greuns B.V.
\ton Grevenstein's Scheepswerf B V. 
De Groot Nijkerk B V 
Scheepswerf Hartngen B.V. 

Scheepswerf Hoetoée B.V.
A & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf De Hoop Heusden BV  
Scheepswerf De Hoop Lobrth B.V. 
Vferf 'De Hoop’ (Schiedam) B.V.
IHC Delta Shipyard B.V.
IHC Holland N V.
IHC Holland N V. Beaver Dredgers 
IHC Holland N V Dredgers

IHC Holland N V. Parts 4 Services 
Scheepswerf De Kaap B V 
Gebr Kooiman B V.
Dokbednjf Luyt B V.
Scheepswerf Maasbrachf N V. 
Scheepswerf Maaskant Brumrsse 
Scheepswerf Maaskant Stellendam 
Merwede Shipyard B V 
Scheepswerf Metz BV  
Nederlof Scheepsbouw B.V 
Niehuis & Van den Berg B.V 
Scheepareparate H Nnsaen B V 
Koninklijke Niestern Sander B V 
Numeriek Centrum Groningen B V  
Oceanoo Shipyards (AJblasaef dam) 
Oranjewerf Scheepsreperabe 8 V 
Padmos Brumese B V 
Padmos Statendam B V 
Scheepswerf Peters B V 
PSI PijpteKferygen 

RDM Submarines B V 
Rotterdam United Dockyard B V 
Konriklijfce Schelde Groep B V 
Schelde Mannebouw B V 
Scheldepoort B V Reperabewerf 
Hellingbednjf Scheveningen B V 
Schram 4 Van Beek B V 
Scheeperwerf De Schroef B V 
Serdijn Shiprepair B V 
Shpdock Amsterdam B V. 
Scheepswerf Slob B V 
Texdok B V
Tille Scheepsbouw Kootsternke B.V.
B.V Scheepswerf Vahali'
Verolme Botlek B V 
Scheepswerf Vieser B.V 
Vteanfcngen Oost Scheeparep B.V 
Volharding Shipyards B V  
Volharding Shipyards Foxhol B.V. 
Scheeperwerf Vooruit B.V. 
VOSTACM GBV  
Waterhuzen Shipyard B V 
Scheeperwerf v/d Werft en Viseer 
D van de Watering B V  
Antwerp Shiprepair N V.

Geassocteerde leden
ALBCON BV
Alubouw de Mooij B V
Aridow Shtppmg Nederland B V
Boonk Van Leeuwen Advocaten

Borand B V
Bucomar
Center Une
Delta Sw e y s B V.
Expertsebureau Van Duyvendjk & Zn B V

Econoeto Nederland B V
Edaircon
FNV Bondgenolen 
IFS Nelherlenda B V 
IHDA Srvpbufdmg Service 
INCAT B V 
INNOVtSION
Scheepsbouwkundig Bureau 
Herman Jansen B V 
Logic Vtaion B.V
Direct» Mateneel Konmklijke Manne 
Afdokng M arme me Techmek 

MARIN
Mann Ship management B V 
MaaterSftp 
Metalix B V  
Navingo B V
NE SE C Scheepsfinanuenngen 

Subadie-edviestxjreeu Raad & Daad B V 
Ralteco B V
Rote-Royce Manne Bénélux B.V.
Struk & HamersJag B V 
Touw B&B Holding B.V.
\Ajyk Engineenng Rotterdam B V 
Scheepebouwkundig Bureau Zeeman B V

VNSI

Boerhaaveiaan 40 

Postbus 138
2700AC ZOETERMEER 
Tel 079-3531105 
Fax 079-3631153 
E-mad mJo@vnsi ni 

Internet www.vnai.rt

meer info op: WWW.VNSI.NL

http://www.vnai.rt
http://WWW.VNSI.NL
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ABB Marine & Tlirbochargers 
Absorb'ii Environmental Technology BV 
Ajax Fire Protection Systems BV 
Alewijnse Holding BV 
Alewijnse Marine Systems (AMS) BV 
Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Alewijnse Noord BV 
Alphatron Marine BV 
Amero Compressoren BV 
AMW Marine BV 
Bakker Repair BV
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV 
Beele Engineering BV 
Bell l-icht
Bennex Holland BV 
Bloksma BV 
Bosch Rexroth BV 
BOT Groningen BV 
Brush IIMA BV 
Centraalsta.il BV
Central Consulting Group BV (CCG)
Coops en Nieborg BV 
Corrosion & Water-Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI BV
Damen Shipyards Corinchem *
Dafem.f Delfzijl BV 
Da Vinci College*
I*. Dekker, Machinefabriek BV 
Disconi BV 
Droste Elektro BV 
Druitiarkon BV
Van Duljvendijk en van Overbeek BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 
Eeftlng Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
el. Tec Elektrotechnologie 
Machinefabriek EMC E BV 
Euronorm Aandrijftechniek 
Flender Bruinhof Marine 
Gerling NCM*
Van de Giessen Straalbuizen 
Van de Graaf BV 
G renco BV
G i l Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Den Haan Rotterdam BV
UDC Marvelconsult BV
Helmets Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
Holland Marine Services Amsterdam BV
Hoogendoorn's Maritieme Betimmeringen ei

