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‘Slimme kanarie’ in ruim

Het betreden van besloten ruimtes als rui
men kan dodelijk zijn, wanneer daarin te wei
nig zuurstof aanwezig is of er koolmonoxide 
of zwavelwaterstof voorkomt. Gebruik van 
een ‘slimme kanarie' in de vorm van een gas
detector kan dit risico voorkomen.

22

In  geval van motorschade

Laat in geval van motorschade alles zoveel 
mogelijk onaangeroerd tot de expert aan 
boord is om een en ander vast te leggen. 
Dat is het advies van Hans van Bodegraven, 
die in de derde aflevering van de serie over 
de Maritieme Expertise uitlegt wat de werk
zaamheden van een motorexpert of ‘machi
nery surveyor1 zijn.
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2600 m3 zand per uur

Sinds oktober is de sleephopperzuiger 'Ori- 
sanf actief op de Noordzee met de winning 
van zand en grint. Dankzij een geavanceerd 
volcontinu zelflossysteem kan dit door Bark- 
meijer Stroobos gebouwde schip de 
2600 m3 lading in ruim een uur automatisch 
te lossen.
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Honderdjarige werf

In het afgelopen jaar vierde Scheepswerf 
'Merwede’ haar lOCHarig bestaan. De basis 
van het bedrijf werd gelegd door de ambiti
euze scheepstimmerman Christiaan van 
Vliet, die een stuk uiterwaard bij Hardinxveld 
kocht om ijzeren vissersboten voor de rivier- 
vissers in de buurt te bouwen.
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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 veiligheid aan boord van schepen en 

ojfshore-installaties.

Gecertificeerde cursussen volgens Offshore & STCWgs 

richtlijnen (o.a.):

Basic Safety

Proficiency in:

• Survival craft

• Fast Rescue craft 

(basic & advanced) Fire F ighting 

(basic & advanced) First Aid 

Medical Care on Board 

Crowd- & Crisis M anagem ent 

Tailor made courses on request

Beerweg 101 I 3199 LM Maasvlakte

Netherlands

harbour no. 7033

phone ++31 (0)181-362394

fax ++31 (0)181-362981

e-mail info@ m tc-nl.org

E U R O P E  LIM ITED

ABS EUROPE LTD. 
B O O M P JE S  55  

3011  XB RO TTERD AM

American Bureau of Shipping (ABS) has one (1) vacancy in its 
Rotterdam office for

S U R VE YO R

The principal duties of a Surveyor are to visit vessels, marine 
structures and manufacturers to examine and report on their 
compliance with ABS Rules, or other applicable standards, 
including international conventions regulating shipping (e.g. 
SOLAS, MARPOL, Load Line).

Applicants must have a degree from a Hogere Zeevaart- 
school /  TH and relevant seagoing experience as a licensed 
ship’s officer (Diploma C Scheepswerktuig-kunde or equiva
lent). Oral and written proficiency in the English language is 
also necessary.

The position offers competitive salary and benefits and a 
challenging and dynamic work environment.

Applicants should mail their CV and brief letter to ABS Euro- 
pe Ltd., Attn. J.B. Feman.

Nijverheidsstraat 9 - 3371 XE'Ha'rdinxveld 
Postbus 9 - 3370 AA Hardinxveld 

Tel. 01 8 4 -6 1 3 2 0 0  Fax 0 1 8 4 -612654

mailto:info@mtc-nl.org
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Prestigieus certificaat voor Westfalia After Sales Services

Oktober 2002 heeft de afdeling After Sa- 
les Services (A.S.S.) van Westfalia Sepa
rator Nederland een prestigieus certifi
caat in ontvangst genomen. Het 
certificaat Authorized Repair Shop van 
het Safety Committee van GEA Westfalia 
Separator AG. Daarmee is A.S.S. de eer
ste en enige werkplaats in Europa die of
ficieel geautoriseerd is om zogenaamde 
high-speed rotating equipment te repare
ren, de sneldraaiende onderdelen van 
separatoren en decanters.

GEA Westfalia Separator AG is de Duitse, 
internationaal opererende moedermaat
schappij (dochterbedrijven in bijna vijftig 
en vertegenwoordiging in meer dan 
zestig landen) van het Nederlandse 
Westfalia Separator. Door het certificaat 
uit te reiken garandeert het moederbe
drijf dat A.S.S. niet alleen voldoet aan de 
strengste nationale en Europese richtlij

nen (VCA‘ * 2000, ISO 9001), maar ook 
aan de nog strengere normen die het 
zélf hanteert. Op het gebied van veilig
heid, op het gebied van kwaliteit en op 
het gebied van vakmanschap.

