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Dockwise vergroot schip tot 78.000 ton Order van 40 miljoen euro voor Imtech

Artist Impression 

Blue Marlin na de 

conversie.

Zwaartransport rederij Dockwise Shipping 
B.V. heeft een Intentieverklaring getekend 
met Hyundai Mipo Dockyard te Ulsan, Zuid- 
Korea voor het vergroten van het harï-af- 
zinkbare zwaartransport schip de Blue 
Marlin.
Middels de conversie van de Blue Marlin, 
beantwoordt Dockwise aan de vraag in de 
markt voor het vervoer van nog zwaardere 
en zeer grote drijvende olie produktie- en 
booreilanden.
Het schip zal met 21 meter worden ver
breed en zal daardoor een stabiel draag
vlak kunnen bieden van 63 meter breed. 
De verbreding zal resulteren in een enorm 
open dek van 11.227 m2.
De conversie zal plaatsvinden gedurende 
de tweede helft van 2003. Naast het ver
breden van de Blue Marlin zal ook het 
voortstuwingsvemiogen worden vergroot 
en het baHast-systeem worden aangepast.

Na aanpassing, zal de Blue Marlin een 
deadweight capaciteit hebben van
78.000 ton, waardoor het schip ladingen 
met een gewicht tot 73.000 ton kan ver
voeren.
De 'jumbolsed' Blue Marlin wordt het 
grootste half-afzinkbare zwaartransport 
schip in de wereld. Met dit zwaartrans
port schip kreëert Dockwise nieuwe mo
gelijkheden voor het vervoer van zeer 
grote olieplatforms en zal het ook een 
belangrijke rol vervullen bij het vergroten 
van de mogelijkheden en flexibiliteit van 
de Dockwise zwaartransport vloot. 
Dockwise Shipping is marktleider op het 
gebied van zwaartransport over zee en 
is gevestigd in Breda. Momenteel voert 
Dockwise het commerciële en operatio
nele management over een vloot van 14 
halfafzinkbare zwaartransport schepen 
van diverse concepten en ontwerpen.

Lyondell en engineer ABB/ Lummus 
hebben aan de Europese technische 
dienstverlener Imtech diverse orders 
verstrekt ter waarde van circa 40 mil
joen euro. Imtech wordt verantwoorde
lijk voor de realisatie van een omvangrijk 
deel van de technische infrastructuur in 
een nieuw te bouwen high-tech fabriek 
van Lyondell op de Maasvlakte voor de 
productie van propyleen oxide.

Het project is de elfde petrochemische 
fabriek van Lyondell. De naam van de 
nieuwe productieplant is dan ook PO-11. 
Imtech is hier verantwoordelijk voor een 
belangrijk deel van de totale technische 
infrastructuur:
- Het projectmanagement en de realisa
tie van alle aan het primaire productie
proces verbonden elektrotechnische op
lossingen, instrumentatie, heattracing 
en inbedrijfstelling;
- Het ontwerpen, bouwen en implemen
teren van het complete analyser 
systeem;
- Het ontwerp, de engineering en installa
tie van de brandbeveiliglngstechnologie;
- De totale elektrotechniek en lucht- en 
klimaattechnologie in de te realiseren 
gebouwen.

Het door Imtech te realiseren state of 
the art analyser systeem (96 analysers, 
twaalf verschillende typen) is het groot
ste systeem in zijn soort dat ooit in 
Nederland is gebouwd. Dit systeem 
zorgt voor het continu meten en contra

leren van de verschalende productiepro
cessen in de fabriek, van de chemische 
processen in de reactoren tot en met de 
kwaliteitsmeting van het eindproduct. 
Tevens levert Imtech een umek Analyser 
Management Systeem waarmee alle 
analysers on-line gecontroleerd kunnen 
worden op juiste performance.
De door Imtech te realiseren brandbe- 
veiligingstechnologie in het project be
hoort tot de grootste in West-Europa. 
Het gaat om een combinatie van water
en schuimsystemen voor zowel de 
tanks als het productieproces en de 
aan- en afvoersteiger.

Het project wordt urtgevoerd door drie 
samenwerkende Imtecfvbedrijven:
Imtech Projects, business unit Industry uit 
Rotterdam (projectmanagement elektro
techniek, instrumentatie, heattracing, 
lucht- en klimaattechnologie), Imtech 
Systems uit Tholen (anafysing en analyser 
management) en Knowsley (Imtech Tech
nology) uit Manchester in Engeland 
(brandbeveiligingstechnologie).

Nadere informatie 
Imtech N.V.
Mr. M.E.J. (Mark) Salomons 
Secretaris van de Vennootschap 
Telefoon: (0182) 54 35 14 
E-mail: mark.salomons@imtech.nl 
www.imtech.nl Profiel Imtech

MARIN freest 3D  ontwerpen op maat

MARIN, het Maritiem Research Instituut 
Nederland, beschikt naast haar kerntaak 
ook over de productie van 3D ontwerpen 
en onderdelen voor de toeleverende be- 
dnjven voor de maritieme markt.

voor de modellen, beschikt MARIN over 
technieken en machines om dubbelge- 
kromde oppervlakken te tekenen en te 
frezen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk 
om, snel en nauwkeurig, mallen te frezen 
voor de jachtbouw of mallen voor giet- 
stukken met een 5-assige freesmachine 
met afmetingen van 13 x 4 x 2 meter. 
Verder kunnen complexe vormen van di
verse matenaten en afmetingen ge
freesd worden, zoals hout, schuim, 
brons, kunststoffen en zelfs aluminium.

Dankzij de vele jaren ervaring met het 
maken van modellen en onderdelen

Een team van zeer ervaren CADengi- 
neers benut de vele mogelijkheden in de 
wereld van de 30.

Voor meer informatie: 
MARIN /  Erwm van Maaren 
Tel. 0317-493406

Fax. 0317493245
E.J.v.Maaren@marin.nl
w M V .m ann.nl/tacilrties/m tiling.

mailto:mark.salomons@imtech.nl
http://www.imtech.nl
mailto:E.J.v.Maaren@marin.nl


Success for SCH IFFKO
Radio Holland lanceert nieuwe airtime activiteiten

The consulting company SCHIFFKO 
GmbH was awarded the contract to 
elaborate the functional and extended 
basic design of an up-to-date Pipe 
Laying Barge.
The vessel with an overall length of 
approx. 170 m is intended lor con
struction and laying of subsea oil and 
gas pipelines into the sea bottom. 
The vessel will be operating at water- 
depths between 10 and 100 m. Ac
commodations will be provided for 
about 240 persons.
The vessel is of barge type that is 
non-self-propelled. It will be fitted with 
permanent equipment to lay subsea 
pipelines with O.D. between 8" to 42”.

In cooperation with ship owners, re
search institutes and naval architects 
from four European countries, the 
design office SCHIFFKO in Hamburg 
has invented and developed a new ge
neration of inland water transport 
system (INBAT). This system consist

of pusher and barges for shallow wa
ter operation at a draft of 0,6 meter 
only.
The INBAT system is designed for vari
ous types of cargo including different 
sizes of containers. Also open and 
deep water operation is possible up to 
a draft of 1,70 meter. The extreme 
light weight structures for barges and 
pusher have been developed with fi
nancial support from the 5th European 
Framework Program to suit the actual 
political, economical and environmen
tal requirements for Land Transport 
and Marine Technologies.
A model of the 1NBAT barge was pre
sented during SMM 2002 on the 
SCHIFFKO Stand.

Contact:
SCHIFFKO GmbH, Stubbenhuk 10, D-
20459 Hamburg
Tel. ++49(40)37 5090
Fax. ++49(40)37 3315
www.schiffco.com

Vanwege de herhaalde vraag van ver
schalende klanten m de martbeme in
dustrie, heeft Radio Holland besloten 
om per 1 oktober 2002 een bedrijf op te 
nchten dat artme aanbiedt voor maritie
me satelietsystemen. Deze airtime acti
viteiten zuSen het communicatie produc
tenpakket van Rad» HoSand aanvuten. 
Oe nieuwe bedrijfsnaam van de airtime 
activiteiten. Radio Holland Comect, is be
kend gemaakt op SMM Hamburg

Radio Hofland Connect ts gespeciali
seerd in het aanbieden van telecommuni
catie oplossingen via de satelliet. Vanwe
ge de onafhankelijkheid, kan men 
verschillende airtime services aanbie
den, van verschillende aanbieders van 
satelliet communicatie (Land Earth Stati
on Operators). Gencht op de eisen van 
éke specifieke klant: of het nu gaat om 
de grote vaart, megajachten, binnen
vaart of visserij. Naast profiteren van 
aantrekkelijke airtime prijzen kan de 
scheepseigenaar kosten besparen en 
administratieve problemen verminderen

door middel van onder andere de moge
lijkheid tot gescheiden rekeningen voor 
zakelijk en pnvé telefoonverkeer aan 
boord. Radio Holland Connect stelt de re
der via een speciale website in staat zijn 
communicatieverkeer & kosten te moni
toren, door middel van verschillende 
elektronische overzichten op dagelijkse, 
wekelijkse of maandelqkse basis. Andere 
oplossingen die Radio Holland Connect 
biedt, naast airtime, zijn “crew calling’ 
producten & services en email software 
producten voor mantieme toepassingen, 
De e-mail oplossing omvat een aantal e- 
mait compressie pakketten voor gebruik 
aan boord. Door middel van het wereld
wijde Radio Holland netwerk kunnen de 
klanten over de hete wereld contact op
nemen met de lokale RH vestiging en zo 
toegang krijgen tot de airtime services 
van de Radio Holland Group. Voorbeel
den van crew calling en email pakketten 
zullen gepresenteerd worden op de 
Radio Holland stand tijdens Rotterdam 
Maritjme in Ahoy!

Rotterdam
MARITIME

Toonaangevende vakbeurs voor de Rijn- en binnenvaart, 
btrnepsvisserij, koopvaardij en baggerindustrie

12-16
november
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Eén grote 'levende etalage
Bezoek ROTTERDAM MARITIME 2002: het gezaghebbende ijkpunt voor de complete maritieme 
industrie. Het is de enige echte ontmoetingsplaats voor de internationale scheepvaart waar u 
alfe topfabrikanten uit binnen- en buitenland aantreft. ROTTERDAM MARITIME is één grote 
'levende' etalage waar meer dan 650 exposanten zich met hun producten presenteren in een 
ongedwongen entourage.

Met een bezoek aan ROTTERDAM MARITIME blijft u op de hoogte 
van nieuwe trends en technologieën. Alleen daarom al mag u 
deze inspirerende vakbeurs beslist niet missen.

GRATIS

REGISTR

Als u 
mogel 

gel

WEES VERSTANDIG!
EER VANDAAG NOG ON-LINE

geen gebruik maakt van de 
lijkheid tol voorinschrijving, 
dt een entree van € 23,00.

WWW.
»■

rotterdammaritime.nl

Komen dm !

All business is local;

http://www.schiffco.com


Maritieme Markt Menso de Jong

O ostaziatische expansiedrang

W
ij zijn het gewend dat 
Westerse multinationals 
zoals de oliebedrijven 
grote bedragen investe
ren in Oost-Azië. Een 
tegengestelde investe- 

ringsstroom naar Europa was er nauwelijks. 
Zo’n maritieme stroom begon pas enkele ja- 
ren terug toen het Koreaanse Daewoo de 
werf Mangalia in Roemenië overnam en re
ders uit Korea en Taiwan respectievelijk de 
Duitse Senator Line en het Italiaanse Lloyd 
Triestino aankochten.

De laatste tijd zijn de Aziatische investeringen 
flink toegenomen. Hutchison Whampoa, 
reeds eigenaar van de haven van Felixstowe, 
nam het Rotterdamse ECT over; PSA uit Sin
gapore het Antwerpse Hessen Noord Natie. 
Hutchison verraste bovendien door samen 
met Singapore Technologies een belang van 
61,5% te nemen in het failliete Global Cros
sing. Daarmee verkregen zij een indirect be
lang van 30% in het Britse Global Marine 
Systems, een bedrijf met 19 kabelieggers. 
Ondertussen is tankerreder World-Wide Ship- 
ping uit Hongkong bezig een belang in de 
Noorse rederij Bergesen op te bouwen. Ana
listen verwachten t.z.t. een bod van World- 
Wide om zo betrokken te raken bij de snel 
groeiende LNG-markt. Bergesen bezit reeds 
LNG-tankers met nog een paar in bestelling. 
Reeds eerder verkreeg Star Cruises uit Singa
pore Norwegian Cruise Line, waarvoor het on
langs twee, door het failliete Project America 
bestelde cruiseschepen overnam van tngalls 
Shipyard in de VS voor afbouw in Europa. Het 
eerste schip is voor ongeveer 40% gereed, 
voor het tweede zijn alleen de meeste materi
alen aanwezig bij Ingalls. Het Noorse scheep- 
vaartbolwerk begint dus onder Aziatische 
druk te staan. Blijven alleen de Grieken over 
als 'echte' en tevens grootste Europese re- 
dersgemeenschap.

Zelfs belangstelling voor werven
Verolme Botlek is veranderd in Keppel Verol- 
me na de overname door Keppel Offshore 
and Marine uit Singapore. Keppel heeft reeds 
offshore-werven in zeven landen, waaronder 
Noorwegen en ziet wel mogelijkheden voor 
de Botlekwerf binnen de groep. Komende win
ter heeft de werf reeds een flinke klus aan de 
ombouw van een 28.000-tons bulker tot val-

pijp-steenstorter voor Van Oord ACZ. Verolme 
Botlek had wellicht een belangrijker plaats in 
de offshore kunnen veroveren, maar het zal 
moeilijk zijn geweest daar geld voor los te 
peuteren na de mislukking rond 1980 van de 
overheidspoging de offshorewerf ROS op te 
richten onder de vleugels van RSV. Bovendien 
heeft in Europa nimmer een klimaat bestaan 
waarin zich een internationale offshorewerf- 
groep kon ontwikkelen. Heerema heeft dat 
nog het dichtst benaderd met platformwerven 
in Nederland, Engeland en Noorwegen. Enge
land en Noorwegen hebben immers hun off
shore heimelijk gesteund bij het aantrekken 
van nationale opdrachten waardoor consoli
datie uitbleef. In Noorwegen krijgt nog steeds 
elke werf op zijn beurt een contract al is de 
prijs hoger dan die van een buitenlandse con
current. In Spanje en Italië is er ongetwijfeld 
een overeenkomstige situatie. In dit verband 
is het curieus dat de Koreanen zeiden ook wel 
eens in de boeken van de Italiaanse en Spaan
se werven te willen kijken naar aanleiding van 
de EUeis dat de prijsstelling van Koreaanse 
contracten meer transparant moet worden. 
Indien de Europese scheepsbouw zonder 
openlijke en heimelijke subsidies kan bestaan, 
zouden de Koreanen wel eens belangstelling 
kunnen tonen in een overname, bijvoorbeeld 
van een werf met ervaring in cruiseschepen. 
Toch zal dat niet gebeuren zolang overheden 
noodlijdende werven niet willen sluiten, maar

nationale oplossingen aandragen, op te bren
gen door de belastingbetalers. Zo zouden 
Bremer politici Lloyd Werft -met ervaring bij 
de ombouw van cruiseschepen- min of meer 
hebben gedwongen het beheer op zich te ne
men van het kleinere, noodlijdende SSW, 
eveneens in Bremen. Lloyd Werft zou daar on
der andere rompen kunnen bouwen voor af
bouw elders. Dat klinkt vreemd wanneer zo
wel de Damen als de Volharding Groep vinden 
dat de bouw van rompen in onze contreien 
niet langer rendabel is. Daarom heeft Damen 
de Schlömer Werft in Leer gesloten. Alleen 
met structurele subsidies zou die te redden 
zijn, maar, zoals Kommer Damen stelt, kun je 
beter de tent sluiten als je daarvan afhankelijk 
blijft. De president van de Damen Groep gooide 
ook de knuppel in het hoenderhok met zijn me
ning over de veronderstelde Koreaanse subsi
dies. Die subsidies berusten volgens hem op 
een mythe, aangewakkerd door de Europese 
werven die graag steun blijven ontvangen.

Geen omgekeerde geldstroom
Als grote spelers op zowel de scheepsbouw 
als scheepvaartmarkt is het logisch dat Oost
aziatische bedrijven hun vleugels uitslaan naar 
Europa. Minder begrijpelijk is dat de Europese 
reders en scheepsbouwers nimmer op enige 
schaal hebben geïnvesteerd in het Verre- 
Oosten met zijn sterk groeiende economiën. 
Alleen Damen bezit of heeft een belang in



twee kleine werven in Singapore en China. On
langs is wel de eerste Europese investering in 
een Aziatische rederij tot stand gekomen. 
Wallenius Withelmsen, de Noors/Zweedse 
autovervoerder, kocht voor 1,2 miljard dollar 
een belang van 80,1% in het autotransport 
van Hyundai Merchant Marine {HMM). De 
resterende 19,9% zijn in handen van Hyundai 
Motor en Kia Motor, waarmee een vervoers- 
contract voor vijf jaar is afgesloten. Met de 72 
car carriers van HMM erbij is Wallenius V #  
helmsen de grootste autovervoerder ter 
wereld geworden.
Vaak is erop gespeculeerd dat P&O Nedlloyd 
een Aziatische containerrederij zou overne
men, maar er is nimmer iets van terecht ge
komen. NOL uit Singapore heeft wel het Ame
rikaanse APL enkele jaren terug gekocht, een 
transactie waarmee het kleinere NOL zich 
diep in de schulden heeft gestoken. Het zal 
weinigen verbazen indien over enkele jaren 
het Chinese Cosco eveneens zal proberen 
een Europese containerrederij over te nemen, 
althans indien dat dan nog mogelijk is. Door 
voortschrijdende consolidatie kunnen er te
gen die tijd in Europa geen relatief kleine con- 
tainerreders meer bestaan.

Containervaart herstelt
Ondertussen varen de' containerreders weer 
met volle schepen op de trajecten van het 
Verre-Oosten naar Noord-Amerika en Europa. 
Toch willen zij het aantal afvaarten niet herstel
len tot het oude niveau, aangezien het extra 
zomeraanbod tijdelijk zou zijn gezien het na
derende Kerstseizoen. Wel bestellen zij reeds 
en masse nieuwe schepen, opdat een eventu
eel herstel vooral niet te lang zal duren. De

huidige lage nieuwbouwpnjzen bieden een 
extra stimulans daarvoor. Maersk, CMA CGM, 
MSC, Zim en Yang Min hebben reeds besteld, 
terwijl P&O Nedlloyd, Hamburg-Süd en Ever
green dat overwegen te doen.
Ook de chartermarkt voor containerschepen 
profiteerde van de oplevende markt. Na de 
aanzienlijke daling van de huren van rond 800 
(Howe Robinson index) begin 2001 tot een 
dieptepunt van iets meer dan 450 in januari 
2002 steeg de index gestaag tot bijna 650 
begin september. Vooral de grotere schepen 
voeren daar wel bij, maar die hadden dan ook 
de grootste klappen ondervonden. Voor klei
nere schepen van 500/600 teu veranderde 
er nauwelijks iets gedurende de eerste acht 
maanden van 2002. De belangstelling voor 
die van slechts 250 teu moet zelfs zodanig 
zijn afgenomen dat zij niet meer in de index 
verwerkt worden.

Traag herstel bij droge bulk
Bij de droge bulkvaart verloopt het herstel 
langzamer. Zo steeg de J.E. Hyde index voor 
22/43.000 tonners, na een dieptepunt van 
750 in februari 2002, slechts tot 820/825 in 
zowel april als begin september. Een schrale 
troost is wellicht dat de, in deze vaart gebrui
kelijke zomerdip beperkt bleef tot een kort
stondige afname van het indexcijfer met onge
veer 4%. Ook voor de grotere Panamax- en 
Capesize-bulkers is het herstel uiterst mager 
gebleven na de forse vrachtdaling vanaf zo
mer 2001 tot begin 2002. Onderzoeksbu
reau Drewry verwacht evenwel een snelle ver
betering in het laatste kwartaal hetgeen zich 
zou voortzetten gedurende 2003 dank zij 
groei bij het vervoer van minor bulks en steen

kolen, herstel bij het ertsvervoer en relatief 
geringe opleveringen van nieuwbouw in 
2003. Dat kan inderdaad een krachtige im
puls geven aan de chartermarkt, met name 
die voor de grotere schepen. Het grootste 
deel van de circa 450 mln ton ertsvervoer 
gaat immers op contracten, zoals met het 
Australische Rio Tinto dat jaarlijks 100 mln ton 
mineralen vervoerd, voornamelijk met, op lan
ge termijn gehuurde schepen. Wanneer die al
le volledig benut worden, huurt het bedrijf 
extra tonnage op de betrekkelijk kleine spot- 
markt. Meestal komen dan ook de andere af- 
schepers op deze markt, zodat de huren op
eens explosief kunnen stijgen. Medio 
september lijkt deze opmars inderdaad te zijn 
begonnen.
Inmiddels heeft Japan, de grootste importeur 
van kolen, dit optimisme iets afgeremd met 
het plan steenkolen volgend jaar een extra 
ecobelasting op te leggen om zo schonere 
LNG-importen aan te moedigen. Het tijdschrift 
The Economist bepleit allang steenkolen extra 
te belasten wegens de grote uitstoot van 
broeikasgassen. In plaats daarvan worden 
steenkolen nog steeds gesubsidieerd, onder 
andere in Duitsland. De Duitse groenen zwij
gen daarover, want banen in de kolenindustrie 
zijn kennelijk toch belangrijker voor hen dan 
het milieu.
Op de tankermarkt blijft het daarentegen kom
mer en kwel. De vrachten voor ruwe olie be
reikten in augustus 2002 zelfs een diepte
punt, zoals vele jaren niet meer gezien is, De, 
in 2001 nog grote winsten van tankerreders 
zijn veranderd in verliezen. Voor de produk- 
tentankers is er vanaf mei een klein herstel 
met vrachten die begin september toch nog 
ruim 20% onder het niveau van oktober 2001 
lagen. Vele reders hebben dubbelwandige 
tankers besteld ter vervanging van die met 
een enkele romp. Deze tankers worden nu op
geleverd, terwijl afvloei van de oude tankers 
nog echt moet beginnen. Daarnaast is de 
trendmatige groei bij het olievervoer maar 
matig; in 2001 liep het vervoer zelfs iets 
terug. Laten we hopen dat het, medio sep
tember ingezette herstel op de tankermark- 
ten blijft doorzetten.
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1 le  V A K B E U R S  R O T T E R D A M  M A R IT IM E  V E E L B E L O V E N D

Van 12 l/m 16 novem her a.s. o rgan iseert A hoy’ E CEM  voor de 1 Ie k eer de in ternationale  vakbeurs Rotterdam  M aritim e in A hoy’ 
Rotterdam . Inhoudelijk l>elooft de beurs, al ja ren  toonaangevend voor de R ijn- en b innenvaart, beroepsvisserij, koopvaardij en bagger
industrie, veel ‘hot item s’. Zo w ordt e r  onder m eer aandacht besteed aan  d e  voorgenom en E uropese w etgeving om de visquota in de 
Noordzee open te stellen  voor de leden van d e  EU. O ok zijn  inzendingen uit Roem enië, C h ina en Polen op de beurs vertegenw oordigd. 
Gezien de ontw ikkelingen  in het (in ter)n atio n a le  concurrent ieveld , w.o. leverïngen  van casco s uit genoem de landen, wenden zij hun 
deelnam e aan om positie te  verkrijgen  in de Europese m aritiem e industrie . O ok hiei*uit b lijkt dat Rotterdam  M aritim e steeds belangrij
ke!’ wordt voor de in ternationale  scheepvaartindustrie . Oe beurs w ordt geflan keerd  door een actueel sym posium , georganiseerd  door 
NIRIA en KIVI, met onderw erpen a ls  "dynam ic positioning" en “het econom isch perspectief m .b.t. schaalvergroting in de binnen-
vaart

Lage lonenlanden

Vooral de Chinezen en Roemenen hebben 
zich de laatste jaren gespecialiseerd in het 
bouwen van casco's voor de Europese 
binnenvaart. Een goed voorbeeld hiervan 
is het megatransport van 28 casco's van
uit China, dat op 14 september jl. de Rot
terdamse haven binnenliep. Deze casco's 
zullen in Nederland verder worden afge
bouwd, waarmee wordt aangetoond dat 
het toespitsen op kernactiviteiten door 
Nederlandse scheepswerven bijdraagt 
aan de concurrentiepositie van deze wer
ven. Het bouwen van casco's in Neder
land is in veel gevallen kostentechnisch 
niet meer interessant, zodat men samen
werking zoekt met lage lonenlanden.

M a tc h n u ik in g  v ia  d e  w e b 
s ite
Voor een totaaloverzicht van het leveran- 
ciersaanbod is door Ahoy1 ECEM een 
interactieve website opgezet, welke inge
zet kan worden om op efficiënte wijze een 
bezoek aan de beurs voor te bereiden of 
om vooraf een afspraak te maken met 
interessante leveranciers: 
www.rotterdammaritime.nl.

Voorregistreren
Rotterdam Maritime is gratis toegankelijk 
voor vakbezoekers op vertoon van een 
uitnodiging. Zonder uitnodiging bedraagt 
de toegangsprijs €  23,-. Wie werkzaam is 
in de maritieme industrie maar geen uitno
diging heeft ontvangen, kan zich op 
www.rotterdanmaritime.nl gratis voorre
gistreren.

Pendeldienst
Op zaterdag 16 november is door Ahoy1 
ECEM weer een speciale pendekiienst ge
organiseerd vanuit verschillende vissers
plaatsen. Evenals voorgaande jaren wordt 
dit initiatief door de vissers zeer ge
waardeerd. Ruim 400 vissers zullen van 
de pendeldiensten gebruik maken. De op
stapplaatsen zijn Den Helder (Texel), Har- 
tingen, Katwijk, Umuiden, Lauwersoog, 
Urk, Stellendam en Vlissingen.

— $  w, v

Rotterdam Maritime 2002 wordt gehou
den van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 no
vember a.s. en is de eerste 4 dagen geo
pend van 12.00 - 22.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 -17.00 uur.

“Bedrijveninformatie “Rotterdam Maritime”

STN A T L A S Nederland II.V. Schiehal, Stand 231

Rotterdam-based STN ATLAS 
Nederland B.V. will exhibit a com
prehensive range of advanced ship 
automation, communication, navi
gation, hydrography, propulsion 
and power management systems.

Key exhibits include a proprietary Ship 
Control Centre (SCC) integrating and 
automating all main bridge equipment 
operating functions for navigation, com
munications and general ship manage
ment. It incorporates a latest NAC0S 
Series 4 navigation command system in
clusive of Chartradar ATLAS 1000, a new 
type-approved unit combining radar, elec
tronic charting and conning functions. 
Chartradar ATLAS 1000's innovative 
functions will atso be featured separate
ly together with other navaids including

Communication exhibits include the pu
blic debut of the new DEBEG 3270 Inmar
sat F Satcom terminal, a newgeneration 
system providing highspeed ISDN at 64 
kbps fa  rapid data transfer using the 
world's first global maritime Mobile Packet 
Data Service (MPDS).

Especially for fie Fishery we also will introdu
ce on this exhibition an extensive range of 
communication and navigation equipment, 
such as fish finders, radio equipment radar 
systems, sonar systems, plotter systems, 
net monitonng systems, marine scale 
systems and forecast systems.

New automation developments shown in
clude current advances in integration 
being jointly carried out by STN ATLAS 
Marine Electronics and

the DEBEG 3400 UAIS transponder 
with interfaces to Radarpilot 1000, 
Chartpilot and a new 3401 DCU mini
mum keyboard display for retrofitting 
with the UAIS. Other featured systems 
comprise a VDR-100 voyage data recor
der with data management unit, and the 
DEBEG 4124 integrated navigation and 
speed log with a combned 24chanel 
GPSGIonass receiver.

Lyngsa Manne under their alliance, part
nership.
These utilise new hardware and software 
for core automation tasks and increased 
safety levels.

A patented Primary Power Bus (PPB) 
distribution system tor direct supply of 
generator power to all sectors of a ship 
will also be featured.

fi

http://www.rotterdammaritime.nl
http://www.rotterdanmaritime.nl


BAK K E R  SLIEDRECH T  
Scheldehal, stand 1208

Scheepswerf de Greuns 
IJsselhal, stand 512

EXPERT KNOWLEDGE AND FRONTIER
Since its foundation in 1919, Bakker 
Sliedrecht B.V. - The Netherlands, has 
become an international and leading field 
player in the world of electrical enginee
ring for marine applications. The well- 
known Sliedrecht based company offers 
a wide range of dedicated products and 
services with regard to energy technolo
gy in the areas of electrotechnical drive 
and control systems, power generation, 
control and automation systems, installa
tions, services, revisions and repairs.

During the exhibition Rotterdam Maritime 
2002 we will inform you about our latest

TECHNOLOGY
products, services and project, such as:
• tuggest submerged motor ever 6500 

kW for dredging of a depth of
155 m

• innovative and redundant dieselelec- 
tric propulsion in less dimensions and 
weight for two Swath ferries for the 
Province of Zeeland

• heavy cutterdredger with more than 
27000 kW electric energy, including 
dieselelectric propulsion

• lowfloise diesel-electric propulsion for 
research vessel “CELTIC 
EXPLORER" on a turnkey base

Breko BV
Scheldehal, stand i 301

Een bezoek aan Rotterdam Maritime, 
biedt u de unieke gelegenheid om kennis 
te maken met onze mogelijkheden en 
ideeën over maritieme zaken, In onze 
stand ontmoet u deskundige gespreks
partners. Zij bieden u graag een pasklare 
en vaak verrassende oplossing voor 
scheepsnieuwbouw, scheepsreparatie en 
pijpleidingsystemen. Van een bezoek 
aan onze stand wordt u zeker wijzer.

BREKO NIEUWBOUW

BREKO REPARATIE

C breko

BREKO
Ontwapen en nieuwbouwen van sche
pen voor binnenvaart en kustvaart. Onze 
werf staat garant voor vernieuwingen en 
kwaliteit.

Wij zijn als werf gespeciaïseefd m de 
nieuwbouw van stalen en akmimum vaar
tuigen tot circa 35 m. lengte.

Tevens hebben we afs dealer van Cum
mins, Detroit Diesel, Lugger en MTU die
selmotoren een uitstekende motorenser
vice- en revisieafdeling dte geheel tot uw 
dienst staat.
Voor de levenng van nieuwe motoren, 
maar ook voor onderdelen, revisie, het 
verhelpen van storingen en onderhoud 
kunt u terecht op onze afdeling dieselmo
toren.

Gaat het om nieuwbouw van jachten, 
werkpontons, inspectie-, meet-, visserij- 
of baggervaartuigen; de Greuns is in 
staat deze geheel op klantspecificatie te 
vervaardigen.
Onze meest recente oplevering betreft

de P34. Dit is de eerste van drie patrouil
levaartuigen die we als werf bouwen 
voor het Korps Landelijke Politiedien
sten.
Op 30 augustus is de kiel gelegd voor 
een 26,5 m. lange aluminium survey ca
tamaran voor het Directoraat Generaal 
Rijkswaterstaat directie NoordHoltand. 
Naast nieuwbouw zitten ook revisie en 
reparatie van vaartuigen en levering van 
scheepsonderdelen en apparatuur ten 
behoeve van de baggerindustrie m ons 
dienstenpakket.

Mocht u meer informatie willen hebben 
over ons bedrijf en de producten en dien 
sten die we leveren dan nodigen wij u 
van harte uit langs te komen op onze 
stand. Bent u met in staat de stand te be
zoeken dan kunt u ons vinden op: 
www.greuns.nl

F lender Bniinhol' M arine 
Scheldehal, stand 1-102

BRUINHOF MARINE

Reparatie en onderhoud aan o.a.: 
stuurwerken, hydraulische systemen, 
keerkoppelingen,dieselmotoren, lading- 
pompen, elektrische installaties en ijzer- 
werk.Tevens hebben wij twee stevendok- 
ken voor het uitvoeren van schroef- en 
roerreparaties

P i jp le id in g e n
Scheepvaart h Industrie

PSI PIJPLEIDINGEN
Wij fabriceren en onderhouden machineka
mer instalaties, tankspiralen, dekleiöngen, 
hydradiekleidingen, sproei installaties, phe 
roHJters, bugwerkzaamheden voor derden 
en koelinstallaties.

Flender Bruinhof Marine presenteert 
haar programma van complete mechani
sche aandrijfsystemen voor de voortstu
wing en baggertechnische installaties 
met de nadruk op:

• de nieuwe serie tandwielreductie- 
kasten NAVILUS GUBP/GUCP met als 
meest opvallend kenmerk de mogelijk 
heid van variatie van de verticale hart- 
afstand bijvoorbeeld van 800 tot 850 
of 900 mm, in eenzelfde behuizing.
De grote mate van standaardisatie 
van de onderdelen betekenen kortere 
levertijden en een lager prijsniveau.

• Tandwielreductiekasten voor de 
scheepsvoortstuwing, enkel of dubbel 
aangedreven met enkele uitgaande 
as, voor motorvermogens tot 
2x50.000 kW.

• Speciaal geconstrueerde reductie 
kasten voor de aandrijving van bijv. 
generatoren, snijkoppen, zand- en jet- 
pompen of soortgelijke apparatuur.

•  Scheepsasdraag- en druklagers tot 
850 mm asdiameter.

•  Hoogelastische askoppelingen in ver

schillende uitvoeringsvormen, voor 
draaimomenten tot 928 kNm.

• Hoogelastische of starre dubbel- 
conische luchtbediende wrifvingskop- 
pelingen, voor draaimomenten tot 
304resp. 1.390 kNm.

• Conische tandwielen voor roerpropel- 
lers.

Bovendien zet Flender Bruinhof Marine 
haar VCA* gecertificeerde Serviceafde- 
ling in de schijnwerpers : zij is binnen de 
Flender groep wereldwijd verantwoorde
lijk voor alle servicewerkzaamheden aan 
alle Flender en vroegere Lohmann + 
Stofterfoht aandrijvingen in de marine- 
sector.

FLENDER BRUINHOF MARINE 
Boterdiep 37,3077 AW Rotterdam 
Tel:+31 (0)10 497 08 08 
Fax: +31(0)10482 43 50 
E-mail : irrfo@bruinhof.nl 
Internet : www.bruinhof.nl

http://www.greuns.nl
mailto:irrfo@bruinhof.nl
http://www.bruinhof.nl


LogicVision Shipyard

Alle interne & externe 
processen binnen handbereik

u kunt blindvaren

Wie is Logic Vision , . .

Logic Vision is een succesvolle Navision partner 

gespecialiseerd in de levering en invoering van 

bedrijfsbrede Navision software in de maritieme sector 

(wen/en, rederijen en toeleveranciers).

Wat doet Logic Vision . . .

Logic Vision ondersteunt uw bedrijfsprocessen middels 

het inzetten van Navision software en in eigen huis 

ontwikkelde brancheoplossingen.

FAQT I  i ' « r l

NAVISION  Authoriïed
SoluiionCenter nunufaclurmg partner

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!

-tegteV-ision
Experts in Navision software

Logic Vision B V, • Jaagpad 20, 2802 AZ Gouda • Postbus 187. 2800 AD Gouda • Tel.: 0182-39 98 44 • Fa*: 0182-39 98 45 • E-mail: info@logicvision.nl • www.logicvision.nl

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


Econosto Nederland B.V. 
Komhal, Stand 620

International Paint (Nederland) bv 
lA'Uvehal, stand 4-10

Econosto Nederland B.V. ts een 
groepsmaatschappij van de Konink
lijke Econosto Groep die bestaat uit 
een internationale groep technische 
voorraadhoudende (groot)handels- 
ondememingen en toeleverende 
productiebedrijven. Het fundament 
van Econosto bestaat uit een diep
gaande kennis van de ontwikkelin
gen in de markt, wereldwijde in
koop- en productiestrategie en een 
geavanceerd distributieconcept dat 
snelle en betrouwbare leveranties 
waarborgt.

Global supplier
Econosto is een leverancier en produ
cent van producten voor velerlei industri
ële toepassingen: schuit-, klep-, en kogel
en regelafsluiters, terugslagkleppen, sta
tische en dynamische afdichtingen, slan
gen en koppelingen, technische rubber 
en kunststofproducten, meet- en regelin- 
strumenten en anb-vaporisatie syste
men. De enorme inkoopkracht en markt
verkenning, eigen productiefaciliteiten en 
een geavanceerd orderverwerkings- en 
distributiesysteem, waarborgen een 
maximale beschikbaarheid van produc
ten.

Maritieme Total-Supply vanuit een 
jarenlange deskundigheid
Econosto Maritiem kent de maritieme af
nemers, zoals reders, werven, reparatie
bedrijven en Maritieme ingenieursbu
reaus als geen ander. Vanuit een 
jarenlang opgebouwde Maritieme des
kundigheid levert Econosto Maritiem in 
veel gevallen als total-supplier complete

scheper uit op de gebieden van 
scheepsinstrumentatie (tankniveaumeet- 
systemen) appendages en pakkingen 
voor alle systemen aan boord.

Eigen productie, eigen merken en 
eigen kwaliteit
Dankzij wereldwijd 250.000 m2 produc
tiefaciliteiten en intensieve samenwer
kingsverbanden met gerenommeerde 
fabrikanten is Econosto in staat een in
drukwekkend en gevarieerd assortiment 
te leveren. Deze in eigen beheer ontwik
kelde producten dragen de vertrouwde 
eigen merknamen, zoals Econ® afslui
ters, Hofland® metallieke afdichtingen, 
Deltaflex® compositieslangen Econ- 
graph® en Novus® pakkingplaat, Star- 
pack® stopbuspakking, Starflon® pak- 
kingmateriaal. Deze kwaliteitsmerken 
zijn goedgekeurd door de meeste inter
nationale keuringsinstituten en stan
daards.