Interieurbouw
HRP Thruster Systems BV 
Hytop BV
IHC Holland NV Lagersmit 
Im tec h Marine & Offshore BV 
Information Display Technology BV 
Interlech BV 
Johnson Pump BV 
K&R pompen BV 
Kelvin Hughes Observator BV 
Ketting Handel BV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV
Kooren Shipbuilding and Trading BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Litton Marine Systems BV
Luggers BV
Logic Vision BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
M arine Service Noord
Marktechnical BV
Materiaal Metingen Europe BV
Technisch Bureau Mercurex BV
Merevvido Europe BV
Merrem AndrÈ de la Porte BV
Metagis BV
Metalix BV
Mulder « Rijke BV
Nauti Max BV
Navylle BV
NRF BV
Nlcoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
N.R. Koeling BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Automation Technology
Promac BV
Radio Holland Marine BV 
RECON Technische Installaties BV 
Ridderinkhof BV 
ROC Kop van Noord-Holland 
Roden Staal BV
Rolls-Royce Marine Benelux BV 
Rotor BV
Rubber Design BV
Sandfirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)

Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard*
Serdijn Ship Repair BV
Ship's Equipment Centre
Ship’s Radio Services BV
Shipkits BV
Siemens Nederland NV
SIGMA Coalings BV, Marine Divisie
Smit Gas Systems
Teken- en adviesbureau Star
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork Gears & Services BV
Stork-Kwant
Techno Fysica BV
Tehado Engineering BV
Theunissen Technical Trading BV
Thofex BV
ThyssenKmpp Liften BV 
Trafa-Resitra Transformatoren BV 
BV Technisch Bureau Uittenbogaart 
VAF Instruments BV 
Van Voorden Gieterij BV 
Van Voorden Reparatie BV 
Vecom Metal Treatment Technology BV 
Verhaar Omega BV
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek
Wartsilci Nederland BV
Wartsila Propulsion Netherlands BV
D. van de Wetering BV
Rederij Gebr. Wijsmuller
Winel BV
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Xantic BV
York-inham refrigeration BV 
Zematra BV

* Geassocieerd lid

H o llan d  M a rin e  Eq u ipm e n t
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw
Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel (010)444  43 33
Fax COIO) 213 07 00
E-mail: info@hme.nl
Internet: www.hme.nl

Partus « W i tetmmrk uk«tt

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Opleidingen

• Op 12 en 13 september zullen in samenwer
king met het gerenommeerde advocatenkan
toor NautaDutilh twee workshops (respectie
velijk in Groningen en Rotterdam) 
plaatsvinden over de totstandkoming, maar 
vooral ook over de praktische toepassing van 
de HME Verkoopvoorwaarden, die zijn ont
w ikkeld door een werkgroep bestaande uit 
HME-leden en juristen. De mix van inge
brachte kennis heeft er toe geleid dat er ju ri
disch goede én praktisch zeer werkbare voor
waarden zijn ontstaan. Voorwaarden die 
zowel rekening houden met de levering van 
producten als die van diensten. Hoe kunnen 
maritieme toeleveranciers hel beste hiermee 
omgaan? Antwoord op deze en andere vra
gen, krijg t u in de workshop, die begeleid 
wordt door zowel juristen als ervaren toeleve
ranciers.

•  In samenwerking met Bosch Rexrotli organi
seert HME drie cursussen hydrauliek die gere
lateerd zijn aan maritieme toepassingen. Op 7 
en 8 oktober wordt de cursus ‘Basiskennis 
Hydrauliek' gegeven en op 24 en 25 oktober 
de cursus 'Systeemtechniek: scheepslieren'. 
Beide cursussen vinden plaats in Boxtel.

•  'Maritieme introductiecursus': 3 + 4  oktober 
2002 te Rotterdam (2e jaargang nr. 11).

•  'VOL/VCA voor de maritieme sector': 10 + 11 
oktober te Dordrecht (3e jaargang nr. 11).

• 'Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’ 
start: 30 september 2002 te Zaandam (2e jaar
gang nr. 5).

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

• Deelname aan alle bovenstaande cursussen is 
toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.