Wereldwijd zijn er op dit moment slechts 
twee andere werkplaatsen die zich ook 
Authorized Repair Shop mogen noemen. 
Eén van de gevolgen van de certificering 
is dat A.S.S. nu ook in Duitsland, onder 
de strenge TüV-normen, mag werken.

Voor meer informatie:
Westfalia Separator Nederland 
Watze de Wit,
manager After Sales Services 
Telefoon: (0485)31 93 00 
Mobiel: 06 5312 47 56 
E-mail: watze.de.wrt@westfalia.nl

NUTEC zoekt maritieme trainingslocatie in 
gebied Noordzeekanaal
NUTEC Global Safety, een dochter van 
de wereldwijde opererende Global Safe
ty Group wil nog voor het einde van het- 
jaar in het Noorzeekanaalgebied een ge
schikte trainingslocatie vinden voor het 
opzetten van een maritiem trainingscen
trum. Het betreft reddings- en ber- 
gingstrainingen die nu gegeven worden 
in het NUTEC Marine Rescue Institute in 
Stonehaven en Aberdeen (Schotland). 
Omdat op dit moment de vraag van klan
ten naar specifieke cursussen op dit ter
rein toeneemt, wil NUTEC een deel van 
het opleidingsaanbod uit Engeland en 
Schotland in Nederland verzorgen. IJmui- 
den geniet de voorkeur vanwege de cen
trale ligging en haar reputatie van ouds
her; een ideaal oefenterrein voor het 
geven van geavanceerde maritieme trai
ningen. De directie van NUTEC praat met 
bestuurders van de Gemeente Velsen en 
de provincie om de vestigingsmogelijk- 
heden in kaart te brengen.
NUTEC heeft ook contact met de curator 
van het failliete IMTIN, het trainingsinsti- 
tuut dat sinds 1991 op het Forteiland is 
gevestigd. Naast 'sport & outdoor' eve
nementen en management cursussen is 
dat bedrijf ook actief op het gebied van 
maritieme veiligheidstrainingen. Over IM- 
TIN werd op 25 oktober 2002 faillisse
ment uitgesproken. Een langslepend

Manne propulsion systems are expected 
to grow to become a $5 billion market 
by 2007. Over the next five years vessel 
tonnage delivered by yards is expected 
to increase by 4% while vessel numbers 
fall by 10%. However, total propulsion 
power should increase by 8% when com
pared to the 1997-2002 period. These 
are amongst the results of a new study, 
The World Marine Propulsion Report, 
published in November by analysts Doit- 
glas-Westwood.
Using information from the Lloyd’s Re-

"Although gross tonnage output is ex
pected to remain relatively stable over 
the forecast penod, we believe that the 
numbers of vessels constructed will be 
lower than in the 1997-2001 period. 
However, average vessel sizes will be 
larger and consequently their power re
quirements greater. This means that the 
value of the market for propulsion 
systems will increase.

‘We expect that there will be an increa
sing market share for Chinese shipyards,

4
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conflict met de Gemeente Velsen ligt 
hieraan ten grondslag. NUTEC sluit, on
der voorwaarden, betrokkenheid bij een 
doorstart niet uit. Daarmee zou de werk
gelegenheid voor de IMTIN medewer
kers, de training sverplic Irtingen en 
dienstverlening richting Nederlandse op
drachtgevers van IMTIN gecontinueerd 
worden.

NUTEC oriënteerde zich een jaar gele
den ook al in het Noordzeekanaal-gebied 
maar besloot toen eerst prioriteit te ge
ven aan de bouw van een innovatief vei- 
ligheidscentrum in Aberdeen (Schotland). 
Daar worden op dit moment ook veel 
medewerkers van Nederlandse maritie
me bedrijven getraind. In Nederland 
heeft het snelgroeiende bedrijf reeds trai- 
ningsfaciliteiten op de Maasvlakte en in 
Den Oever. Bij deze centra ligt de nadruk 
vooral op veiligheidstrainingen voor de 
offshore. NUTEC onderhoudt in Neder
land nauwe banden met diverse maritie
me onderwijsinstellingen.