Enorm assortiment, uitgekiende lo
gistiek
Econosto Nederland B.V. heeft een ei
gen magazijnen waar een ongekend 
ruim assortiment artikelen op voorraad 
wordt gehouden. Om u een indruk te ge
ven: er liggen daar meer dan 1 miljoen 
producten op voorraad en er worden 
jaarlijks ruim 200.000 zendingen ver
werkt.
Doordat wij gebruik maken van moderne 
communicatietechnieken kunnen afne
mers 24 uur per dag, 7 dagen per week, 
snel en efficiënt bestellen en worden be- 
leverd.

International is, als onderdeel van 
Akzo Nobel, de marVtieider in hoog
waardige coabngs voor de scheep
vaart voor wereldwijde toepassing 
tijdens nieuwbouw, onderhoud en 
reparatie. International heeft ruim 
900 werknemers in dienst en is 
werkzaam in meer dan 60 landen.

Het merk International staat voor:
• Constante product kwaliteit
• Technische ondersteuning en advies
• Verkoop onderstelling en klantenservice
• Hoogwaardige producten
• Een ongeëvenaard distributie netwerk

International is marktleider m TBT-vri|e 
antifoulings, slijtvaste coatings, ballast 
tank coatings en gifvrije aangroei contro
lerende coatings voor bescherming van

Van O ord ACZ  
Leuvehal, stand 4 17

Wij zijn waterbouwers in hart en nieren. Op 
het grensvlak van land, kust en water voe
len wfl ons thuis. Als familieondemerning is 
Van Oord ACZ al meer dan 50 jaar werk
zaam in de aannemerij op en aan liet wa
ter. Ons bedrijf speelt een vooraanstaan 
de rol bij de totstandkoming van veel 
toonaangevende waterbouwkundige pro 
jecten in Nederland en daarbuiten.

We kennen drie specialisaties: baggeren, 
offshore en kustwaterbouw Daarnaast 
staan we in onze thuismarkt Nederland 
bekend als bouwer van kademuren. Van 
Oord ACZ staat voor niet-aüedaagse en in
novatieve oplossingen voor infrastructure
le vraagstukken. Vervolgens voeren we 
onze projecten op slagvaardige wijze uit. 
We doen dit binnen goede werkverhoudin
gen met aBe betrokken partijen en met 
respect voor de omgeving waarin we wer
ken. Daarvoor beschikken we over meer 
dan 1000 goed opgeleide medewerkers 
en een vloot van 35 moderne schepen. 
We zijn een zelfstandige en financieel on
afhankelijke ondemerrnng, met een 'no-

zowel nieuw te bouwen schepen als 
schepen die in aanmerking komen voor 
reparatie en onderhoud.

International Marine Coatings levert een 
nim assortiment hoogwaardige produc
ten voor de volgende marktsegmenten: 
-Nieuwbouw
- Reparatie
- Onderhoud aan boord

International Paint (Nederland) bv 
Marine Department 
Postbus 856, 3150 AB Rhoon 
KlekJijk 88, 3161 HJ Rhoon

tel.:010-50 33 514 
fax: 010-50 33510 
www.international-niarine.com

nonsense met een hart* mentaliteit. We 
richten ons op de handhaving van onze 
zelfstandige positie en op autonome 
groei. Onze doelstelling om een goed ren
dement te halen, loopt als een rode draad 
door ons denken en handelen. Door de 
kordate besluitvorming zijn wij in staat om 
eenmaal gekozen doelen slagvaardig te 
realiseren,

We investeren voortdurend m mens, mate
rieel, kwaliteit en veiligheid. Respect voor 
mensen, verbondenheid met het bedrijf, 
ondernemerschap en klantgerichtheid vor
men de basis van onze bedrijfscultuur. We 
willen integer en eerlijk zi|n m ons handelen 
en verwachten een zelfde houding van on
ze medewerkers, opdrachtgevers en an
dere relaties.

U bent van harte welkom op onze stand in 
de Leuvehal op Rotterdam Maritme!

Van Oord ACZ bouwend, op en aan het wa
ter, aan de infrastructuur van morgen!

http://www.international-niarine.com
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The Products

Hamworthy KSE B.V., Aploniastraat 33, 3084 CC Rotterdam. Tel: +31 10 462 47 77 Fax: +31 10 415 90 46

Reputation fo r quality 
W orldw ide spares & 
service
Broad product 
portfo lio
Single supplier 
sourcing
Lifetime service 
commitment 
Competitive pricing

Marine
H a m w o rth y  KSE o ffe rs  

sh ipow ners, sh ipbu ilde rs and 
m arine  consultants a un ique  
source o f h igh  q u a lity  m arine 

so lu tions backed by exce llen t 
service suppo rt w o rld w id e .

W e've  lea rn t a g re a t deal in 80 
years and can serve up a g re a t 

deal fo r  you to o .

■  Starting air 
compressors

■  Engine room pumps
■  Deepwell cargo 

Svaneh0j pumps
■  High lift rudders
■  Sewage treatm ent 

plants
■  Oily water separators
■  Incinerators
■  Ro/Ro equipment
■  Inert gas systems

Hamworthy KSE
Supported by agents in m ore than 50 countries

Call fo r  a free  
b rochure  on 
+31 10 462 47 77

i/ jv D i/ s r n / E S

Your Steam Partner

Clayton counterflow 
Exhaust Gas Boilers:

•  Unique coil design
• Highly efficient heating surface
• Standard soot blow system
• Modutaire standard sections with 

cones for every capacity
•  To combine in every steam system

Contact your 
Clayton Consultant

Also supplier of:
• Clayton Steam generators
• Clayton Hot water generators

CLAYTON NEDERLAND B.V.
Wolwevershaven 30.3311 AW Dordrecht 
Tel.: (078) 613 9811 -  Fax: (078) 613 93 47 
Internet: http://www.dayton.nl 
Email: clayton@clayton.nl

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

Tel. 0184 -613200  Fax 0184 -612654

http://www.dayton.nl
mailto:clayton@clayton.nl


M ERW ED E SH IPYARD  
Maashal, stand 3 16

Kadi» Holland 
Scheidehal, stand 1310

Merwede Shipyard is one of the lea
ding yards in the Netherlands, Its bus
iness policy is to respond to the needs 
of ship owners who require vessels of 
innovative concept and modern engin
eering, built to a 'one-off order or limi
ted series. The modern, enclosed fa
brication facilities comprise a single 
slipway which can accommodate a 
new build ship with a length of 175 m 
and width of 28 m. Overhead travelling 
cranes can handle ship's components 
of up to 120 tons of weight. The indoor 
production process guarantees that 
the highest standards of work, quality 
and progress can be maintained. The 
design of each vessel is tailor made in 
close cooperation with the owner; eve
ry detail reflects the extensive experti
se of the yard's own engineering staff 
and investments that have been made 
in 3D CAD/CAE/CAM technology. The 
combined in-house engineering, fabri
cation and project management skills, 
together with an economic ship design 
and technical achievement supported 
by modern planning tools confirm that 
Merwede Shipyard is many a ship ow
ner’s first choice when it comes to new 
build tonnage.

A distinguished track record and repu
tation for constructing numerous high
ly distinctive designs is a confirmation 
of the versatility of Merwede Shipyard. 
Rojo's, passenger cum cargo ships, 
oceanographic research vessels, fer
ries, chemical products tankers, work 
ships for offshore operations, deep-

sea tugs and suppliers, and heavy-load 
transportation vessels are just some 
examples of commercial vessels built 
by Merwede. Merwede Shipyard also 
enjoys worldwide recognition as one of 
the very few specialist shipyards with 
in-depth understanding of the design 
and construction of dredgers, including 
big trailing hopper dredgers for offsho
re dredging and trench filling opera
tions.

MERWEDE SHIP REPAIR
Merwede Ship Repair is a specialist 
yard in maintenance, repair and con
version work on short sea vessels, 
offshore work ships, dredgers, tugs 
and all kinds of inland transportation 
craft, including river cruise ships.

MERWEDE INTERIOR BUILDERS
Merwede Interior Builders is a specia
list builder of high-quality, bespoke inte
riors for both the marine and civil con
struction industry. Product quality is 
assured by maintaining a certified quali
ty management system.

MERWEDE SHIPYARD
Rivierdijk 586 
P.O. Box 5 - 3370 AA 
Hardinxveld-Giessendam 
The (Netherlands 
Phone: +31 184 614 000 
Fax: +31 184 618 393 
E-mail: shipyard@merwede.com 
Internet: www.merwede.com

Radio Holland toont primeurs op 
Rotterdam Maritime*
Introductie SIGMA ijn & Airtime

Rad» Holland Mame ts literaard weer 
aarwezig op de beurs Rotterdam Mantme 
in Ahoy! Op een löOm2 efcmdstand be
staande ut 2 verdiepingen n de Schelde- 
hal toont Radio Holand innovatieve elektra 
nische apparatuur voor binnenvaart, 
visserij en grote vaart. Daar spnngen een 
aantal primeurs uit:: de Sigma lijn, het nieu
we Airbme bedrijf van Radio Holand en het 
vernieuwde Ship@Sigbt fteetmonrtomg 
systeem via internet

SIGMA Lijn: digitale technologie & 
analoge uMezing met moderne uit
straling!
De SIGMA lijn is een nieuwe, compleet mo
dulaire lijn van betrouwbare apparatuur 
voor binnenvaart, kustvaart en visserij die 
er modem en opvallend uitziet en gemak
kelijk in ieder brug in te passen is. Uniek 
aan SIGMA is dat digitale technologe ge
combineerd wordt met een analoge uitle- 
ztng. Door gebruik van pictogrammen is 
de bediening van de verschillende onder 
delen eenvoudig en overzichtelijk. De pro
ductlijn bestaat lit  een roerstandaanwjzer, 
dieptemeter, windmeetsysteem, bocht- 
aanwijzer, kompas, koersinstelkast en 
intercom. Service & afregeüng is boven
dien erg eenvoudig met een laptop! De 
eerste SIGMA apparatuur staat inmiddels 
aar boord van een aantal binnenvaart- en 
visserschepen, b.v. de Goblin en de Initia. 
Het enthousiasme van de schippers over 
de SIGMA lijn is overweldigend. SIGMA is 
stjtvol, gebruikersvriendelijk en technolo
gisch van hoge kwaliteit!

Radio Holland lanceert nieuwe airtime 
activiteiten
Naar aanleiding van de herhaalde vraag 
van verschillende klanten in de maritieme 
industrie, heeft Rad» Holland besloten om 
per 1 oktober 2002 een bedrijf op te rich
ten dat airtime aanbiedt voor maritieme sa-

teietsystemen. Deze airtime activiteiten 
zulen het communcatie producten pakket 
van Rad» Holand aanvullen, De rteuwe 
be*|fsnaam van de airtime activiteiten is 
Rad» Holand Connect. Rad» Holand 
biedt (»ermee een zogenaamde 'one-stop- 
shop' voor maritieme gebruikers van satel
lietcommunicatie systemen zoals de Fleet 
F77, Indium, Mr>M enz. RH kan verschil
lende airtime services aanbieden van ver- 
schüende aanbieders van sateüet com
municatie (Land Earth Station Operators), 
gencht op de eisen van elke specifieke 
klant, of het nu gaat om de grote vaart, 
megajachten of visserij. De voordelen 
voor de scheepeigenaar: aantrekkeli)ke 
airtime pnjzen, ma» ook kostenbesparing 
en vermindering van administratieve romp
slomp. Naast airtime biedt RH Connect 
ook “crew caUng" producten & services 
en email pakketten voor maritieme toe
passingen.

Ship@Sight volg uw schepen via 
internet!
Het innovatieve Slnp@Sight fleetmonito- 
rmgsysteem via internet is nu in vernieuw
de versie te zien op Rotterdam Maritime. 
Via internet kan de reder zijn schepen vol
gen op echte nautische kaarten. Op deze 
kaarten van Europa en de wereld kan hij 
exact de positie van zijn schip zien en ook 
de route die gevolgd is. Ship@Sight heeft 
nu ook mogelijkheid tot 'pollen' (actuele po
sitie opvragen vanaf de wal) en 'messa 
ging', de mogelijkheid om korte berichten 
te sturen van en naar het schip. 
SWp@Sight werkt via de website van 
Rad» Holland, www.rhmarine.nl. Hier is 
ook een demo van het systeem te bekij
ken.

Andere producten 'on show’ op de Rad» 
Holland stand op Rotterdam Maritme: 
de SC60 & SC-120 satélietkompassen 
(als enige goedgekeurd in Nederland), (ri- 
vier)radars, satelet tv, de nieuwste so- 
nars, echoloden en plotsystemen voor de 
visserij, Scanmar vangstcontrole, de 

nieuwste communcatie 
apparatuur o.a. Fleet 77, 
machinekamerautomati- 
sering, maritieme compu
ternetwerken, AIS, VDR en 
een spectaculaire simula
tor waarmee u een schip 
kunt besturen in een gesi
muleerde situatie1. Kortom: 
veel bekijks op standno. 
1310!

mailto:shipyard@merwede.com
http://www.merwede.com
http://www.rhmarine.nl


S T O R K -KWANT B.V. 
Maas hal, stand 37 -\

De kleinste zelfreinigende separator zal
worden getoond op de
Beurs Rotterdam Maritiem 2002.
Een kleine zelfreinigende separator, 
welke zeer breed inzetbaar is in ale soor
ten van industrie, maar hoofdzakelijk gefa
briceerd is voor de scheepvaart branche.

Westfalia Separator Mineral Oil 
Systems denkt ook met u mee aan 
het milieu.

Onze kleine bilgewater separator ont
trekt de laatste olie aan het water, wat 
een significante onttasting voor ons mi
lieu betekent Op onze stand kunt u de 
Oke/Water separator zien, welke continu 
(24 uur per dag) die en water kan schelden. 
Zeer innovatief zijn de nieuw ontwikkelde 

zelfreinigende se
paratoren voor 
smeerolie, zware 
olie en gasolie, 
welke door een 
nieuwe vormge
ving flink zijn afge- 
slankt. 
Hetrestultaatis:

•70% minder volume
•60% minder gewicht
•30% minder onderdelen
•service mtervaJen van slechts 16.000 uur

OUR QUALITY IN COMMAND GUARANTEES YOUR SAFETY AT SEA.

Ons service pakket kan tailormade per 
project worden afgestemd. Naast een al
tijd paraat staand team van goed opge
leide monteurs, beschikken wij over di
verse locale service- en onderzoekscentra 
in Eiropa waar men bij storingen in onze 
machines, in staat is om een zeer snelle 
diagnose te stellen en een mogelijke op
lossing aan te geven.
Met het WECARE (een exclusief onder- 
houdspakket of service pakket op maat) 
kunnen wij onze klant verzekeren van een 
compleet onderhoudspakket, waarin repa
ratie, kostenloze inspectie, service consul
tatie, training en garantie voor onderdelen 
in één koop kunnen worden aangeboden.

Westfalia Separator Nederland B.V.
Van Riemsdijkweg 52 
3088 HD ROTTERDAM 
Postbus 5750,
3008 AT ROTTERDAM 
Tel. 010-4285330 
Fax. 010-2830507 
e-mail: mineraloil@westfalia.nl

!NFO AHOY/ Routebeschrijving

Vanuit richting Dordrecht/Gorinchem

Op de A16/A15 richting Rotterdam 
(ver)volgt u de Al 5 richting Europoort. 
Op het knooppunt Vaanplem neemt u de 
afslag Zuidplein/Ahoy'. U rijdt nu op de 
Vaanweg. U volgt nu de borden Ahoy1.

Vanuit richting Utrecht
Op de A20 richting Rotterdam houdt u bij 
knooppunt Terbregseplein de A16 rich
ting Dordrecht aan. Na de Van Bnenen- 
oordbrug volgt u de Al 5 richting Euro
poort. Zie verder routebeschrijving vanuit 
richting Dordrecht.

Vanuit richting Amsterdam/Den Haag
Op de Al 3 richting Rotterdam houdt u bij 
knooppunt Kleinpolderplein de A20 en 
vervolgens bij knooppunt Terbregseplein 
de A l6 richting Dordrecht aan. Na de 
Van Brienenoordbrug volgt u de A15 rich
ting Europoort. Zie verder routebeschrij
ving vanuit richting Dordrecht.

Vanuit richting Hoek van Holland

Op de A20 richting Utrecht houdt u bij 
knooppunt Kethelplein de A4 richting 
Ring Rotterdam (zuid) aan. Na de Bene- 
luxtunnel volgt u bij knooppunt Benelux- 
plein de A15 richting Nijmegen. Op het 
knooppunt Vaanplein neemt u de afslag 
Zuidpleirv'Ahoy’. U rijdt nu op de Vaan
weg. U volgt nu de borden Aho/.

Vanuit richting Roosendaal,/Zierikzee

Aan het einde van de A29 (knooppunt 
Vaanplein) gaat u rechtdoor richting 
Zuidpleirv'Ahoy’. Zie verder routebe
schrijving vanuit richting Dordrecht.

Openbaar vervoer

Vanaf Rotterdam CS neemt u de metro 
richting Spijkenisse of richting Slinge. U 
stapt uit bij de halte Zuidplein. Vanaf hier 
loopt u in ca. 5 minuten naar Ahoy\

The designing and manufacturing 
of nautical instrumentation and 
control systems require advanced 
know-how and the competence of 
professionals taking care of even 
the smallest details at the highest 
level.

Our reputation is achieved by our 65- 
years experience, quality, continuity 
and reliability with the ultimate goals 
“flexible operation" and “safety at 
sea". The production of equipment on 
such a high level (type approved by the 
ten leading Classification Authorities, 
ISO certification by LRS) is possible 
because of the flexible and quality- 
oriented organisation and well trained 
and dedicated staff. A close coopera
tion between Stork-Kwant and Det 
Norske Veritas (DNV), resulted in a Ma
nufacturing Survey Arrangements 
(MSA) between both parties, what 
means that the inspection and certifica
tion of all Stork-Kwanfs products may 
be carried out by Stork-Kwant on behalf 
Of DNV.

Stork-Kwant is famous for its know
how, its innovative ideas, its high per
formance and, very important, delivery 
on time. Our equipment is specially fit 
for seagoing vessels, such as Ferries, 
Cruise Liners, Tug Boats, Dredgers, 
Workboats etc. In addition to the Mer
chant Marine application, a lot of coun
tries have equipped their militairy ves
sels with Stork-Kwant controls and 
indicators.

Our range of products comprises: Con
trol Units, Indicators, various types of 
Telegraph Systems, Universal Tele
graphs, Rotating and Speed Control 
Units (RSCU), Electric Shaft Systems 
etc.

Always an innovator, Stork-Kwant has 
launched a new, redesigned Electric 
Shaft System.
The newly developed Electric Shaft 
System type ELAS4 is a state-of-the- 
art redesign of the present Electric 
Shaft Systems manufactured by Stork- 
Kwant for more than 25 years.

The goals for this redesign were:
1. a reduction of the wiring between 
the operating positions.
2. a reduction of the production and in
stallation costs.
3. an increase of the overall system 
flexibility.

These goals are obtained by using a 
micro-controller based system that 
uses a standard industrial Fieldbus for 
information exchange: the well-known 
CARbus.

Further innovation:
• Stork-Kwant has introduced two new 

types of Rotating and Speed Control 
Units (RSCU), the RSCU Mark 3 Star, 
a custom-made unit in a complete 
new shape and the RSCU Mark 4 
which is a small unit with the sizes 
96x96 mm.

• A new control unit is under construc
tion. This unit, destined for the most 
advanced vessels in the world, will 
be ready for production still this year.

Stork-Kwant can offer you any solution 
to fulfill your needs in control and com
mand. Only the best will do. That is why 
Stork-Kwant will continue to improve 
their products and to develop superior 
solutions ensuring a reliable and safe 
operation under all circumstances.

STORK-KWANT B.V.
SNEEK- HOLLAND.

mailto:mineraloil@westfalia.nl
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B e d r i jf S tan d n r. Brent en Bakkeren B.V.
Breskense Scheepsbouw en Machinefabriek

441
1408

A. Nobel en Zn Filtration & Separation bv 1414 Brevim Nederland BV 213

A. van der Velden B.V. 1307 Brink Houten Verpakkingen 376

A.C.V. Nederland 315 Brinkmann en Niemeijer Motoren B.V. 511

Aalborg Industries NL B.V. 1708 Broeckxbvba 660

ABB Marine & Turbochargers 1603 Bruinhof B.V. 1402

ABN AMRO Bank N.V. 525 Bnisselle Marine Industries 378

Actief Asbestsanering BV 375 Bunkerstation Verweij Kampen BV 391

Adbemar Uitzendbureau B.V. 503 Bureau Voorlichting Binnenvaart 439

Adonai Business Services 301 BV InstaHabebouw Van der Leun 1703

ADS Propulsion BV AMW Van Stigt 1309 BV Temaro The Dutch Manne Suppliers 200

ADTB.V. ___j310 BV Twentsche Kabelfabriek 254

AE Sensors BV 560 C.C. Jensen A/S 1302

Aggreko Nederland B.V. —  320 Caldic Techniek B.V. 1210

Agis Zorgverzekeringen 1 ^ Castrol Manne 1102

Airconomics B.V. 292 Catering opslag SME 1512

Ajax Fire Protection Systems B.V. 212 Centa Nederland B.V. 1401

Akzo Nobel Coatings 440 Ceton Instruments 531

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 1405 Clean BV 640

Alphatron Marine B.V. 372 Cleton & Meijer 443

Ambi B.V. 500 C-Map 549

Ameron BV Fiberglas Composite Pipe Group Europe 1201 Concordia Shipyards bv 630

Amsterdam RAi /  Europort 2003 536 Co'perabeve Binnenscheepvaart Vereniging 439

AMW-Marine 1409 Cornet Shipping BV 630

Anglo Belgian Corporation NV 1300 CSD International BV 375

Anker Advies 336 Cummins Diesel Sales + Service BV 1213

Anoz Verzekeringen 534 D. van de Wetering B.V. 1201

Antwerpse Motorenwerke 1602 D.B.I. Elektrotechniek 450

Aon Hudig 452 Dacom Werkendam BV 630

Arbode Maritiem b.v. 432 Damen Groep 1408

Autena Marine V.O.F. 391 Damen Marine Services 1408
1408Azcue Pumps 521 Damen Shipyards 8ergum

B M Van Noordenne Handelsmij BV V , 1404 Damen Shipyards Hardinxveld 1408

B+V Industrietechnik GmbH 1203 Damen Shipyards Kust- en Binnenvaart 1408

Baars en Bloemhoff BV 663 Danish Export Group Association 611

Baird Publications 302 De Binnenvaartkrant 1106

Bakker Sliedrecht Electro Industrie B.V. 1208 De Bug Europe BV 304

BAM Pro Electronics BV 217 De Geiten van Tiem b.v. 1103

Bargelink.com NV 606 De Greuns B.V, 512

Becker Marine Systems 1100 De Haas Diesel Motoren B.V. 650

Beele Engineering BV 539 De Haas Maassluis B.V. 650

Belastingdienst/Ondernemingen Rotterdam 2 453 De Hurk Diesels 1107

Belzona Perspect Nederland B.V. 607 De Scheepvaartkrant 502

Bennex Holland bv 431 De Waal Machinefabriek BV 670

Berman GmbH 290 DecamBV 1606

Berman Techniek 290 Deckma Hamburg GmbH 1203

Blokland Non Ferro bv 1505 Deerberg Systems 1203

Bloksma BV 612 Dekatel Nederland 391

Blommaert Scheepsluiken BvbA 1510 DESMIK en R Pompen BV 311

BMSbv 217' V Det Norske Veritas B.V. 535

Bodewes Binnenvaart Millingen 1408 DeutzBV. 1204

Boll & Kirch Filterbau GmbH 1211 DIAL Aipeco Benelux bv 294

Bonn & Mees 210 Dienst der Hydrografie Koninklijke Marine 537

Borchert Systemen 442 Dieselbedrijf Hardinxveld B.V. 317

Bosch Rexroth B.V. 1506 Dieselbedrijf Hardinxveld BV 303

Bosch Rexroth Services BV 1506 DNV Petroleum Services 535

Branchevereniging VIV 401 Ddderman bv 1303

Braspenning Coatings BV 1407 Dolmans Reconditionering BV 375

Breko Nieuwbouw B.V. 1301 Douane District Rotterdam 453

Breko Reparatie 8V 1301 Duik- en Bergingsbedrijf W. Smit 8.V. 561



Dunav Shipyard 1308

Dutch Marine Systems bv 423

Dutch Shipbuilding Service 335

E.B.R.b.v. 1312

Econosto Nederland B.V. 620

ECT Maasdok 541

Etter 1100

Elcee Holland 277

Electra Brandt 1104

Electro Partners IW 1201

Electrolux Marine Foodservice 523

Elektrikom b.v. 334

Elinex 655

Engine Partners BV 1201

Erato Boekhandel 455

Ernst Hatecke GmbH 1100

Ervor 521
Esco Aandrijvingen B.V. 1500

Eucaro Buntmetall GmbH 1203

Euro Marine Controls B.V. 353

Euro Offshore BV 2%

Euroschip 377

EuroschroefV.O.F. 1206
Evac Vacuum Systems 523

Evermes B.V. 357

Exalto B.V. 542

Exxon Mobil Marine lubricants 1209

Fa. Jooren Scheepsschroeven v.o.f. 414

Fa. P.A. Paans&Zn. 630

FAMM B.V. 1406
Filco Marine B.V. 1600
Fleetguard 1105

Flying Focus 381

FM Rescue Equipment BV 255

Gebr, Sluyter B.V 524

Gefico 521

Gefo Hamburg 291
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 418
Georg Dunckei Versicherungsmakler I f  1517

Gerhard Wessels OHG 621

Geveke Motoren bv 1303
Gibo Leystra & Buijsman Accountantskantoor 610

Global Davit GmbH 1100

GOVA Scheepselektronika 342

Graveer service Van Wijngaarden 671

GTI Industriële Service Rotterdam bv 1311

GTI Rotterdam Industrie bv 1311
Gti Seton Pijpleidingen 1311

Hamworthy KSE Svanehoj VS 331
Handelsonderneming Beerens bv 660

Harold BV 1416
Heinen & Hopman Rotterdam b.v. 1410

Hempel Coatings (Nederland) B.V. 251

Hobart Foster Holland B.V. 202

Holland Nautic Apeldoorn BV 420

Holland Shipbuilding International 381

Holland Special Pumps BV 516

Holland Warmte 315
Hollands Glone SS Furie 1308
Horna Pompen BV 373
Hoogendoorn's Maritieme betimmeringen 680
Hoppe Bordmesstechnik 1203
Hotel De Beer Europoort 444

HRP Truster Systems 410
Huchem Special Products B.V. 514
Hydrauvision BV 252
Hydrex NV 371
IHC Lagersmit BV 1513
IMTECH Manne & Offshore 230
Indumij Diesel Service 1201
Industrial Valves Holland b.w. 430
Information Display Technology BV 612
ING Bank N.V. 333
Innovative Navigation GmbH 1605
Instalho BV 630
International Paint (Nederland) B.V. 440
Isolatiebedrijf Franssen BV 1706
Ixsea BV 425
J.J. Troost B.V. 210
JahnetKestermann Getriebewerke Bochum GmbH 1203
James Walker Nederland B.V. 540
Jan Verhaar Boegschroeven B.V. 1511
Jastram Gmbh & Co. KG 1313
Jets Vacuum AS 1203
Joh. Van Duijvendijk B.V. 270
Johnson Pump BV 612
Jotun Paints 546
K.L.C. 1201
Kalkman Scheepstechniek 337
Kalkman Scheepstechniek 339
Kamar BV 568
Kampers Groep 1413
Karat International Ltd. 568
Kelvin Hughes Observator B.V. 612
Kemper Van Twist Diesel B.V. 276
Ketting Handel B.V. 445
KNRM 667
KNVTS 683
Kobelt Manufacturing Company Ltd. 353
Koedood Dieselservice 1508
Koninklijke Schuttevaer 439
Kranendonk B.V. 1411
Krol Bouwspecialiteiten /  Pompen 450
Khne Industrie BV 312
KumeraA.S. 1100
Kupke + Wolf GmbH 1203
Kustwacht 666
Landelijk Overlegorgaan Varende en trekkende beroepsbevolking 681
Lans Instruments 1607
Lekko V.B.S. 550
Lemans Nederland B.V. 378
Litton Marine Systems BV 1415
Lloyd’s Register 411
Loggers BV 1609

Lowland International NV 211
LR Industri 319
Lübecker Maschinenbau GmbH 1100
Luber - Finer GMBH 304
Lubrafü B.V. J  , W ,   1211
Lubricants Nederland BV 1504
Ludwig Hunger GmbH 1704
Luijten WZ 442
M.P.A. Uitgevers Seaport 532
Maas Marine & Industrial Equipment 319
Maaskant Shipyards 1501



Machinefabriek G. OHhof N.V.
Machinefabriek LuytB.V.
Machinefabriek Padmos B.V.
Mak Nederland BV 
Maprom Engineering B.V.
Marble Marine Electronics BV 
Marflex BV
Marine Insurance International B.V.
Maritiem Nederland Uitgevenj Ten Brink 
Maritieme Vacaturebank 
Maritime Journal Ltd.
Marix, Marine & Industrial Power Systems B.V. 
Maschinenfabriek Bröhl GmbH 
Mastervolt Zuid B.V.
MDB Verswijver 
MD&Roodenburg 
MECS B.V.
Megator Ltd.
Mercurius Scheepvaart Group 
Merwede Reparatie 
Metagis BV 
Metalix BV
Mohr Hebetechnik GmbH 
Mostert Pijpleidingen BV 
MSV Trading BV 
MTU Friedrichshafen GmbH 
N.V. Straaten&Zn. BV 
Nautikaris b.v.
Navimor Shipbrokers Sp. z.o.o.
Navingo BV
Navmate Scheepsautomatisering 
Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale 
Nederlandse Radiateuren Fabriek (NRF) B.V.
NE HO BV
Nelf Lakfabrieken BV 
Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH 
NewThex BV 
Nicoverken Holland B.V.
Niehuis van den Berg Shiprepairyard 
Nieuwsblad Transport Reed Business Information 
Nivotfierm 
Noordersoft
Novopal Ned BV/Hout en plaat 
Noxon Stainless B.V.
O.M.C. 2 Diesel S.p.a.
Observator Instruments BV 
Oceanwide Crew Management 
Oechies B.V.
Oil Control Systems 
Olba Products 
Oliveira Holland BV 
Opdenkamp Adviesgroep 
Oranje Verzekeringen 
Oranjewerf Scheepsreparatie BV 
Öswag Werft Linz AG 
Overvliet Assurantie Makelaars 
P. Baaijens B.V.
P. Hoenderop B.V.
Parker Hannifin BV 
Parker Sempress Pneumatic BV 
Ph. Planken BV
Piet Brouwer Elektrotechniek BV 
Rasmans Scheepsramen vof

356 Ptastica Plaat B.V. 641
1302 Pols Aggregaten BV 352
510 Pols Engineering BV 352

1202 Pres-VacA/S 319
330 PromacBV 1100
610 Protego Nederland 293
314 PSIPiipleidingen 1301

1412 Qua-Vac B.V. 523
565 R&M Schiffsisoherung- und Ausbau GmbH 1203
338 Rabobank Altenaßiesbosch 630
564 Rabobank Binnenvaartbanken 350

1212 Radio Holland Marme B.V. 1310
1203 Rafabv 660
215 Ralteco BV 358
272 Reikon B.V. 521
272 Riegman & Klaverdijk 1412
671 Rijndec B.V. 1308

1203 Riverhopper BV i 503
503 $  Rivierpolitie Rotterdamfii]nmond 451
316 Rotor BV 612

1000 Rousse Shipyard J.S.C. 513
612 Roxtec B.V. 433

1203 Rubber Design B.V 1101
430 RWS Directie Zeeland 1605
354 Saabfiosemount Marine 319
272 SamHydraulic Benelux BV 213
393 Sandfirden Technics b.v. 1306
530 Scana Volda A.S. 1100
274 Scanjet Clean AB 319
338 Scheepsgroep Werkendam 630
218 Scheepsgroep Werkendam 640
439 Scheepsgroep Werkendam 670

1005 Scheepsgroep Werkendam 680
421 Scheepswerf Bocxe Delft 201

1608 Scheepswerf Gielen 1416
1203 Scheepswerf Grave 1305
1701 Scheepswerf Metz BV 610
413 Scheepswerf St. Barbara 541

1408 Scheepswerf Visser BV ^3  1408
538 Scheepvaart en Transport College 566

1607 SchegroBV 256
1605 Schepen Onderlinge Nederland u.a. 515
630 Schiffahrts-Verlag Hansa 300
422 Schottel Nederland B.V. 1502

1702 Seatec Underwater Systems BV 205
1707 Seatrade 547
341 Secumar Benelux 545
510 Separ 304
436 SerdynSbipRepar B.V. 1507
204 Sigma Coatings bv 355
271 Sleep & Duwvaart 454
426 Slurink Zwaans BV 1514

1604 SMA Schiffs, Metallbau GmbH 1203
1407 Smits Machinefabriek fiV. 1515
351 Snijder Filtertechntekbv'""'*''^^^^ -  * “  304

1412 Spliethoff Beheer BV 305
520 St. fililii illii i li ii 11M ,  673
370 Stichterstaal bv 1308

1414 Stichting Abri 567
1414 Sbchtmg BAS.M. 454
670 Stichting E.H. Depot Nederland 392
610 Stichting Internaten Dordrecht Capelte 681
562 Stichting Nationaal Sleepvaart Museum 551



Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart 448 Van Brink Shipyard 1408

STIG Jiangsu Machinery Imp. & Exp. Corp. Ltd. 540 Van de Giessen Straalbuizen 1403

STIG Sumex Marine Corp. Ltd. 540 Van Dugvendijk & Overbeek 1003

STN Atlas 231 Van Grevenstein's Scheepswerf BV 501

Stork Gears & Services BV 612 Van HouweHngen, Meijtxx g & Co. 313

Stork-Kwant 374 Van Oord ACZ 417

Stout Piipleidingen BV 316 Van Voorden Gieterij B.V. 1200

Straathof Scheepselektra 1002 Van Voorden Reparatie BV 1200

Strago Electro Installatietechniek BV 316 Van Wijk BV 670

Subsea Industries NV 371 Veka nieuwbouw 1611

Sumivent S.L. 521 Veramar-Martec Shipyard 1308

Swets Afloscentrale & Scheepsagenturen B.V. 233 VerduynBV 1601

SYGObv 533 Veth Motoren B.V. 1001

T.C. Repair & Supply 1201 Vlaardingen Oost Shiprepair 1304

Tanksystem SA 1203 VNSI 674

Tax-HollandBV 1000 Vogelenzang de Jong BV 1405

Techno Fysica BV 612 Volvo Penta Europe, Office Benelux 1503

Tekerv en adviesbureau Star 612 VTO High Tech Cleaning BV 375

Terras SME 1610 Vulkan Benelux 1207

Teus Wot Diesel Marine 1509 Wago Kontakttechnik GmbH 257

Thales Navigation BV 412 Walcon Marine Netherlands 544

Theumssen Technical T radirtg BV 318 Wärtsilä Nederland B.V. 1400

Top Trock GmbH 1200 Wasserij Van Wingerden 543

TotalFinaEtf Nederland NV 390 Weardale Steel (Wolsingham Ltd.) 1203

Transport en Offshore Services 332 Weekblad Schuttevaer 438

Treade A/S 319 Werf De Hoop BV 1408

Tresco navigation Systems bvba 1605 Werkina Werkendam BV 640

TurboNed B.V. 1705 Westfalia Separator Nederland B.V. 1205

Ueberall 521 Westmark BV 1700

UHP Systems BV 516 Wilhelm Sander Fertigung GmbH 1203

Uitgeverij de Aik 603 Windex Engineering BV 214

Uittenbogaart B.V. Technisch Bureau 1203 Wind BV 1203

Vakopleiding Transport en Logistiek 439 WNL Marine Electronics BV 431

Valvoline Oil Nederland B.V. 656 Wyckomar Inc. 304

Van Ballegooy Scheepstechniek 250





KUST- Ell 3IIIIIEIIVIUH1T
D a m e n  S hipyards K ust- en B in n e n v a a rt is o n d e rd e e l van de D a m e n  
S hipyards G ro u p , een w e re ld w ijd  o p e re re n d e  o n d e rn e m in g  m e t  
c irca  12.000 m e d e w e rke rs , gespec ia lisee rd  in scheepsn ieuw bouw , 
sch e epsrep a ra tie  en m a r it ie m e  d ie n s tv e rle n in g .

In nauwe samenwerking met onze zuster
bedrijven in Roemenië, Oekraïne en China 
ontwikkelen wij op onze werven in Bergum 
(Friesland) en Millingen a/d Rijn een nieuwe 
reeks van kust- en binnenvaartschepen.

Deze schepen onderscheiden zich door de 
hoge kwaliteit, de concurrerende prijs en 
de snelle levertijd. In het Rijnvaartgebied 
voeren wij behalve nieuwbouwactiviteiten 
ook scheepsreparaties uit.

Vanwege onze snelle expansie zoeken wij 
per direct enthousiaste nieuwe collega’s (m/v)

• MEDEWERKER FINANCIELE ADM IN ISTRATIE
Met uw expertise is onze financiële administratie altijd op orde.

•O FFIC E MANAGER CASCO UITBESTEDING
Bij uitbesteding van casco's bent u onze spin in het web.

•INKOPER
Zonder u komen inkoop, transport en toelevering niet van de grond.

W H *- ■. ‘

• PROJECTLEIDER SCHEEPSBOUW TEKENKAM ER
Samen met uw medewerkers staat u aan de wieg van onze scheepsbouw.

• C O N TR AC T MANAGER
Van bouwcontract to t uitvoering: zonder u geen schip van de helling.

• OFFICE MANAGER
Met u aan het roer zijn secretariaat en receptie toonbeelden 
van organisatie. " "

•PROJECT ENGINEER
U geeft nieuwe projecten de kans het ruime sop te kiezgn.