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

Export

• SMM Hamburg (24 - 28 september) is de 
belangrijkste maritiem-technische vakbeurs 
ter wereld en voor veel bedrijven het hoogte
punt van het jaar. Het paviljoen wordt met 
ondersteuning van Nederland Maritiem Land 
georganiseerd. Holland Marine Equipment 
draagt zorg voor de organisatie van het pavil
joen, met d it jaar een 31-tal deelnemende 
bedrijven uit de diverse Nederlandse maritie
me sectoren, alsmede voor een representatie
ve lounge met bar en terras. Tevens wordt een

aantrekkelijk zijprogramma verzorgd waarbij 
extra aandacht geschonken wordt aan contac
ten tussen Nederlandse en buitenlandse 
bedrijven.

• Rotterdam Maritime (12 - 16 november) is 
voor Nederland de toonaangevende beurs op 
hel gebied van binnenvaart en visserij. HME 
organiseert exclusief voor haar leden een 
paviljoen met een lounge, genaamd ‘The 
Equipment Lounge’. Inschrijven voor d it 
paviljoen is nog mogelijk.

•  Voor alle buitenlandse beurzen geldt dat deel 
name in  het Nederlands Paviljoen open staat 
voor zowel leden als niet-leden van de vereni
ging-

Contactpersoon Export: Joska Voerman (jv@hme.nl).

Beurzenprogram m a 2002

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

Rotterdam Maritime
12 -16 nov '02
Equipment Lounge, alleen leden 

Beurzenprogram m a 2003

Cruise & Ferry London
13 -15 mei '03 
Nederlands Paviljoen

Norshipping 
03 - 06 juni ’03 
Nederlands Paviljoen 

Inm ex, India
08 -11 oktober '03 
Nederlands Paviljoen 

Kormarine, Pusar Korea 
28 - 31 oktober '0 
Nederlands Paviljoen 

Europort
18-22 november '03 
Equipment Lounge, alleen leden 

Marintec Shanghai, China 
02 - 05 december '03 
Nederlands Paviljoen

Innovatie

•  De zeer positieve reacties op de eerste voor
lichtingsdag van het project ‘Compositie' 
scheppen hoge verwachtingen voor de vol
gende thematische voorlichtingsbijeenkomst 
in oktober 2002. Hel thema van deze dag is

de ‘B innenvaart’. Verscheidene sprekers, 
waaronder een reder, een belangrijke toeleve
rancier, het Bureau voor de Binnenvaart en 
Syntens geven informatie gerelateerd aan het 
thema: 'Afbouwpakketten voor de binnen
vaart: nieuwe kansen voor de maritieme 
industrie.' Tijdens de voorlichtingsdag wordt 
een rondleiding verzorgd aan boord van een 
nieuw schip en de dag wordt afgerond met 
een discussie en borrel. Deelname staat open 
voor zowel leden als niet-leden van de vereni
ging.

Contactpersoon Innovatie: Martin Bloem (mb@hme.nl).

Nieuwe com m unicatiestrategie

Uit het communicatieplan dat begin 2002 
door de PR-commissie afgerond werd, is naar 
voren gekomen dat Holland Marine 
Equipment een communicatiestrategie moet 
gaan hanteren. Redenen hiervoor zijn het ver- 
sierken van de gezamenlijke positie van de 
maritieme toeleveringsindustrie en het ver
groten van de onderlinge samenhang tussen 
de 3 pijlers van de vereniging, Ie weten 
Export, Opleidingen en Innovatie, De oude 
communicalieaanpak was niet eenduidig en 
de uitstraling van de uitingen voldeed niet 
aan de eisen. Holland Marine Equipment 
positioneert zich als een dynamische, daad
krachtige, zakelijke branchevereniging en 
daar hoort een dynamische, eenduidige cor
porale identity bij. Op 6 september, tijdens de 
jaarlijkse Vaardag, die speciaal voor de leden 
georganiseerd wordt, zijn het nieuwe logo en 
huisstijl geïntroduceerd. Alle uitingen van 
Holland Marine Equipment zijn vanaf nu her
kenbaar aan het nieuwe logo en huisstijl. 
Nieuw hierbij is de wijziging van onze kwar
taaluitgave de IIMEdedelingen, waarin zowel 
ontw ikkelingen van de vereniging als de 
leden staan. Verder komen ook ontwikkelin
gen die vallen onder de 3 pijlers (Export, 
Opleidingen en Innovatie) en ontwikkelingen 
in de Nederlandse en Europese politiek aan 
bod. De HMEdedelingen wordt per eind sep
tember een tweewekelijkse digitale nieuws
brief, die onder andere verzonden wordt naar 
de (geassocieerde) leden, overheden, bran
cheverenigingen, werven en onderzoeksin
stellingen. Op deze manier heeft Holland 
Marine Equipment meer regelmatige commu
nicatie met haar publieksgroepen.