• HTS-ER SCHEEPSBOUW
Onder uw ervaren handen ontstaan onze schepen.

•BEDRIJFSLEIDER
Productie voor afbouw, magazijn/transport, onderhoud 
en reparaties zijn bij u in goede handen.

•VERKOPER DOELGROEP KUST- EN B INNENVAART
U speurt de horizon af naar nieuwe projecten en veelbelovende klanten.

Voor meer informatie betreffende bovenstaande functies
kunt u terecht op onze internetsite: WWW.damen-bergum.nl

Uw sollicitatie, vergezeld van C.V., kunt u richten aan Personeelszaken van:
Damen Shipyards Kust- en B innenvaart Postbus 7 9250 A A  Bergum  
Telefoon 0511 - 46 72 22 Fax 0511 - 46 42 59 info@ dam en-bergum .nl

http://WWW.damen-bergum.nl
mailto:info@damen-bergum.nl
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De MARS-reports zijn een initiatief 
van “The Council of the Nautical 
Institute". De rapporten worden vrij
willig opgemaakt en verzonden door 
gezagvoerders van schepen en door 
andere autoriteiten die kleine onge
lukken of 'nearmisses' meemaken.

M A R S 200236  
Know Your Ship

Location: River Elbe.
Weather. Cold, no wind, good visibility, 
still dark. Crushed ice encountered since 
Brunsbuttel.

This case looks like an engineering issue 
but it is not. It is essential that all crew 
have a good understanding of the on
board emergency electrical system. It is 
important because the emergency 
switchboard and generator are located 
away from the engine room and are 
sometimes exposed. The emergency 
generator is a vital part of ship's safety 
equipment and it is the most vulnerable 
engine onboard. That is why Port State 
Control Inspectors always look at the 
emergency generator room.

Own vessel was a 23,000grt, four year 
old container ship. We had a river pilot 
onboard and were sailing at half manoeu
vring speed (9 knots), heading 098.T. 
The crew were rigging the pilot ladder to 
receive the Hamburg dock pilot and 
preparing to make fast the tugs.

All systems and equipment were working 
normally, with the exception of the auxil
iary engines - the cooling water tempera
ture on these was slightly high due the in
let boxes being blocked with ice (the 
local temperature was 7 degree Celsius 
below zero).
At 0700 IfTC whilst still dark, all electric 
equipment on the ship's bridge went off. 
The Captain and all the bridge team 
thought the ship had a complete electri
cal break down due to the auxiliary en
gine overheating. The ship started mov
ing to port heading towards several 
boats and small ships leaving Hamburg. 
The Master called the AB on deck with 
the VHF portable radio. The AB did not

hear because the radio was on the deck 
whilst he was preparing the gangway to 
embark the harbour pilot. The Master 
then sent the helmsman to the bow to 
drop anchor as requested by the river pi
lot The master moved to the starboard 
side wing in an attempt to hear the emer
gency generator start. The emergency 
power would have allowed the ship to 
have the steenng gear control available 
and so to avoid the outbound vessels. 
Instead of hearing the emergency gener
ator, the Master heard all engine room 
fans working. Looking forward, the 
Master could see all reefer container 
lights on, showing the reefers were still 
working. The AB, on his way to the bow, 
called on the radio and asked if he could 
return to bridge as the ship was no 
longer without power. The master 
looked into the wheelhouse and saw 
everything still without power except the 
coffee pot. He called the engine room 
and the Chief said everything was OK - 
“only some lights switched off - the main 
engine was still working on half manoeu
vring speed ahead!

The master ordered the engine to be 
stopped and informed the pilot that the en
gine was still working and available for use. 
The Pilot requested full astern and the or
der was passed to the engine room. The 
Master then called the ship's electncian on 
the Public Address System and ordered 
that he should go to the emergency 
switchboard at once!

The electrician found the emergency 
switchboard off and the emergency gener
ator sounding as if it was trying to start 
(making an air whistling sound). One circuit 
breaker on the emergency switchboard 
was half tripped (tried to trip and got 
jammed). The circuit breaker on the main 
switchboard was also tipped. This break
er was the supply from engine room to the 
emergency switchboard (similar to most 
of the standard SOLAS vessels of that 
size). Later on, it was discovered that the 
breaker in the main switchboard was 
tripped due a large short circuit on the con
nection box to one deck motor (combined 
blower/exhaust motor from engine room 
designed to vent the engine room after 
opening the C02 in the engine room). It 
tripped because the motor controller had 
overheated and jammed. The emergency 
switchboard breaker for that motor had 
overheated and jammed as wed.

Around 0710 LfTC the electrician manu
ally opened the lammed breaker on the 
emergency switchboard and closed the 
breaker on the main switchboard The 
electric power was then restored to the 
bridge but the ship already had gone 
aground three or four minutes previous
ly. Fortunately we had managed to avoid 
colliding with any of the outbound ships. 
The grounding occurred due to the bow 
swinging to starboard with the engine full 
astern (ship had fixed propeller, nght 
handed), attempting to avoid colliding 
with other ships and moving the bow 
slowty towards the bank on the ship’s 
starboard side.
No structural damaged was suffered and 
all tank soundings indicated no apparent 
ingress of water, no flooding, and exter
nal observations indicated no apparent 
pollution. The next day the ship was 
floated off the bank on the high tide using 
her own engine after removing a lot of the 
ship's ballast and most of the fresh water.

Lessons to be learned

1. Never forget that your emergency 
switchboard is always on and ready to 
feed the more important systems in the 
ship. What can change is the source of 
the power. Most of the time the power 
comes from the main switchboard in the 
engine room. In an emergency situation, 
the emergency generator starts and sup 
plies the power to the emergency switch
board, which supplies almost everything 
on the bridge except the coffee pot. 
When you have a short circuit on the bus 
bars of the emergency switchboard, or 
equipment connected to it, the emer
gency switchboard will be disconnected 
from the engine room, and the emer
gency diesel will try to start at once and 
will be automatically prevented from 
starting by the switchboard due the short 
circuit on the emergency bus. All crew 
must be aware that the bme is too short 
to understand what is happening and to 
decide on the best action to take.

2. On most ships (tankers excepted), 
when the emergency switchboard goes 
off, only one steering gear pump will be 
switched off. Together with that pump, 
all steering electric controls from the 
bridge will also turn off (these controls 
are supplied through the emergency 
switchboard). The other pump that re
ceives power from the main switchboard

will still work but it will need a member of 
the crew to press the solenoid valve 
hand device in the steenng gear room to 
turn the rudder (that’s why any profes
sional crew has a wooden stick in the 
steering gear room). For this reason SO 
LAS requires two alternative means of 
communication between the bridge and 
the steering room (sound powered or 
battery powered).

3. The ship’s battery powered lights (pro
visional electrical system) are not on 
when the main lights are on, even with 
the emergency switchboard switched 
off. Most of the lights below deck will re
main on because they receive electric 
power from the main switchboard.

4. Make sure that the crew understand 
(using the most suitable means) that any 
light with a red dot or a red circle means 
that the light is supplied through the 
emergency switchboard. When those 
lights are out it can mean there is a hell 
of a problem.

M A R S 200243  
When Can W e Rest?

The following is extracted from a 
tanker's Log Book:

0600 lightering load
master boarded

1000 USGC pollution
prevention on
board

1300 completed lightering
1400 USGC departed
1800 pilot on board
2000 entered channel

0345 all fast
0730 local authorities boarded

as well as vetting inspector
0800 commenced vetting in

spection
1200 discharge and vetting

continues
1800 discharge continues/

2nd vetting inspector on
board

2300 completed vetting nspection

0300 discharge completed



0430 cargo documents signed 
by master
0700 pilot on board for shift to

another pier
0830 completed un-mooring
1230 all fast at No, 2 pier
1330 commenced discharge of

second parcel, vetting in
spector boarded

1830 completed vetting inspec
tion

2300 completed discharging
2400 cargo documents signed

by master

15th 0050 completed un-mooring
0255 anchored for bunkering
0600 completed bunkering,

pilot on board
0630 entered channel
1630 pilot left
2100 completed passage of

channel
2130 heading for next port

It is obvious from the time schedule that 
the master did not receive any substan
tial rest from 0600 on the 12th to 2130 
on the 15th, - 3,5 days. The whole situa
tion deteriorated because of the Oil 
Company’s inspector, who occupied the 
Master and the crew with checks on 
safety and other items which gave them 
little or no opportunity for rest. After all 
this, how can the Master of the vessel be 
in a state of mind which allows him to 
make decisions in an emergency and 
keep on eye on his officers who, in their 
turn, are too tired to perform their duties 
effectively?

Indeed, is there anyone would defend the 
Master if he refused to carry out any ad
ditional tasks resulting from external fac
tors, not having anything to do with the 
completion of the vessel’s commercial 
aim? Or would he find himself replaced at 
the very next port in such a case?
Most people would agree that when rest 
hours are lost they cannot be recouped, 
especially when the Master spends them 
filling in checklists! In other words, the 
Master is bombarded by a meaningless 
bureaucracy which, in the long term, will 
discourage not only him to continue 
working as a professional but also dis
courage the young officers who work 
with him and see all this happening.

In conclusion, it is not an exaggeration to 
say that the Master's mental ability has 
come to be underestimated when he is 
forced to function under the most unsafe

circumstances which are created by the 
lack of responsibility and respect to
wards his duty.

M ARS 2 0 0 2 ^
Ancient And Modern 2

I have continually exhorted Bridge Teams 
to practice their sextant skills when deep 
sea, and to take visual positions as a pri
mary means of navigation when coast
ing, rather than rely on electronic aids 
alone. These exhortations are backed up 
by the Master's Standing Orders almost 
without exception but on many vessels 
there appeared to be some reluctance 
to actually take visual positions. Having 
read various trade publications, I'm slow
ly concluding that this is an industry wide 
problem. The problem may be down to 
reasons as simple as the fact that the az
imuth mirrors on some ships are of poor 
quality, are difficult to read at night and 
give the observed bearing in a reversed 
compass rose, and/or the height of the 
repeater is too high for many of our navi
gators to be able to read the bearing 
without climbing on a box of some de
scription (boxes and platforms are in 
place on some ships but not on all). It 
may be down to training too; do sea 
schools stress the importance of visual 
bearings to the young navigation cadets 
of today? Do Masters frequently and ver
bally stress their requirements?

There appears to be an inability for to
day's navigator to be able to deal with 
taking three visual bearings and a radar 
range, plotting the position on the chart 
while maintaining an overview of the traf
fic situation and, if necessary in port ap
proaches, keeping the Master informed 
too; this is not specific to one nationality, 
it’s across the board, but it may explan 
why the navigator is reluctant to leave the 
security and continuity of the radar display.

Today's navigators seem to be reluctant 
to go outside into the marine environ
ment when they can simply plot a GPS 
position, or obtain a position from the 
radar, or simply put an V  on top of the 
Nautoplot light. Also, they certainly do 
not move themselves from the centre of 
the wheelhouse to the bridge wing and 
back to the chart table at anything like 
the speed we ancient mariners used to 
do when we were lads. Nor do they look 
out of the window to compute the move
ments of other ships with their eyes and 
brain nearly as much as their predeces
sors did. They would rather rety on the in

formation gleaned from the ARPA dis
play, no matter the quality of that infor
mation. On the other hand, though, do 
we want the navigators to wa(< onto the 
bridge wing, sometimes a decent dis
tance from the centre of the action, to 
observe three bearings from a moving 
platform? Is the basic equipment they are 
using of a suitable standard? Our SMS 
states that “traditional methods should 
be used to cross check electronic infor
mation,” but if s fair to say that a GPS po
sition is often more accurate than the 
cocked hat obtained from two or three 
gyro bearings, rarely with error applied, 
and a radar range or two.

We also use the radar-based parallel in
dexing technique and have been using it 
for so long in our Company, since at 
least the mid-70s when one of my es
teemed predecessors was teaching it, 
that this technique must surely qualify as 
a traditional method! However, the impor
tant fact must not be forgotten: we must 
back up one method of fixing the ship 
with another independent method. GPS 
Positions backed up with radar-derived 
positions would comply with require
ments, With the advent of electronic 
charts, user-friendly track control steer
ing modes, ECCHS etc., we expect our of
ficers to be more aware of electronic 
aids then ever before in the past, such 
that a Master who has been retired for 
ten years may well struggle to run a 
bridge successfully until he has had a peri
od of adjustment and training, should 
he/she return to sea for whatever reason.

Electronic aids have improved so much 
over the last decade or so that, with a 
continuation of this progress, eventually 
the emphasis will change from visual po
sitions being our primary navigation 
method with electronic aids backing 
them up to the visuals backing up the 
electronics. Whether we are prepared to 
accept this paradigm shift is a moot 
point but the reluctance to use visuals is 
prevalent through the ranks from Chief 
Officer down to cadet. When we consid
er that GPS is locked into so much of our 
bridge equipment, from radars to echo 
sounders, and hardly any one these days 
can use a sextant to good effect, per
haps we need to consider a progressive 
change of training emphasis. What are 
young persons being taught at sea 
schools? Is the emphasis on traditional or 
modem navigation techniques? As we 
slowly evolve to navigation by paperless 
chart, we, the Company, may need to re

think our stance on this subject. 
M A R S 2002-18 
Ports, Pilots and ISM

ft is high tone that the Port Terminals, 
Pilots and other parties also start adher
ing and understanding IMO guidelines 
and ISM procedures.

Case 1

In a very recent case, a Pilot boarded a 
bulk carrier for sailing from a Port. He was 
very upset when the Master informed him 
that, after completion of cargo work, the 
vessel needed to cany out predeparture 
check lists tests before getting underway. 
The Pilot refused to agree with the Master 
and insisted that the vessel should sail in 
15 minutes time after completion of car
go work giving no regard to the time tak
en for all checks, draft survey, cargo cal
culations and other paper work. The Pilot 
was very rude and used abusive lan
guage. The Master kept his cool and, not 
wanting any delays or problems, ate the 
humble pie and prepared the vessel in 
minimum time by carrying all check proce
dures himself. My colleagues all agree 
that draft checks, calculations, paperwork 
and pre departure checks take some time 
before the vessel is actually ready for sea.

Case 2

The Terminal wanted the vessel to dock 
and undock with holds open. Written in
structions were sent to the Master that if 
the vessel fails to keep the hatch covers 
open or tries to close when alongside 
the ship will be fined $3000 by the 
Terminal Operators. I strongly feel that 
vessel should never dock or undock with 
hatch covers open.

hcidents such as these leave me disillu
sioned with the ISM and IMO giidefnes. It is 
high tme that PSC hspectors, MO and oth
er regulatory bodes also monitor and en
sure that Termnate, Pibts and other parties 
associated with shipping understand and fol
low the IMO gudelnes and procedures. The 
vessel is expected to comply with MARPOL 
rggulatons with regard to Garbage 
Management. Many ports have no reception 
tacites or the charges for garbage are so 
high that no Master in his right sense woM 
land the garbage. The system w i never 
work iriess fhese changes are made in al 
aspects of shpprtg and not only on board 
ships. A “no blame cJture" should be adopt
ed and the perception that a scapegoat 
must always be fouxf needs to be changed.
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_  D E L I V E R Y P R C C R A M —
B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH

’ • Simplex-Compact-Seals
• • Simplex-Compact-Fin stabilizers ■
■ • Simplex-Compact-Steering gears
, « Simplex-Compact-Bearings i
I « Simplan-Mechanical Seals I
j • Centrax-Bulkhead Seals

• Sterntube and stemtube bushes
• Turbulo-Separators 

MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
• Deckmachinery
• Shiplifts and slipway winches 

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH
« Shipcranes 

JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH
• Dredging gearboxes
• Propulsion gearboxes

R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH 
.  Accommodation system and wetunits 

KUPKE +W OLF GmbH
• Booster modules 

DECKMA HAMBURG GmbH
• Oil content meters 

EUCARO BUNTMETALL GmbH
■ Cunifer pipes and fittings 

MOHR HEBETECHNIK GmbH
• Blocks, hooks and shackles
• Fairleads and hawse holes 

WINELB.V.
.  Tank vent check valves 
« Ventilation cowls, pressure vacuum valves
• Watertight doors
« Hydraulic watertight sliding doors
■ Shell doors
• Scuppers, flame arresters and deck caps
• Emission control
• Remote valve control
'BÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊKKÊÊEÊÊÊÊ̂ M̂
• Hermetic Ullage, Temperature and 

interface detectors
• Hermetic deck valves and load samplers 

JETS
• « Vacuum toilet systems
I « Sewage treatm ent plants ■j ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H '
■ ■ Pumps and Hydrophore systems ■
I WEARDALE STEEL (W olsingham ) Ltd.
■ • Steel castings and steel fabrications

B.V. Technisch Bureau 

U ITT E IM BOGAART

B rugw ach te r 13 -  3034 KD R otterdam  
Telefoon: 010-411 46 1 4 - F a x :  010 -414  10 04 
E-mail: info@ tbu.nl

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

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

hydraulische
systemen

Hydropack is gespecia li
seerd in het ontwerpen en 
bouwen van hydraulische 
installaties. Van eenvoudige 
aggregaten to t zeer ge
avanceerde en complexe  
besturingssystemen. De 

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

ISO 9001 gecertificeerd

COSY

hydropack
the better hydraulic company

H y d r o p a c k  G ro 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

mailto:info@tbu.nl
http://www.hydropack.nl
mailto:info@hydropack.nl


Opleveringen F. Kok

W agenborgs S-borgen
Koninklijke Wagenborg Shipping heeft in 2000 drie zeer speciale ro-ro schepen in de vaart gebracht: de Spaameborg, Schie- 
borg en Slingeborg. Door uiteenlopende omstandigheden kon daar toen weinig aandacht aan worden besteed. De schepen 
zijn echter interessant genoeg om er alsnog een beschrijving van te publiceren. Zij zijn speciaal ontworpen voor het vervoer 
van bosbouwproducten tussen Göteborg en Zeebrugge volgens een nieuw logistiek concept, dat werd ontwikkeld door de 
Zweeds bosbouwproducent Stora.

LO G ISTIEK CONCEPT
In de tweede helft van de negentiger jaren ont
wikkelde Stora een nieuw systeem voor de 
omvangrijke export van papier, pulp en ande
re bosbouwproducten. Het doel was een aan
zienlijke kostenreductie te bereiken, zo’n 
20%.

Kernpunten van het logistieke concept zijn:
• Optimaal gebruik van de mogelijkheden die 

worden geboden doordat alle productiefa
ciliteiten van het bedrijf zijn aangesloten op 
het Zweedse spoorwegnet.
Göteborg - het gehele jaar ijsvrij - was daar
bij de voor de hand liggende bestemming 
als afvoerhaven. Er is daar een geheel 
nieuw, op het systeem aangepast terminal 
gebouwd.

• De keuze van Zeebrugge als centraal distri
butiepunt voor het Europese vasteland en 
als overslaghaven voor het verdere vervoer 
over de gehele wereld. Ook hier is een 
nieuw terminal gebouwd.

• De ontwikkeling van speciale transporteen
heden en van hulpmiddelen voor het behan
delen daarvan.

• Het gebruik van speciaal op deze transpor
teenheden aangepaste rcxo schepen voor 
het vervoer van Göteborg naar Zeebrugge.

De S tora  Enso Cargo Unit
De hierboven bedoelde speciale transport
eenheid is de Storabox, die na de fusie van 
Stora met het Finse Enso werd omgedoopt 
tot Stora Enso Cargo Unit (Secu). Het is in fei
te een 'gewone’ container, maar dan wel een 
met afmetingen die die van de normale ISO 
container belangrijk te boven gaan: 13,8 x 
3,6 x 3,6 m uitwendig. Dit zijn de grootste af
metingen die voor de Zweedse Staatsspoor
wegen acceptabel waren en zij maken een op
timale benutting van het Zweedse 
spoorwegnet mogelijk. Aanpassingen aan het 
net waren, behalve bij twee viaducten, niet no
dig: Stora betaalde de nodige aanpassingen.

De Secu heeft een bruto gewicht van onge
veer 901.

Voor het beladen van de Secu’s en het behande
len daarvan zijn speciale methoden ontwikkeld. 
De lading voor een Secu wordt van tevoren ge
reed gezet in een wrtuele container, die met la
serstralen wordt afgepaald. Zo’n eenheidslading 
wordt dan in zijn geheel in de container gescho
ven.

Voor het railtransport worden speciale spoorwa
gons gebruikt. Zij worden beladen en in Göte
borg weer gelost met straddlecamers.

Het beladen van de roro schepen gebeurt met 
zogenaamde translifters: lage, hydraulisch wer
kende, verrijdbare hefplatforms. Deze worden 
onder een Secu gereden, die daartoe aan de 
onderkant twee langsliggers heeft (de totale 
hoogte van de Secu komt daarmee op 4,3 m). 
Nadat de transüfter de Secu heeft opgetild wordt



hij door een trekker aan boord gereden, waar de 
translifter de ecu weer neerzet Ook het tossen in 
Zeebrugge gebeurt met translifters.

Het systeem is efficiënt: alleen voor de straddle- 
carriers en de trekkers van de translfters is per
soneel nodig. En wellicht dat in de toekomst 
zelfs dat niet meer nodig is: de mogelijkheid om 
AGVs (Automatic Guided Vehicles) te gebruiken 
is in onderzoek.
Met 3 a 4 translifters kan een complete lading 
van maximaal 120 Secu in zes uur worden gela
den en gelost.

Zeetransport
De voor het transport tussen Goteborg en Zee
brugge benodigde schepen moesten, gezien de 
aard van het vervoer, nieuw worden ontworpen 
en gebouwd. Stora was niet van plan de sche
pen in eigen beheer te exploiteren. In februari 
1998 sloot het bedrijf een overeenkomst met 
Wagenborg voor het beschikbaar stellen (verhu
ren) van drie schepen.
Dit zijn dus de Spaameborg, Schieborg en Slin- 
geborg geworden, die onder Nederlandse vlag 
varen.
De drie schepen verzorgen vijf afvaarten per 
week, zowel uit Goteborg als uit Zeebrugge. 
Wagenborg draagt de zorg voor het operatione
le management en het ondertioud van de sche
pen. Voor het commerciële management is een 
overeenkomst gesloten met de Belgische rederij 
Cobelfret, die tevens een deel van de vervoers
capaciteit van de schepen benut voor het trans
port van trailers, vrachtauto’s, containers en an
dere lading.
De export uit Zweden van bosbouwproducten is 
uiteraard eenrichtingverkeer. De retourladingen 
bestaan voornamelijk uit Secu’s, meestal leeg 
maar soms gevuld met papierafval dat in Zwe
den wordt gerecycled of met nieuwe auto’s, als
mede uit trailers enz. die door Cobelfret zijn ge 
boekt.

De Schepen
De S'borgen zijn gebouwd door de Flender Werft 
in Lübeck. Zij zijn te groot voor de bestaande 
NoordNederlandse werven, waar Wagenborg 
veel van haar schepen laat bouwen. De buiten- 
dijkse werf in Groningen was destijds nog onze 
ker en andere werven in ons land konden niet de 
gewenste korte levertijd bieden. Vandaar dat 
Wagenborg naar het buitenland moest uitwijken.

De Flender Werft leverde de schepen in één jaar op:

ONTWIERP
De schepen zijn volledig naar de wensen van 
Stora Enso ontworpen.
Een belangnjke randvoorwaarde bij het ont
werp was dat het 'groene’ schepen moesten 
worden. Dit vloeit voort uit het beleid van Sto
ra Enso, dat sterk op milieubescherming is 
gericht, en uit de overeenkomstige opvattin
gen van Wagenborg.
‘Groen’ houdt o.a. in: een zo laag mogelijk 
brandstofverbruik en een minimale uitstoot 
van schadelijke stoffen.
Daarom is veel aandacht besteed aan het ont
werp van de rompvorm, om een zo laag mo
gelijk benodigd voortstuwingsvermogen te 
bereiken. Details betreffende de rompvorm 
zijn niet beschikbaar, behalve dat het achter
schip praamvormig is.

Omdat papier een kwetsbare lading is, werd 
het zeegangsgedrag van het ontwerp bij de 
SSPA, het Zweedse equivalent van Marin, 
grondig bestudeerd en werden de te ver
wachten versnellingen van tevoren bepaald. 
Naderhand zijn ook ware grootte metingen 
aan boord van de schepen verricht. De resul
taten zijn zeer bevredigend: tot dusver is 
geen enkele schade aan papierrollen voorge
komen. De schepen zijn uitgerust met flume 
tanks.

Een frappant aspect van het ontwerp is de 
plaatsing van de machine-installatie en de ac
commodatie in het voorschip. De reden hier
voor is dat men volkomen rechte, obstakel- 
vrije roro dekken wenste te realiseren, 
zonder schachten e.d. Dat dit is gelukt is op 
het algemeen plan te zien.
Door de voorlijke plaatsing van machineka
mer en accommodatie wordt tevens een gun
stig evenwicht bereikt tussen de gewichts- 
zwaartepunten van het lege schip en de 
lading enerzijds en een voor de voortstuwing 
optimale ligging van het drukkingspunt ander
zijds. Het gevolg daarvan is dat de schepen in 
alle beladingstoestanden met een minimum 
aan waterballast of zelfs geheel zonder kun
nen varen.

De keuze van de machine-installatie is een an
der onderwerp dat toelichting verdient.
De keus is uiteindelijk gevallen op een enkele, 
langzaam lopende dieselmotor, met als con
sequentie een zeer lange asleiding.
Er zijn diverse andere mogelijkheden onder

zocht, zoals meer motoren op één as en die
selelektrische voortstuwing, al dan niet met 
azipods. Afweging van alle relevante factoren, 
inclusief milieuaspecten en investerings
kosten, leidde uiteindelijk tot de al genoemde 
keuze.

De voornaamste gegevens van de S'borgen 
zijn:

Lengte o.a. 183,40 m.
Lengte l.l. 173,60 m.
Breedte mal 25,20 m.
Holte dek 1 (laadruim) 3,60 m.
Holte dek 2 (hoofddek) 9,30 m.
Holte dek 3 (bovendek) 15,30 m.
Holte bakdek 19,10 m.
Holte drivers' dek 22,90 m.
Ontwerpdiepgang (max.) 7,50 m.
Draagvermogen daarbi 13.0001.
Gross tonnage 21.005
Net tonnage 10.601

De schepen zijn gebouwd en geklasseerd 
door Bureau Veritas, met de notatie:
13/3 E *  Roll on - Roll off, Deep Sea, PFA, Ver- 
istar, *  MACH, *  AUT-MS.

INDELING
Het schip heeft drie dekken, een korte bak en 
daarachter een hoge bovenbouw met drie ac- 
commodatiedekken en het stuurhuis.
Op het achterschip is hoog boven het boven
dek een mooring dek aangebracht (23,70 m 
boven basis)

De langsscheepse indeling onder het hoofd
dek is:
• Voorpiek, voor waterballast.
•  Dwarsschroevencompartiment, met een 

platformdek op 6,90 m boven basis en 
daarop twee drinkwatertanks (SB en BB), 
door een kofferdam gescheiden van de er
achter gelegen settlingtanks (SB en BB) 
en dagtank (hart schip) voor zware olie.

• Hulpmachinekamer voor purifiers, met in 
de dubbele bodem, hier 2,95 m hoog, een 
sludgetank en een vuilwatertank.

• Machinekamer, met een platformdek op 
5,80 m boven basis. In de machinekamer 
is een groot aantal tanks aanwezig, als 
hieronder nader beschreven.

• Laadruim, omgeven door een groot aantal 
tanks als hieronder nader omschreven.

• Achtermachinekamer, met daarri de stem- 
thruster, hydrauliek unit voor op- en afrit
ten en luikdeksels, hydrauliek unit stuur- 
machine, hydrauliek unit verstelbare 
schroef, noodbrandbluspomp en een kast 
van het centraal besturingssysteem, als 
mede de Thordon unit voor de op water 
basis gesmeerde schroefaskoker.

Bouwnr. Naam Te water Opgeleverd
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•
•  Achterpiek, voof waterballast: één tank 

ondenn en twee tanks (SB en BB) daar bo
ven.

•  Hekcompartiment, met stuurmachineka- 
mer, verder droog.

De 1,10 m hoge dubbele bodem in de machF 
nekamer bevat de volgende tanks: voorin 
dwarsover een lenswatertank, daarachter in 
de zijden aan SB een kleinere sludgetank en 
drie tanks voor resp. ketelwater, technisch 
zoetwater en aflooptank koelwater; aan BB 
tanks voor vuile smeerolie en 'renovating tank’ 
voor de hoofdmotor; op hart schip de circula- 
tietank voor de hoofdmotor en een lekolie- 
tankje.
Hoger in de machinekamer zijn tegen het 
voorschot drie dieselolietanks geplaatst, 
waarvan een als dagtank fungeert. Op het 
platformdek zijn in de zijden drie smeerolie- 
tanks ondergebracht: aan SB een voor cilin- 
derolie , aan BB die voor de hoofd- resp. de 
hulpmotoren. Verder naar achter staan op het 
platformdek twee roestvrijstalen ureumtanks 
(ten behoeve van de SCR-installatie), alsmede 
tegen het achterschot twee tankjes voor 
schone smeerolie en hydraulische olie. Op dit 
dek is ook de elektrische werkplaats met 
magzijn ondergebracht.
Op dek 2 ligt aan de voorkant de tegen geluid 
en warmte geïsoleerde machinecontroleka- 
mer, die van een onafhankelijke ACnnstallatie 
is voorzien. Verder naar achter ligt op dit dek 
aan BB de machinekamerwerkplaats met ma
gazijn.

Over de lengte van het onderruim heeft het 
schip een dubbele huid, met de langsschotten 
op 9,2 m uit hart schip. De resulterende tanks 
zijn grotendeels voor waterballast bestemd: 
6 x 2  L-vormige tanks. Op drie plaatsen zijn 
echter in de zijtanks ventilatieschachten inge
bouwd en in de dubbele bodem zijn twee 
overvloeitanks voor brandstof (zware olie en 
dieselolie) ingebouwd (spant 149-152 resp. 
spant 101-117), alsmede een verzameltank 
voor lenswater (spant 61-77); laatstgenoem
de tank is Ovormig en reikt tot dek 1.
Tussen dek 1 en de tanktop loopt de brede 
schroefas- en pijpentunnel; deze is op twee 
plaatsen verbreed, resp tot de huid en tot de 
langsschotten.
In de eerste ruimte is zowel aan SB als aan 
BB een ballastpomp geplaats; aan BB de ho
ge zeeplaat en aan SB de lage zeennlaat; ver
der filters en de voorzieningen voor het 
schoonmaken van de zeennlaatfilters. Zeewa
ter wordt van hier naar voren naar de machi
nekamer geleid voor de koeling van o.a. het 
centrale koelwatersysteem. Verder bevinden 
zich in deze ruimte kasten van het centraal be
sturingssysteem.
In de tweede ruimte zijn de heelingpompen

NOVEMBER 2002 -  SCHIP tm WERF ie ZEE



ondergebracht, alsmede de terugslagkleppen 
en afsluiters van dek scuppers naar de verza- 
meltank.

Tussen dek 1 en de tanktop en tussen de turv 
nelwanden en de langsschotten zijn 4 x 2  
dieptanks voor brandstof ondergebracht: het 
voorste stel voor dieselolie, de overige zes 
voor zware olie.
Achter de achterste tunnelverbreding zijn be
halve de lenswatertank ook de ballasttanks 
tot dek 1 resp. tot de onderkant van de afrit 
naar het laadruim opgetrokken.
Dit laatste is ook het geval met de L-vormige 
ballasttanks ter plaats van de achtermachine
kamer. In deze machinekamer zijn in de dub
bele bodem een aflooptank voor de schroef
askoker ondergebracht en hogerop een tank 
met hydraulische olie voor bediening van de 
afritten.

De tankinhouden zijn:

Zware olie 
Dieselolie 
Smeerolie 
Hydraulische olie 
Vuile olie 
Sludge 
Drinkwater 
Ketelwater 
Technisch zoetwater 
Vuil water 
Lenswater 
Waterballast 
+ Flume tanks 
Ureum

Accommodat ie
Op het brugdek ligt het stuurhuis, met aan de 
achterzijde de radiohoek aan SB, trappenhuis 
op hart schip, brugtoilet en computerruimte 
aan BB en daarachter een omvormerruimte.

Op het officierendek zijn in het front de suites 
van kapitein (SB) en HWTK (BB) gesitueerd, 
met daartussen een gastenhut. Verder naar 
achter bevinden zich aan SB twee hutten voor 
marof s en aan BB dne hutten voor twee ma- 
rofs en de le  stuurman; de laatste heeft een 
aparte slaaphut. Op hart schip ligt naast het 
trappenhuis een elektrische ruimte, er achter 
een pantry en de safety store.

Op het bemanningsdek zijn in het front aan 
SB en BB een hut voor een marof onderge
bracht en daartussen vijf hutten voor gezellen. 
Verder liggen aan SB de mess voor de be
manning, het dagverblijf officieren en de 
messroom officieren en tenslotte de kom
buis. Aan BB liggen het dagverblijf beman
ning, het gecombineerde dagverblijf/mess- 
room voor chauffeurs van de meegevoerde

trailers en achterin, naast de kombuis, de pro- 
viandbergplaatsen. Op hart schip, naast en 
achter het trappenhuis: een elektnsche ruim
te, een ruimte met telefooncentrale en gyro 
en twee toiletten voor algemeen gebruik.

Op het drivers' dek bevinden zich in het front, 
van SB naar BB: bergplaats, trappenhuis naar 
bakdek, drie stuks eenpersoons gastenhut
ten, dagverblijf voor gasten, pantry en nog 
een trappenhuis naar het bakdek en een berg
plaats. Verder liggen aan SB twee stuks twee
persoons hutten voor chauffeurs en een 
gastenhut, aan BB twee stuks tweepersoons 
hutten voor chauffeurs, de sauna en een toi
letruimte, alsmede verder naar achter de 
koelinstallatie voor de proviandruimen en AC 
koelunit. In een centraal blok zijn op dit dek 
ondergebracht: aan SB een tweepersoons 
binnenhut voor chauffeurs, de wasserij, een 
dekwerkplaats en de noodgeneratorkamer, 
waarin een brandstoftank van 3,3 m3; aan BB 
een kleedlokaal, het dekkantoor, het hospi
taal, met drie bedden, en de AC-ventilatieruirrv 
te.
Op dit dek liggen ook de twee flume tanks; 
aan de voorkant daarvan de verfhut, een 
bergplaats dekdienst, met hydrauliekkast 
voor de fire dampers van de ruimventilatie en 
schakelkast 6 kV kabelhaspel en verder nog 
een ruimte voor de C02-blusinstallatie voor de 
verfhut.

LADIN GVOORZIEN IN GEN
De Secu's worden in het onderruim en op het 
hoofddek vervoerd. Het bovendek is in princi
pe bestemd voor de door Cobelfret geboekte 
trailers, maar afhankelijk van het ladingaan- 
bod kunnen er ook Secu's op worden ge
plaatst.

Zowel in het onderruim als in de laadruimte op 
het hoofddek is op hart schip een rij stutten 
geplaatst. Zij zorgen voor sterkte en stijfheid 
van de scheepsconstructie. Tegen de stutten 
en ook tegen de zijwanden zijn op dek 1 en 
dek 2 ter bescherming van de constructie 
zware geleiderails (guard rails) aangebracht; 
deze spelen ook een rol bij het zeevasten van 
de Secu's, als nog zal worden toegelicht.
Ook op het bovendek zijn in de zijden, tegen 
de hoge verschansing, guard rails gemon
teerd. Tegen deze verschansing is ook de 
walkway tussen voor- en achterschip aange
bracht. Er onder staan diverse dekhuizen met 
toegangen naar de ruimen, toegang naar bun
kerstations SB en BB en met ventilatoren (met 
op afstand bediende brandkleppen). Geheel 
achterop bevindt zich op het hoofddek aan 
SB een klein ladingkantoor.

Laden en lossen gebeurt op twee niveaus: 
hoofddek en bovendek.

Het hoofddek wordt bereikt via een grote, wa
terdichte hekdeur/oprit, met een lengte, inclu
sief flappen, van 12 m, een vrije breedte van 
22,7 m en een vrije hoogte van 5,3 m. De 
breedte is gelijk aan die van het rijdek waartoe 
de deur toegang geeft. De maximaal toege- 
stane helling van de op/afrit is ±10p.
De hekdeur heeft 12 flappen met een lengte 
van 3 m. De flappen zijn door middel van hy
draulische cilinders verstelbaar om slagzij tot 
3° te compenseren. Wanneer de deur is ge
stoten wijzen de flappen naar voren.
De deur wordt geopend en gesloten met dra
den die naar het mooring dek lopen en via di
verse blokken naar een lier achter op dit dek 
worden geleid. De H-KSE (TTS) lier heeft een 
capaciteit van 2 x 160 m draad van 16 mm 
en een trekkracht van 101 nominaal. Hij wordt 
hydraulisch aangedreven. Het openen of slui
ten van de deur vergt zeven minuten.
In gesloten stand wordt de deur hydraulisch 
geborgd.

Van het hoofddek voeren vaste afritten met 
een breedte van 9 m naar het onderruim. Het 
onderste gedeelte van de afritten kan hydrau
lisch worden neergeklapt en komt dan flush 
met de vloer van het laadruim.
De toegangsopeningen in dek 1 worden afge
sloten door flush waterdichte luiken die volle
dig belastbaar zijn en die hydraulisch worden 
bewogen.

De rofo uitrusting aan boord is geleverd door 
Hamworthy- Kvaerner Ships Equipment.
Voor het bedienen van de hydraulische com
ponenten zijn vier hydropompen geïnstal
leerd, met een systeemdruk van 250 bar.

Het bovendek wordt beladen via een oprit die 
van de wal af op het schip wordt neergelaten 
en die dezelfde breedte heeft als het rijdek.