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


Wij zoeken: een Scheepsbouwkundig Ontwerper 
een Rekenkundig Medewerker

Kijk op: www.conoship.com

BREKO NIEUWBOUW... 
GRENSVERLEGGEND IN SCHEEPS

TECHNIEK
Trendzetter

M et het Jow i pro jekt lanceerde Breko als 
eerste b innenvaartschepen met extra 
capacite it, afm etingen 1 3 5 x l7 m tr.

Innovatieve oplossingen
Zoals met één pom p twee lading lanks 

bedienen of het foepassen van nieuwe en 
doorontw ikkelde  scheepsvormen. 

O nze  engineers ontwerpen en adviseren 
a ltijd  doordachte, e fficiënte en kosten

besparende oplossingen.

Ruim 25  ja a r va k m a n sch a p
N ieuw bouw , onderhoud en reparatie  voor 
b innenvaart en kustvaart. O n ze  w erf staat 

garan t voorvern ieuw ing en kwalite it

BREKO
n ie u w b o u w  b .v .

Voorbeeldfunctie
Een goed  voorbeeld  doet volgen 

Daarom vinden w ij onze ideeën regel
m atig  elders toegepost terug.

Een beter compliment voor onze 
ontwerpers is er niet.

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

Tel. 0184-613200  Fax 0184-612654

Kracht en kwaliteit:

ontwerpen en adviezen 
prijs/kwaliteitverhouding 

servicenet

http://www.conoship.com


A g e n d a

Productiviteitscursus Auto CAD

Locatie Data

Dordrecht (MasterShip kantoor) 2,9 en 16 september 2002
Amersfoort (Greenock kantoor) 18,25 en 27 september 2002
Leeuwarden (Centrum voor vakopleiding) 4,11 en 18oktober2002

Workshop Parametrics

Locatie Data

Dordrecht (MasterShip kantoor) 2 1 , 22 oktober 2002
Eindhoven (MasterShip kantoor) 28,29 oktober 2002

M ededelingen  en cu rsu s
sen

Prestatieverbetering in de Scheeps- 
bouwindustrie
IFS (geassocieerd lid van VNSI) organi
seert op 5 september 2002 in samen
werking met VNSI, Cap Gemini Ernst & 
Young en Sun Microsystems het seminar 
Prestatieverbetering in de Scheeps- 
bouwindustrie’. Tijdens het seminar zal 
nader Ingegaan worden op het vraag
stuk hoe de bedrijfsprocessen van 
NoordEuropese scheepswerven beter 
gestroomlijnd kunnen worden.

Onder leiding van Pieter t  Hart van VNSI 
zullen diverse sprekers in dit kader 
trends en ontwikkelingen als e-markets, 
collaborative engineering en collaborati- 
ve project management bespreken. 
Voor meer informatie kunt u contact op
nemer met IFS Netherlands B.V.
Corinne Schouten, tel: 040.2923292.

Productiviteitscursus AutoCAD en 
Workshop Parametrics voor 
scheepsbouwers
Zoals al aangekondigd in de het juli/au
gustus nummer van Schip en Werf de 
Zee heeft MasterShip haar cursuspro
gramma urtgebreid met een tweetal nieu
we cursussen voor de ervaren AutoCAD 
gebruiker:

- de 3-daagse Productiviteitscursus Auto
CAD voor Scheepsbouwers die vooral 
gericht is op het steeds belangrijker wor
dende werkgebied van het 3D tekenen. 
U krijgt de 3D basiskennis aangereikt en 
leert werken met de standaard 3D tech
nieken die binnen AutoCAD aanwezig zijn 
zoals solid modelling en X-refs. Daar
naast leert u ook hoe u AutoCAD kunt 
aanpassen aan uw persoonlijke en be
drijfssituatie door gebruik van menu 
macro’s, verkorte commandonamen, 

scripting etc.

- de 2- daagse Workshop Parametrics 
die gericht is op de Parametrics module 
uit de MasterShip Part Generator. U leert 
werken met de bibliotheken met templa- 
tes voor spanten, wrangen, knieën, uit
sparingen, doorvoeren, mangaten e.d. 
Dit deel duurt 1/2 dag. Daarna leert u 
hoe u zelf bedrijfseigen templates kunt 
programmeren. Dit deel duurt 1 1/2 
dag. Desgewenst kunt u deze onderde
len ook afzonderlijk volgen.