De capaciteit van de schepen is:
- In het onderruim 2 x 2  Secu’s in de breed

te, 5 baaien in de lengte, in totaal 20 
Secu's.

- Op het hoofddek 2 x 3  Secu’s in de breed
te, 9 baaien in de lengte, in totaal 54 Se
cu’s.

- Op het bovendek kunnen desgewenst in 
totaal 62 Secu's worden geplaatst, waar
mee het maximaal aantal Secu's aan 
boord op 136 komt.

Indien uitsluitend trailers zouden worden ver
voerd, is de maximale capaciteit 180 stuks: 
82 op het bovendek, 72 op het hoofddek en 
26 in het onderruim. Op het bovendek zijn 10 
reeferaansluitingen beschikbaar.
In de praktijk wordt een mix van Secu’s en trai
lers c.q. andere lading vervoerd, als al eerder 
aangegeven.

1587,4 m3.
338.5 m3.
176.8 m3. 

8,4 m3.
19,2 m3.

105.5 m3.
195.0 m3. 

17,0m3. 
15,0 m3. 
56,6 m3.

414.1 m3. 
7803,8 m3. 
1128,3 m3.

126.9 m3.



De roro dekken zijn op de volgende belastin
gen berekend:

maximum gewicht Secu’s 901
maximale asbelasting 181
maximale wielbelasting 9 1
dek 1, gelijkmatig 15 t/m2
dek 2 .gelijkmatig 25 t/m2
dek 3, gelijkmatig 33 t/m2

Het zeevasten van de Secu’s in het onderruim 
en op het hoofddek gebeurt met 'pusher’ 
spanschroeven die van de zijden uit de pal 
naast elkaar staande containers tegen de ge- 
leiderails langs de stutten drukken. Per baai 
zijn zowel aan SB als aan BB twee van derge
lijke ‘pushers’ aangebracht.
Op het bovendek gebeurt het zeevasten op 
gemerkte plaatsen met portable pushers en 
pushers op wielstel.

Tijdens het laden en lossen worden het onder
ruim en de ruimte op dek 2 mechanisch ge
ventileerd, met 25 luchtwisselingen per uur. 
De luchtstroom gaat van voor naar achter.

Voor het compenseren van slagzij tijdens het 
laden en lossen worden het 4e en 5e stel zij- 
tanks gebruikt. Voor het overpompen van bal- 
lastwater zijn twee Frank Mohn pompen geïn
stalleerd, type RBP 300-3, aangedreven door 
elektromotoren van 75 kW en elk met een ca
paciteit van 1450 m3/h.

MACHINE-INSTALLATIE
Als hoofdmotor is gekozen voor een Sulzer 
7RTA52U, die op zware, zwavelarme olie 
loopt (eventueel echter ook op dieselolie). De

tweetaktmotor heeft een bonng van 520 mm, 
een slag van 1650 mm en ontwikkelt 10.920 
kW bij 135 tpm. Via de circa 120 m lange as
leiding (ondersteund door 14 aslagers met 
temperatuurbewaking) wordt de Lips verstel
bare schroef rechtstreeks aangedreven. Deze 
heeft vier bladen en een diameter van 5,2 m. 
Met deze installatie kan op ontwerpdiepgang, 
bij 90% mcr en 15% diensttoeslag een snel
heid van 18 kn worden bereikt, maar om het 
brandstofverbruik te beperken wordt normali
ter, zolang het afvaartschema niet in gevaar 
komt, met een snelheid van 14 kn gevaren. 
Aan de voorzijde drijft de motor via een Flen- 
der tandwielkast, type IMA 630B, een Van 
Kaick asgenerator aan, type DSG 86 L14, 
thyristorgestuurd, van 1175 kVA, 450 V bij 
60 Hz.
De twee hulpsets, die op dek 2 aan BB vóór 
de hoofdmotor staan opgesteld, bestaan ie
der uit een Wartsila 6L20 dieselmotor van 
990 kW bij 1000 tpm en een Van Kaick gene
rator, type DSG 86 L-6, van 1180 kVA.
De hulpmotoren lopen op dieselolie. Deze kan 
ook met een door perslucht aangedreven 
‘black out delivery pump’ rechtstreeks aan de 
injectiepompen worden toegevoerd.
De drie generatoren kunnen onbeperkt paral
lel draaien.
De haven/noodset op het drivers' dek bestaat 
uit een Demp dieselmotor, van 190 kW bij 
1500 tpm en een Stamford generator, type 
434E, van 237 kVA.

Twee transformatoren leveren 230 V, 50 Hz, 
voor verlichting, kleine verbruikers en appara
tuur.

Zowel de hoofdmotor als de hulpsets zijn 
voorzien van 'Selective Catalytic Reduction’ 
(SCR) voor het terugdnngen van de uitstoot 
van schadelijke gassen. Voor de hoofdmotor 
is dat een ABB Flakt Manne type 145 H/PT 
katalysator, voor de hulpmotoren type 25 V S 
katalysatoren met geïntegreerde geluiddem
pers.
De unit van de hoofdmotor is voor de turbo 
oplaadgroep geplaatst. Dit omdat de tempe
ratuur daar hoger is dan na de oplaadgroep 
en e» n voldoende hoge temperatuur nodig is 
voor >en goede werking van het katalysepro 
ces. Bi) temperaturen tussen 200°C en 300€ 
wordt een deel van de gassen buiten de kata
lysator om geleid door middel van een gere
gelde bypass klep. Vlak na de start wordt de 
katalysator eerst opgewarmd (verwarming in 
de haven tot circa 175°) met een beperkte 
opening van de klep (22°). Wanneer het tem
peratuurverschil over de katalysator voldoen
de laag is, gaat de klep na de katalysator vol
ledig open en wordt de daaraan gekoppelde 
bypassklep volledig gesloten. Inspuiting van 
ureum in de mixer vindt nu plaats en de kataly
sator is volledig in bedrijf.
Een NO-analysator verricht om de vier uur een 
meting, zowel voor de hoofdmotor als de 
hulpmotoren. Indien nodig, stuurt hij de hoe
veelheid ureum bij, via een programmeerbare 
controler voor iedere SCR-installatie..
Door toepassing van SCR wordt een reductie 
van de uitstoot van NOx bereikt van circa 
93%; voor HC en CO is dat resp. 85% en 
75%. De schepen voldoen daarmee aan de 
strenge Zweedse voorschriften en komen zo
doende in aanmerking voor een verlaging van 
de havengelden.
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Voor de warmte voorziening zijn in de motor- 
schacht aan SB een uitiaatgassenketel, Aal
borg Sunrod type AQ-7, en een olie gestookte 
ketel, Aalborg Sunrod type Mission TM 1600, 
ondergebracht. Beide ketels hebben een ca
paciteit van 1100 kg/h.

Verder zijn in de machinekamer o.a. geïnstal
leerd:
- 2 x Alfa Laval separator voor zware olie,

type FOPX 909 TFD-24/50;
- 1 x Alfa Laval separator voor smeerolie,

type LOPX 705;
- 2 x MAN Rollo Debug filter en Racor filter

voor dieselolie;
- 2 x Alfa Laval LT zoetwaterkoelers, type

M 15-BFM 8;
- 3 x Azcue LT zeekoelwaterpompen,

330 m3/ti, waarvan 1 x two speed’ en 
1 x stand by;

- 2 x Azcue LT koelwaterpompen,
520 m3/h, waarvanl x stand by;

- 2 x Azcue HT koelwaterpompen,
125 m3/ti, waarvan 1 x stand by;

- 1 x Azcue LT koelwaterpomp, 250 m3/h,
voor havengebruik;

- 3 x Hamworthy V I50 luchtcompressor,
120 m3A  30 bar;

- 2 x luchtvat, 5000 liter;
- 1 x DDA 38 luchtdroger voor werklucht,

230 m3/h;
- 1 x Smard 18 luchtdroger voor instrumen

tenlucht, 108 m3/ti;
• 1 x Alfa Laval zoetwatermaker 

JWP 26080 B, 20 t/dag.

Voor bediening, bewaking en alarmering 
van de scheeps- en machine-installaties is 
een Siemens IMAC 55 automatiserings
systeem geïnstalleerd (CCS), met in totaal 
zes monitoren: twee op de brug, twee in de 
machinecontroleruimte en een elk in het 
scheepskantoor en in het havenkantoor. Op 
de monitoren kunnen de gegevens van zo'n 
2700 l-O's en besturingselementen zicht
baar worden gemaakt in ongeveer 40 mi
mic diagrams.

V E R D E R E  UITRUSTIN G  

Stuurgerei.
Het vrijhangende semibalansroer heeft een 
maximale uitslag van 2 x 70° en wordt be
wogen door een Ulstein Frydenbei draaivleu- 
gelstuurmachine, type RV 450-2, met twee 
pompen. Het verleggen van het roer van 
35° aan een zijde naar 30° aan de andere 
zijde vergt met één pomp 28 seconden, 
met twee pompen 14 seconden.
De manoeuvreerbaarheid wordt vergroot 
door twee Lips dwarsschroeven, type 
CT09-2P, in het voorschip en een in het 
achterschip. Elk van deze units heeft een

De Schieborg (foto: Flying Focus).

verstelbare vierbladige schroef met een dia
meter van 1850 mm en 320 tpm. Zij wor
den aangedreven door een elektromotor 
van 800 kW en leveren een stuwkracht van 
8 t.

A nker- en meergerei
Het ankergerei is al berekend voor een 
eventuele latere verlenging van de schepen 
met 30 m. Het omvat twee D'Hone ankers 
van ieder 5,9 t en 577,5 m ankerdamket- 
ting van 68 mm.
Op de bak zijn twee gecombineerde an- 
ker/meeriieren geplaatst, ieder met een 
nestenschijf, een trommel en een verhaal- 
kop. Het ankeren kan van de brug af wor
den geregeld. Voor en achter deze lieren 
staan op hart schip nog twee verhaallieren. 
Op het achterschip zijn op het mooring dek 
vier meer/verhaallieren geïnstalleerd. Bij het 
afmeren op de eigen terminal worden de zij- 
trossen vanaf de liertrommels via rollen en 
kokers naar lager gelegen kluisgaten geleid 
(zie zijaanzicht, ongeveer spant 7 en 19, 
tussen hoofddek en bovendek).
Al deze lieren zijn van het fabrikaat Bröhl, 
zijn constant tensioning en hebben een trek
kracht van 160 kN bij 18/9 m/min.; onbe
last is de snelheid 36 m/min. Zij worden 
elektrisch aangedreven.
Verder zijn op het achterschip twee docking 
radars geplaatst voor het goed bewaken 
van de aanlegmanoeuvres.

D ek kraan
Achter de accommodatie is op de flume 
tanks een HMB elektrohydraulische dek- 
kraan geplaatst, met een SWL van 6 1 op 10 
m tot 1,51 bij een bereik van 27 m. Hij dient 
voor het provianderen, het laden van andere 
voorraden en het bedienen van de machine
kamer.

B r andbestri j di ng
De schepen zijn uitgerust met een Autronica 
adres branddetectiesysteem.
Voor de machinekamer is een Noske-Kae- 
ser C02-systeem geïnstalleerd, met 349 
flessen..
De garage op het bovendek is voorzien van 
een drenching systeem, met een Azcue 
pomp in de machinekamer, capaciteit

300 m3/h  bij 8 bar.
In de voormachinekamer is een Azcue 
brandbluspomp geplaatst met een capa
citeit van 76 m3/h  en een opvoerhoogte van 
70 m.
In de achtermachinekamer is eenzelfde 
pomp als noodbluspomp opgesteld.

Reddingmiddelen
Op het verhoogde gedeelte van het officie
rendek (boven de flume tanks) staat aan el
ke zijde een Hatecke gesloten kunststof mo- 
torreddingboot voor 30 personen, onder 
Harding Schat zwaartekrachtdavits. De BB 
boot dient tevens als rescue boot.
Achter de reddingboten is aan elke zijde 
een Viking opblaasbaar vlot voor 20 perso
nen geplaatst; op het verhaaldek achter is 
een zespersoons vlot beschikbaar.

Verfsysteem
De schepen zijn ter bescherming van het mi
lieu geconserveerd met watergedragen verf 
van Sigma.

Nautische en communicatie-ap- 
paratuur
De nautische en communicatie-apparatuur 
is geleverd door Sait Radio Holland en om 
vat o.a.:
- radars voor de lange resp. de korte a-f 

stand;
- gyrokompas en magnetisch kompas;
- twee DGPS navigators;
- elektronische zeekaart met route plan - 

ner;
- auto-pilot
- navigatie-informatiesysteem;
- doppler log
- echoloden voor en achter;
- docking survey systeem met twee dock

ing radars;
- windmeter;
- 3 x VHF radio telefoon volgens GMDSS;
- 5 x VHF radio telefoon;
- 2 x sat C;
- sat B telefoon;
- mini sat M (telefoon en fax);
- navtex;
- fax (E-mail server hoofdkantoor);
- mobiele telefoon en fax.
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business on track!

One brand 
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One company guarantee back-up 
One set of uniform manuals 
One company service package 
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Powerful force in marine technology

Rotterdam Maritime boothno. 230

Imtech Marine & Offshore is the Full Service Provider in the field 
of electrical-, automation-, navigation-, HVAC- and e-propulsion 
systems, including turn-key installation.

Marine 
& Offshorewww.imtechmarine.nl
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Bakker Sliedrecht 
Electro Industrie B.V.
Tel ./Fax (0184) 43 66 66/43 66 77 
Engineering, Aandrijvingen. 
Automatisering, Installatie enService. 
info@bakker-sl.nl

Bakker Repair B.V.
Tel ./Fax (0184) 41 05 55/41 18 53 
Revisie, Reparatie, Wikkelen, 
Balanceren, Uitlijnen en Diagnoses. 
info@bakker-repair.nl
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Binnenvaart
Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
is een bedrijf gespecialiseerd in het 
ontwerpen, produceren en leveren 
van complete elektrische installaties, 
elektrische lieren, voortstuwings- en 
boegschroefaandrijvingen. Ook voor 
generatoren en elektromotoren in 
alle denkbare uitvoeringen bent u bij 
ons aan het goede adres.

Voor service, onderhoud, revisie en 
reparaties zijn wij 24 uur per dag 
inzetbaar.

BREKO NIEUWBOUW... 
GRENSVERLEGGEND IN SCHEEPS

TECHNIEK

Innovatieve oplossingen
Zoals mot één pom p twee ladingtanks 

bedienen o f het toepassen van nieuwe en 
doorontw ikkelde scheepsvormen. 

O nze  engineers ontwerpen en odviseren 
a ltijd  doordochte, efficiënte en kosten

besparende oplossingen.

Voorbeeldfunctie
Een goed  voorbeeld  doet vo lgen . 

Daarom vinden w ij onze ideeën regel
matig elders toegeposl terug 

Een beter com plim ent voor onze 
ontwerpers is er niet.

Ruim 2 5  ja a r vakm anschap
N ieuw bouw , onderhoud en reparatie  voor 
b innenvaart en kustvaart. O nze  w erf staat 

garan t voorvern ieuw ing en kwolite it

BREKO
nieuw bouw  b.v.

Trendzetter
M et het Jowi projekt lanceerde Breko als 

eerste binnenvaartschepen met extra 
capacite it, afm etingen 135x17m tr.
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m a a n d M a r  i t  iem Opdrachten

Volharding boekt v ijf schepen
De Duitse rederij Beiuga Shipping in Bre- 
men heeft Volharding Shipyards op
dracht gegeven voor vier zwarelading- 
schepen, die worden voorzien van ieder 
twee 2501 kranen.
Het ontwerp is afgeleid van dat van de 
750 TEU containerschepen, waarvan de 
werf er zes in opdracht heeft (SWZ janu
ari 2002, blz. 26).
De hoofdafmetingen zijn gelijk: L.l.l. x B x 
H = 125,60 x 21,50 x 9,30 m. Diep
gang en draagvermogen zijn echter ver
groot tot 7,94 m resp. 10.7001.
De schepen knjgen twee ruimen, met lui
ken van 25,50 x 17,20/13,20 m resp. 
57,95 x 17,20 m en worden voorzien

Voor rekening van Ferrostaal A.G in 
Essen, Duitsland, gaat Damen Ship
yards Okean in de Oekraïne twee contai
nerschepen bouwen, met de volgende 
afmetingen:

Lengte o.a. 146,47 m.
Lengte l.l. 138,55 m.
Breedte mal 22,70 m.
Holte 11,20 m.
Ontwerp diepgang 7,30 m.
Draagvermogen daarbij 10.5001. 
Diepgang max. 8,31 m.
Draagvermogen max. 12.920 L

van verplaatsbare tussendekken, die op 
twee niveaus kunnen worden geplaatst. 
De ruiminhooden zsjn 3.400 resp.
11.265 m3.
De kranen kunnen 2501 hijsen op 15 m 
(5001 in tandem), 150 top 20 men 100 
t op 26 m.
Behalve zware lading kunnen de sche
pen ook containers vervoeren; de capa
citeit is dan 266 TEU h de ruimen en 
330 TEU aan dek.
Een 7200 kW dieselmotor, 500 tpm, 
drijft een verstelbare schroef aan en le
vert een snelheid van 18 kn. Verder 
wordt een 650 kW boegthruster geïnstal
leerd.

Er zijn dne ruimen, die op het hoofddek 
worden afgesloten met 'lift-on/lift-off lui
ken.
De containercapaciteit wordt 1102 TEU, 
voor 141 homogeen beladen containers 
854 TEU en er komen 160 reefer aan
sluitingen, waarvan 136 aan dek.
Elk schip krijgt twee elektro-hydraulische 
kranen van 401 op 2,4 tot 28 m.
De MAN B&W hoofdmotor, type 
7L58/64, van 9730 kW bij 428 tpm, 
drijft een verstelbare schroef aan en 
geeft het schip op de ontwerpdiepgang 
een snelheid van 20 kn.

De accommodatie wordt mgencht voor 
14 personen.
De casco’s van de schepen, bouwnurrv 
mers 549 t/m 552, worden door Dae
woo in Roemenië gebouwd en op de lo
catie Eemshaven afgebouwd, onder 
klasse van Germanischer Uoyd.
De oplevering is gepland voor 2003/04.

Eveneens voor een Ouitse opdrachtge
ver gaat Volharding Shipyards een
10.000 tonner bouwen, bouwnummer 
515. Het wordt een zusterschip van de 
eerdere schepen (Je de werf heeft opge
leverd, zie o.a. de Vancouverborg in 
SWZ juli/augustus 2001, blz. 16.

Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een 1500 kVA asgenerator, drie 
hulpsets van elk 594 kVA en een nood 
set van lOOkVA.
De elektrisch aangedreven boegschroef 
krijgt een vermogen van 600 kW. 
Germanischer Uoyd zal de schepen klas
seren, met o.a. notaties voor gevaarlijke 
ladingen en voor zware ladingen.
De schepen, bouwnummers 9106 en 
9107, moeten eind eerste resp. eind 
tweede kwartaal 2004 worden opgele
verd.

W eer een tanker voor 
Ferus Smit
Voor een Zweedse opdrachtgever gaat 
Fems Smit een 7550 tdw productentan
ker bouwen, met de volgende afmetin
gen:

Lengte LI. 110,90 m.
Breedte mal 15,00m.
Holte 9,30 m.
Diepgang 6,75 m.

Het schip knjgt negen tanks (4x2 + 1), 
met een totale inhoud van 8190 m3.
Een dieselmotor van 3600 kW zal het 
schip een proeftochtsnelhetd van 13 kn 
geven.
Het bouwnummer is 344 en de opleve
ring is gepland voor september 2004.

Maaskant bouwt 
oesterkotter
Van de firma Kopek uit Yerseke heeft 
Maaskant Shipyards Bruinisse opdracht 
gekregen voor een oesterkotter, de 
Ye-84, een schip dat vergeli|kbaar is met 
de mosselkotters waarvan er in Bruinis- 
se al vele zijn gebouwd.
De afmetingen van het schip, bouwnum
mer 577, worden: L o.a. x B x H ■ 
31,20 x 8,00 x 2,85 m: de diepgang zal 
ongeveer 1,00 m zijn.
Er wordt een Caterpillar dieselmotor van 
221 kW in geplaatst.
De oplevering moet medio volgende jaar 
plaatsvinden.

Metz bouwt veerpont
Voor de Exploitabemaatschappij Veer
dienst IngeoElst gaat Scheepswerf Metz 
op Urk een veerpont bouwen, met de vol
gende afmetingen:

Lengte o.a. over OaacMeppen) 37,70 m. 
Lengte o.a. (romp) 24,00 m.
Breedte o.a. (tp.v. stuurhis) 13,50m. 
Breedte o.a. (romp) 10,00 m.
Holte 1,80 m.
Diepgang max. 1,50 m,
Laadvermogen 801.

Twee Schottel roerpropellers van elk 
210 kW zorgen voor de voortstuwing. 
Het vaartuig wordt gebouwd onder 
bouwnummer 115 en moet eind dit jaar 
worden opgeleverd.

Zijaanzicht van de containerschepen die Damen Shipyards Okean gaat bouwen.

Zijaanzicht zwareladingschepen voor Beluga.

Damen boekt twee schepen voor Okean



Tewaterlatingen

Egyptische opdracht voor I )amen
De Suez Canal Authorïty heeft bij 
Damen Shipyards een snijkopzutger 
van het type CZ450S besteld. De 
Groot Nijkerk, de baggerspecialist 
binnen de Damen Shipyards Group, 
verzorgt het ontwerp en de complete 
engineering van de zuiger, inclusief de 
tekeningen voor de ponton, en levert 
verder alle belangrijke baggeronderde- 
len, waaronder de baggerpomp, de 
snijkoppen en de ‘heavy dut/ ladder, 
lieren, paalwagen, de hydraulische en 
elektrische installaties en de baggerin- 
strumentatie.
De bouw van de ponton en de eind
montage zijn uitbesteed aan de Port 
Said Shipyard in Egypte. De supervisie 
aldaar berust bij Damen.
De zuiger is bestemd voor werkzaam
heden in het gebied in en rondom het 
Suez Kanaal, waar moeilijke grond
soorten als grind, hard gips, taaie klei en 
dicht samengepakt zand verwerkt moe
ten worden op diepten van 2 tot 11,5 m, 
De ponton meet: L x B x H = 38,0 x
9,0 x 2,6 m; de diepgang is 1,35 m. 
De ladder heeft een lengte van 15 m 
en kan van verschillende snijkoppen 
worden voorzien, die door een op de 
ladder gemonteerde hydromotor van 
170 kW worden aangedreven.
De zuigleiding heeft een diameter van 
450 mm.
In de ponton wordt de Grotius dubbel
wandige baggerpomp opgesteld, type 
BBP45-1100, met een capaciteit van

2800 m3 mengsel per uur. Hij wordt 
aangedreven door een Caterpillar 3512 
dieselmotor van 820 kW bij 1200 tpm. 
De persleiding heeft een diameter van 
450 mm en de maximale persafstand 
is 1200 m.
De zuiger wordt gepositioneerd met 
vier zijdraden en twee spuds. De zij- 
draadlieren worden - evenals de hijslier 
van de ladder en de twee verhaallieren 
op het achterdek - hydraulisch aange
dreven. De spuds worden met hydrauli
sche cilinders opgehesen en de spud- 
wagen, die een slag van 4,5 m maakt, 
wordt eveneens hydraulisch heen en 
weer bewogen.
Een Caterpillar 3508 dieselmotor van 
673 kW bij 1500 tpm drijft een genera
tor van 120 kVA aan, alsmede drie 
hydropompen voor de hydraulische in
stallaties.
Met de zuiger kan 24 uur per dag wor
den gewerkt, met een bemanning van 
twee personen per wacht. De accom
modatie op het hoofddek omvat een 
tweepersoons slaaphut, een dagverblijf 
(messroom) voor vier personen met 
kombuis en sanitaire ruimten. Daarbo
ven bevindt zich de besturingscabine, 
met een U-vormige console en daarin 
alle benodigde instrumenten. Deze wor
den geleverd door De Groot Control.
De zuiger wordt geklasseerd door 
Bureau Veritas, met o.a. de notatie 
Coastal Area en moet medio 2003 ge
reed komen.

Duitse opdracht voor Kooiman

Scheepswerf Kooiman in Zwijndrecht 
gaat voor een Duitse opdrachtgever een 
mosselkotter bouwen. De afmetingen

worden: L x B = 45,5 x 10 m. Het schip, 
bouwnummer 164, moet volgend jaar 
september worden opgeleverd.

Casco motorjacht
Op 21 september is t»| Tie Scheeps
bouw het casco voor een motorjacht met 
een lengte van 73 m, bouwnummer 347, 
te water gelaten. Het is gebouwd in op
dracht van Amels n Makkum, waar het 
schip onder bouwnummer 442 zal wor
den afgebouwd. Het schip ging naam
loos te water en zal pas later worden ge
doopt.

Flintersky
Op 5 oktober heeft Ferus Smit op de 
werf in Leer het vrachtschip Flmtersky, 
bouwnummer 332, te water gelaten. Het 
schip is bestemd voor redenj Flinter Gro
ningen en is het laatste van drie 8850 
tdw schepen die de rederij bij Ferus Smit 
bestelde.
Voor enkele gegevens en een zijaan
zicht, zie SWZ februari 2001, btz. 17.

M ercurial Latistar

Mercurius Scheepvaart in Zwijndrecht en 
de heer J. Vooys, kapiteir/medeeige- 
naar, hebben onlangs een bijzonder schip 
in de vaart gebracht de Mercunal La
tistar. Het schip is bestemd voor het ver
voer van tarwezetmeel van Meneba in 
Wormerveer naar Avebe Latenstein bij Nij
megen.
Het dubbelwandige casco is in China ge
bouwd en werd door Smits Machinefa
briek in Knmpen aan de Lek afgebouwd. 
Daar werd ook de speciale laad- en losin
stallatie ingebouwd. Deze installatie werd 
ontwikkeld en geleverd door Van Tonge
ren Kennemer in Beverwijk en onder 
supervisie van de leverancier gemon
teerd.
De afmetingen van de Mercurial Latistar 
zijn: L x B x H = 86,0 x 11,4 * 3,50 m, de 
diepgang bedraagt 2,80 m.
Het schei heeft een geheel gesloten run 
van 56 m lengte, met een langsscheeps 
slingerscbot en is afgewerkt met een coa- 
bng die compatibel is met voedseltrans- 
port.
Omdat tarwezetineel, met een soortelijk 
gewicht van 0,54, een lichte ladmg is, is 
op de 0,90 m hoge dennenboom een 
1,80 m hoge overkapping aangebracht 
(geleverd door scheepswerf K. Damen in 
HardtnxveldGiessendam). De hoogte van 
het ruim komt daarmee op 5,80 m en de 
inhoud op 2800 m3.
Het ruim is hoppervormig: over de gehele 
lengte is aan weerskanten onder een hoek 
van 35° een roestvrijstalen trilbodem aan
gebracht. De Wbodems zorgen voor een 
gelijkmatige toestroom van het meel naar 
de zuigpijp. De tribodems worden pulsief 
in beweging gebracht met excentrieken, 
die door elektromotoren worden aange
dreven
Laden en lossen gebeurt pneumatisch. 
De daarvoor benodigde instaïatie is in het 
voorschip opgesteld. Het geheel gesloten 
systeem werkt stofvr̂  en is geludarm. De 
capaciteit is 90 t/h bij het laden resp. 70 
t/h bij het lossen.
Voor het laden en lossen moet het meel 
gefkïdiseerd worden. Dit gebeurt in een

Opleveringen

cycloonfirter, met grote ventilatoren en 
zware compressoren. Door deze laatste 
wordt de lucht tevens verwarmd, mede 
ter voorkoming van condens.
Bij het lossen wordt bovendien lucht m het 
rum toegevoerd door openmgen in de 
onderzijde van de trilbodems. 
Roestvnjstalen pijpleidingen, met een dia
meter van minimaal 150 mm, zorgen 
voor het verdere transport van het meel. 
De leidingen zijn demontabel uitgevoerd 
om eventuele verstoppingen snel te kun
nen verhelpen.
In het (hefbare) stuurhuis bevindt zich een 
aparte lessenaar, van waar de elektro
nisch gestuurde kleppen in het systeem 
worden bediend. Met diepgangsmeters 
kan worden gecontroleerd of het schip ge- 
lijklastig wordt beladen.

Na het lossen wordt het run met een 
stofzugerurut geheel stofvii gemaakt. 
Voor de voortstuwing zorgen twee MTU 
dieselmotoren, type 12 V 2000, van ieder 
600 kW bij 1800 tpm. Zg geven het schip 
een snelheid van 23 knVh.
Daarmee vaart het schip in krap etf uur 
van Wormerveer naar Nijmegen of omge
keerd. Normaliter worden twee reizen per 
week gemaakt. Met 12501 lading per reis 
heeft het schp een vervoerscapaciteit van
125,000 t per jaar. Dat spaart 10.000 
vrachtwagenntten per jaar uit, zodat de 
Mercunal Latistar ook een bedrage aan de 
fïiebestrijding en het mAeu levert.
In het voorschip staat een aggregaat met 
eenzelfde 600 kW MTU motor opgesteld 
voor aandrang van de laad/losinstallabe. 
Via een elektrische as drijft dit aggregaat 
tevens de boegschroef aan.
Het sclxp heeft een duwsteven, zodat 
eventueel een bak met b.v. containers kan 
worden meegenomen.
Hoewel er voor een schip als de Mercurial 
Latistar, naast de algemene regels van de 
Scheepvaart Inspectie, geen specifieke 
regels bestaan, zün nagenoeg alle elektro
motoren en apparaten aan boord uitge
voerd in overeenstemming met de ADNR- 
eisen.



R P A 2 Esbjerg 1
Damen Shipyards Gonnchem heeft in 
september de Stan Tug 2608 Esbjerg 1, 
bouwnummer 509801, opgeleverd aan 
Esbierg Havn m Denemarken.
De boot is voorzien van twee Caterpillar 
dieselmotoren, type 3512B TA Elec 
HD/B, van ieder 1306 kW bi| 1600 
tpm. Via Remtjes keerkopoetingen, type 
WAF 772, reductie 7,09:1, drijven zij de 
vaste Pr omarm schroeven aan, dame- 
ter 2350 mm, in straalbuizen. De proef- 
tochtresultaten waren: vnjvarende snel
heid 12,7 kn en paaltrek 49,51.

De boot is uitgerust met een Mampaey 
sleephaak, SWL 650 kN, en een 
KraaijevekJ kaapstander van 5 t bij 15 
m/min. Verder is er een brandUus 
pomp van 600 m3/Ti bi| 10 bar, aange
dreven door een Cat. 3304; op de top 
van het stuurhuis zijn twee monitors ge
plaatst.
De accommodatie is ingericht voor zes 
personen.
Lloyd's Register klasseerde de boot, 
met o.a, de notatie ‘West European 
Coastal Service'.

De Esbjerg I  (foto: Damen Shipyards).

De RPA 2 (foto: Engelaer).

Engelaer Scheepsbouw in Nijmegen 
heeft op 5 september het patrouillevaar
tuig RPA 2, bouwnummers 798, aan het 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 
overgedragen.
Het schip is bestemd voor inspectie, 
controle, verkeersbegeleiding en inciden- 
tenbestrijding in het Rotterdamse haven
gebied.
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 21,35 m.
Lengte c.w.l. 19,90 m.
Breedte o.a. 5,60 m.
Hotte 2,70 m.
Ontwerpdiepgang 1,10 m.
Diepgang
met 100% voorraden 1,50 m.
Kruiphoogte 5,50 m.

Romp en bovenbouw zijn van aluminium 
vervaardigd.

De RPA 2 vaart met een driekoppige be
manning in volcontinu dienst; eventueel 
kunnen zes opstappers worden meege
nomen.
Twee op trillingsdempers opgestelde 
Caterpillar dieselmotoren, type 3412 E 
TTA, van ieder 634 kW bij 2100 tpm zor
gen voor de voortstuwing. Via Mekanord 
tandwielkasten, type 235 HSC, reductie 
2,22:1, drijven zij de Heleseth verstelba
re schroeven aan, diameter 1000 mm. 
Met deze installatie werd op de proef
tocht een snelheid van 35 knVh bereikt. 
Meestal wordt echter met een veel lage
re snelheid gevaren.
De motoren zijn voorzien van een PTO 
voor aartckijving van de hydraufekpompen. 
Stroom wordt geleverd door eer diesel-

generatorset in een geluiddempende 
omkasting. De set bestaat uit een Lister 
Petter dieselmotor, type 4x90, van 17,6 
kW bij 1500 tpm en een Stamford gene
rator van 22 kVA, 230/400 V, 50 Hz.
In het voorschip is een Speedy Marine 
dwarsschroef, type KP 16 HD, van 46 
kW geïnstalleerd.
De machinekamer is van een FM-200 
blusinstallatie voorzien.
De uitrusting van de RPA 2 omvat o.a.:
- een brandblusinstallatie met in de ma

chinekamer een dieselgedreven brand- 
bluspomp van 300 m3/h bij 14 bar, een 
uit het stuurhuis hydraulisch bedienbare 
monitor op het voordek en een mani- 
foldkast met 6 afsluiters op het achter
dek aan BB. Er kan ook met schuim 
worden geblust.
Voor zelfbescherming is een sproei- 
systeem aangebracht met aparte 
sproeipompen en ringleidingen met 
nozzles rond het topdek en rondom het 
hoofddek onder het berghout.

- GasdetectiMpparatuur.
-Een ademlucht ringleiding door alle 

ruimten waar tijdens calamiteiten per
sonen kunnen verblijven.
- Oliekerende en -absorberende scher

men, met een totale lengte van ca. 100 
m, opgeslagen in het bergruim op het 
achterschip.

- Een hydraulisch werkende knikarm dek- 
kraan, met locale en radiografische 
afstandbediening, SWL 5 kN op 5 m.

- Dekverwarming voor het ijsvrij houden 
van aan de buitenlucht blootgestelde 
delen van het hoofddek.

De RPA 2 is door Lloyd's Register ge
klasseerd (Huil cerbficate) en voldoet aan 
ADNR.

Happy Sailing
Jachtwerf Jongert in Medemblik heeft 
medio oktober het zeiljacht Happy 
Sading, bouwnumrner 403, opgeleverd 
aan de buitenlandse eigenaar.
De afmetingen van het jacht, van het 
type 3200 M, zijn:

Lengte o.a. 32,50 m.
Lengte over dek 30,30 m.
Lengte w.l. 29,00 m.
Breedte 7,40 m.
Diepgang 5,50 m.
Diepgang (ingevouwen kiel) 2,40 m. 
Waterverplaatsng (50% beladen) 1311.

Romp en bovenbouw zijn van aluminium 
vervaardigd.

De zeeoppervlakken zijn:

Grootzeil 260 m2.
Genua 365 m2.
Stagzeil 107 m*.
MPS 817 m2.

Het schip is voorzien van een 368 kW 
Scaniamotor, twee 33 kW generator
sets, een boegschroef van 50 kW en 
een hekschroef van 35 kW.
De accommodatie omvat viff tweeper
soons hutten: een voor de eigenaar, 
twee voor gasten en twee voor de be-
manmng.

Impressie van de Happy Sailing



De Dingenis Maria Ye-161 (foto: Flying Focus).

Dingenis M aria Ye-161
Scheepswerf Kooiman tn Zwijndrecht 
heeft op 14 september de mosselkotter 
Dingenis Mana Ye-161, bouwnurnmer 
162, overgedragen aan Zoeteweij Mos- 
selkweek B.V.
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 40,65 m.
Lengte o.a. 10,00 m.
Holte 2,80 m.
Diepgang leeg 0,91 m.
Gross Tonnage 319.

Het nieuwe schip moest aan vele eisen 
moet voldoen, die in principe tot tegen
gestelde oplossingen leiden, zoals:
■ Geringe diepgang (91 cm) om op de 

ondiepe plaatsen van de Waddenzee te 
kunnen vissen en tijdens vloed een zo
lang mogelijke vistjd te verkrijgen.

- Relatief hoge snelheid (12 knopen) om 
dat met levende waar wordt gevaren.

- Relatief veel vermogen (2 x 459 kW 
Mitsubishi diesels) in verband met 
de snelheid, op relatief kleine 
schroeven (Van Voorden, diameter 
95 cm) in verband met de geringe 
diepgang.

- Zo licht mogelijk construeren in ver
band met de diepgang.

• Voldoende zwaar construeren in ver
band met zeegang en geluid en trillin
gen.

- Uiterst wendbaar om het vissen en ver- 
zaaien op de relatief kleine percelen ge- 
makkelijk uit te kunnen voeren.

- Daarnaast moet het schip beschikken 
over alle middelen om de mosselen zo 
efficient mogelijk te behandelen.

Om gewicht te besparen zijn naast een 
lichte, maar effectieve constructie nog 
extra maatregelen getroffen, zoals:
-De gehele achteropbouw, stuurhut, 

achterpiekschot, accommodatievloe- 
ren en onderbouw van de stuurhut zijn 
van aluminium gemaakt.

- De zwevende vloeren in accommodatie 
en stuurhut zijn van een speciale lichte 
constructie.

- Daar waar mogelijk zijn kunststof leidin
gen toegepast (tot diameter 10")

Dit schip is al weer de vierde mossel
kotter op rij die met de zo genaamde 
visarmen is uitgerust. Dit systeem is bij 
Kooiman in eigen beheer ontwikkeld, 
en het zorgt ervoor dat het aangrij
pingspunt van de vislijn ca. 4 meter la
ger ligt dan bij de traditionele methode, 
met als gevolg dat er minder visdraad 
behoeft te worden uitgevierd en weer

ingehaald. Bovendien is de plaats van 
de kor bij een korte vislijn beter bepaald 
dan bij een lange lijn. Bij een geringe 
waterdiepte en een vol perceel (korte 
sleeptijd) is het voordeel het grootst. 
Voorts beschikt het schip over een 
elektro-pneumatisch bediende Padmos 
vislier in het voorschip met 8 trommels,

twee diesel-gedreven K&R waterpom
pen van ieder 1250 m3/uur, twee gene
ratorsets, een roestvaststalen spoelin- 
stallatie en een uitgebreide electrische 
installatie waarbij nagenoeg alles kan 
worden afgelezen en bediend vanuit de 
stuurhut, via een tweetal touch-screen 
schermen.