MasterShip geeft de volgende argumen
ten om aan deze cursus en workshop 
deel te nemen:
• Tekenaars maken dagelijks vele uren- 
gebruik van AutoCAD. Efficiënte omgang 
met AutoCAD en het gebruik maken van 
alle mogelijkheden is daarom een steeds 
belangrijker onderdeel van de productivi
teit in het ontwerp- en engineering pro
ces.
•  Het in 3D werken en wijzigen van de 
scheepsconstructie is geen verre toe
komst maar de basis voor de moderne 
casco productie en engineering van in
stallatie en interieuren. Door deelname 
aan de cursus blijft men bij en teert de 
nieuwste AutoCAD gereedschappen ge
bruiken.
• Parametrics is een zeer efficiënt ge
reedschap om het tekenproces te ver
snellen en te standaardiseren. In de 
workshop leert men alle mogelijkheden 
kennen en zelf templates maken.
•  In de hectische werksituatie is meestal 
weinig tijd voor het aanleren van nieuwe 
werkmethodes. In een MasterShip cur
sus heeft men de kans om ongestoord 
en gestructureerd nieuwe mogelijkheden 
leren te kennen om ze daarna in de ei
gen werksituatie toe te passen.

Vraag de uitgebreide folders en inschrijf
formulieren aan bij MasterShip:
Tel: 040,2699699, fax: 040.2699600 
of E-mail: info@mastership.nl.
Voor specifieke vragen kunt u terecht bij 
de cursusleider René de Kruijf, 
tel: 040.2699699 of via 
email: rene.de.kruijf@mastership.nl.

S y m p o sia  en beurzen

Safety Regulation and Naval Class
5th - 6 th November 2002, The Grange 
Holborn Hotel, London 
This symposium, a part of the RINA’s 
successful WARSHIP series, will look at 
how the navies of the world are regula
ting the safety of their naval ships with 
special emphasis on the increasing invol
vement of Classification Societies. The 
Sea Technology Group of the UK Ministry 
of Defence is supporting the symposi
um.
Papers will be presented on the following 
topics:
Safety management policy;
Navies;
Classification societies;
Regulation;
Defence contractors;
Contract and liability;

If you would like further information on 
this conference, or to be considered for 
a Press Pass please contact the Events 
Department on:
Tel:+44.20.72354622, 
fax: +44,20.72595912, 
email: conference@rina.org.uk or visit 
our website at www.rina.org.uk

17th HISWA Yacht Design/Con
struction Symposium
Delft University of Technology, Delft; HIS
WA Holland Yachting, Edam and METS 
(Marine Equipment Trade Show, Amster
dam), announce the 17th International 
HISWA Symposium on Yacht Design and 
Yacht Construction. The Symposium will 
be held 18 and 19 November 2002, at 
the Amsterdam RAI International Exhibi
tion and Congress Center.
The Symposium is organized in conjunc
tion with the METS so participants can at

tend both events at RAI. This year an old’ 
tradition has been revived, as the Sym
posium extends to a second morning, to 
give added time for questions and dis
cussions on papers, breaks, and person
al contact among presenters and atten
dees. Also, this is the first year the 
Symposium has been organized by Delft 
University in cooperation with the Royal 
Institute of Naval Architects (RINA), Lon
don.
Registration for the 17th HISWA Sympo
sium begins Monday morning, 18 No
vember, The Symposium concludes Tu
esday at lunchtime. On Monday 18 
November there will be a Symposium 
Dinner, with details available at a later da
te.
For later information about the program 
consult the website: 
www.hiswasymposium.com

For Press Credentials or Symposium Ap
plications: Symposium Secretariat, Euro- 
congress Conference Management, Jan 
van Goyenkade 11,1075 HP 
Amsterdam.
Tel: 020.6793411, 
fax: 020.6737306; 
e-mail: yacht@eurocongres.com.

Ontwerpen: de kem van scheeps- 
bouwsucces
De Nederlandse werven, reders en toele
veranciers richten zich met succes op 
marktsegmenten waarin de kwaliteit van 
het ontwerp doorslaggevend is voor het 
verwerven van werk. De ontwerper heeft 
daarom een belangrijke plaats in de Ne
derlandse bedrijven.
Voor het opgeleverde schip, het resultaat 
van het werk van de ontwerpers, is vol
doende aandacht. Aan de wijze waarop 
het ontwerp tot stand is gekomen en de 
methoden en gereedschappen die daarbij 
gebruikt worden, wordt echter nauwelijks 
aandacht besteed. Dat is een gemiste 
kans, omdat de bedrijven in de maritieme 
sector veel van elkaar kunnen opsteken 
zonder dat daarbij concurrentiegevoelige 
informatie hoeft te worden prijsgegeven. 
Om de communicatie tussen ontwerpers 
te bevorderen heeft ir. W.P. Timmers, 
ouddirecteur van Van der Giessei>de 
Noord en gedurende zijn gehele loopbaan 
actief betrokken bij het ontwerpen van 
schepen, fondsen beschikbaar gesteld 
waaruit jaarlijks een ontwerpprijs wordt mt- 
gereikt onder auspiciën van de Stichting 
Timmersprijs.