Diverse opleveringen
In de afgelopen maanden werden verder nog de volgende schepen opgeleverd:

Datum Naam Werf B.nr. Type schip Opdrachtgever Zie ....in SWZ jj-mm/blz.

■07 P42 Damen Gorinchem 549952 Stan Parol 2706 KLPD P41, SWZ 02-08/10

31-08 Caballo de Troya De Hoop Lobith 400 Offshore support Otto Candtes, USA Volgend nummer

-09 Jack James Damen Gorinchem 503909 Stan Tug 1605 J.Butcher & Sons, U.K. 2 x Cat. 3408 a 403 kW; 141BP

1309 Bernadette De Gerlien van Tiem 239 Bi.va.drogelading Particulier 110x11,45; 30091; 1360kW

2009 Nova Kon. Niestem Sander 911 VHC2000 Wijnne & Barends Nora, SWZ 0205/09

2009 Ursula Damen Okean 832 Combi Fr. 10.350 Jorker Ship Man. Opdracht, SWZ 01-08/09

21-09 Greta-C Damen Galatz 823 Combi Fr. 19.000 Cansbrooke Opdracht, SWZ 00-11/09

2809 Condor Gerlien van Tiem 238 Bi.va.drogelading Particulier Castrm, SWZ 0208/08

02-10 RMS Twisteden Volharding 427 River Carrier 2700 Rhein Maas Seeschiffahrt Crescent Rhine, SWZ 0102/19



Reparatie/Verbouwingen
Neftegaz 66

Bij Rotterdam United Dockyard heeft 
het offshore bevoorradingsschip Nefte
gaz 66 een 'upgrading' ondergaan.
In het voorschip werd achter de be
staande dwarsschroef een extra, in
trekbare azimuth thruster geïnstalleerd, 
waardoor de manoeuvreerbaarheid van 
het schip aanzienlijk is verbeterd. De 
thruster werd geleverd door Lips, heeft 
verstelbare bladen, een schroefdiame- 
ter van 1900 mm en een intreklengte 
van 2400 mm. Hij wordt aangedreven 
door een nieuwe Wartsila dieselmotor, ty
pe 6L20 C, van 1150 kW bij 1000 tpm. 
Om ruimte voor de nieuwe installatie te 
maken zijn ter plaatse de bestaande ce- 
menttanks en een overbodig geworden

zoetwatertank verwijderd.
Verdere werkzaamheden waren:
• Het nstaleren van een nieuw, gecentra

liseerd Kongsberg joystick systeem 
voor de geïntegreerde besturing van 
de beide verstebare schroeven, de be
staande en de nieuwe boegthruster en 
de twee roeren.

• Het aanbrengen op het achterdek van 
op afstand bediende towing pins' en 
'shark jaws' om sleepwerkzaamheden 
en ankerbehandeling op doelmatige wif- 
ze uit te kunnen voeren.

•  Het vervangen van compressoren en 
lenswaterreiniger in de machinekamer 
door nieuwe werktuigen.

• Het vervangen van het Halon blus

systeem door een C02-instalatie.
• Het plaatsen ven nieuwe gyro’s, radars 

en Inmarsat commumcabeapparatuur. 
De afmetingen van de Neftegaz 66 zijn: 
L x B x H = 81,3 x 16,3 x 7.2; de diep
gang bedraagt 4.9 m. Het schip is m

Zijaanzicht van de Neftegaz 66.

1990 in Polen gebouwd en is eigendom 
van Lukoi n Kaliningrad. Het wordt ge 
managed door Seaway Heavy Liftmg in 
Zoetermeer, een Jointventure van Luk oil 
en de Stolt Offshore Group.

Rederijnieuws

Vroon bestelt suppliers in China
Bij een Chinese werf heeft Vroon in Bres- De schepen worden uitgerust met een
kens twee offshore bevoorradingssche groot aantal tanks, o.a. voor:
pen besteld met een draagvermogen Fuel oil 500 m3
van 3000 t. Zij moeten in maart resp. Fresh water 500 m3
mei 2004 worden opgeleverd. Drill water/Water ballast 300 m3
De afmetingen worden: Brine 200 m3
Lengte o.a. ‘ 75,00 m. Liquid mud 700 m3
Lengte l.l. 72,40 m. Base oil 100 m3
Breedte mal 17,00 m. Cement 150 m3
Holte 7,50 m. Barites/Bentonite 150 m3
Ontwerpdiepgang 6,00 m. Methanol 200 m3

Diepgang max, 6,50 m. Glycol 50 m3

Op het werkdek van 650 m2 kan onge Lube oil 10 m3
veer 1200 ton lading worden vervoerd. Hydraulic oil 10 m3
Twee Wartsila dieselmotoren, type Foam 10 m3
6R32, van ieder 2450 kW bij 750 tpm, Dispersant "J 10 m3

leveren een snelheid van 13,5 kn.

Zijaanzicht van de nieuwe
suppliers voor Vroon.

/ J

W ïron 5  SCH  22 en W iron 6
Jaczon Rederij en Haringhandel in Sche- 
veningen heeft onlangs twee nieuwe 
diepvrieshektrawlers in gebruik geno
men. De Wiron 5 SCH 22 en Wiron 6 
SCH 23 zijn gebouwd door Constniccio- 
nes Navales P. Freire in Vtgo, Span|e, en 
arriveerden op 20 juli resp. 31 augustus 
voor de eerste keer in de thuishaven.
Het ontwerp betreft een vergrote en ge
moderniseerde versie van de Wiron 1 en 
2 (zie SWZ 12-1995, blz. 21 e.v.1, die in
middels naar Engeland zijn verkocht. 
Evenals de vonge schepen zijn de nieu
we trawlers o.a. bestemd om in span te 
vissen en zij zijn daarom als eikaars spie
gelbeeld gebouwd.
De voornaamste gegevens zijn;
Lengte o.a. 55,64 m.
Lengte II. 49,45 m.
Breedte mal ll,60m .
Holte bovendek 7,90 m.
Holte tussendek 5,20 rr.
Diepgang 5,20 m.
Gross tonnage 1227.

De hoofdmotor is een Wartsila die
sel, type 6L32, van 2769 kW bij 750 
tpm. Deze geeft het schip een vrijva- 
rende, beladen snelheid van 13,1 kn. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een asgenerator van 1200 kW, 
twee hulpsets en een noodset.
De hulpsets bestaan ieder uit een 
Deutz dieselmotor, type TBD 616 V12, 
en een Leroy Somer generator van 
767 kVA bij 1800 tpm.
De noodset bestaat uit een Deutz die
selmotor, type BF 6M 1015, en een Le
roy Somer generator van 200 kVA t*| 
1800 tpm.

SCH  23
De 600 kW elektnsch aangedreven Ups 
boegschroef, type CT125H, heeft een dia
meter van 1250 mm, vier verstebare bla
den en wordt van de brug al bediend.

Ridderinkhof leverde voor efc scNp v|f te
ren:
• Devister met zes trommels: twee voor 

de visdraden, twee jumpertrommels,. 
een nettenrol voor 13 m3 net en een

touwtrommel, t*e o.a, bij het sparwssen 
wordt gebruikt.

• Een nettenrol, eveneens voor 13 m1 net.
• Een kaapstander, 11 bij 10 m.mm.
• Een koptouwker op het voorschip.
• De ankerlier.
De vister wordt aangedreven door een 
270 kW elektromotor, de overige werktuï 
gen hebben hydraulische aandrijving, waar
voor Ridderinkhof twee pompsets leverde. 
Voor de vangstverwerkng heeft eli schip 
zes RSWtanks, diverse transport-, opvoer
en sorteerbanden, zes RSW-buffertanks en 
etf platenvnezers, alsmede verpakkngsin- 
stallafes.
In het vnesrum kunnen 21.000 pakken vis 
op pallets worden gestuwd,
De door Grenco geleverde koel- en vnesirv 
stalaties zijn vergefcfkbaar met die van de 
Wron 1 e i 2; alleen is nu ammoniak als 
koelmiddel gebruikt. De vnescapaciteit is 
77 t/dag en 15t/dag in de vriestunnel, 
die alleen in het haringseizoen wordt 
gebruikt.
De schepen zijn van urtgebreide visopspo- 
rings-, nautische en communicabe-appara- 
tuur voorzien.

Bais Maritiem n Umuiden beirtddelde bij 
het contract.



Voortstuwing dr. Adriaan Temmink

Toepassing van een tipplaatschroef 
en brandstofbesparing
Een van de vele, maar wellicht meest intrigerende, onderwerpen welke door stu
denten van de Hogeschool Zeeland gedurende het afgelopen studiejaar binnen 
het kader van het project Sustainable Short Sea Shipping werden bestudeerd 
heeft te maken met het realiseren van een substantiële brandstofbesparing en 
daaruit voortvloeiend een rendementsverbetering van de voortstuwingsinstallatie.

M
enig reder zal zich afvragen 
op welke wijze de exploita
tie van zijn schip zo gewij
zigd kan worden dat een 
vermindering van de exploi
tatiekosten gerealiseerd 

kan worden zonder dat daarbij de betrouw
baarheid van het geheel in gevaar wordt ge
bracht. Door bijvoorbeeld met een hogere 
snelheid te kunnen varen kan gemakkelijker 
aan een contractuele verplichting worden vol
daan of indien een bepaalde reis met een ge
ringer brandstofverbruik kan worden afge
legd, dan zal het duidelijk zijn dat iedere reder 
voor zulk een onderwerp tijd zal vrijmaken.

Een groep studenten van de Hogeschool Zee
land, afdeling Maritiem Instituut "De Ruyter" 
heeft zich de afgelopen zes maanden gebo
gen over de vraag of door middel van het aan
brengen van tipplaten op de schroefbladen 
één of liefst beide eerder genoemde doelstel
lingen konden worden gerealiseerd.

De toepassing van het aanbrengen van tippla
ten op de bladen van de schroef is overigens 
afkomstig uit de luchtvaart. Op de uiteinden 
van de vleugels plaatst men ook wel verticale 
platen welke het optreden van wervelingen 
aan de tip van de vleugel sterk reduceren. Het 
aanbrengen van een soortgelijke constructie 
op de uiteinden van de bladen van de schroef 
heeft een vergelijkbare reactie tot gevolg. Een 
dergelijke vermindering kan overigens ook 
worden verkregen door de schroef in een zo
genaamde tunnel of ook wel straalbuis te la
ten draaien. Men moet dan wel de vergroting 
van de scheepsweerstand voor lief nemen. 
De opgelaste tipplaten functioneren dan als 
een met de schroef meedraaiende straalbuis. 
Het door de schroef weggeworpen schroef- 
water zal aanmerkelijk minder wervelen. De 
entropietoename in het water blijft hierdoor 
beperkt en aldus zal een groter deel van het 
voortstuwingsvermogen dan ook daadwerke
lijk in scheepssnelheid worden omgezet. Het 
voortstuwingsrendement neemt dus toe.

In het beginstadium van het project waren ui
teraard deze soms nogal breedsprakige uit
spraken ook bij de studenten bekend. Het 
overgaan tot oplassen van de bladen lijkt 
daarmee een open deur en het is eigenlijk op
merkelijk dat zo weinig schepen varen met 
een dergelijke voortstuwer.
Het oplassen van een bestaande schroef 
vergt het afnemen van de schroef, het ver
voer naar de werkplaats, de feitelijke werk
zaamheden, het controleren, het vervoer 
weer terug naar het schip en het opbrengen 
van de aangepaste schroef. Gesteld dat een 
dergelijk "avontuur” in het geheel geen voor
deel op blijkt te leveren of zelfs eerder nade
len blijkt te hebben dan de vooronderstelde 
voordelen? Hoe dan verder?
Dit zijn natuurlijk de vragen die elke reder of 
verantwoordelijke vertegenwoordiger daar
van zich stelt nadat deze eerder kennis nam 
van de genoemde loftrompet stekende breed- 
spraken.

Maritiem Risico Innovatie Fonds 
De bewijsvoering welke kan worden benut om 
aan te tonen dat door toepassing van een der
gelijke constructie het rendement van de 
voortstuwer ook daadwerkelijk verbetert, kan 
onder meer worden gevonden in het demon
streren van het gelijk. Zulks vergt dan overi
gens wel de beschikking over een schip en 
daarmee dus een nieuwsgierige reder die bo
vendien ook wel eens een gokje durft te wa
gen. Al snel bleek dat dergelijke reders zich 
zeer sporadisch laten aantreffen. Door de 
KVNR, die de grote initiator achter het project 
is, werd in deze ontwikkeling voorzien. Mede 
dankzij hun inzet is het Maritiem Risico Innova
tie Fonds ontstaan.
De werkwijze van dit fonds is als volgt. Door 
het deelprojectteam DSSS (Duurzame Short 
Sea Shipping) wordt namens de reder een de- 
monstratievoorstel, voorzien van offertes en 
te verwachten resultaten, bij het fonds inge
diend. Het bedrijf hetwelk bereid gevonden 
wordt om de ombouw of aanpassing uit te 
voeren ziet het commerciële belang van een

geslaagde demonstratie in en brengt dit tot 
uitdrukking in de betreffende offerte. Daar
naast is er steeds een calculatie gemaakt wel
ke de gevolgen zullen zijn van een mislukt pro
ject; welke is dan de financiële consequentie? 
Het fonds nu beschikt over een aantal experts 
die het voorstel inhoudelijk beoordelen. Zij ad
viseren het bestuur van het fonds dat daarna 
beslist of het voorstel in aanmerking komt 
voor ondersteuning vanuit het fonds. De 
kosten voor ombouw en testbegeleiding zijn 
dan afgedekt en er wordt zelfs geld gereser
veerd voor dekking van een eventuele financi
ële strop.
Alvorens wordt overgegaan tot het uitvoeren 
van de betreffende innovatie wordt eerst de 
uitgangssituatie eenduidig in een zogenaam 
de nulmeting vastgelegd. Daarna worden be
vindingen opnieuw gemeten en met de nulme
ting vergeleken. De resultaten worden in een 
eindrapport aan het fonds uitgebracht. Het 
comité van experts beoordeelt of de innovatie 
een succes mag heten dan wel bestempeld 
moet worden als een mislukking. Doorslagge
vend is het feit of de reder de innovatie wil be
houden dan wel met goede redenen omkleed, 
ongedaan wil maken. Is het laatste aan de or
de dan wordt het schip op kosten van het 
fonds in de oorspronkelijke staat terugge
bracht. De onderzoeksresultaten blijven be
perkt tot de participanten en dienen daarna 
als basis voor verdere studie.
Indien de innovatie echter een succes blijkt te 
zijn, wordt de reservering voor schadevergoe
ding bij mislukken beëindigd en komt het be
drag weer beschikbaar om te dienen voor an
dere demonstratieprojecten. De betrokken 
redenj vergoedt per direct aan het fonds 75% 
van de gemaakte kosten voor het ombouwen, 
inclusief de kosten gemaakt gedurende de 
testperiode. De resterende 25% ontvangt de 
reder dan bij wijze van compensatie voor het 
beschikbaar stellen van zijn vaartuig, zijn 
medewerking, geïnvesteerde tijd en moeite. 
Van de maritieme toeleverancier wordt een 
vergoeding van een zeker percentage ge 
vraagd over de factuurbedragen van de eer
ste serie ombouwgevallen. Zulks wordt ui
teraard met de betrokken toeleverancier van 
te voren en schriftelijk overeengekomen. Op 
deze wijze groeit het bedrag waarover het 
fonds de beschikking heeft.



De ombouw van de schroef van 
de Regulus
Via de KVNR werd in februari contact gelegd 
tussen de projectgroep en Redenj Schot. De
ze rederij is eigenaar van de Regulus, een 
3500 tonner en voorzien van een vaste 
schroef. Het schip is in Kampen bij scheeps
werf Peters gebouwd en is ondergebracht bij 
Bureau Veritas. Het schip zou in april in dok 
gaan en tijdens die periode zouden tevens de 
tipplaten worden aangebracht. De duur van 
de proef werd vastgesteld op één jaar. De 
schroef is van Ups en zou door Euroschroef 
worden aangepast. Om vastte kunnen stellen 
of het rendement zou toenemen moest aller
eerst de zogenaamde nulmeting worden uit
gevoerd. Tijdens deze meting werd nauwkeu
rig vastgesteld welke het brandstofverbruik 
was en wel onder gevarieerde omstandigheden. 
Daarnaast werden op diverse plaatsen het aan
tal decibellen en de trillingen gemeten. Dit alles 
onder diverse belastingsituaties en onder vast
legging van de beladingstoestand van het schip.

Uitgangspunt van de reder hierbij was dat de 
Regulus na ombouw een iets grotere vaart 
kon lopen, er een brandstofbesparing van 5 
tot 8% zou kunnen worden gerealiseerd, trillin
gen en geluidsproductie met zouden toene
men en er in het klasserapport zou komen te 
staan dat de aangepaste schroef geschikt 
voor de ijsvaart zou zijn.

De brandstofmetingen werden uitgevoerd 
door de bemanning terwijl de geiuidsmetingen 
en de trillingsmetingen door de projectgroep 
zelf werden uitgevoerd. Een van de studenten 
reisde af naar het schip, bepakt en bezakt met 
adequate meetapparatuur en terdege instruc
tie die bereidwillig ter beschikking was gesteld 
tegen vriendelijke kosten door het bureau van 
Capellen Consultancy. Zij beloofden met de 
studenten de resultaten van de nulmeting en 
de resultaten van de meting die genomen wor
den moest na de ombouw, gezamenlijk te ana
lyseren en te becommentariëren.

Tijdens de dokperiode werd de schroef van de 
Regulus verwijderd en vervoerd naar Euro
schroef. Iedereen was zich bewust van het feit 
dat een bestaande schroef zou worden omge
bouwd en derhalve nimmer een ideale situatie 
kon worden bereikt als wanneer er een nieuwe 
schroef, voorzien van tipplaten, exclusief voor 
de Regulus zou worden ontworpen. In dat laat
ste geval spreekt men wel van een rendements- 
verbetenng tot 15%. In het geval van ombouw 
mag gerekend worden op een verbetering van 
5%. Daarnaast kan gerekend worden op een 
verminderd tnlkngsgedrag ten gevolge van de 
werveüngreducerende werking, betere manoeuv
reer eigenschappen van het schip, een sub
stantiële brandstofbesparing, een verhoogde

stuwkracht en daardoor dus een hogere 
scheepssnefieid bij een zelfde brandstofver
bruik. Voorts mocht gerekend worden op bete
re eigenschappen van het schp bij achterurt va
ren, een vergrotrg van de acceteratiesneiheid 
en een vermindering van de eventuele schade 
bij aanvaring van de schroef.

Tijdens de ombouw van de schroef werden 
de studenten, maar ook alle andere belang
stellenden, van dag tot dag op de hoogte ge
houden van de werkzaamheden. Euroschroef 
maakte dagelijks een aantal foto's van de 
staat waarin het ombouwproces zich be
vond. Deze foto's werden via het internet 
(www.duurzaamschip.nl) aan alle belang
hebbenden en geïnteresseerden gestuurd. 
Bovendien bezocht de projectgroep Euro
schroef en maakte dus van heel dichtbij een 
deel van het ombouwproces mee.

Voorlopig resultaat 
Intussen vaart de Regulus met de omgebouw
de schroef alweer een aantal maanden. De

éemneting heeft intussen plaats gevonden en 
hieruit blijkt zonder meer een vermindering 
van trillingen en geproduceerd geluid. Boven
dien wijzen metingen van de scheepsbeman
ning uit dat het brandstofverbruik is afgeno
men met ongeveer 8% en dat het schip over 
een grotere maximum snelheid beschikt. Be
dacht dient echter te worden dat tijdens de 
laatste dokbeurt van het schip niet alleen de 
schroef werd aangepast, maar ook het bui
tenboord schip werd gereinigd en het voort- 
stuwingswerktuig is overhaald. Om die reden 
zal dan ook nog een derde meting plaats vin
den in februari 2003. Ook deze meting zal 
met behulp van dezelfde apparatuur, onder 
dezelfde omstandigheden en door dezelfde 
persoon worden uitgevoerd. De betrokken 
student is intussen geslaagd, vaart, maar zal 
in zijn eerst komende verlof toch nog de laat
ste puntjes op het geslaagde project zetten.

Dr. Adriaan Temmink is docent aan het 
Mariteim Instituut ‘De Ruyter" van Hogeschool 
Zeeland
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Scheepsbouw Peter van der Spoel

Metamorfose Bulkcarrier Trinec
Een grote scheepswerf had een grote reparatieklus voor de boeg. Onder leiding 
van het Centrum voor Onderzoek en Technisch advies B.V. (kortweg COT) te 
Haarlem is een “oude” bulkcarrier volledig opnieuw geconserveerd en omge
bouwd tot een drijvende overslagplaats voor goederen.

Algemeen
Het schip is voor hedendaagse begrippen een 
kleine bulkcarrier te noemen met een draag
vermogen van 33.000 ton. Het schip is in 
1975 gebouwd bij de Stocznia Szczecmka im 
A Warskiego te Szczecin (het vroegere Stettin 
te Polen) voor de Tsjechische staatsrederij. 
Het schip werd aangedreven door een 6 cilin
der Sulzer diesel van 12000 bhp die zorgde 
voor een maximale snelheid van 15 mijl per 
uur. Na 27 jaar trouwe dienst werd het schip 
uit de vaart genomen. Het was de opzet het 
schip te slopen.
Een overslagbedrijf zag de oude Tnnec wel 
zitten als een drijvende opslagplaats voor 
bulkgoederen. Na diverse gesprekken met de 
betrokken instanties is een ligplaats overeen
gekomen voor een periode van 20 jaar. De 
voorbereiding voor het ombouwen zijn gestart 
in februan 2001 en de daadwerkelijk uitvoe
ring werd uitgevoerd in april van hetzelfde jaar.

De bulkcarrier komt uiteindelijk eind maart bij 
de werf aan de kade. Voor de gehele klus 
moesten nog enkele miljoenen gespendeerd 
worden voor het uiteindelijk resultaat werd be
haald. Hierbij zijn bijvoorbeeld alle obstakels 
van vrijwel alle dekken verwilderd, is de 
schroef verwijderd en zijn de machinekamer 
alsmede de accommodatieruimtes dicht ge
last. Enkele leuke aandenken zoals stuurwiel, 
kompas, oude zeekaarten, koperen bel etc 
etc. waren al snel verwijderd door, zeg maar, 
zogenoemde souvenirjagers.

Uitvoering
De grootste klus was het gehele schip te 
voorzien van een beschermsysteem. Het ou
de oorspronkelijke verfsysteem zou niet di
rect de schoonheidsprijs in de wacht slepen 
door behoorlijke achterstallig onderhoud. Me 
de met de wetenschap dat een periode van 
20 jaar overbrugd moet worden, is bestoten 
alle oude verflagen aan de buitenzijde, behou
dens het dekhuis, te verwijderen door middel 
van stralen. Voor het verwijderen van de cor- 
rosieplekken en het oude verfsysteem is voor 
vlakke delen zoals zijvlakken, platte bodem 
en loopdekken gestraald met verschillende 
maar met dezelfde principe hypermoderne 
automatische voortbewogen stofvrijstraal 
unit. De te behandelen oppervlakken worden 
onder hoge druk schoongespoten waarbij de 
algenaangroei en, zoveel als mogelijk, chlori
den worden verwijderd. Overeenkomstig de 
norm ISO 8501:1 wordt moeiteloos en in een 
snel tempo de minimale reinheidsgraad van 
Sa2 gehaald.

Overeenkomstig het door de verfleverancier 
voorgeschreven conserveringsysteem en na 
een inspectie naar de voorbehandeling, uitge
voerd door de verfleverancier en een verfin- 
specteur van een onafhankelijk inspectiebu
reau, het COT, werd de eerste verflaag 
aangebracht. Na keunng van de eerste ge
droogde en uitgeharde verflaag werd de 
tweede en vervolgens de derde verflaag aan
gebracht conform de specificatie. Delen waar

de stofvnjstraakjnit niet kon komen, zoals 
ronde vlakken (boeg en achterzijde) en loop
dekken waarop veel obstakels aanwezig zijn 
werden pneumatisch (handmatig) gestraald 
met het zogenoemde éénmalig grit. Overeen
komstig de norm ISO 8501:1 wordt hierbij 
moeiteloos reinheidsgraad van Sal gehaald. 
Ook deze delen worden na goedkeuring voor
zien van het voorgeschreven verfsysteem.

Haalbaarheid
De gehele klus heeft grotendeels plaatsge
vonden in een tijdsbestek van 16 (droog-) dok- 
dagen. In dit tijdsbestek is ongeveer 25.000 
liter verf geappliceerd met behulp van een air- 
less en op de moeilijk bereikbare plaatsen is 
met behulp van kwasten en rollers de verf 
aangebracht. Deze toepassing kan goed toe
gepast worden op de vlakke delen bij het "nor
male" knip en scheerwerk tijdens de onder
houdsbeurt van een vrachtschip. Indien 
voldoende equipement kan de tijdsfactor voor 
de rederijen doorslaggevend zijn om op deze 
wijze de boten te onderhouden. Wel is het van 
belang meerdere straaltechnieken verder uit 
te werken en te bestuderen (haalbaarheid stu
die, kosten/baten analyse en kwaliteitsonder
zoek).

Omstandigheden
Nog even terugkomend op de schilderwerk- 
zaamheden blijkt dat de weergoden met goed 
waren gezind. Opnieuw is een record gebro
ken maar hiermee bedoelen we niet het WK 
sportgebeuren maar de regen en aangezien 
regen en het aanbrengen van een verf
systeem nou eenmaal niet te combineren zijn, 
heeft dit voor de nodige stagnatie gezorgd. 
Het droogdok is gehuurd voor enkele duizen
den euro's per dag en om toch de klus gro-



tendeels te klaren is improviseren noodzake
lijk gebleken. Hierbij zijn onder andere zeilen 
gespannen en vele uren in de nacht doorge
werkt. Ondanks de vele overwerkuren moe
ten een aantal kleine delen nog voorzien wor
den van alle voorgeschreven verven. Als 
uiteindelijk onafhankelijke keunngsinstantie 
heeft het COT, die vrijwel dagelijks het werk 
volgde in opdracht van de eigenaar, het over- 
slagschip dus niet voor de volle 100% opgele
verd. Hetgeen wat wel is uitgevoerd, is accep
tabel en voor akkoord bevonden. Een 
restpuntenlijst is opgesteld en enig naloop- 
werk moet ingepland worden, uiteraard mits 
de weergoden dit toelaten.

Onderhoudskosten
In totaal is ca. 8000 m2 handmatig gestraald 
in een tijdbestek van 675 uren waarbij ca. 
400 ton verontreinigd grit op een milieu min
der belastend manier vernietigd moest wor
den. Met behulp van de stofvnjstraal unit is in 
een tijdsbestek van ca. 450 uur ca. 15.000 
m2 gestraald en hierbij is ca. 53 ton op een 
milieu verantwoorde wijze afgevoerd. Wat be
treft de tijdsduur is een factor ±3 sneller ten 
opzichte van stralen door middel pneuma
tisch droogstralen met een éénmalig grit. Ge
zien de snelheid van het stralen en uiteindelijk

aanzienlijk minder afgevoerde tonnage zifn de 
voordelen makkelijk te berekenen.
De afvoer kosten van “normaal" vervuild grit- 
afval bedraagt in Nederland ca. €  165,= per 
ton. Al met al een behoorlijke besparing voor 
zowel het milieu als manuren. Naar aanleiding 
deze praktische ervaring kunnen we de navol
gende globale berekening maken:

Pneumatisch stralen
•  675 straaluren voor 8000 m2 =

ca. l l,8 5 m 2 per uur.
• Uurloon €  40,- voor 11,851x1̂ =

e s .s s p /m 2

Mobiel werp stralen
• 450 straaluren voor 15.000m2=

ca. 33,3 m2 per uur.
• Uurloon €40,- voor 33,3 m2 =

€  1,20 p/m2

Per uit te voren conservenngsklus kunnen de 
kosten aanzienlijk worden beïnvloed door loca
tie (binnen- of buitenland) van de uitvoering, tech
nische mogelijkheden ter plaatse, bereikbaar
heid van de te behandelen onderdelen en 
specifieke eisen van de opdrachtgever. Zoals 
aangegeven kunnen de kosten dus sterk fluctu
eren ten opzichte van bovenstaande bereke-

nrg. Ten a*e Hden dent per te behandelen ob
ject waar dan ook uitgevoerd, een kostencalcu- 
labe gemaakt te worden om technisch te beoor
delen of andere goedkopere erv/of sneiere 
technieken mogelijk z ji zonder drect de levens- 
duurverwachtng van het verfsysteem nadekg te 
benvloeden.

Betreffende het gritafval komen we op de navol
gende globale kostenopgave:
Pneumatisch stralen 8000 m2
ca. 400 ton gritafval x €  165,-= €66.000,-
Mobtel werpstralen 15.000 m2
ca. 53 ton gritafval x €  165,- = €  8.750,-

Hoewel dit een relatief klere uitvoering is ge
weest bli|kt wel dat het voor grote schepen 
voor soortgelijke conservemgsopdrachten het 
de moeite waard loont vooraf een kostenra
ming op te stellen: weke kosten bespaard kun
nen worden en de tijdsduur is over het alge
meen een belangnjke factor. Het COT kan voor 
u, meestal met specifieke eisen, een kosten cal
culatie opstellen.

Peter van der Spoel is werkzaam bij de afdeling me
taalbewerking van COT BV, Haarlem

Als u v a n d a a g  v o o r  1 6 .0 0  u u r b e lt, 
h e b t u h e m  m o rg e n  in  hu is : o n ze  u i t 
g e b re id e  c a ta lo g u s . Een o v e rz ic h te lijk  
b o e kw e rk  van  36 p a g ina 's  w a a r in  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 k u n n e n  
m eesta l u it  v o o rra a d  leveren.

GIZOM
A a n  de le id in g  In  a lu m in iu m .
Tel. (OS98) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.
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Raytheon Marine GmbH
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KNMI Kees Dekker

N ieuwe indeling berichtgeving  
KN M I
Met ingang van maandag 24 juni is het KNMI van start gegaan met de al aange- 
kondigde nieuwe districtsindeling voor de wind- en stormwaarschuwingsdienst 
(WSWD). Deze wijziging is vooral van belang voor de Scheepvaart in de Neder
landse kustwateren. Bij deze indeling wordt onderscheid gemaakt tussen de kust
wateren, districten die helemaal op de Noordzee liggen, en de z.g. ruime binnen
wateren. Met deze nieuwe indeling kan de scheepvaart nauwkeuriger worden 
gewaarschuwd en kunnen vooral de verschillen in wind op de Noordzee en op de 
binnenwateren beter worden aangegeven. Deze nieuwe indeling wordt ook ge
bruikt in de z.g. marifoonverwachting voor de Nederlandse kustwateren en de rui
me binnenwateren.

De indeling ziet er nu als volgt uit: 

Kustwateren
Dit zijn de districten die geheel op de Noord
zee liggen. Van zuid naar noord zijn dit: 
Vlissingen:
Het huidige district zonder de Zeeuwse wate
ren, maar inclusief de rede van Vlissingen tot 
en met de Sloehaven (dus alleen het Noord- 
zeegedeelte).
Hoek van Holland:
Het huidige district, maar zonder de Nieuwe 
Waterweg, het Hollands Diep, het Haringvliet 
en de havengebieden van Rotterdam, Euro
poort, Rotterdam, de Maasvlakte en 
Dordrecht (dus alleen het Noordzeegedeelte). 
Umuiden:
Het huidige district zonder het Noordzeeka- 
naal en het Amsterdams havengebied (dus al
leen het Noordzeegedeelte).
Texel:
Het huidige district zonder de Waddenzee, 
maar met de zeegaten het Marsdiep, het Eier- 
landse gat en het Zeegat van Terschelling. 
Rottum:
Het huidige district zonder de Waddenzee, de 
Eems en de Doliard, maar met de zeegaten 
tussen de eilanden.

Ruime binnenwateren
Zierikzee:
Dit district omvat Zeeuwse- en Zuidhollandse 
wateren als: De Westerschelde vanaf de rede 
van Vlissingen, de Oosterschelde, de Grevefin- 
gen, het Veerse Meer, het Haringvliet en het 
Hollands Diep tot aan de Moerdijkbruggen, 
alsmede de verbmdingsvaarwegen daartussen. 
Marken:
Dit district omvat het Markermeer zonder de 
randmeren.

Usselmeer:
Dit district omvat het Usselmeer zonder de 
randmeren.
Harlingen:
Dit district omvat het westelijk gedeelte van 
de Waddenzee, zonder de zeegaten tussen 
de eilanden, in het oosten begrensd door een 
lijn lopend van paal 20 op Terschelling via het 
Terschellinger wad, over het wantij haaks op 
de Friese kust.
Delfzijl:
Dit district omvat het oostelijk gedeelte van

de Waddenzee, zonder de zeegaten tussen 
de eilanden, maar met de Eems en de Dol
iard, in het westen begrensd door bovenge
noemde lijn.

De waarschuwingen en de verwachtingen 
worden via het Kustwachtcentrum in Den Hel
der en de diverse verkeersposten langs de 
Nederlandse kust uitgezonden.
De waarschuwingen zijn ook te vinden op 
Teletekst, pagina 710 en op het KNMI internet 
(www.knmi.nl)

NAVTEX
Tegelijk met de start van de nieuwe districten 
voor de WSWD is gestart met een algemene 
verwachting voor het Nederlands Continentaal 
Plat (NCP) uitgezonden via NAVTEX. (518 kHz) 
Dit bericht is op verzoek van en in nauwe 
samenwerking met het Kustwachtcentrum 
ontwikkeld.
Uit opmerkingen van zeevaardenden is geble
ken dat vooral aan een dergelijk bericht grote 
behoefte bestaat.

D is tr ic ts in d e lin g  N ederlandse  kus tw a te ren
r  r r  r  r

http://www.knmi.nl


Het NAVTEX bencht bestaat uit de 4 Noord- 
zeedistricten die in het NCR liggen.
Het bericht wordt om 02:30 en 14:30 LfTC via 
de NAVTEX uitgezonden en vult hierdoor het 
gat op tussen de twee scheepsweerberichten 
voor de hele Noordzee die door het KNMI wor
den gemaakt en die om 09:40 en 21:40 door 
het Kustwachtcentrum worden uitgezonden. 
Voor de zuidelijke Noordzee is nu 4 maal 
daags een verwachting beschikbaar.
De inhoud van het bericht bestaat uit de eventu
eel uitstaande waarschuwing voor deze distric
ten (vanaf 7 Bft), een korte beschnjving van de 
weersituatie, en een verwachting voor wind, 
zicht, weer en golven. Dit laatste element is 
nieuw. De combinatie van een wind- EN golfver- 
wachting in één verwachting geeft een goed 
beeld van de te verwachte toestand van het 
zeeoppervlak.
Het bericht is opgesteld in de Engelse taal en 
heeft een geldigheidsduur van 24 uur (2 perio
den van 12 uur).

Voorbeeld NA\TEX-bericht

THERE ARE NO WARNINGS 
SYNOPSIS AT 00.00 UTC 
LOW, 1001, OVER SOUTHERN DENMARK IS 
MOVING EAST. ATLANTIC RIDGE IS EXPEC
TED OVER BRITISH ISLES LATER TODAY. 
BETWEEN THESE SYSTEMS A NORTHWES
TERLY FLOW IS ADVECTING POLAR AJR.

WEATHER FORECAST TILL WEDNESDAY 15.00 
UTC

THAMES
NORTHWEST 45. RISK SHOWER. GOOD, IN 
SHOWERS RISK MODERATE. WAVE
HEIGHT AROUND 1,5 DECREASING 1-1,5 

HUMBER
NORTHWEST 56 DECREASING 4-5. RISK 
SHOWER. GOOD, IN SHOWERS RISK MODE
RATE. WAVEHEIGHT AROUND 1,5 

GERMAN BIGHT 
NORTHWEST 56, SMALL RISK 7. RISK SHO 
WER. GOOD, IN SHOWERS RISK MODERATE. 
WAVEHEIGHT 1,52 INCREASING AROUND 2 

DOGGER

NORTHWEST 56. RISK SHOWER. GOOD, IM 
SHOWERS RISK MODERATE. WAVE
HEIGHT AROUND 1,5 NCREASMG 1.5-2

OUTLOOK TLL THURSDAY 03.00 UTC

THAMES
WEST TO NORTHWEST 4-5 DECREASWG 3- 
4. RISK SHOWER. GOOD, IM SHOWERS RISK 
MODERATE. WAVEHEIGHT 1-1,5 

HUMBER 
WEST TO NORTHWEST 4-5. RISK 
SHOWER. GOOD, M SHOWERS RISK MODE
RATE. WAVEHEIGHT AROUND 1,5 

GERMAN KGHT 
WEST TO NORTHWEST 56, SMALL RISK 7 
AT FIRST. RISK SHOWER. GOOD, IN 
SHOWERS RISK MODERATE. WAVE
HEIGHT AROUND 2 DECREASWG 1,5-2 

DOGGER 
WEST TO NORTHWEST 46. RISK 
SHOWER. GOOD, IN SHOWERS RISK MODE
RATE. WAVEHEIGHT 1,5-2 DECREASING 
AROUND 1,5

NNNN

JNlavylte bv_ Representative for:
Rivium Oostlaan 31 
2909 LL Capelle a/d IJssel 
The Netherlands

Tel: +31 10 4471222 
Fax: +31 10 4470760 
E-mail: info@navylle.nf
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MARK VAN SCHAICK MARINE SERVICES

Mark van Schaick Marine Services is a 
relatively new company, based in Schie
dam, specialising in crankshaft repair, re
pair of engine and industrial parts, Knebo- 
ring, connectingrod repair, wtirtemelal 
bearing repair, manufacturing of new he
arings, technical consultancy, and mari
ne and industrial spare parts.