mailto:info@mastership.nl
mailto:rene.de.kruijf@mastership.nl
mailto:conference@rina.org.uk
http://www.rina.org.uk
http://www.hiswasymposium.com
mailto:yacht@eurocongres.com


Ontwerperscongres

De stichting organiseert éénmaal per 
jaar een ontwerperscongres met daar
aan verbonden de uitreiking van de ont- 
werpersprijs, Een viertal Nederlandse 
ontwerpers zal dan een voordracht kun
nen houden over een vernieuwende ont
wikkeling, Ook worden twee studenten 
van TH's en TU’s in de gelegenheid ge
steld om hun afstudeerwerk te presente
ren. De beste voordracht zal worden be
loond met een bedrag van €  3500,-. De 
stichting zal verder bevorderen dat de 
presentaties gepubliceerd zullen worden 
in gerenommeerde tijdschriften.
Tevens zal de gelegenheid worden gege
ven aan de genomineerden van het voor
gaande jaar om aan te geven wat er met 
hun ontwerp gebeurd is.

Onderwerpen
De prijs en het congres richten zich op 
de wijze waarop en de gereedschappen 
waarmee een ontwerp tot stand komt, of 
op het ontwerp van aspecten en deelsys
temen van het schip, dus niet op het 
schip als geheel. Onderwerpen zijn bi)- 
voorbeeld: een originele ontwerpmetho
de voor een scheepstype of een deelsys
teem van een scNp, een nieuwe 
opstelling van een voortstuwingsinstalla- 
tie, een verbeterde scheepsvorm, een 
nieuwe methode om snel een indeling te 
vinden die aan lekstabiliteitseisen vol
doet, voorspellingsmethoden voor geluid 
en trillingen, gewicht of kosten, een eco
nomisch analysemodel.

Oproep tweede congres 29 november
2002
Het tweede ontwerperscongres zal als 
maritieme kmovatiedag worden gehou
den op vrijdag 29 november a.s.. Deze 
bijeenkomst wordt georganiseerd teza
men met de KNVTS en zal plaatsvinden 
bij Verolme Botlek vanaf 10.30 uur.
Het bestuur van de stichting roept ont
werpers en studenten op om een samen
vatting in te dienen van hun beoogde 
voordracht. Ook vraagt het bestuur de le
zers om de aandacht te willen vestigen op 
geschifte kandidaten. Het bestuur zal eind 
september de voordrachten nomneren, zo
dat de kandidaten nog voldoende tijd heb
ben voor de voorbereiding van hun lezing.

De samenvatting van maximaal een half 
A4 te richten aan:

Secretaris van de Stichting Tmmersprijs
p/aVNSI
mr. R.J. Schouten
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer.

Noot: De bijdragen van de genomineer
den 2001 kunt u downloaden van: 
www.vnsi.nl

KROHNE Nederland B.V. Kerkeplaatl4  3313 LC Dordrecht Telefoon: 07& 6306200 Fax: 078-6306234 K R D H N E

KROHNE Nederland
Een nieuwe naam, 

een nieuwe koers.
Deze week presenteren wij 
de BMIOO Marine.

KROHNE zet hiermee een nieuwe koers in. 
Scherp geprijsde apparatuur waarmee u me
teen technisch op kop ligt met uw schepen.

En... U bent natuurlijk ook in de toekomst ver
zekerd van een goede service.

http://www.vnsi.nl


Als u va n d a a g  v o o r  1 6 .0 0  u u r b e lt, 
h e b t u hem  m o rg e n  in  hu is: o n ze  u i t 
g e b re id e  ca ta log us . Een o v e rz ic h te lijk  
b o e k w e rk  van  36 p a g in a 's  w a a rin  u

een c o m p le e t le v e r in g s p ro g ra m m a  
van  a lu m in iu m  p ro d u k te n  en 
h a lffa b rik a te n  a a n tre ft. W ij ku n n e n  
m eesta l u it  vo o rra a d  leveren.

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

Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.

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

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

Surveyorof een goedlopend ISM-systeem.

Gooi het anker uit voordeskundigheid en bel ons.

Hubel M arine b.v.
P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam 
Tel.: 010458 73 38 • FaxO 10 458 76 62 
e-mail: hubel-marine@wxs.nl

BELIZE

m m T -
Stud iebureau

delta marine engineering nv 

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 

Wij beschikken over volgende com putersystemen: 
Autocad, M icrostation, Nupas en Cadmatic.

dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: + 32/3/710.58.19 -  Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a),dme. be 
Web: http://www.dme.be
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Teken- en adviesbureau Star

FLEXIBEL EN K L A N T G E R IC H T
We maken betrouwbare tekeningen. Onze service gaat een stap verder. 
W e denken vanuit de opdrachtgever. Uw belang is onze zorg!
O ok gewichtsberekeningen en veiligheidsplannen behoren to t ons 
dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven, constructiebedrijven en 
baggermaatschappijen weten ons te vinden. U ook?

Teken- en adviesbureau Sta r
bermweg 8 5 ,2907 LA Capelle aan den IJssel 
Tel.: 010 451 23 9 3 - Fax: 010 458 62 45 
E-mail: k-star@planet.nl - Internet www.k-star.nl/O
S c h e e p s b o u w  - W e rk tu ig b o u w

ANCHORS 
CHAINS

G.J. Wortelboer Jr. B.V.
P.O. Box 5003, 3008 A A  Rotterdam, The Netherlands. 

Telephone:+31 10 429 2222 Telefax:+31 10 429 6459 
E-mail: gjw(“ wortelboer.nl 

Internet: www.wortelboer.nl

WORTELBOER

«SI

G:roen
&

►oete
scheepsbouwki

Is, m r
Vermei
)uwkwidiq

eer
dig bureau

- feasebility studies - bouwbegeleiding
- tekenwerkzaamheden - ontwerp

Groothandelsgebouw E-7 Postbus29156 3001 GD ROTTERDAM lel.: 010-4130852 Fax 010-4130851

(®) M A C H IN E FA B R IE K  VAN ZE TT EN  B.V.
(Her)slijpers van krukassen -max. slijpcapaciteit lengte 9.200 mm/diameter 2.000 mm-, walsen en assen. 

Lijnboren, ingieten van lagers, gespecialiseerd in het reconditioneren van drijfstangen met vertande kappen.
Reeds meer dan 75 jaar een kenmerk voor zekerheid. In dienst van de scheepvaart, industrie en wegtractie. 

Beukendaal4 3075 LG Rotterdam Tel. 010-419 49 22 Fax 010-419 56 15 www.vanzetten.com E-mail: info@vanzetten.com

mailto:hubel-marine@wxs.nl
http://www.dme.be
mailto:k-star@planet.nl
http://www.k-star.nl
http://www.wortelboer.nl
http://www.vanzetten.com
mailto:info@vanzetten.com


V a n  D a m  M a r in e  C o n t r a c t in g  B .V . in R o zenburg (Z-H ) 

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

gespecia liseerd  in nieuw bouw  en verbouw ingen 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
- Uitvoeren van haalbaarheidsstudies - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Concept engineering / detail engineering - Bekend met regelgeving van Classification Authorities

- Kennis van Finite Element Software (bij voorkeur
Ansys/Staad)

- Technisch inzicht en creatief in het vinden van
oplossingen

Mechanical / Piping Engineer m/v
Werkzaamheden: Profiel:
- Ontwerpen van Voortstuwingsinstallaties - HTS / MTS Scheeps-/werktuigbouwkunde
- Ontwerpen van Leidingsystemen - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Opstellen van Plotplans
- Het maken van Specificaties en Bill of Materials

Autocad Tekenaars Constructeur Offshore/Scheepsbouw m/v
Werkzaamheden: Profiel:
- Het maken van Detail Constructie / Werkplaats - - HTS / MTS Scheeps-/ werktuigbouwkunde

tekeningen - Minimaal enkele jaren relevante werkervaring
- Het opstellen van MTO's

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

V a n  D am  M a rin e  C o n tra ctin g  B.V.
Postbus 1110 
3180 AC Rozenburg
t.a.v. de heer ir. J.A.G. Bogaarts, Engineering Manager

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

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



Krukas, Drijfstang Revisie ■  Maritieme Techniek

m a r i t i m e

■ Agenturen
Rometel Trade BV.
Postbus 380 
1900AJ Castricum 
Tel. 0251-65 7349 
Fax 0251-6715 55

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038-423 95 83
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

e a r c h

xantic
Kantic Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 070-343 33 50 
Fax 070-343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Automatisering
(Navision ERP-software)

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

KONGSBERG
Kongsberg Maritime Ship Systems B.V.
Mailedijk 7b
3208 LA Spijkenisse
Tel. 0181 -62 36 11
Fax 0181 62 5013
www.kmss.no

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

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

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

■  Constructiepakketten

E g ®
Metalix
Postbus 4
2990 AA Kinderdijk
Tel.: 078-6910627
Fax 0786914520
E-mail: info@metalix.nl
www.metalix.nl

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B V

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 -3-710 5810 
Fax 00 32-3-710 5811 
E-mail: info@mulb.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Postbus 329
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-342 74 33
Fax 079-342 45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■  Design/Engineering Office
Van Dam Marine Contracting BV 
Prof. Gerbrandyweg 25 
3197 KK RotterdamBotlek 
Tel.:0181-2189 53 
Fax:0181-2186 21 
E-mail: vdmceng@woridonline.nl