The company has capacity at its work
shop for grinding crankshafts up to  6 m 
long on a lathe built by Naxos Union. As a 
result of a cooperation with Mitchell 
Shackleton in the UK, crankshafts up to 
12 m long can be repaired. Every possi
ble kind of crankshaft can be checked, 
ground, polished, straightened, hard 
chrome-plated and hard chrome ground. 
At client request, the company will under 
go inspection by certification and classifi
cation societies.

Repairs can also be carried out on turbi
ne parts, engine blocks, connecting rods 
and pistons. Linebonng the mambearmg- 
pockets of engine- or compressorblocks 
can be carried out in our specialised 
workshop or on your site or ship, any
where on the world

The company, whose staff collectively 
represent many years ot experience and 
breadth of knowledge, prides itself on of
fering its customers reliability and know
how. Replacing a part is always expensi
ve and not always necessary - the 
possibilities of repar wil ahvays be tho
roughly investigated and the client given the 
best advice for the most effective solution. 
How to avoid serious crankshaft damage 
As maintenance is becoming ever more 
important with high output diesel engin
es, especially when it comes to cranks

haft failure, the company offers the follo
wing advice to potential clients.

In the past, the material used for a 
crankshaft was, for example CK40, 
which after a bearing failure and overhea
ting does not show extreme cracking or 
increase in hardness. This meant that 
such shafts could be ground undersize 
and re-used without any restriction.

Today, engines have high tensile steel 
crankshafts with non-hardened or har
dened running surfaces; after a bea
ring failure and overheating most of 
these shafts are beyond repair.
The non-surface-hardened shafts react 
on an overheated bearing with very 
hard spots up to Brined 600 (about Bri- 
nell 300 is allowed), bending and often 
severe cracks. The available undersi
zes are normally not enough to salvage 
the shaft.

Surface-hardened shafts on the other 
hand lose their hardness when a bea
ring gets overheated and will often 
crack as well. This is also a reason for 
rejection because the hardness is total
ly gone in particular locations and will 
not come back when the shaft is 
ground undersize.

Rejection of the shaft can be avoided 
by keeping an eye on the following 
points:
• keep the oil in good condition, take 
samples and have them examined.

•  check the big ends of the connecting 
rods and repair them if ovality exceeds 
the limit.
• check the ovalrty of the crank pins and 
the wearstep between the webs. If there 
is a senous wearstep between the crank 
webs do not fit new bearings without re 
moving it.
• check the torque of the connecting rod 
bolts and main bearing cap bolts. Use a 
calibrated torquewrench.
• renew bearings according to maker’s 
specifications.
• renew connecting rod bolts according 
to maker’s specifications.
• make sure that the engine has no mis
alignment.
» check vibration damper according to 
maker’s specifications.

By following the above, only normal wear 
should be expected after years of good 
running. When the shaft has only normal 
wear, undersize grinding is possible and 
the engine can run after this without any 
restrictions with 100 percent output.

For information:
MARK VAN SCHAICK MARINE SERVICES 
Office and workshop:
(Slieuwe Waterwegstraat 7,
3115 HE Schiedam 
Harbourno. 535 (Port of Rotterdam) 
Telephone +31 (0)10 409 05 99 
Telefax+31 (0)10 40905 90 
email: markvanschaick@planet.nl

Electric fence  protects ship crew

As an answer to the increase in armed 
robberies and piracy attacks on ships, 
Secure-Marine introduces the Secure 
Ship - Ship Protection System. This 
system is designed to detect intrusion 
attempts, prevent piracy attacks and 
to prevent stowaways to enter the 
vessel. It consists of a 'collapsible' 
electrifying fence which is placed all 
around the vessel and which can be

used either for detection purposes on
ly or for detection and boarding pre
vention.

The system can be divided in 2 up to 
8 detection zones, both port and star
board. This creates the possibility to 
deactivate one side, e.g. when along
side. Via a control system the vessel 
is protected in three ways:

•  Detection of a boarding attempt and 
warning the crew;
• Scaring away intruders by activating 
floodlights and sirens; and
• Preventing intrusion via a electrify
ing system that produces a norvlethal 
voltage of 9000 Volts.

Besides 9000 Volts, the system can 
also operate in 12 Volt detection mo

de. Environmental influences and salt
water waves do not effect the effecti
veness of the system.

Information:
Secure-Marine BV 
T: +31 (0)10 4134915 
W: www.secure-marine.com

mailto:markvanschaick@planet.nl
http://www.secure-marine.com


Driefasen draaistroommotoren Imrtatiehijsklemmen op de markt

Recent heeft Elsto Aandnjftechniek, ge
specialiseerd in het ontwikkelen, produ
ceren en verkopen van elektrische en 
mechanische aandnjf- en bestunngssys- 
temen en -componenten, haar pakket 
driefasen draaistroommotoren utge- 
breid met de AM-serie van het onlangs 
verworven merk AEG. De motorvermo
gens vaneren van 0,09 tot 450 kW, 
waarbij de lEC-normmotoren uit deze se
rie hoog rendementsmotoren zijn vol
gens efficiencyklasse 1 en 2.

Standaard worden alle modellen uitge
voerd met groefkogellagers. De waaiers 
van de motoren zijn gemaakt van hoog
waardig kunststof, waarbij optioneel ge
luidsarme of verzwaarde waaiers lever
baar zijn. De lEC-normmotoren worden 
standaard uitgevoerd volgens isolatie- 
klasse F en de niet lEC-normmotoren vol
gens isolatieklasse F. Kenmerkend voor 
de niet lEC-normmotoren is de kleinere

Nieuw in het programma van Kramp In- 
dustry Zuthphen zijn EKF wormwielreduc- 
toren van Euronorm Aandrijftechnïek. 
Ontwerp en engineering voor deze nieu
we serie motorreductoren werd in Italië 
verricht De reductoren kunnen worden ge
leverd in voet-, flens- en opsteekuitvoering.

De EKF motorredectoren worden geken
merkt door een hoge mechanische 
sterkte, een gering gewicht en een hoge 
werkingsgraad. Kenmerkend is verder 
het grote koppel van 6.000 Nm. De re
ductoren worden geleverd in grootten 
van 025 tot 130 en met overbrengings- 
verhoudingen van (afhankelijk van het ty
pe) 2:1 tot 250:1.

behuizing en het hoger uitgaande kop
pel.

Optioneel kunnen de motoren worden uit
gerust met speciale lagers zoals hoek- 
contactlagers of lagers voor een hoge 
temperatuur, een tacho, een encoder of 
een pulsgever in combinatie met een fre- 
quentieregelaar. Naar keuze zijn de mo
toren te verkrijgen tn voet- of flensuitvoe- 
nng of een combinatie hiervan. Alle 
motoren worden standaard geleverd 
met beschermingsklasse IP 55. Hogere 
beschermingsklassen nENV-motoren) 
zijn op aanvraag leverbaar. Op verzoek 
zijn deze motoren af te nemen met diver
se certificaten zoals NEMA, CSA, LJoyds 
en Det Norske Veritas.

Informatie:
Elsto Aandrijftechniek 
T: +31(0)252 219123 
W: www.elsto.nl

Om het geluidsniveau te beperken tot 
een laag niveau hebben de snellopende 
tandwielstellen geslepen tandflanken en 
de langzaamlopende tandwielstellen ge
freesde of geslepen tandflanken.

De elektromotoren zijn gesloten asyn
chrone 3-fase draaistroommotoren in 2- 
tot Spolige urtvoenng. Als opties zijn een- 
fase motoren, eenfase remmotoren en 
pookxnschakelbare (remlmotoren lever
baar.

Informatie:
Kramp Industry Zutphen 
T:+31 (0)575 599700 
W: www.euronorm.nl

Inter Product (IP) uit Ede, ontwikkelaar en 
producent van h^snuddeien, waarschuwt 
dat haar IP-veigheidsWenimen op grote 
schaal worden geïmiteerd In vorm en 
kteurstefcng zijn deze optisch met van 
echt te onderscheiden, maar technisch 
en kwalitatief zijn er wet degel|k grote 
verschillen, stett het bedrijt

Tevens constateert het bedrijf bi| inspec
tie- en onderhoudsbeurten dat andere 
servicebednjven geen ongmele IP-onder-

ln the continous search for more efficien
cy in the propulsion of large vessels 
through water, a new type of ship's pro
peller has been designed.

The Kappel propeller (after its inventor) 
features unconventional tip geometry 
and distinctive change in its blade rake. 
Model experiments have shown that the 
propeller improves propulsion efficiency 
by two and seven percent (depending on 
configuration).

The design principle of the new wing-sha
ped propeller is similar to the winglets frt-

deten gebruiken. Hierdoor vervallen ga 
rantte en productaansprakelijkheid en 
neemt het veiligheidsrisico toe. IPonder- 
deten zip te herkennen aan een unieke 
codering. IP veiligheidshiisklemmen her
kent men aan het IP-togo en een uniek 
garantienummer.

Informatie:
Inter Product 
T: +31(0)318690999 
W: www.interproduct.com

ted to the wingbps of most modern long- 
haul aircraft. It improves propulsion effi
ciency, reduce fuel consumption and, 
therefore, environmental pollution.

The first fuikcale propeller has been ma
nufactured by Stone Manganese Marine, 
a specialist company designing (single 
casting) propellers mainly for tankers 
and container vessels.

Information:
Stone Manganese Marine 
T: +44(0)151 6522372 
W: www.stonemanganese.co.uk

Thrust for energy efficiency

http://www.elsto.nl
http://www.euronorm.nl
http://www.interproduct.com
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Maritieme Expertise ing. Henk Schölte

M aritiem e E xpertise
Deel 2 - Expert ise van Cascoschaden

In het eerste artikel van deze serie artikelen over maritieme expertise is inge
gaan op de vele verschillende disciplines binnen deze branche.
In dit artikel wil ik nader ingaan op de werkzaamheden van de casco-expert of, 
zoals de Engelsen dit beter en kemachtig aangeven, de “hull surveyor”.

Ing. Henk Sc hotte

De Casco-expert
Het werkgebied van cascoexpertise bestrijkt 
de scheepvaart, scheepsnieuwbouw en -repa
ratie alsmede de daaraan verwante markten. 
De casco-expert (surveyor) verleent diensten, 
verricht expertises in de vorm van inspecties, 
schadeonderzoeken, keuringen en taxaties 
ten behoeve van onder meer verzekeraars, fi- 
nancieringsinstellingen en scheepseigenaren. 
Er bestaat een grote variëteit in de door de 
cascoexpert te inspecteren objecten: sche
pen in een grote verscheidenheid van typen, 
maten en soorten - zowel commerciële sche
pen als jachten - haveninstallaties, offshore-in- 
stallaties, drijvende objecten zoals afmeer- en 
markenngsboeien, steigers, kaden, bruggen 
en sluizen.

Uiteraard kan de cascoexpert door deze ver
scheidenheid onmogelijk een diepgaande er
varing hebben met alle te inspecteren objec
ten met aan boord soms ingewikkelde 
installaties en systemen. De expert zal in der- 
gelijke gevallen in aanvulling op zijn eigen al
gemene expertisekennis specialistische ken
nis inhuren teneinde een volledig beeld van 
het te inspecteren object dan wel de schade 
hieraan te krijgen.

Verzekeraars
De werkzaamheden voor verzekeraars zijn, 
zoals te verwachten, veelal schadegerelateer- 
de en in dat verband krijgt de expert naast 
een grote diversiteit aan schaden te maken 
met o.a. diverse soorten polissen en allerlei 
verzekeringstechnische aspecten, zaken 
waarover hij weliswaar niet oordeelt doch 
waarmee hij bij het opmaken van zijn rapport 
wel rekening moet houden. Hij moet immers 
volledige en correcte informatie verstrekken 
aan diegenen, makelaar en verzekeraar, die 
hierover wel oordelen.

Het schadeonderzoek bestaande uit inspec
ties die leiden tot het vaststellen van de scha
de, geschiedt bij voorkeur gezamenlijk met of 
in ieder geval met medeweten van de verze
kerde en eventueel een tegenpartij. Er zijn 
drie belangrijke zaken die de cascoexpert 
moet onderzoeken: de aard, de omvang en 
de oorzaak van de schade.

De aard van de schade vaststellen betekent 
een zo exact mogelijke omschrijving maken 
van wat er beschadigd is en in welke mate, 
veelal met toevoeging van foto's en schetsen 
en andere belangrijke informatie zoals bijvoor
beeld duikrapporten van zich onder water be
vindende schade, meetrapporten van vervor
mingen, enz.

De omvang van de schade vaststellen bete
kent het omschrijven van de uit te voeren (of 
uitgevoerde) reparatiewerkzaamheden, het 
vaststellen van de reparatiekosten en eventu
ele bijkomende kosten zoals kosten van 
droogzetten van een vaartuig en andere alge
mene kosten (general expenses).

De oorzaak van de schade vaststellen ts één 
van de belangrijkste aspecten in verband met 
het al dan niet gedekt zijn onder de polis en 
eventueel regres (verhaal van de schade) op 
aansprakelijke partijen (bijvoorbeeld bij aanva- 
nng).
Bij een aanvaring tussen twee schepen wor

den beide betrokken objecten geïnspecteerd 
en de omstandigheden welke tot het ongeval 
hebben geleid onderzocht, waarbij met name 
verklaringen van kapiteins, informatie van 
vaarwegautoriteiten (zoals geluidsbanden van 
scheepscommunicatie, radarbeelden) nauti
sche gegevens etc. van belang kunnen zijn.

Menselijk falen
Eén van de meest voorkomende oorzaken 
van schade is het menselijk falen.
Onzorgvuldig opvolgen van voorschriften en 
procedures, veelal als gevolg van gewoonte, 
kan en zal vaak vroeg of laat leiden tot scha
de. Een goede reisvoorbereiding bijvoorbeeld 
is van groot belang, evenals de correcte en 
zorgvuldige uitvoering van het tevoren opge
stelde plan.

Als voorbeeld van duidelijk menselijk falen kan 
het volgende evenement dienen.

Het motorvrachtschip N lost haar lading en na 
te zijn verhaald wordt het schip nog dezelfde 
dag weer geladen. Een drukke dag voor de 
bemanning. Desalniettemin neemt de kapitein 
de moeite de juiste route naar de volgende 
bestemming te bestuderen. De te volgen 
koersen en “waypoints" waarop koers moet 
worden gewijzigd, worden in de kaart gete
kend en met name het eerste deel van de 
reis, dat tussen verschillende eilanden door
gaat, wordt nog eens grondig gecontroleerd 
en in orde bevonden. Zover nog niets aan de 
hand. Nadat het schip zee klaar is gemaakt 
vertrekt men, onder loodsaanwijzing, naar 
zee. Nadat de loods van boord is gegaan en 
men wat ruimer water heeft bereikt, draagt de 
kapitein de wacht over aan de stuurman. De 
route wordt nog eens besproken. Na enige 
koerswijzigingen komt het schip op een lang 
vak dat moet worden gevolgd. Na enige tijd 
loopt het schip met volle snelheid vast op de 
rotsen deel uitmakend van een van de eilan
den waar tussendoor gekoerst had moeten 
worden.



Na uitgebreide ondertiandelingen o.a. tussen 
verzekeraar en eigenaar enerzijds en berger 
anderzijds wordt tiet schip vlotgetrokken en 
naar een naburige rede gesleept waar het 
voor anker gaat. Diverse ballasttanks blijken 
lek en middels een duikerinspectie wordt een 
aanzienlijke bodemschade vastgesteld. Het 
schip wordt, echter niet eerder dan dat vol
doende garanties aan plaatselijke autoriteiten 
en de berger zijn afgegeven, getost en vervol
gens naar een reparatiewerf gesleept.

Aan de hand van de scheepsverklaring, het 
logboek, de zeekaarten waarop de voorgeno
men reis was ingetekend alsmede de positie 
waar het schip was vastgelopen, kon worden 
bepaald dat de stuurman het laatste “way- 
poinf had gemist, vervolgens de koers niet 
had gewijzigd en tenslotte op het eiland was 
gelopen. Een duidelijk voorbeeld van mense
lijk falen in die zin dat de overigens correct ge
plande reis niet zorgvuldig is opgevolgd.
Na droogzetten van het schip in een droog

dok is de schade, in samenwerking met de 
superintendent van de rederij, de klasse-ex- 
pert en de werf vastgesteld. Uiteraard dient 
bij vaststelling van een dergelijke bodemscha
de te worden beoordeeld of de schade, die 
zich in dit geval op meerdere plaatsen van de 
bodem en kim voordeed, daadwerkelijk het 
gevolg is van het aan de grond (op de rotsen) 
lopen van het schip.

Nadat de omvang van de schade aan de bo
dem- en kimbeplabng was vastgestetd, is de 
schade aan de verbanddelen (spanten, wran
gen, knieën, etc.) beoordeeld en vastgelegd. 
Het bleek dat een aanzienlijk deel van de bo- 
dembeplating en de verbanddelen moest wor
den vervangen. Op basis van deze vaststellin
gen is in overleg met de redeni, de klasse en 
de reparatiewerf een reparatieplan opgesteld 
dat niet alleen voorzag in het vervangen van 
de beschadigde delen, doch ook in het treffen 
van maatregelen welke de mogeli|ke vervor
ming van de scheepsromp tegen moeten 
gaan. Te denken valt aan extra doksteunen 
op geschikte plaatsen, b.v. onder de steven 
en rond de te verwijderen delen; dwarsbalken 
in het ruim ter plaatse van het hoofddek op 
meerdere plaatsen over tenminste de 
scheepslengte waarover de reparatie plaats
vindt; een meetlijn langs de coaming om tijdig 
eventuele vervormingen te kunnen constate
ren en een correcte lasvolgorde om vervor
ming zoveel mogelijk tegen te gaan.

Rapportage
Terug naar de algemene beschrijving van de 
werkzaamheden van de huil surveyor.
Op basis van de eerste inspecties wordt door 
de expert ten behoeve van verzekeraars een 
voorbericht opgesteld waarin o.a. wordt inge
gaan op de oorzaak van de schade, de om
vang hiervan en de schatting van de reparatie
kosten.

Na reparatie wordt aan de hand van de eerder 
gemaakte afspraken en de daadwerkelijke 
omvang van de reparatie het definitieve scha
debedrag afgestemd.

Alle bevindingen en onderzoeksresultaten 
worden uiteindelijk in detail in een verslag - het 
expertiserapport - omschreven op basis waar
van de makelaar en/of de verzekeraar de 
claim beoordelen.

Behoudens de materiële schade kan als ge
volg van een ongeval voor de eigenaar van 
een schip of van een object ook verlies van in
komsten optreden. Ingeval van schade aan 
een schip heet dit "loss of hire”. In zo'n geval 
wordt vaak naast de cascc^expert een twee
de expert benoemd. Vastgesteld wordt wat 
de duur van de reparatie is geweest, hoe de 
reparatieduur is verkort door overwerk en wat 
de extra kosten van dit overwerk zijn ge
weest.

Aansprakelijkheid
Vaak dient ook de aansprakelijkheid van partij
en beoordeeld te worden. In het eerder be
schreven praktijkvoorbeeld is er geen spra
ke van aansprakelijkheid. Heel anders is dat 
in het geval van een aanvaring. Aanvaringen

zijn veelal ook het gevolg van menselijk fa
len, zij het dat het een inschattingsfout, on
voldoende uitkijk of onvoldoende reisvoorbe- 
reiding betreft.

Van de laatste twee aspecten is de volgende 
aanvaring een typisch voorbeeld.

Twee schepen, het motorschip S en het mo
torschip X, varen tegengestelde koersen in 
hetzelfde vaarwater dat is omringd door on
diep water. Het motorschip S vaart aan de 
juiste zijde van het vaarwater en roept het 
motorschip X op, aangezien dit schip naar 
de verkeerde zijde van het vaarwater koerst. 
Dit laatste schip reageert met. Ook de kust
wacht, die beide schepen op de radar volgt, 
roept het motorschip X op. Op het allerlaat
ste moment realiseert de bemanning van het 
motorschip X zich, dat zij zich aan de ver
keerde zijde van het vaarwater bevindt en 
verandert plotseling van koers naar stuur
boord, Echter het motorschip S, dat in
middels snelheid heeft geminderd en naar 
bakboord is uitgeweken, is zo dicht gena
derd dat door de plotselinge manoeuvre van 
het motorschip X een aanvaring niet meer is 
te voorkomen. Het motorschip X vaart het 
motorschip S vol aan stuurboord van haar 
boeg aan als gevolg waarvan zeer ernstige 
schade ontstaat.

Aan de hand van de radarbeelden en de ge
luidsbanden van de kustwacht kon de toe
dracht en daarmee de aansprakelijkheid van 
het ongeval goed en éénduidig worden vast
gesteld.



Afhandeling reparatie 
De schade aan het motorschip S was zodanig 
omvangrijk dat na uitgebreide inspectie met 
alle partijen een tenderspecificatie werd opge
steld. Op basis van deze tenderspecificatie, 
waarin zowel de schade als de noodzakelijke 
reparaties zo nauwkeurig mogelijk waren be
schreven, zijn door verschillende reparatie- 
werven prijsaanbiedingen voor de reparatie in
gediend.

Naast de schade- en reparatieomschrijving 
zijn in een dergelijke tenderspecificatie ook de 
voorwaarden opgenomen op basis waarvan 
de prijzen worden ingediend en de reparaties 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld: reparatie uit 
te voeren conform eisen klasse en eigenaar; 
regeling met betrekking tot verzekering van

het schip gedurende de reparatiepenode; toe
gankelijkheid van de werf en werkplaatsen; 
personeel gedurende de reparatie; regelin
gen ingeval van geschillen etc.

Na ontvangst van de aanbiedingen heeft de 
rederij van het motorschip S besloten het 
schip te verhalen voor definitieve reparatie. 
De omvang van de schade in aanmerking ge
nomen, was een noodreparatie noodzakelijk 
voordat het schip kon worden verhaald. Dit 
was tevens een eis van klasse. Deze noodre
paratie is ter plaatse te water liggend uitge
voerd waarna het schip op eigen kracht naar 
de gekozen reparatiewerf is verhaald.

De uiteindelijke reparatie is uitgevoerd op ba
sis van de in de tenderspecificatie opgeno

men reparaöeomsc hrifvrng. Uiteraard waren 
er, zoals bij dergeltjke grote reparatiewerk- 
zaamheden te verwachten, afwijkingen, aan
passingen en aanvullingen op de voorziene re
paraties. Deze zi|n ter plaatse in overleg met 
de rederij, de reparatiewerf en klasse afge
stemd en uitgevoerd (meer- en mmderwerk).

Ik hoop u in dit artikel wat inzicht te hebben 
verschaft in het werk van een cascoexpert 
waarbij in dit geval het accent is gelegd op het 
menselijk falen als oorzaak van het ontstaan 
van schade. Uiteraard zijn er nog vele andere 
oorzaken waardoor schaden ontstaan. In de 
volgende artikelen zal hieraan, aan de hand 
van o.a. machineschaden, aandacht worden 
besteed.
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Raad voor de Scheepvaart A.B. van den Engel

K apitein dood in ruim
Het betreden van ruimen kan gevaar opleveren en mag nimmer alleen geschie
den. Zeevaartkundige opleidingen dienen hieraan uitvoerig aandacht te beste
den. De aanwezigheid van zuurstofmeters zou voor alle schepen verplicht moe
ten zijn.

In mei 2002 heeft de Raad voor de Scheep
vaart een onderzoek ingesteld naar het overlij
den van de kapitein van het Nederlandse 
vrachtschip Almenum, die dood werd aange
troffen in het ruim.

Uitspraak 2002, nr. 134

Toedracht
Op 25 en 26 oktober 2000 laadde de kruip- 
lijncoaster Almenum in Wesseling-Godorf en 
Duisburg 100 ton bruinkool briketten op pal
lets en 1150 ton bruinkool briketten in bulk. 
De lading was bestemd voor Foyness, Ier
land.
De Almenum heeft een verplaatsbaar bulk- 
head (graanschot) waardoor, indien nodig, 
ook ladingen van elkaar gescheiden kunnen 
worden. In het onderhavige geval was dit ech
ter niet nodig en werd het bulkhead in de ach
terste stand geplaatst. In deze stand blijft er 
tussen het achterschot en het bulkhead een 
ruimte van circa 3 meter vrij. Deze ruimte is 
vanaf dek te betreden door een toegangsluik- 
je dat zich tegen de accommodatie bevindt. In 
het bulkhead zelf zit weer een opening 
waardoor men in het grote ruim kan komen. 
De 100 ton pallets met bruinkool waren tegen 
het bulkhead gestuwd en het restant van de 
lading was als bulk los in het ruim gestort.
Bij het cognossement van bovengenoemde 
lading zat een bijlage waarin bijzonderheden 
van de lading en speciale aanwijzingen betreffen
de de lading voor de kapitein vermeld stonden. 
Na de belading dienden, volgens deze bijlage, 
zowel de luiken als de ontluchtingskokers her
metisch gesloten te worden om zulks doende 
een inertgas effect te creëren om het gevaar 
van zelfontbranding van de lading tegen te 
gaan. De bijlage bevatte tevens de waarschu
wing dat bij het betreden van het ruim erop 
toegezien moest worden dat het zuurstofge
halte in het ruim toereikend was.
Op 26 oktober vetrok het schip in de loop van 
de middag uit Duisburg, richting Rotterdam. 
Op 27 oktober passeerde men omstreeks 
03.30 uur Hoek van Holland en begon de zee
reis naar Foyness. Er stond een zuidwesten 
wind met een kracht 7 a 8 Bft en de vooruit
zichten waren dat de wind zou toenemen tot 
9 è 10 Bft.

De kapitein en de stuurman liepen een wach- 
tenstelsel van 6 uur op, zes uur af. Gedurende 
de avond van 28 oktober besloot de kapitein 
om, vanwege de toenemende wind, ten anker 
te gaan in de Torbay, ter hoogte van Brixham. 
Hij wekte om 23.30 uur de stuurman en om 
23.45 uur ging men in de baai ten anker. Af
gesproken werd dat de stuurman tot 07.00 
uur de volgende morgen de ankerwacht op 
zich zou nemen. De kapitein is om 00.30 uur 
van de brug gegaan om te gaan slapen. Om 
29 oktober werd de stuurman om 07.00 uur 
afgelost door de kapitein. Om 07.30 uur ging 
de stuurman van de brug om te gaan slapen 
en bleef de kapitein alleen op de brug achter. 
Om 10.00 uur kwam de kok naar de brug om 
met de kapitein de lunch te bespreken.
De stuurman stond om 12.30 uur op en ging 
naar de messroom om te kijken of de lunch al 
gereed was. Toen dit nog niet het geval was 
liep hij naar de brug om een kop koffie te drin
ken. Hij trof de brug onbemand aan. Op zich 
vond de stuurman dit niet vreemd omdat tij
dens de ankerwacht de brug wel meer onbe
mand gelaten werd en nam aan dat de kapi
tein in zijn hut was. Hij ging vervolgens weer 
naar de messroom en nuttigde tezamen met 
de rest van de bemanning de lunch. Na het 
eten liep hij naar de hut van de kapitein. De 
deur was echter dicht en de stuurman nam 
aan dat de kapitein al vast was gaan slapen. 
Hij liet de kok weten dat de kapitein wellicht 's 
avonds warm zou eten.
Gedurende de middag liep de stuurman zijn 
ankerwacht en beantwoordde hij diverse tele
foontjes. Om 19.00 uur ging hij van de brug 
om te gaan eten. Iedereen, met uitzondering 
van de kapitein, was aanwezig. Omdat nie
mand de kapitein nog gezien had begon de 
stuurman zich toen toch zorgen te maken. Hij 
liep naar de hut van de kapitein en klopte op 
de deur. Toen hij geen antwoord kreeg, is hij 
naar binnen gegaan en trof daar niemand 
aan.

Hij waarschuwde de matrozen dat de kapitein 
weg was en gaf opdracht om te gaan zoeken. 
Zelf liep hij via de machinekamer het dek op, 
richting voorschip. Toen hij weer bij de ac
commodatie kwam zag hij het toegangsluik 
naar het ruim open staan. Hij keek naar bene

den en zag de kapitein op zijn buik op de tank- 
top liggen.
De stuurman daalde in het ruim af en onder
zocht de kapitein. De kapitein zag blauw en 
voelde koud aan. Het lichaam was al stijf en 
verkrampt en een hartslag was niet voelbaar. 
De stuurman ging het ruim weer uit en lichtte 
de bemanning in. Hij nam een matroos mee 
naar de brug en gaf de andere twee de op
dracht om aan dek te blijven. Hij riep de loods- 
dienst van Brixham op en legde de situatie uit. 
De loodsdienst gaf de stuurman het advies de 
motor te starten. De bedoeling van de loods
dienst was om ankerop te gaan en lij te ma
ken voor de boot van de coast-guard met aan 
boord medisch personeel. Tevens wilde de 
loods dan dichter bij de haveningang van Brix
ham ten anker gaan. Om 20.11 uur arriveer
de de loodsboot en ging men ankerop. Even 
later arriveerde een boot van de coast-guard 
met medisch personeel. Om 21.20 uur ging 
men wat dichter bij de pieren van Brixham we
derom ten anker. Twee leden van het me
disch team zijn direct het ruim in gegaan en 
constateerden dat de kapitein was overleden. 
Met behulp van de bemanning werd het stof
felijk overschot van de kapitein aan dek ge
haald en overgebracht op de boot van de 
coast-guard.
Nadat de boot van de coast-guard vertrokken 
was bleef de loods nog tot de volgende mor
gen aan boord en liep de ankerwacht van de 
stuurman.
De volgende dag kwam de politie aan boord 
en werden processenverbaal van de beman
ning opgemaakt. Tevens werd de hut van de 
kapitein en het ruim uitvoerig bekeken.
Op 1 november werd de atmosfeer in het 
ruim getest. De test wees uit dat het zuurstof
gehalte in de ruimte tussen het bulkhead en 
het achterschot niet meer bedroeg dan 3,4% 
en er tevens een verhoogde waarde voor het 
koolmonoxidegehalte gemeten werd.
De Almenum vertrok dezelfde dag met een 
nieuwe kapitein en een nieuwe stuurman naar 
Foyness. Om 3 november kwam men daar 
aan. Op 4 november werd de atmosfeer van 
het ruim wederom aan een test onderworpen 
en werden nagenoeg identieke waarden als te 
Brixham geconstateerd.
De conclusie van beide rapporten is, dat het



betreden van een ruimte waarm het zuurstofge
halte gedaald is tot circa 5% de dood onmiddel- 
lijk tot gevolg heeft en dus nimmer zonder 
ademhalmgbescherming dient te geschieden.

Het tragische ongeval aan boord van de Alme- 
num komt volledig overeen met het noodlotti
ge ongeval aan boord van het Nederlandse 
vrachtschip Athos (uitspraak 19/2000), waar
bij ook de kapitein in het ruim door verstikking 
om het leven is gekomen. Op beide schepen 
werd een bulklading vervoerd waarvoor de 
voorschriften niet specifiek geregeld waren 
door de BC-Code (Code of safe practice for 
solid bulk cargoes).
Op beide schepen werd men het slachtoffer 
van een tekort aan zuurstof in het ruim.

De lading
Aan boord van de Athos werd een lading lood- 
koperdross vervoerd . Loodkoperdross be
staat uit afvalproducten uit de industrie en 
wordt niet specifiek als gevaarlijke stof ver
meld. Een groot aantal dross(schroot)-pro 
ducten zijn echter wel in de BC-code opgeno
men, als zijnde gevaarlijke stoffen.
Men dient er dus in de praktijk altijd vanuit te 
gaan dat alle schrootproducten gevaarlijk kun
nen zijn en gevaar voor de gezondheid kun
nen opleveren. Men dient de BC-Code na te 
slaan op de specifieke eigenschappen en ge
varen van dit soort ladingen en de voorschrif
ten strikt na te leven.
Aan boord van de Almenum werd een lading 
bruinkool vervoerd. Ten tijde van de ramp aan 
boord van de Almenum waren de voorschrif
ten voor het vervoer van bruinkool briketten 
nog niet geregeld door de IMDG-Code of BC- 
Code.
Tijdens de IMO vergadering DSC 4, gehouden 
in 1999, werd door Australië een voorstel in- 
gediend om bruinkool briketten in de BC-Co- 
de, Appendix B op te nemen. Thans is dit ge
realiseerd en zijn er specifieke voorschriften 
voor het vervoer var deze lading.
Dit wil echter niet zeggen dat in het verleden 
geen informatie en/of aanwijzingen verplicht 
gesteld waren bij het vervoer van deze "niet 
gevaarlijke” stoffen. Op basis van SOLAS, 
hoofdstuk 6 (vervoer van lading), artikel 2, 
moet de afscheper de kapitein voorzien van 
relevante informatie, ook indien deze stof niet 
specifiek is geklasseerd als gevaarlijk, maar 
het materiaal wel chemische gevaarsaspec
ten heeft.
Bij het cognossement van de geladen partij 
bruinkool zat een bijlage, waarin bovenge
noemde relevante informatie verstrekt was. 
De bijlage geeft aan hoe de bruinkool briket
ten, zowel op pallets als in bulk, gestuwd die
nen te worden. Na het beladen dient men, vol
gens de bijlage, de luiken en de luchtkokers

hermetisch te slmten om, door het creëren 
van een inert-gas situatie, zelfontbranding te
gen te gaan. Dit houdt dus al in dat de lading 
een gasontwikkeling teweeg brengt. Als laat
ste informatie van de bijlage staat een waar
schuwing dat men er op toe moet zien dat bij 
het betreden van het afgesloten ruim het 
zuurstofgehalte in die ruimte toereikend is in 
verband met verstikkingsgevaar.
Door het afgegeven van deze bijlage heeft de 
afscheper van de bruinkool briketten zich, ten 
tijde van de ramp, gehouden aan de voor
schriften die op dat moment van toepassing 
waren op het vervoer van deze stof.

De ramp
Zowel op de Athos als op de Almenum betrad 
de kapitein zonder begeleiding het ruim dat 
reeds enige dagen hermetisch gesloten was 
geweest. Op beide schepen liep dit fataal af. 
Op de Athos heeft de kapitein verzuimd om 
door het bestuderen van de boekwerken, het 
Handboek Gestorte Ladingen en de BC-Code, 
zich de gevaarsaspecten eigen te maken van 
de betreffende lading. Ook het betreden van 
besloten ruimten valt hieronder en in de BC- 
Code wordt hier uitvoerig aandacht aan be
steed.
Aan boord van de Almenum heeft de kapitein 
geen aandacht besteed aan de bijlage bij het 
cognossement, waarin duidelijk werd weerge
geven dat er een gasontwikkeling kon ont
staan en dat er op toegezien diende ter wor
den dat bij het betreden van het ruim het 
zuurstofgehalte toereikend was.
Het normale zuurstofgehalte in de atmosfeer 
bedraagt 21%. Het minimaal toegestane zuur
stofgehalte om goed te kunnen functioneren 
is 20%. Een zuurstofgehalte onder 16% wordt 
als onveilig beschouwd. Het betreden van een 
ruim met een zuurstofgehalte van 5% heeft 
onmiddellijk de dood tot gevolg.
Bij beide ongevallen werd de kapitein na een 
bepaalde periode, door de stuurman in het 
ruim ontdekt. In beide gevallen ging de stuur
man zonder adembescherming ook het ruim 
in.
Doordat de ruimingang op de Almenum gerui
me tijd, circa 7 uur, had open gestaan was 
de atmosfeer in het ruim waarschijnlijk sterk 
verbeterd en liep de stuurman geen letsel op. 
Op de Athos was de ruimingang slechts een 
goed uur open geweest en was de atmosfeer 
nog zodanig slecht dat zowel de kok als de 
stuurman onwel werden. Zij konden echter on
gedeerd uit het ruim komen omdat de stuur
man bovenop de kok viel, die de stuurman 
weer tot zijn positieven bracht.
Aan boord van de Huibertje Jacoba liep het in 
1987 slechter af voor de bemanning. Toen 
de matroos, die de opdracht had gekregen 
om een monster van de lading te nemen, niet 
terug kwam is de rest van de bemanning, wel

licht zonder zich het gevaar te realiseren 
en/of op begrijpelijke emotionele gronden, 
achter elkaar het ruim tn gegaan om hulp te 
bieden. De gehele bemanning kwam hierbij 
om het leven.