■ Dieselmotoren ondertiouds en 
reparatie apparatuur

Thof ex BV /  Chris Marine
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel.010-4120290
Fax 010-413 54 69
E-mail: thofex@hetnet.nl
www.thofex.nl

■ Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

HUlewijnse Groep
Your e le c tric a l pa rtn e r

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

■  Glijlagers met witmetalen voering
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078-691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

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

■ Ingenieursbureau

Machinefabriek Van Zetten B.V. 
Beukendaal4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-41949 22 
FaxOlO-41956 15 
E-mai: nfo@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

■  Lastoevoegmaterialen

uf
Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD OudBeijerland 
Tel.0186-64 14 44 
Fax0186-640880 
E-mail: info@elga.nl 
www.elgaweldmg.com

■ Management Solutions

&
«a vxantic

Xantic Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 070 -343 33 50 
Fax 070-343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Maritiem Projectbureau

V LOWLAND
r  IN T E R N A T IO N A L
Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 0101 
Fax 023-563 79 44 
E-mail: mfo@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening

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

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010-592 1966 
Fax 010-592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■  Maritiem Risico

&

6b
PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KP Zaltbommel 
Tel. 0418-68 33 33 
Fax 0418-68 33 55 
E-mail: info@cromac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

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

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

■ Maritieme Training

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

N o v a  Contract
O pleiding & T rain ing

Maritiem Instituut IJmuiden 
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 0255-51 90
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

■ Milieu en Veiligheid
Absorbit B.V.
Küppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Tel. 023-55399 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: inlo@groensoet.nl

■  Pompasafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■  Roerkoningsafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com
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■  Safety Training

m i
Scheepsreparabe

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

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

a lls h ip
in»rtn» prof»e I»

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

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

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

■  Scheepsregistratie

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

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

■  Schotdoorvoeringen water-en 
gasdicht

IHC Lagersmit
Smitweg6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 07&691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

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

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tei. 010-411 46 14 
Fax 010-414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tei. 078691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGiessendam
Tel. 0184 -67 62 62
Fax 0184-67 62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

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

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

■  Thrusterseal
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 078-6910477
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■ Uitlijnen en funderen

u u f  «o*d iM<xWxn0  tcrvice*

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

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

■  V erftnspecOebur o
COT
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haariem 
Tel. 023-53195 44 
Fax 023-527 7229 
Contactpersoon: P. van der Spoel 
E-mail: cothaartefn@hetnet.rt

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

■  Voor al uw maritieme zaken

s er
Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam
Tei. 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 
Zuideinde80 
2991 LK Barendrecht 
Tei. 0180 -62 02 11 
Fax 0180-62 07 05 
E-mail: info@technofysica.nl
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Over the years, Radio Holland has 

earned a worldwide reputation as an 

innovative marine electronics specialist.

The recent launch of our renewed 

organisation structure called 

Radio Holland Group was greeted with 

great enthusiasm, both by our 

Customers and our Employees. Why? 

Because the Radio Holland Group is the 

only global multi-card electronics 

company with a worldwide service 

network of own branches. We are 

committed to intensifying our 

international synergies, training and 

knowledge exchange. Making it our 

business to provide shipowners, 

managers and contractors with the best 

solutions for their electronic 

requirements to operate their vessels in 

the most efficient and effective way. 

Whether it is an oceangoing or inland 

shipping vessel, an FPSO or a dredger.

That is why we've recently started a 

new Radio Holland activity, dedicated 

to providing satellite airtime, crew 

calling services and e-mail solutions to 

the maritime market. We also 

introduced flexible maintenance, 

service and co-ordination contracts, 

tailored to the specific requirements of 

the shipowner or manager.

Visit us at SMM, stand no. 11109,

Hall 11, for a renewed acquaintance 

with the Radio Holland Group, see our 

products, find out about our services 

and get to know our new airtime 

company!

For more information visit our website: 
www.radiohoilandgroup.com

Committed <° global service
Eekhoutstraat 2,

3087 AB ROTTERDAM

The Netherlands

Phone: + 31 10 428 33 44

Fax: + 31 10 428 14 98

E-mail: info@radiohollandgroup.com

http://www.radiohoilandgroup.com
mailto:info@radiohollandgroup.com
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MAN B&W Diesel A/S, Alpha Diesel . Niels Juels Vej 15 . DK-9900 Frederikshavn
Telephone: +45 9620 4100 . E-mail: alpha@manbw.dk . http://www.manbw.dk p r o p u l s i o n  s y s t e m s

L27/38
Genuine 
Power Train

Get on board - 
and we will keep your 
business on track!

One brand 
One-stop-shopping 
One complete package 
One optimizer of all propulsion elements 
One company manufacturing and testing 
One company commissioning 
One company guarantee back-up 
One set of uniform manuals 
One company service 
One company life-cycle

mailto:alpha@manbw.dk
http://www.manbw.dk