Naar aanleiding van het ongeval aan boord 
van de Athos heeft de Raad de aanbeveling 
gedaan om op alle schepen een zuurstofme- 
ter verplicht te stellen. Volgens artikel 54 van 
SOLAS is een zuurstofmeter alleen verplicht 
op schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren 
of kunnen vervoeren. Volgens de BC-Code 
moet een zuurstofmeter geleverd worden in
dien een bulklading vervoerd wordt die verar
ming van het zuurstofgehalte van de heersen
de atmosfeer kan bewerkstelligen. Er staat 
echter niet in wie dit bepaalt.
Door het verplicht stellen van meetapparatuur 
op alle schepen wordt deze onduidelijkheid 
weggenomen en de veiligheid van de opva
renden verbeterd. In de bijlage van het cog
nossement van de bruinkool briketten stond 
als waarschuwing dat men er op moest toe
zien de het zuurstofgehalte in het ruim toerei
kend was. Men dient dan ook hiervoor appara
tuur aan boord te hebben. De Raad herhaalt 
hierbij zijn aanbeveling uit uitspraak 19/2000. 
De Raad is vah oordeel dat ook de reder in de
ze materie zijn verantwoordelijkheid heeft. Het 
meten van de atmosfeer in ruimten is niet al
leen noodzakelijk bij bepaalde ladingen maar 
ook andere besloten ruimten, zoals tanks en 
void-spaces, dienen voor betreding bemeten 
te worden.
De Raad spreekt de hoop uit dat het zeevaart
kundig onderwijs voldoende aandacht be
steedt aan deze materie. Zeker aan boord 
van kleinere schepen, waarbij gedurende de 
zeereis alles aan dek hermetisch gesloten 
moet worden, dient men zich terdege bewust 
te zijn van deze gevaren. De stuurman van de 
Almenum verklaart dat er afspraken waren 
tussen hem en de kapitein dat men nooit al
leen het ruim in zou gaan. Deze afspraak 
stond echter nergens zwart op wit en de kapi
tein heeft zich hier ook niet aan gehouden. De 
Raad is van oordeel dat dergelijke afspraken 
duidelijk op een voor de gehele bemanning 
toegankelijke plaats moet worden weergege
ven. Tevens strekt het tot aanbeveling om bij 
de ruimingangen aan dek duidelijk aan te ge
ven dat het betreden gevaarlijk kan zijn en 
nimmer alleen dient te geschieden. In situa
ties als de onderhavige dient men alleen het 
ruim te betreden met behulp van adembe
scherming. Gedegen oefeningen met pers- 
luchtapparatuur liggen hieraan ten grondslag. 
Veelal en zeker op kleinere schepen wordt dit 
niet gedaan omdat men maar beschikt over 
een beperkt aantal luchtflessen. De Raad is 
van oordeel dat de reder de verantwoordelijk
heid heeft er zorg voor te dragen dat de be-



mannmg naar behoren met deze apparatuur 
kan oefenen en niet afhankelijk is van alleen 
de voorgeschreven hoeveelheid luchtflessen.

Conclusies van de Raad
•  Gezien de beide testrapporten die na het 

tragisch ongeval zijn gemaakt, concludeert 
de Raad dat de kapitein van de Almenum 
door verstikking omgekomen is.

• De kapitein had het ruim, dat dagenlang ge
sloten was geweest, nooit mogen betreden 
zonder er zeker van te zijn dat de atmo
sfeer voldeed aan de daarvoor gestelde

normen. Hij had dit ook nooit zonder mede
weten van anderen mogen doen.

•  De kapitein had de bijlage, behorende bij 
het cognossement, zorgvuldig moeten be
studeren.

•  De situatie waarin de stuurman de kapitein 
in het ruim aantrof, had voor de stuurman 
duidelijk genoeg moeten zijn om het ruim 
niet onbeschermd te betreden.

•  Veelvuldig oefenen met perslucht is hierbij 
een noodzaak. Hiervoor dienen voldoende 
luchtflessen en/of een compressor voor
handen te zijn.

Aanbeveling
1. De Raad herhaalt zijn aanbeveling van uit
spraak 19/2000 en beveelt de Bevoegde 
Autoriteit wederom aan, om voormelde rede 
nen, een zuurstofmeter op alle schepen ver
plicht te stelten.
2. De scheepsleiding dient bij ruimingangen 
duidelijk aan te geven dat het betreden ge 
vaar met zich mee kan brengen en nimmer al
leen dient te geschieden.
3. Zeevaartkundige opleidingen dienen aan 
dit onderwerp uitvoerig aandacht te beste
den.
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Personeel ^ ^ Q Sylv ia  Voort meijer-van W erven en Thomas Bos

W erven  voor W erven

d o o r

W erving en selectie binnen de maritieme sector
De juiste persoon op de juiste plaats. Veel bedrijven in de maritieme sector (veel 
werven en rederijen) hebben, ondanks de minder krappe arbeidsmarkt, nog 
steeds moeite om goed gekwalificeerd personeel te vinden. De arbeidsmarkt ken
merkt zich op dit moment door internationalisatie en specialisatie. Juist door die 
specialisatie in functies wordt het steeds moeilijker om vacatures ingevuld te krij
gen.

Traditioneel zetten werkgevers een adverten
tie in een (regionaal) dagblad of een vakblad, 
wachten de reacties af en kiezen dan uit de 
mensen die gereageerd hebben. Dit kan goed 
werken, mits de arbeidsmarkt ruim genoeg is 
en men de juiste mensen heeft weten te berei
ken. Om echter geschikte kandidaten aan ta
fel te krijgen bij een krappere arbeidsmarkt of 
voor specialistische functies is een andere 
aanpak vaak effectiever.
Allereerst moet vastgesteld worden wat de 
juiste kandidaat is. Waar moet hij of zij gestu
deerd en gewerkt heeft, bij welke werkgever 
en in welke branche. Vervolgens ontstaat de 
vraag hoe de juiste kandidaten gelokaliseerd 
en vooral gemobiliseerd kunnen worden. Es
sentieel hierbij is de effectieve communicatie 
naar de potentiële kandidaten. Hoe lokaliseer, 
mobiliseer en communiceer je als werkgever 
nu zodanig dat je zeker weet dat je de keuze 
hebt uit de juiste mensen?

Specialist
Het inschakelen van een werving- en selec
tiebureau wordt steeds meer gezien als een 
essentieel onderdeel van een professioneel 
personeelsbeleid. Hierbij is er grofweg een 
onderverdeling te maken tussen gespeciali
seerde bureaus die zich specifiek op één 
marktsegment en/of functiediscipline rich
ten en bureaus waarbij het netwerk en bereik 
alle marktsegmenten en functiedisciplines 
omvat.
YER Young Executive Recruitment, een wer
ving- en selectiebureau dat zich richt op 
HBO’ers en academici, is in zijn totaliteit 
breed, maar bestaat intern uit zeer divers 
gespecialiseerde consultants die nauw 
samenwerken om zo de diverse branches in 
kaart te brengen.
YER heeft de laatste jaren een goede naam 
opgebouwd binnen de maritieme sector, zo
wel bij kandidaten als bij opdrachtgevers. 
Thomas Bos en Sylvia Voortmeijer-van Wer
ven zijn recruitment consultants bij YER Mari
tiem en hebben met succes vacatures inge
vuld bij o.a. Amels Hofland in Makkum

(onderdeel van de Damen Shipyards Group), 
NYK Line en Ballast Ham Dredging. Dit be
trof zowel technische functies als Project 
Manager en Project Engineer als commerci
ële en logistieke functies zoals Account Ma
nager en Inkoper, Bij de invulling van de func
ties is niet alleen gebruik gemaakt van het 
maritieme netwerk, maar ook van de netwer
ken in andere branches. Bos en Voortmeijer- 
van Werven zitten regelmatig met hun klan
ten om de tafel om de ontwikkelingen in de 
branche te bespreken. Daarbij gaat het niet 
alleen om de ontwikkelingen in de arbeids
markt, maar juist ook om de zakelijke en 
technische omgeving van de klanten.

Traject
Wanneer men er voor kiest om de werving 
en selectie uit te besteden aan YER zal het 
volgende traject worden ingezet:

Intake/Lokalisatie
Tijdens de intake zal de consultant zich een 
zo goed mogelijk beeld vormen van de orga
nisatie, de essentie van de functie en aan 
wat voor eisen een kandidaat moet voldoen. 
In deze fase zal de consultant met u mee
denken en adviseren over de ervaring en op
leiding die een kandidaat mee moet bren
gen. Naar aanleiding van de intake zal een 
bedrijfs-, functie- en kandidaatsprofiel wor
den opgesteld. Dit is de vertaling van uw be
hoefte naar de arbeidsmarkt door de consul
tant.

Advies
Afhankelijk van uw wensen, het profiel van de 
kandidaat en een haalbaarheidsonderzoek 
zal een advies worden gegeven over de te 
volgen wervingsstrategie. Deze strategie 
verschilt per vacature. Wanneer starten? 
Welke wervingsinstrumenten inzetten? Hoe 
ziet het vervolgtraject er uit?

Start werving
Om de juiste kandidaten te vinden staan de 
consultant van YER drie wervingsinstrumen

ten ter beschikking. Dit zijn een database 
met ruim 150.000 kandidaten, een adver
tentiecampagne inclusief internet en executi
ve search, oftewel headhunten. Om een opti
maal resultaat te krijgen is naast een 
selectie in de database het inzetten van één 
van de andere instrumenten noodzakelijk. 
Welke dit is, hangt weer af van het kandi
daatsprofiel. Gemiddeld komt YER per vaca
ture met zo’n 30 potentieel geschikte kandi
daten in aanraking.
Tijdens de wervingsfase zal u op de hoogte 
worden gehouden van de gang van zaken.

Selectie
Om uiteindelijk een aanstelling te realiseren 
zal men drie tot vijf geschikte kandidaten 
moeten spreken. Deze drie tot vijf geschikte 
kandidaten stelt de consultant aan de op
drachtgever voor inclusief cv en bevindin
gen. Om dit te kunnen realiseren zal de con
sultant bij zo'n tien kandidaten zelf een 
interview afnemen.

Marktpositie
YER werft kandidaten op HBO en acade
misch niveau met minimaal drie jaar werker
varing. Jaarsalarissen liggen doorgaans tus
sen de €  30.000 en € 100.000 op
jaarbasis.

Thomas Bos en Sylvia Voortmeijer-van Werven 
zijn recruitment consultants bij YER maritem



Scheepsbouw d o o r F. Kok

N oord N ederland
Eerste ro-ro ‘cargo cat' voor Doeksen

Rederij Doeksen heeft op 10 september de nieuwe veerboot Noord Nederland officieel in dienst gesteld: een catamaran voor 
het ro-ro vrachtverkeer Harlingen-Terschelling v.v., later ook Harlingen-Vlieland v.v. en tussen de beide eilanden.

De Noord Nederland (foto: Rederij Doeksen).

De vloot van Doeksen telde tot de indienst- 
stelling van de Noord Nederland vijl schepen: 
de ro-ro passagiersschepen Friesland, Oost- 
Vlieland en Midsland voor de reguliere veer
diensten, de catamaran Koegelwieck voor de 
sneldienst met alleen passagiers en de snelle 
monohull Najade voor verhuurde afvaarten 
met passagiers.
De redenen voor het bestellen en in de vaart 
brengen van een speciaal vrachtschip waren:
•  Verbetering van de kwaliteit van het passa

giersvervoer. Door vuile en gevaarlijke la
dingen (o.a. GFT, destructiewagens) te 
scheiden van het overige vervoer wordt op 
de passagiersschepen stankoverlast ver
meden, terwijl daar bovendien de hoeveel 
heid uitlaatgassen {rokende diesels) wordt 
verminderd.

•  Grotere veiligheid op de passagierssche
pen voor fietsers, die van dezelfde op- en 
afritten gebruik maken als het autover
keer, maar nu niet meer met grote vracht
wagens worden geconfronteerd.

•  Grotere flexibiliteit: bij het uitvallen van 
een van de ro-pax schepen is nu een extra 
schip beschikbaar. Bovendien kan de aan 
voer van voorraden naar de eilanden beter 
worden gegarandeerd.

ON TW ERP
Het schip is ontworpen door het Australische 
ingenieursbureau Sea Transport Solutions, 
dat ook de bouw begeleidde. Die vond even
eens in Australië plaats, bij de werf ASB in 
Harwood, NSW.
Ontwerpuitgangspunten waren:
• Het schip moest passen op de bestaande 

walinstaliaties (laad/losbruggen).
• Een groot dekoppervlak.
• Snelheid gelijk aan die van de bestaande ro- 

pax schepen, 14 kn, om in dezelfde dienst 
regeling te kunnen varen.

Na uitvoerige studies werd uiteindelijk geko 
zen voor het catamararvconcept. Dit heeft
o.a. het voordeel dat een tweerompenschip 
op ondiep water minder gevoelig is voor 
'squaf.

De afmetingen van het schip zijn:

Lengte o.a 48,8 m.
Lengte romp 45,6 m.
Breedte mal 15,0 m.
Holte hoofddek 3,5 m.
Diepgang beladen 1,8 m.
Leeg gewicht circa 2041.
Draagvermogen 2501.
Max. diepgang (scantiings) 2,0 m.

De beide rompen en het autodek zijn in staal 
uitgevoerd, de opbouw daarboven in alumini
um.

INDELING
Elke romp is onderverdeeld in vijf comparti
menten:
• Voorpiek.
• Leeg compartiment/bergplaats.
• Leeg compartiment, met in de SB romp vrij

staande tanks voor drinkwater (600 liter) en 
vuilwater (600 liter).

•  Machinekamer.
• Achterpiek/stuurmachinekamer.

Het schip heeft geen ballasttanks.
De brandstof (15 m3 gasolie) is onderge
bracht in een ondiepe tank die is opgenomen 
in de constructie van het autodek, boven de 
tunnel tussen de beide rompen.

De totale roro capaciteit van het schip is ruim 
165 m opstellengte.
Aan SB ligt onder het brugdek een rijstrook, 
met een opstellengte van 45 m, voor busjes, 
caravans en personenauto's. De maximale 
breedte is hier 4.00 m. de maximale hoogte 
2,60 m, de maximale asbelasting 2 1 
Daarnaast liggen, tot aan de BB zijde, drie
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rijstroken met een totale opstellengte van 
120 m, een breedte van 3.00 m en een maxi
male asbelasting van 121.
Het autodek heeft aan beide einden een uit
sparing waarin de kleppen van de walinstalla- 
tfe worden neergelaten. Om daarop aan te 
sluiten zijn de toegangen tot het autodek iets 
excentrisch geplaatst.

Ter bescherming tegen spatwater heeft het 
schip een 3,5 m hoge verschansing en wordt 
de voorzijde van het autodek afgesloten met 
een 5,3 m brede, neerklapbare deur. Deze 
deur dient dus niet als op/afrit.

Voorop het brugdek (alleen aan SB) ligt het 
iets verhoogde stuurhuis. Daarachter is een

dagverblijf voor 12 personen (de chauffeurs 
van de meegevoerde vrachtwagens), met aan 
de achterzijde een pantry en een toiletgele- 
genheid.

PORT PROFILE:



MACHINE-INSTALLATIE
De Noord Nederland wordt voortgestuwd 
door vier schroeven, wat voor een dergelijk 
schip ongebruikelijk is. De redenen hiervoor zijn: 
• Bij twee schroeven zou de schroefdiameter 

te groot worden.
-Grotere bedrijfszekerheid.
- De mogelijkheid om economisch te varen op 

twee motoren (de buitenmotoren).

De vijfbladige Teignbridge schroeven hebben 
een diameter van 1 m en worden ieder aange
dreven door een Deutz dieselmotor, type 
BF6M1015MC, van 287 kW bij 2100 tpm, via 
ZF tandwielkasten, type 350, reductie 2.68:1. 
Elke motor kan door een groot luik in het auto- 
dek worden verwijderd voor reparatie of ver
vanging. Maar ook op drie of zelfs twee moto
ren is het schip te varen.

Voor de stroomvoorziening staat in de SB ma
chinekamer een hulpset, bestaande uit een 
Deutz Ditter dieselmotor, type TD 2294, van 
70 kW bij 1500 tpm, en een Stamford gene
rator van 55 kVA, 230/400 V, 50 Hz.

VERD ERE UITRUSTING
Het ankergerei bestaat op het voorschip uit 
een aan SB geplaatste, hydraulisch aangedre
ven Jaden ankerlier, met een trommel voor 
100 m staaldraad van 22 mm plus 25 m an
kerketting van 24 mm en een Danforth anker 
van 430 kg.
Op het achterschip is aan BB een elektrische Bo- 
zagro hekankerlier geplaatst, met 70 m draad 
van 12 mm en een Danforth anker van 100 kg. 
Verder is (alleen aan SB) voor en achter een hy
draulisch aangedreven Jaden meerfer geplaatst, 
met een trekkracht van 7 tb ij0 -25 m/min.

Het schip wordt gestuurd met twee vrijhan- 
gende spaderoeren, een achter elk van de 
buitenste schroeven. De roeren worden be
wogen door een Jaden eenrams stuurmachi- 
ne in elke romp. De beide stuurmachines zijn 
elektrisch gesynchroniseerd. Het schip is uit
gerust met twee volledig onafhankelijk opere
rende stuurpompen waarvan een voor wegaf- 
hankelijk en de andere voor tijdafhankelijk 
sturen wordt gebruikt. Alle componenten zijn 
van het merk Kobelt
Na de ingebruikname is in het voorschip van 
de BB romp alsnog een elektrisch aangedre
ven Kalkman dwarsschroef geïnstalleerd, om 
de bestuurbaarheid van het schip te verbete
ren. De 90 kW vaste schroef heeft vier bla
den, een diameter van 630 mm en levert 
1300 kg stuwkracht. De elektriciteit voor de
ze schroef wordt geleverd door een 160 kVA 
dieselgenerator, bestaande uit een zescifin- 
der Volvo dieselmotor, type MD 100, en een 
Leroy-Somer generator. De set is geleverd 
door de fa. Bredenoord.

Beide machinekamers zijn voorzien van een 
FM 2000 blusgassysteem.
Verder is in de SB machinekamer een elek
trisch aangedreven Johnson brandblus- 
pomp geplaatst, met een capaciteit van 20 
m3/h bij 6 bar, en in BB machinekamer een 
Yanmar dieselpomp met dezelfde capaciteit.

Op een platformdek aan BB, geheel achter
op, is de Terhi 430 rescue boot geplaatst, 
met een Davco davit.
Op het brugdek, direct achter het dekhuis, 
bevindt zich een DSB opblaasbaar vlot voor 
16 personen, SOLAS approved.

De navigatie- en communcabe-apparatuur, 
geleverd door TMQ marine (in Australië} om
vat o.a.:
•  Litton/Racal Decca Bndgemaster 180 

radar.
• JRC 12 kan DGPS type >Nav 500.
• Autopilot, TMQ, type Bosun AP 9.
• Gyrokompas, Anschutz Stand 14.
• Magnetisch kompas, type Daiko 150 SL.
• JRC kleuren echolood FF 30.
•  VHF (2x), type ICOMIC-M 503euro.
•  Autotelefoon, type Nokia.
•  Computer met flatscreen t.b.v. elektroni

sche zeekaart.

DE B O U W
De opdracht voor de bouw werd in het najaar 
van 2001 geplaatst.
De verdere chronologie van de bouw luidt:

Begin bouw 
Kiellegging 
Tewaterlating 
Proefvaarten 
Vertrek uit Australië[) 
Aankomst in Rotterdam2) 
Aankomst in Harlingen 
en doop 
Eerste afvaart 
Officiële indienststeüing

29 oktober 2001 
23 januari 2002 

10 juni 2002 
11-12 juni 2002 

13 juni 2002 
31 juli 2002

08 augustus 2002
09 augustus 2002
10 september2002

1. Het schip voer op eigen kracht van de werf 
naar Brisbane, waar het op het zwareladings- 
chip Passat werd gehesen.
2. Het schip voer op eigen kracht van Rotter
dam naar Harlingen.

ENGINE RO O M  L A Y O U T
Machinekamer
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Onze specialismen:
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In Harlingen hebben we uitgebreide en state-of-the-art faciliteiten voor reparatie.
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Toisa Proteus

Van der Giessen-de Noord heeft op 30 
augustus het multipurpose offshore 
support schip Toisa Proteus opgeleverd

De Toisa Proteus, bouwnummer 987, is het 
derde schip dat gebouwd is bij van der Gies- 
sen- de Noord voor Toisa Ltd. en dat evenals 
de vorige schepen door Sealion Shipping 
wordt geëxploiteerd.
Het ontwerp van de Toisa Proteus is geba
seerd op de vorige twee schepen, bouw
nummer 972, de Toisa Perseus (SWZ no
vember 1998, blz. 61 e.v.) en bouwnummer 
974, de Toisa Polaris (SWZ juli 1999, blz. 
29 e.v.).

Om aan de nieuwste eisen van de rederij en 
potentiële charteraars te voldoen is het 
schip verlengd met 21 spanten midscheeps, 
waardoor het laadvermogen is toegenomen 
tot 10.000 ton.
De Toisa Perseus heeft in het ruim twee car
rousels voor het leggen van flexibele pijp. 
Door de verlenging is het bij de Toisa Pro
teus mogelijk geworden om drie van deze 
carrousels te plaatsen, met een totale capa
citeit van 5000 ton. In de dubbele huid en 
bodem zijn extra waterballast tanks aange
bracht.

Om extra waterverplaatsing te winnen is 
er ook voor gekozen om de moonpools af 
te sluiten. Deze zijn behouden gebleven in 
de scheepsconstructïe en zijn in de toe
komst te openen.
Naast deze verlenging is de snelheid van 
het schip opgevoerd tot 14,0 knopen, 
waarvoor een aanpassing van de romp- 
vorm in het voorschip noodzakelijk was. Er 
is om deze reden een bulbsteven aan het 
schip toegevoegd en de lijnen zijn gestrekt

waardoor het schip 3 meter langer gewor
den is zonder waterverplaatsing toe te voe
gen.
De slankere vorm heeft ook een positief ef
fect op het zeegangsgedrag.

Doordat het schip groter en sneller is dan 
haar voorgangers zijn de voortstuwing s- 
thrusters vergroot van 2200 kW naar 3000 
kW. De schroefdiameter is vergroot van 
2,7 m naar 3,0 m.

Een andere grote wijziging betreft de 
achterschipvorm. Doordat het schip bijna 
20 meter langer geworden is, valt te ver
wachten dat een breed plat achterschip 
problemen op zal leveren door siamming. 
Door de scheepsvorm in het achterschip V- 
vormiger te maken is het risico van slam
ming verminderd.

De machinekamerinstallatie en accommo
datie zijn identiek gebleven aan de vorige 
schepen.

Gedurende de bouw is door Sealion Ship
ping besloten om een grote kraan te in
stalleren op het ruim 2000 m2 grote 
werkdek. Hiervoor is nog voor de tewa
terlating een nieuwe sectie met kraanfun- 
datie in het schip geplaatst. De 1,5 m die
pe dubbele huid, die het schip nodig heeft 
om te kunnen voldoen aan de MODU co
de, is behouden gebleven.
De kraan is gebouwd door Huisman-ltrec 
en heeft een capaciteit van 400 ton op 
16 meter of 200 ton op 31 meter. De

trommel capaciteit maakt het mogelijk 
om te hijsen tot een diepte van 3000 meter. 
Met de hulphijs kan 40 ton op 48 meter 
(met dubbele draad) of 20 ton op 49 meter 
{met enkele draad) worden gehesen.

ALGEM EN E G EGEVEN S

Verdere gegevens van de Toisa Proteus zijn:

Hoofdafmetingen:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal.
Holte mal
Ontwerp diepgang mal 
Maximum diepgang mal

Laadcapaciteiten:
Laadvermogen ontwerpdiepgang 8.7501
Laadvermogen maximaal 10.0001
Werkdek oppervlak 2,025 m2
Dekbelasting 5 t/m2

Tankcapaciteiten:
Brandstof 1.185 m3
Waterballast 3.400 m3
Intering tanks 520 m3
Drink water 560 m3

Classificatie:
DNV *1A1, EO, SF, Dynpos AUTRO, 

ERN (99,99, 94)

131,70m 
117,70m 
22,00 m 
9,50 m 
6,25 m 
6,75 m

De Toisa Proteus (foto: Flying Focus)
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SWZ 02-11-01
Probabilistic prediction of capsize 
applied to small high-speed craft
BobManuel, K.H.D.
Ocean Engineering (CB 9341F), 200211, 
vol.29, no.14, pg-1841, nrpg-11, gr-1, 
ta-3, dr-4, ph-3, ENG 
The prediction of capsize of small high
speed craft is highly complex. In this pa
per, risk analysis is applied to predict the 
probability of capsize of two types of 
high-speed craft due to dangerous wave 
events in the estuary of the Bonny River 
in the Niger Delta region of Nigeria. Fi- 
breglass reinforced plastic (FRP) hull 
craft, widely used for transportation, 
were considered for the prediction. The 
probability of the craft encountering a 
dangerous wave situation at a random 
position at sea and the probability of cap
size were calculated using published 
wave statistics and computer-based ana
lytical models.
0150321;0211431

SWZ 02-11-02
An investigation regarding seafa
rers' resistance to using ECDIS 
black-blackground chart display 
modes
Boyle, T.; Rodrigues, I . ; Ward, R.
The International Hydrographic Review 
(000320), 200208, vol.3, no.2, pg-27, 
nrpg-8, ta-1, dr-2, ph-3, ENG 
There have been anecdotal reports of 
seafarers’ resistance to using the black 
background ‘night' display modes, pre
ferring to use the white background ‘day
light display at night by turning down the 
brilliance and contrast controls in ECDIS. 
Because this practice has the potential 
to render some charted features unnoti-

ceable or indistinguishable, thereby pla
cing a ship in potential danger, staff at 
the Australian Maritime College (AMC) at 
Launceston. Tasmania, undertook a 
snapshot survey of students undertaking 
ECDIS familiarisation training. 65 Seafa
rers were polled after completing ECDIS 
training to identify their past viewing 
practices and their likely future preferen
ces when using ECDIS or ECDIS-like ECS 
at night. This paper reports on the outco
me of the survey.
0210210

SWZ 02-11-03
Application of plastic framing requi
rements for polar ships
Daley, C.G.
Marine Structures: Design, Construction 
& Safety (CB 7462), 200212, vol.15, 
no.6, pg-533, nrpg-10, gr-2, ta-4 dr-3, 
ENG
A new International Association of Classi
fication Societies (IACS) standard for Po
lar Ship design, in the form of a Unified 
Requirement is being developed by an in
ternational committee with representati
ves from many classification societies 
and with the active participation of many 
polar nations. The framing structural re 
quirements have been developed by a 
combination of analysis of existing rules 
and ships, finite element analysis and 
analytical solutions of plastic collapse 
mechanisms. This paper describes the 
use of the rule formulae in designs. The 
formulae contain interactions between 
shear and bending and give the designer 
options and flexibility in satisfying the 
strength requirements. Effective design 
requires knowledge of the effects, and 
the possible approaches to reach a sa
tisfactory design.
0140124;0140200

SWZ 02-11-04
Methods for probabilistic safety as
sessments of ships
Kaneko, F.
Journal of Marine Science and Technolo
gy (WbMT 9691), 200203, vol.7, no.l. 
pg-1, nrpg-16, gr-1, ta-8, dr-10, ENG 
The National Maritime Research institute 
(NMRI, formerly the Ship Research Insti
tute) has been developing a method 
which allows the risk to be obtained holis- 
tically by utilizing a scientific method. To 
obtain the risk, the probability and conse
quences of every accident must be eva
luated. This paper examines the follo

wing points: a holistic methodology for 
risk evaluation; a method used m the pro
cess of estimating the probabtlrty of colli
sion: a method to reduce the numbers of 
fire escalation scenarios: a trial risk eva- 
baton of cabin fire.
0211431

SWZ 02-11-05
On the mechanism of the bursting 
phenomena of propeller tip vortex 
cavitation
Konno. A. et al.
Journal of Marine Science and Technolo
gy (WbMT 9691), 200206, vol.6, no.4, 
pg-181, nrpg-12, gr-32, ta-1, dr-7, ENG 
The bursting phenomenon of tip vortex 
cavitation of a propeller sometimes cau
ses severe high-frequency vibration, but 
its mechanism has not yet been elucida
ted. The authors carried out model expe
riments by changing the propellers, wa
ke distributions, thrust coefficients, and 
cavitation numbers parametrically, exa
mined the bursting phenomenon with a 
high-speed video camera, and measured 
the pressure fluctuations caused by the 
phenomenon. They also measured flow 
distribution around the tip vortex. 
0150112

SWZ 02-11-06
An electronical aid for manoeuvring 
ships in restricted water
Muller, R.; Demuth, M.
Ortung und Navigation (WbMT 9720), 
200206, no.l, pg-25, nrpg-9, dr-5, ph- 
1, ENG
This paper describes the principles and 
methods for developing an assistance 
system for the aid of navigation in har
bour waters. The project is supported by 
the Federal Ministry for Education, Scien
ce, Research, Technology and Building. 
0150519

SWZ 02-11-07
CHAYKA: current status and pro
blems to be solved for its integration 
with LORAN-C GNSS. EGNOS, WAAS 
using Eurofix technology
Pisarev, S.B. et al.
Ortung und Navigation (WbMT 9720), 
200206, no.l, pg-147, nrpg-11, dr-4, 
ENG
The current CHAYKA status is analized in 
this paper. The results are given as re 
gard the studies carried out when cre
ating integrated CHAYKA/LORANC sys
tems as well as the link for transmitting

corrections from DGPS, DGLONASS 
subsystems. The main problems are de
fined which solution enables one to ntegra- 
te CHAYKA with L0RANC, GNSS, EGNOS, 
WAAS usmg EUROFIX technology. 
0210500:0210512

SWZ 02-11-8
United Kingdom Hydrographic Office 
experience of producing Electronic 
Navigational charts
Wnght, P.
The International Hydrographe Re 
view(000320), 200208, vol.3, no.2, pg- 
45, nrpgS, dr 1, ph-2, ENG 
When the United Kingdom Hydrographe Of
fice (UKHO) decided to produce Elec tronc 
Navigational Qiarts (ENCs) it had to make a 
number of findamental decisions. This pa
per describes those decisions and die UK- 
HOs subsequent experience of producing 
and cfcfrtxitng ENCs.
0210210

SWZ 02-11-9
Time-domain simulation of wave-in
duced nonlinear motions and loads 
and its applications in ship design
Wu, M. ; Hermundstad, O.A.
Marine Structures: Design, Construction 
& SafetytCB 7462), 200212, vol.15, 
no.6, pg-561, nrpg-37, gr-48, ta-13, dr- 
Î.ENG
A nonlinear timedomain formulation for 
ship motions and wave loads and a nonli
near long term statistics method are pre
sented and applied to the SI 75 contai
ner ship. The general agreement 
between model tests and numerical re
sults is very satisfactory. The calculated 
long-term vertical sagging and hogging 
moments amidships are comparable to 
those given by DNV rules. The approach 
described in this paper can be used as a 
way of more accurately evaluating extre
me wave loads and other nonlinear re
sponses in ship design. 
0140122:0150631

mailto:request@library.tudeft.nl
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MACHINE SUPPORT®

ALIGNMENT AND MOUNTING OF: 

•  Complete propulsion units

•  Propeller shafts and linebore

•  Auxiliary equipment

X 4
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KaBrtenm akerstraat 7 F ax : + 3 1 -[0 )1 8 0 -4 8 3 8 2 9
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The Netherlands E-mail: info@machinesupport.com
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VAN  VOORDEN-PROMAC
VAN VOORDEN GIETERU B, V.

VAN VOORDEN REPARATIE B.V.

PROMACBV.

Propellers 

HODI nozzles 

Propeller shaft systems

Propeller repair

Zinc anodes

W earing plates

Drying systems for worlcclothes

Steering gears and Rudders

Controllable pilch propellers 
with gear-boxes

Speed-up gear-boxes

Tunnel thrusters ^

Seawater pumps

Hydraulic shipboard crones

life-saving equipment

Refrigeration, freezing- and 
nake-ice “ ------

Liquid ice I 

Bilgewatef separators 

Reverse osmosis installations 

Evaporators

AHEAD IN QUALITY AND TECHNOLOGY

VAN VOORDEN
Tel. +31 (0)418 571200
Fox +31(0)418 515790
www.vanvoorden.nl

PROMAC
Tel, +3 t (0)418 683333
Fax +31(0)418 683355
www.promac.nl

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring 
duizenden problemen opgelost

•  werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud

• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen, 

vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis

•  conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

• torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
•  metaalkundig onderzoek

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

http://www.machinesupport.com
mailto:info@machinesupport.com
http://www.vanvoorden.nl
http://www.promac.nl
http://www.technofysica.nl


V erenigings/z/Vttw*/

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Mededelingen

Nieuwe mogelijkheden voor vereni
gingsactiviteiten.
Vonden verenigingsactiviteiten tot 10 
mei 1940 plaats in liet gebouw Stroom- 
berg aan het West Nieuwlarid te Rotter
dam, na het verwoestende bombarde
ment was van het verenigingsgebouw 
van de KNVTS (toen nog NVTS) niets 
meer over en werd uitgeweken naar an
dere lokaties.
Een nieuwe lokade werd gevonden te
genover museum Boymans van Beunin- 
gen aan de Jongkindstraat waar in een 
noodgebouw het restaurant Stroomberg 
tijdelijk werd ondergebracht. Vanaf 1954 
werd onderdak gevonden in het Groot- 
handelsgebouw aan het Weena.
Hierna vonden de bekende “dmsdag- 
club-activiteiten” plaats in het biljartcen- 
trum in de Kipstraat te Rotterdam, ge
bouw de Kubus in de Spaanse polder 
eveneens te Rotterdam en laatstelijk in 
de voormalige Nedlloyd societeit aan het 
Westplein te Rotterdam.

Echter, onlangs is gestart met de aan
bouw van een ruimte achter het KNVTS 
kantoor aan de Mathenesserlaan te Rot
terdam. KNVTSrlid Joop Coolegem werd 
bereid gevonden op te treden als bege
leider van de bouw. Naar verwachting is 
een en ander ultimo november a.s. ge
reed, waarmede de “dinsdag-club-actm- 
teiten”, zij het op kleinere schaal dan 
voorheen, wederom binnen de boezem 
van de KNVTS kunnen plaatsvinden. 
Bovendien zal de ruimte geschikt zijn 
voor het houden van wat grotere verga
deringen (ca 15 personen).
Zo zal het sinds jaar en dag bekende 
"KerstwikJ biljarten" op eigen lokatie kun-

Achterzijde kantoor KNVTS

nen plaasvinden, waarover in een vol
gend nummer verdere informatie zal 
worden gegeven.

In Memoriam

Op 4 september overleed de heer B. 
Sprokkereef, oud-superintendent engi- 
neer. De heer Sprokkereef was 64 jaar 
oud en ruim 18 jaar lid van de KNVTS.
Op 14 september is eveneens op 64-jari- 
ge leeftijd overleden de heer L. Buiten
kant, ouddocent aan de Maritiem-techra- 
sche faculteit van de Amsterdamse 
Hogeschool. Hij was 13 jaar lid van de 
KNVTS.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
JUNIOR LIDMAATSCHAP
S. Vijver
Student Maritieme Techniek TU-Delft 
Vestwal 29,2312 NP LEIDEN. 
Voorgesteld door H.Boonstra 
Afdeling Amsterdam

R.Ruissen
Student Scheepbouwkunde TUOelft 
Noordeinde 65,2611 KG DELFT. 
Voorgesteld door H.T.Grimmelius 
Afdeling Rotterdam

J.van Woerkum
Student Scheepbouwkunde-TU DELFT 
Binnendams 7, 3373 AB HARDINXVELD- 
GIESSENDAM.
Voorgesteld door J.Pinkster 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor het 
GEWOON LIDMAATSCHAP
E.Aukema
Stuurman Carishbrooke Shipping- 
Cowes(UK)
Gorechtkade 114 b, 9713 CJ 
GRONINGEN.
Voorgesteld door J.M.Veltman 
Afdeling Noord

F.V.Domacasse 
Stuurman/WTK-Bopec-Marine 
Bonaire (N.A.)
Senkuria 17, BONAIRE. (Neth.Antilles) 
Voorgesteld door j.J.Mol 
Afdeling Ned,Antillen

M.P.van Duijvendijk
General Manager-van Duijvendi|k en van
Overbeek BV
Krimpen aan den Lek
Zaag 51, 2931 LD KRIMPEN AAN DEINI
LEK.
Voorgesteld door P.J.van Duijvendijk 
Afdeling Rotterdam

G.J.van Erkel
Director Operations MD&R/MTU- 
Dordrecht
Branco 16, 3315 WR DORDRECHT. 
Voorgesteld door T.Dorsman 
Afdeling Rotterdam

M.C.B.van Helden
Technisch Inspecteur-Seawofx B.V.- 
Den Helder 
Westerstraat 84 III,
1015 ML AMSTERDAM.
Voorgesteld door K. Hut 
Afdeling Amsterdam

WAHoebee
Area Manager HC Holland-Sliedrecht 
Binnenwet 16,4854 KD BAVEL. 
Voorgesteld door A.Kik 
Afdeling Rotterdam

H.M.van Maunk
Groepsleider-IHC Dredgers-Kinderdijk 
Mattenbies 36,
2957 RJ NIEUW LEKKERLAND. 
Voorgesteld door A.Kik 
Afdeling Rotterdam

A.N.Miedema
Expert Verweij & HoebeeAmsterdam 
Zaanenstraat 60 Rood,
2022 CR HAARLEM,
Voorgesteld door R.Voskamp 
Afdeling Amsterdam

R.E.Saarloos
Technisch Comm.Medewerker- 
van Duijvendijk en van Overbeek BV 
Krimpen aan den lek 
De La Reystraat 18- 
3143 GG MAASSLUIS.
Voorgesteld door P.J.van Duijvendijk 
Afdeling Rotterdam

J.P.H.Witter
Consultant-Royal Haskoning-Amsterdam 
Blasiusstraat 98-1-1091 
CX AMSTERDAM.
Voorgesteld door D,Reedijk 
Afdeling Amsterdam

M.C.Wijers
Technisch comm.Medewerker-van 
Duijvendijk en van Overbeek BV 
Krimpen aan den Lek 
Jansstraat 1-1,6811 GH ARNHEM. 
Voorgesteld door P.J.van Duijvendijk



Machinebouw

de activiteiten van

Gas- en 
industrie

1

M otoren- 
bouw

Precisiepiping 

CN C-b u igw e rk 

Pijp uithalen

Modulebouw

Scheepswervenweg 2
Telefoon (0598) 3 1 96 66

I N D U S T R I A L  M O D U L A R  
P I P I N G  A S S E M B L Y  S Y S T E M S

W e s t e rb ro e k  Postbus 73 9600 A B  Hoogezand 

Fax (0S98) 31 96 98 E-mail info@impas.net

M a K  D I E S E L M O T O R E N

Rotterdam
MARITIME

•  Voor voortstuwing
• Voor hulpbedrijf
•  Voor baggerpompaandrijving
• Voor diesel elektrische voortstuwing

M a K N E D E R L A N D

U bent van harte welkom op onze 
Standnummer 1202 in de Scheldehal

bezoek ook eens onze website: http://www.bolier.nl

C a s t r o l  M a r i n e

Westblaak 163
3012 KJ ROTTERDAM
tel : 010-4403450
fax : 010-4403455
web : www.castrolmarine.com
@ : marinenl@castrol.com

Stand 1102 
Rotterdam Maritiem 
12-16 november 2002

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

Het trainingsinstituut voor ueilifjheid aan boord van schepen en 
qffshore-installaties.

Gecertificeerde cursussen 
r ich tlijn e n  (o.a.):
Basic Safety

volgens Offshore & STCW95

Proficiency in :
• Survival craft
• Fast Rescue craft
(basic & advanced) Fire Fighting 
(basic & advanced) First Aid 
Medical Care on Board 
Crowd- & Crisis Management 
Tailor made courses on request

Beerweg 1 0 1 1 3199 LM M aasvlak»

Netherlands

harbour no. 7033

phone ++31 (0 ) 181-362394

fa* + + 31 (0)181-362981

e mail in fo @ m tc -n l.o rg

mailto:info@impas.net
http://www.bolier.nl
http://www.castrolmarine.com
mailto:marinenl@castrol.com
mailto:info@mtc-nl.org


ybvNSI S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D

SeaQuipment goes inter
national
SeaQuipmert, de internetcatalogus voor 
maritieme producten en diensten, nam 
van 24 tot en met 28 september deel 
aan de internationale maritieme beurs 
SMM 2002 in Hamburg. Doel was de in
ternationale naamsbekendheid van de in- 
temetcatalogus vergroten. Momenteel 
bevat de catalogus 500 deelnemers en 
meer dan 1500 producten. Leden van 
VNSI, HME, HISWA of FME-CWM krijgen 
maar liefst 50% korting op de aanmeldta- 
rieven, dus wie nog niet geregistreerd 
staat, surft snet naar 
www.seaquipment.com

Rotterdam Maritime
Rotterdam Maritime, de toonaangeven
de vakbeurs voor de Rijn- en binnenvaart, 
beroepsvisserij, koopvaardij en bagger
industrie, wordt dit jaar van 12 tot en 
met 16 november in Ahoy Rotterdam ge
houden. Tijdens de beurs organiseert 
VNSI op 14 november haar jaarvergade
ring. Ook is de vereniging de gehele 
week op de beursvloer te vinden in de 
Eemhal in stand 674. Voor meer infor
matie zie www.rotterdammaritime.nl

VNSI-Ter Hart Prijs
De VNSI-Ter Hart Prijs voor de beste 
scheepsbouwleerling wordt dit jaar op 
13 november uitgereikt, tijdens de mari
tieme ontmoetingsdag die VNSI samen 
met de KNVTS organiseert. Als bijlage bij 
dit magazine treft u de uitnodiging voor 
deze dag aan.

O ntwerpersprijs
De stichting Timmer spnjs organiseert 
eenmaal per jaar een ontwerperscon- 
gres met daaraan verbonden de uitrei
king van de ontwerpersprijs. Dit jaar ge
beurt dat als onderdeel van de maritieme 
innovatiedag, Deze wordt georganiseerd 
in samenwerking met de KNVTS en vindt 
plaats op 29 november 2002 bij Keppel 
Verolme. Aan dit ontwerperscongres 
kunt ook u een bijdrage leveren. Er wor
den vier Nederlandse ontwerpers om 
een voordracht gevraagd. Daarnaast 
mogen twee studenten van technische 
universiteiten hun afstudeerwerk presen
teren. De beste voordracht wordt be
loond met een bedrag van €  3500,-. De 
Stichting Timmersprijs zal zich inzetten 
om de presentaties te publiceren in ge
renommeerde tijdschriften. Aanmelden 
kan via VNSI. Ontwerpers en studenten 
kunnen een samenvatting (maximaal een 
half A4) van hun beoogde voordracht 
richten aar:
Secretaris van de Stichting Timmersprijs
mr. R.J. Schouten
p/a VNSI
Postbus 138
2700 AC Zoetermeer

Website
Een jaar geleden heeft VNSI haar infor
matievoorziening via internet drastisch 
gewijzigd. Evaluatie laat zien dat de ver
nieuwde website, ontwikkeld in samen
werking met FME-CWM, vruchten af
werpt. Sinds vorig jaar is het aantal 
bezoekers met 40% gestegen, gemid

deld worden er maandelijks zo’n 50 dui
zend pagina's bekeken.

De vernieuwde website is duidelijk ge
bruiksvriendelijker dan de vorige. Het 
overzicht van VNSHeden in de verschil
lende categoneen is gebleven, net als de 
tewaterlatingen, die nog steeds gratis op 
de site worden geplaatst. Daarnaast zijn 
er speciale themapagina’s, waarin de 
laatste informatie opgezocht kan worden 
over onderwerpen als financiën, ontwerp 
& productie, arbo & milieu, onderwijs en 
statistiek. De informatie op de site wordt 
dagelijks up-todate gehouden, zoals bij
voorbeeld de pagina scheepsbouw- 
nieuws die wordt verzorgd door de re
dactie van Vaart! Hierdoor blijft de 
website actueel.

VNSHeden kunnen persberichten en 
vacatures aanleveren bij VNSI die even
eens zonder kosten op de site geplaatst 
worden. Bepaalde pagina's (bijvoorbeeld 
het VNSI EC-Liaison office nieuws) kun
nen alleen bezocht worden door gebruik
making van username en password. Dit 
kunt u opvragen bij het VNSkbureau. In
formatie; llona van der Zalm of Dorien 
Beumer, VNSI,

A rbo & Milieu
Eerder werd al gemeld dat het IMO-ver- 
drag door vertraging in de ratificatie la
ter in werking zal treden. Terecht wer
den wij erop geattendeerd dat dit 
weliswaar juist is, maar dat per 1 janu
ari 2003 toch een verbod op TBT-anti-

foultng zal ingaan. Het gaat om twee be
sluiten:
Een verbod op verkoop en toepassing 
binnen de Europese Unie en een verbod 
voor Elkeders om TBT-antifouling op 
hun schepen aan te brengen.

De EU-werven komen hierdoor in een 
spagaat: de verfindustrie en de reders- 
associatie ECSA hebben met het ver
bod ingestemd, maar niet-EU werven en 
niet-EU reders hebben vrij spel zolang 
er verfproducenten zijn die TBT-antifou
ling blijven leveren. De druk om in Ne
derland versneld nieuwe antifoulings 
toe te laten is hierdoor sterk toegeno
men.

VNSI probeert langs meerdere wegen 
de huidige patstelling te doorbreken. Al
lereerst via een dringend verzoek aan 
de regering om een noodmaatregel te 
treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
voorlopige toelating. In dit verband zijn 
recentelijk ook kamervragen gesteld. 
Ten tweede hebben VNSI en de verfin
dustrie op ambtelijk niveau contact en 
wordt er gezamenlijk gezocht naar een 
praktische oplossing. Tenslotte buigt 
men zich in VNO-NCW verband (Plat
form Biociden) over aanpassing van de 
Bestrijdingsmiddelenwet, om ervoor te 
zorgen dat deze in zowel letter als 
geest op de Europese Biocidenrichtlijn 
wordt afgestemd. Het Platform onder
houdt ook contact met het College voor 
de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, 
belast met de uitvoering van de wet.

MARK VAN SCHAICK BV
C R A N K S H A F T S P E C I A L I S T

Cranltih*f1rep*ir(mi. length 12000 <"«) Rfpjir o< engine- and Industrial pmi 
Unetooring 
Connect'r>fl!od repair 

k/ Technical comuluntj 
K/ Marine and induttrial tpart part»

Offke *nd workihop
Nieuwe W aterwegstraat 7 

3 1 1 6  HE Schiedam 

Holland

Harbournr. 5 3 5  (P ort of R otterdam ) 

Telephone : +31 (0 )1 0  4 0 9 0 5 9 9

Telefax : +31 (0 )1 0  4 0 9 0 5 9 0

E-mail : m arkvanschakk@ planet.nl

>NORTELBOER

f 8 f
ANCHORS

CHAINS

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

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

Internet: www.wortelboer.nl

Voorvlagregistratieis 
er meer dan onze driekleur
Hubel Marine verleent de service wanneer u op zoek 
bent naar een tijdelijke of permanente vlag, een andere Class 
Surveyorof een goedlopend ISM-systeem.

Gooi het anker uit voor deskundigheid en bel

.
H ube l M arine  b.v.
P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam 
Tel,: 010 458 73 38 • Fax 010 458 76 62
e-mail: hubel-marine@wxs.nl BOLIVIA

http://www.seaquipment.com
http://www.rotterdammaritime.nl
mailto:markvanschakk@planet.nl
http://www.wortelboer.nl
mailto:hubel-marine@wxs.nl


V a n  D a m  M a r i n e  C o n t r a c t i n g  B.V. in R o z en b u rg  (Z -H)  
is een ingenieursbureau,  voor  de Offshore en M a r i t ie m e  Industrie,  
gespecial iseerd in n ie u w b o u w  en v e rb ouw inge n  van mobie le  
offshore eenheden en schepen.

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

Constructeur Scheepsbouw m/v

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

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

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

oplossingen

Mechanical / Piping Engineer m/v

Werkzaamheden:
- Ontwerpen van Voortstuwingsinstallaties
- Ontwerpen van Leidingsystemen
- Opstellen van Plotplans
- Het maken van Specificaties en Bill of Materials

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

Autocad Tekenaars Constructeur Offshore/Scheepsbouw m/v

Werkzaamheden: Profiel:
- Het maken van Detail Constructie / Werkplaats - - HTS / MTS Scheeps-/ werktuigbouwkunde

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

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

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

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



^ V N S I SCHEEPSBOUW NEDERLAND
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i e

Akerboom Yacht Equipment 
Werf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf ‘t Ambacht B.V.
Amels Holland B.V.
AmelsSchelde B.V.
Barkmeijer Stroobos B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
Bodewes’ Scheepswerven B.V. 
Scheeps- en Jachtwerf L.J. Boer B.V. 
Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V. 
Van Brink Shipyard B V.
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 
Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V 
Scheepswerf Bijlsma B.V. 
Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. 
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Shipyard K. Damen B.V.
Joh. van Duijvendijk B.V.
DUMACON B.V.
Engelaer Scheepsbouw B.V. 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf 'Gelria’ B.V. 
van der Giessen-de Noord N.V. 
van der Giessen-de Noord Shipb div. 
Scheepswerf 'Grave’ B.V. 
Scheepsbouw De Greuns B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 
De Groot Nijkerk B.V.
Scheepswerf Harlingen B.V. 
Scheepswerf Hoebée B.V.
A. & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf De Hoop Heusden B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 
Werf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Delta Shipyard B.V.
IHC Holland N.V.
IHC Holland N.V. Beaver Dredgers 
IHC Holland N.V. Dredgers

IHC Holland N.V Parts & Services 
Scheepswerf De Kaap B.V.
Gebr Kooiman B.V.
Dokbedrijf Luyt B.V.
Scheepswerf ‘Maasbracht’ N.V. 
Scheepswerf Maaskant Bruinisse 
Scheepswerf Maaskant Stellendam 
Merwede Shipyard B.V. 
Scheepswerf Metz B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V.
Niehuis & Van den Berg B.V. 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Oceanco Shipyards (Alblasserdam) 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V. 
Scheepswerf Peters B.V.
PSI Pijpleidingen 
RDM Submarines B.V,
Rotterdam United Dockyard B.V. 
Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Schelde Marinebouw B.V. 
Scheldepoort B V. Reparatiewerf 
Hellïngbedrijf Scheveningen B.V. 
Schram & Van Beek B.V. 
Scheepswerf De Schroef B.V. 
Serdijn Shiprepair B.V.
Shipdock Amsterdam B.V. 
Scheepswerf Slob B.V.
Texdok B.V.
Tille Scheepsbouw Kootstertïlle B.V.
B.V. Scheepswerf ‘Vahali’
Verolme Botlek B.V.
Scheepswerf Visser B.V. 
Vlaardingen Oost Scheepsrep. B.V. 
Volharding Shipyards B.V. 
Volharding Shipyards Foxhol B.V. 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V 
Waterhuizen Shipyard B.V. 
Scheepswerf v/d Werff en Vtsser 
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden
ALBCON B V.
Alubouw de Mooij B.V.
Arklow Shipping Nederland B.V.
Verenigde Bierens Bedrijven B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B V.
Bucomar 
Center Line 
Delta Surveys B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B V. 
Econosto Nederland B.V,
Edaircon
FNV Bondgenoten 
IFS Netherlands B.V.
IHDAShipbuilding Service 
INCAT B.V.
INNOVISION
Scheepsbouwkundig Bureau 
Herman Jansen B.V.
Logic Vision B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MARIN
Marin Ship management B.V.
MasterShip 
Metatix B V.
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B V. 
Ralteco B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
Touw B&B Holding B V.
Vuyk Engineering Rotterdam B.V. 
Scheepsbouwkundig Bureau Zeeman B.V.

VNSI
Boerhaavelaan 40 
Postbus 138
2700 AC ZOETERMEER 
Tel. 079-3531165 
Fax 079-3531155 
E-mail info@vnsi.nl 
Internet: www vnsi.nl

me e r  info op:  W W W . V N S I . N L

mailto:info@vnsi.nl
http://WWW.VNSI.NL


(®) M A C H IN E F A B R I E K  V A N  ZE T T E N  B.V.
(Her)slijpers van krukassen -max. slijpcapaciteit lengte 9.200 mm/diameter 2.000 m m -, walsen en assen. 

Lijnboren, ingieten van lagers, gespecialiseerd in het reconditioneren van drijfstangen met vertande kappen.
Reeds meer dan 7 5 jaar een kenmerk voor zekerheid. In dienst van de scheepvaart, industrie en wegtractie. 

Beukendaal 4 3075 LG Rotterdam Tel. 010-419 49 22 Fax 010-419 56 15 www.vanzetten.com E-mail: infc@vanzetten.com

SCHIP*™ WERF
de ZEE

B ij c o rre s p o n d e n tie  b e tre ffe n d e  a b o n n e m e n te n  h et 

re g is tr a t ie n u m m e r  v e rm e ld e n . 

M o et h et v e r z e n d a d r e s  g e w ijz ig d  w o rd e n , stu u r  d a n  

h et e t ik e t m e t  v e rb e te rd  a d re s  re to u r. 

A b o n n e m e n te n b e h e e r

M U LTI N V
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  P lanning ♦  B erekeningen 
W ij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.

Multi NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10 -Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info@multi.be 
Web: http://www.multi.be

- feasebility studies - bouwbegeleiding 
S oetq jneer - tekenwerkzaamheden - ontwerp

scheepsbouwkundig b u re a u   —
Groothandelsgebouw E-7 Postbus 2 9 1 5 6  3001  GD ROTTERDAM T e l . : 0 1 0 - 4 1 3 0 8 5 2  Fax : 0 1 0 - 4 1 3 0 8 5 1

E L E K T R O T E C H N I E K
VOOR SCHEEPVAART EN INDUSTRIE

lllyilewijnse Groep
VOGELENZANG DE JONG
ELECTROTECHNIEK BV
v.d. Gtessenwog 51.2921 LP Knmpen aan de Ussd
Tel. 0180-51 42 44 Fax 0180-51 18 71

NIEUWBOUW - REPARATIE - PANEELBOUW -ONDERHOUD - INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

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

http://www.vanzetten.com
mailto:infc@vanzetten.com
mailto:info@multi.be
http://www.multi.be


Atlas Personnel Services

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.

v r i j h e i d
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 ofkijkopWWW.atlaSgroep.nl

U kunt nu inschrijven voor de volgende vacatures:

• kapiteins
• stuurlieden
• scheepswerktuigkundigen
• maritieme officieren
• kraanmachinisten
• pijpenmannen
• scheepskoks

bediendes
scheepselektronici
machinisten
(muiticat-)schippers
stortwerkers
stortbazen
matrozen

Atlas Personnel Services bv
Postbus 307,1000 AH Amsterdam 
Kabelweg 37,1014 BA Amsterdam 
t e i : 020 - 584 08 00, fax : 020 - 688 19 09 
Email: info@atlasgroep.nl 
VCU en ISO 9002 gecertificeerd

Atlas • alle vrijheid van de wereld

Gü van At las Services Groep bv J

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


Radio Holland M arine is 
over de hele w ere ld  bekend al 
toonaangevende specialist in 
sa te llie t- en rad iocom m uni
catie, autom atisering, observa
tie  en navigatiesystemen voor 
m aritiem e gebruikers.

Daarnaast garanderen w ij 
onze k lanten een snelle en 
effectieve service via een 
w ere ldw ijd  netw erk van 
vestig ingen langs de in te rna 
tiona le  scheepvaartroutes.

Radio Holland M arine 
b ied t een actieve w e rkom 
geving, waar de sfeer w o rd t 
bepaald d oo r de inven tiv ite it, 
dynam iek en service- 
gerichtheid.

Het b e d rijf m aakt deel u it 
van de Radio Holland Group, 
een w ere ldw ijde  groep 
bedrijven, strategisch gevestigc 
langs de be langrijkste  scheep
vaartroutes, gespecialiseerd in 
innovatieve m aritiem e e lek
tron ica.

Voor elke denkbare 
elektronische functie  aan 
boord bieden w ij innovatieve, 
e ffic iën te  oplossingen door 
levering, insta lla tie  en in teg ra 
tie  van geavanceerde en hoog
waard ige apparatuur.

Hoe kun je  reageren:

WILT U MEER "VAART" 
IN UW LOOPBAAN BRENGEN?

W ij z ijn  p e r d ire c t o p  zoek  n aa r een:

"International Service Coördinator" (m/ v)

v o o r ons In te rn a tio n a a l Service C o ö rd in a tie  C en trum .

W a t b ieden w ij:
Je b e n t de spil in  h e t c o ö rd in e re n  van  de  w e re ld w ijd  b in n e n g e k o m e n  
se rv iceaanvragen  van schepen. Je b e o o rd e e lt, o rg a n ise e rt, b e h a n d e lt de 
in te rn a tio n a le  se rv iceaanvragen  en s ig n a le e rt p ro b le m e n  b ij a p p a ra tu u r, 
schepen en k la n te n . Je c o n tro le e r t  de u itv o e r in g  en a cce p ta tie  van de 
o p d ra c h te n  en v e rw e rk t de gegevens in  onze  in fo rm a tie sys te m e n .

W a t vragen w ij:
Je besch ik t ove r een M BO - w e rk  en d e n kn ive a u . Je h e b t een g o e d e  
behee rs in g  in  w o o rd  en g e s c h r ift van de N ederlandse , Engelse en D u itse  
ta a l. Je b e n t p la n m a tig  en ta a k g e r ic h t. Je h e b t kenn is  van  co m m u n ic a tie - 
en n a v ig a tie a p p a ra tu u r. Kennis van  de in te rn a t io n a le  scheepvaa rt is 
ge w e n s t. Z e lfs ta n d ig h e id  is één van je  e igensch appen . V e rd e r ben je  
stressbestend ig , c o m m u n ic a tie f va a rd ig  en kun  je  o rd e li jk  w e rke n .

S pec ifieke  fu n c t ie - in fo rm a t ie  is te  k r ijg e n  b ij
de he e r W. N ie u w ve ld , M a n a g e r ISCC, te l. 010 - 428 3328

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

SAMEN MET RADIO HOLLAND

Je ku n t sch rifte lijke  reageren bij 
de heer J.H.M.N. de Lange,
H um an Resources M anager, 
via e-m ail: j.lange@ rhm .n l o f post;

/— ._ /*  • • Ma S S

mailto:j.lange@rhm.nl


□ a m e n  S h ip y a r d s  G r o u p  
Damen Shipyards Group is een 
toonaangevende, in te rna tionaa l 
opererende moderne groep uan 
bedrijven die gespecialiseerd zijn 
in m aritiem e dienstverlen ing in 
de breedste  zin van he t woord.

D oor een gezonde groei en mede door een nauwe sam enwer
king m et de D am en Shipyards G roup, zijn wij op zoek naar

K o n in k l i j k e  S c h e ld e  G r o e p  
De Koninklijke Schelde Groep 
m aakt deel u it van de Damen 
Shipyards Group. Binnen d it con
cern  zijn op de locaties Vlissingen 
en Vlissingen-Oost verschillende  
operationele eenheden ac tie f op 
he t gebied van m aritiem e d ienst
verlening. H et productenpakket 
van deze eenheden uvordt geken
m e rk t door technologische  
geavanceerdheid en d ive rs ite it.

S c h e ld e  M a r in e b o u w  
Schelde M arinebouw  beschikt 
over een moderne engineerings- 
organ isatie , veran tw oorde lijk  voor 
he t on tw erp  en de ontw ikke ling  
van de door M arinebouw  in 
opdrach t genomen schepen en 
bovendien in toenemende m ate  
voor opdrachten van andere  
bedrijven.

•  O n t w e r p e r s

•  T e a m l e i d e r s

•  T e c h n i s c h  
S p e c i a l i s t e n

I n f o r m a t ie
Nadere inform atie om trent deze functies kunt u inw innen  
via onze website www.schelde.com .

S o l l i c i t e r e n
Enthousiast geworden voor één van deze functies? 
Stuur uw  schriftelijke sollicitatie m et c.v. naar 

Schelde M arinebouw  BV, t.a.v. de heer A. Siereveld, 
afdeling Personeelszaken, Postbus 5 5 5 , 4 3 8 0  AN  

Vlissingen o f  e-mail naar 
josanne.wouters@ schelde.com

http://www.schelde.com
mailto:josanne.wouters@schelde.com
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ABB Marine & Turbocharging
Absorb'it Environmental Technology BV
Ajax Fire Protection Systems BV
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Systems (AMS) BV
Alewijnse Nijmegen Schepen BV
Alewijnse Noord BV
Alphatron Marine BV
Amero Compressoren BV
AMW Marine BV
Bakker Repair BV
Bakker Slledrecht Electro Industrie BV 
Beele Engineering BV 
Bell Licht
Bennex Holland BV 
Bloksma BV 
Bosch Rexroth BV 
BOT Groningen BV 
Brush HMA BV 
Centraalstaal BV
Central Consulting Group BV (CCG) 
Chartworx Holland BV 
Coops en Nieborg BV 
Corrosion & Water-Control BV 
Croon Elektrotechniek BV 
CSI BV
Damen Shipyards Gorlnchem*
Dotema Delfzijl BV 
Da Vinci College*
P Dekkei, Machinefabriek BV 
Desmi K&R pompen BV 
Discom BV 
Droste Elektro BV 
Druinarkon BV
Van Duijvendijk en van Overbeek BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Moiitiem 
Eefting Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
eL Tec Elektrotechnologie 
Machinefabriek EMCE BV 
Euronorm Aandrijftechniek 
Flerider Bruinhof Marine 
Gerling NCM*
Van de Giessen Straalbuizen 
Van de Graaf BV 
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Den Haan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
Holland Marine Seivices Amsterdam BV
Hoogendoorn’s Maritieme Betimmeringen en
Interieurbouw

HRP Thruster Systems BV 
Hytop BV
IHC Holland NV Lagersmit 
Imtech Marine & Offshore BV 
Information Display Technology BV 
Intertech BV 
Johnson Pump BV 
Kelvin Hughes Observator BV 
Ketting Handel BV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV
Kooren Shipbuilding and Trading BV
Machine- & Llerenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Litton Marine Systems BV
Loggers BV
Logic Vision BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
Marine Service Noord
Marktechnical BV
Materiaal Metingen Europe B V

Technisch Bureau Mercurex BV
Menem AndrÈ de la Porte BV
Metagis BV
Metalix BV
Mulder & Rijke BV
Nauti Max BV
Navylle BV
NRFBV
Nlcovei ken Marine Services BV 
Nijhuis Pompen BV 
N R Koeling BV 
Pols Aggregaten BV 
Praxis Automation Technology 
Promac BV
Radio Holland Marine BV
Ridderinkhof BV
ROC Kop van Noord-Holland
Roden Staal BV
Rolls-Royce Marine Benelux BV
Rotor BV
Rubber Design 8V
Sandfirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege tSTC)
Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard*
Serdijn Ship Repair BV
Ship s Equipment Centre
Ship's Radio Seivices BV
Shipkits BV

Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings 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
ThyssenKrupp 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 
Volharding Shipyards*
Wartsila Nederland BV
Wartsila Propulsion Netherlands BV
D. van de Wetering BV
Rederij G ebr. W ijsm uller

Wmel BV
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Xantlc BV
York-inham refrigeration BV 
Zematra BV

* Geassocieerd lid

N ieuw e  leden
Chartworx Holland BV 
Volharding Shipyards*

H o lla n d  M a r in e  E q u ip m e n t
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Maaskade 1 19
Rotterdam

Postbus 24074 
3007 DB Rotterdam 
T. (010)44 44 333 
F:(010)21 30 700 
Einfo@hme.nl 
I: www.hme.nl

M « «  a b o a r d ,  te a m M w r k

mailto:Einfo@hme.nl
http://www.hme.nl
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O pleid ingen

• De Opleidingscommissie heeft een viertal 
thema's gedefinieerd waaronder in de toe
komst nieuwe cursussen en trainingen 
zullen worden ontwikkeld. Deze thema's 
Regelgeving, Scheepstechniek in bedrijf, 
Marktinzicht en Commercieel ondersteunen
de vaardigheden zijn uitgewerkt in het rap
port Trainingskompas 2003'. dat voor het 
eind van het jaar gepresenteerd wordt.

•  Op 5 december zal in samenwerking met 
het gerenommeerde advocatenkantoor 
NautaDutilh een workshop in Rotterdam 
plaatsvinden over de HME-Verkoopvoor- 
waarden. De mix van ingebrachte kennis 
heeft er toe geleid dat er juridisch goede én 
praktisch zeer werkbare voorwaarden zijn 
ontstaan. Hoe kunnen maritieme toeleveran
ciers het beste hiermee omgaan? Antwoord 
op deze en andere vragen, krijgt u in de 
workshop, die begeleid wordt door zowel 
juristen als ervaren toeleveranciers.

• In samenwerking met Bosch Rexroth organi
seert HME drie cursussen hydrauliek die 
gerelateerd zijn aan maritieme toepassingen. 
De derde en laatste cursus vindt plaats op 20 
en 21 januari 2003 'Onderhoudstechniek' te 
Boxtel.

•  'VOL/VCA voor de maritieme sector': 12 + 
13 december (3e jaargang nr, 12) te 
Dordrecht.

• Seminar 'Valkuilen in het maritieme aanbie 
dingstraject': 28 november te Rotterdam en
3 december te Groningen.

• 'Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)':
4 december te Rotterdam.

• 'Maritiem - Technisch Communiceren in het 
Engels' start: 13 februari 2003 te Dordrecht 
(3e jaargang nr. 4).

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

Contactpersoon Opleidingen: Nick Wessels tnwtSihme.nl).

Innovatie

• Op 8 november worden de resultaten gepu
bliceerd van het onderzoek Vernieuwing 
Bedrijfsprocessen in de Scheepsbouw', 
waarin onze vereniging actief heeft ge
participeerd. Tijdens deze dag wordt een 
ontwikkelingsagenda gepresenteerd met 
vervolgacties op de gebieden: concurrent 
engineering, V ir tu a l  prototyping. afstemming 
product-productie en ontwerpgereedschap-

pen voor productinnovatie Centraal staat het 
thema relatie maritieme toeleverancier - 
scheepswerf.

• Het platform All Electric Ship krijgt een nieu
we start Een nieuw gevormd consortium van 
het Maritiem Kenniscentrum, het reeds 
bestaande AES-platform en Holland Marine 
Equipment. zal AES nieuw leven in gaan bla 
zen.

• Het project 'Compositie' dat samen met 
NML wordt uitgevoerd, zat in de komende 
tijd een tweetal nieuwe bijeenkomsten plan
nen: strategische allianties in de internationa
le voortstuwing & energielevering en geza
menlijke leveranties van binnenvaartmodules.

• Tijdens Rotterdam Maritime start wederom 
de inschrijving voor de Maritime Innovation 
Award. De winnaar van vorig jaar. Rubber 
Design met haar product NoReTex, heeft uit
gebreid de vruchten geplukt van de publici
teit! Wie wint er volgend jaar? Iedere 
Nederlandse maritieme toeleverancier die 
denkt dat hij een geheel nieuw product met 
een hoge importantie voor de maritieme 
industrie heeft ontwikkeld, kan zich voor de 
award inschrijven.

Contactpersoon Innovatie: Diana Mulder (dm@hrne.nl).

Beurzenprogram ma 2002

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

Beurzenprogram ma 2003

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

Norshipping 
03 - 06 juni '03 
Nederlands Paviljoen 

Inmex, India
08 - 11 oktober '03 
Nederlands Paviljoen 

Kormarine, Pusan Korea 
28 - 31 oktober '03 
Nederlands Paviljoen 

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

Export

• Met 109 deelnemers was het Nederlandse 
bedrijfsleven de grootste deelnemer aan de 
SMM Hamburg Het Nationale paviljoen, dat 
door ons werd georganiseerd, had dankzij 
een bijdrage van Nederland Maritiem Land 
een kwalitatief hoge uitstraling en bestond uit 
31 deelnemers De gezamenlijke stand werd 
goed bezocht en de kwaliteit van de bezoe
kers was relatief hoger dan op andere 
gedeeltes van de beurs. In samenwerking 
met het Nederlands Consulaat Generaal te 
Hamburg heeft HME op de woensdag een 
receptie georganiseerd welke door 150 
zakenrelaties bezocht werd. De algemene 
mening van de Nederlandse deelnemers was 
positief, hoewel velen aan hel belang van de 
zaterdag twijfelden.

• Rotterdam Maritime (12 - 16 november) is 
voor Nederland de toonaangevende beurs op 
het gebied van binnenvaart en visserij, HME 
organiseert exclusief voor haar leden een 
paviljoen, genaamd 'The Equipment Lounge'. 
De presentatie is te vinden in de Eemhal en 
heeft 12 deelnemers: Techno Fysica BV, 
Stork Gears & Services, Rotor BV. Metallx 
BV, Kelvin Hughes Observator BV. Johnson 
Pump, Intertech BV. Information Display 
Technology BV, Corroalon & Water-Control 
BV. Bloksma BV, YORK-inhBm refrigeratlon 
BV en Hogeschool Zeeland/Duurzaam 
Schip.

• Het moge inmiddels duidelijk zijn dat China 
op veel gebieden qua scheepsbouw en 
scheepvaart het stokje gaat overnemen van 
Zuid-Korea en Japan Om als land en sector 
een solide positionering te genereren in een 
land als China is een offensief nodig van 
enkele jaren. Hierbij is intensieve bewerking 
van diverse markten en beslissingslagnn van 
belang Deze bewerking bestaat ons inziens 
uit een mix van handelsbevorderende maat
regelen: stimulering van lokale productie in 
China, reguliere exportpromotle en politieke 
ondersteuning. HME heeft het initiatief geno 
men 2003 in het teken van China te laten 
staan en heeft daartoe een plan geschreven: 
'Focus op China. 2003 Chinajaar'. In het 
Chinajaar organiseert HME verscheidene 
activiteiten, waaronder informatiebijeenkom
sten. seminars en missies. Het definitieve 
groene licht voor dit programma wordt gege
ven na goedkeuring door de EVD.

Contactpersoon Export: Joska Voerman ljv@hme.nl).

mailto:dm@hrne.nl
mailto:ljv@hme.nl
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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 
'beslissers1 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.
Graag ontvangen wij uw opgave middels dit formulier. U kunt uw hoofdactiviteit als rubriek toevoegen aan de 
bestaande rubrieken.

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



m a r i t i m e
Krukas/Drijfstang Revisie Maritieme Techniek

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

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

■  Automatisering

xantic
Xantic Benelux (Former Staton 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@ogicvision.nl 
www.logicvision.nl

m
KONGSBERG 

Kongsberg Maritime Ship Systems B.V. 
Malledijk 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 2122 
Fax 050-54214 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.centraaistaal.nl

■  Constructiepakketten

e a r c i

■  Design/Engineering Office
Van Dam Marine Contracting BV 
Prof. Gerbrandyweg 25 
3197 KK RotterdanvBotlek 
Tel.: 0181-21 89 53 
Fax:0181-218621 
E-mail: vdmceng@woridonline.nl

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV /  Chris Manne
Goudsesingel 65
Rotterdam
Tel. 010-412 02 90
Fax 010-413 54 69
E-mail: thofex@hetnet.nl
www.thotex.nl

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

Pll/llewijnse Groep
Your e le c tric a l partner

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-3716311 
Fax 024-371 63 10 
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 8V
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598-39 55 00
Fax 0598 -39 24 27
E-mail: coopsflieborg@coops-nieborg.nl

■  Ingenieursbureau

Metalix B.V.
Postbus 4
2960 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 AAPortugaal 
Tel. 010-501 22 15 
Fax 010-501 25 01 
E-maii: inec@woridonline.nl 
Website: www.inec.nl

Mutti Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Tem se (B)
Tel. 00 32-3-710 58 10 
Fax 00 32-3-710 58 11 
E-mail: info@multi.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) 8V
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

Machinefabriek Van Zetten 8.V. 
Beukendaal4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-41949 22 
Fax 010-419 56 15 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

■  Lastoevoegmaterialen

t u f

Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD 0ud6ei)eriand 
Tel. 0186-641444 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: info@elga.rvl 
www.elgawelding.com

■  Management Solutions

A f r
«  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

§ LOWLAND
r  INTERNATIONAL
Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 01 01 
Fax 023 -563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■ Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/ü 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 19 66 
Fax 010-592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

Maritiem Risico

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

■  Maritieme Toeleveranciers

Ntcoverken 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 -36 23 94 
Fax 0181-3629 81 
Email: info@mtc-nl.org

N o v a  Contract

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

Opleiding &  Training

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. 023-5539999 
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, 010-41308 52 
Fax 010-413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■  Pompasafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax07&691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■  Roerkoningsafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 07S691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com
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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

allshipfint* nfnwrrimtrtn« pro|«cll

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel, 0229-55 1205/55 1306
Fax 0229-55 12 92
E-mail: allship.marine.projects@tiscali.nl

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

■ 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/d Ussel 
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: irrfo@nicoverken.nl

■ Schotdoorvoeringen water- en 
gasdicht

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 078-618 0877 
Fax 078-618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www,maprom.nl

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel, 010-41146 14 
Fax 010-414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

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

■  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

© e  l t  i s
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Xeltis BV
Munsterstraat 20a 
7418 EV Deventer 
Postbus 72 
7400 AB Deventer 
Tel. 0570 -50 21 70 
Fax 0570 -50 21 71 
www.xeltis.nl

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

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

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

■  Uitlijnen en funderen

«J.ÿuVnl And UrvÜti

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0180-48 3828
Fax 0180-48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

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

■  Verfinspectieburo
C0T
Zijlweg 340-342,
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-531 95 44 
Fax 023-527 72 29 
Contactpersoon: P. van der Spoel 
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■  Vertaalbureau's
Scheeps- en Regeiïechnische 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 
Tel. 010-201 84 47 
Fax 010-404 55 88

■  Waardevolle adressen
Holland Manne Equipment, Vereniging
var maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010-444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

■  Werktuigkundige Probleemanalyse
Technofysica, Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0180-620211 
Fax 0180-62 07 05 
E-mail: info@technofysica.nl

SCHIP™ WERF 

de ZEE
Colofon
'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip 
en Werf de Zee' waann participeren: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het 
Manttem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse 
Sclieepsbouwindustne VN51. het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van 
het KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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We speak 
your language

Weena-Zuid 170 
3012 NC • Rotterdam

Postbus 701
3000 A S • Rotterdam

Tel. 010-201 84 65 
Fax 010-214 01 90

rot_marine@lr.org
www.lr.org

O ur Marine vision embraces client's expectations of our 

services. It draw s upon the corporate vision and expresses 

how we wish to work in the future.

Our message to our clients is:

Lloyd's Register understands your business and will work 

with you to provide solutions that lower your technical and 

commercial risk to improve your business performance.

Whether you design, build, own or operate ships, 

we help you achieve your goals.

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


W hen cruising at sea passengers can 
watch their favourite show. Or enjoy 
any other kind of A V  entertainm ent. 
Thanks to Radio Holland Marine.

Our dedicated AV department is 
a specialist in the design, supply, 
installation and the commissioning 
o f entertainment, PA and CCTV 
systems fo r the maritime industry. 
For cruiseiiners and megayachts. 
For d rilling platforms and navies.

We can arrange the reception and 
processing o f satellite signals through 
the ship, all the way to  the cabin 
outlets, including installation o f TV, 
video, DVD and radio in the cabins, 
up to  the complete installation of 
a cinema on board.

Also the latest developments, such 
as Video On Demand (VOD), digital 
networks, internet via satellite, 
non-linear editing systems and 
custom designed cctv camera 
solutions are included in our supply 
range.

Most o f our systems are 
tailormade, according to  
customer's wishes.
Which makes it only logical 
tha t we also take care o f 
training, after sales 
maintenance and repairs, be 
it in Hawai, Rio or wherever 
this is required.

Looking for the perfect 
Entertainm ent system ?
We've done it before and 
we're standing by to  do it 
again, fo r you.

"ALL ABOARD, THE SHOW 
IS ABOUT TO BEGIN"

1

Also other novelties on show:
• A irtim e fo r satcom users
• The new Sigma Line
• New Ship@Sight version
• Maritime computernetworks
• Satellite compasses
• AIS, VDR, etc., etc.!

For m ore in fo rm a tio n  
surf to  ou r w ebs ite  
w w w .rh m a rin e .n l

Visit our stand 1310 at the Rotterdam Maritime exhibition 
Scheldehal/ Ahoy, Rotterdam

TOGETHER WITH RADIO HOLLAND

Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam 
PO Box 5068, 3008 AB Rotterdam 
The Netherlands 
Phone: +31 10 428 33 44 
Fax: +31 10 428 14 98
E-mail: avsystems@rhm.nl

. . Radio Holland

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