gister-Fairplay databases, The World Ma
rine Propulsion Report analyses engine 
deliveries by type and manufacturer for 
the 9,789 vessels built over the past five 
years worldwide and shows the market 
shares established for all the significant 
players. The results show the major shift 
in market share amongst the leading en
gine companies and the relative decline 
of the South East Asian designs.
A specially developed model was used 
to forecast the market over the next five 
years. This takes into account the major 
factors that are likely to impact on the 
sector such as oil prices, increasing ves
sel sizes, changes in global trade pat
terns etc.
Commenting on the results, study lead 
author Barney Parsons said, “The major 
driver for vessel construction is the 
growth in seaborne trade. A large increa
se in vessel orders followed the sharp in
crease of seaborne trade in 1998. Loo
king forward five years, we believe that 
growth will be highest in 2004 as the 
world economy recovers somewhat. The 
effect of the 2000 order boom will be 
seen in ship deliveries up to 2003, and 
then we believe a modest return in confi
dence will allow yard tonnage output to 
increase steadily up to 2007.
“Possible major events that could threa
ten these forecasts are a long-term war 
in the Middle East or elsewhere which 
could lead to a general turndown in the 
world economy, or a very high oil price, 
which could depress the level of world 
trade and oil consumption and so disrupt 
tanker ordering activity.

mainly at the expense of Japanese 
yards. However, the value of propulsion 
systems going into Japanese vessels will 
remain stable as the move towards hig
her-powered vessels continues. 
“Container vessels will continue to gain 
importance for the propulsion market as 
the average vessel size grows and by 
2007 we expect that they will account 
for the same amount of propulsion 
system value as the SulK/General Cargo 
sector and Tanker sector. Cruise and 
Passenger vessel output is expected to 
decline slightly after 2005 as present 
cruise vessel orders are delivered into a 
well supplied market.
“Amongst the engine makers we expect 
MAN/B&W along with Wartsila to conti
nue to dominate and also that Caterpillar 
will hold its market share.
“Many of the issues that are talked up in 
the marketplace - fast ships, turbines 
and newer forms of propulsion and ener
gy generation - will have very little effect 
on the overall value of the market. We do 
not foresee a significant change in the 
way that vessels are propelled in the fo
recast period, although many technologi
cal and environmental developments 
described in the report will have gradual 
effects at the edges of the market in the 
longer term.”

Further details are available from John 
Westwood:
Email: admin@dw-l.com
Phone: +44 1227 831879, Fax: +44
1227 832092, Web: www.dw-1 .com

mailto:watze.de.wrt@westfalia.nl
mailto:admin@dw-l.com
http://www.dw-1


M aritiem e M arkt Menso de Jong

Help, de patiënt verzuipt
“De 'maak-industrie' is de afgelopen jaren 
ondergesneeuwd in het geweld van ‘dot-com’ 
en financiële dienstverlening”, aldus Kraaije- 
veld, voorzitter van de bedrijfsvereniging FME- 
CWM, naar aanleiding van een recent onder
zoek, opgedragen door deze vereniging. Je 
kan daar aan toevoegen dat de maak-in- 
dustrie langzaam verzuipt in een moeras van 
regelgeving. Het exploderen van de beurs- 
’bubble' heeft er reeds voor gezorgd dat vele 
opgeklopte bedrijven weer met beide benen 
op de grond staan voor zover zij niet in een 
moeras van financiële schandalen zijn ver
zopen. Ook daardoor komen er weer vele, 
vaak onnodige regels. Onnodig, volgens The 
Economist omdat het alleen gewenst is de fi
nanciële voorlichting door banken en bedrij
ven meer transparant te maken, zodat de 
markt precies weet hoe de top beloond 
wordt, wat er buiten de balans om is gefinan
cierd, enz. Immers, indien de top geen groot 
aandelenbelang heeft, maar wel aantrekke
lijke aandelenopties, hebben de topmensen er 
alleen belang bij de beurskoers op korte ter
mijn op te krikken -in de VS zelfs op frauduleu
ze wijze- om zo grote optiewinsten te realise
ren. Hier laten bedrijven de aandeelhouders 
het liefst onwetend en onmachtig.

M ilieufanaten

Onze maak-industrie heeft gelukkig minder te 
maken met dergelijke malversaties, maar wel

met een bijna ondoordringbare barrière aan 
regelgeving over milieu- en Arbozaken. De tra
gikomische farce van de huidverven die de 
Nederlandse werven niet mogen gebruiken, 
zoals vermeld in het vorige nummer, is daar 
een voorbeeld van. Kraaijeveld wil dat de 
overheid een klimaat schept waarin bedrijven 
met succes kunnen innoveren, maar wie wil in 
Nederland een nieuwe aangroeiwerende verf 
ontwikkelen, indien daarna meer dan een jaar 
moet worden gewacht op goedkeuring terwijl 
de buitenlandse concurrent daar geen last 
van heeft?
Tijdens de jaarvergadering van de VNSI in no
vember klaagde Arnoud Schneider van Enge- 
laer Scheepsbouw over de onwaarschijnlijk 
lange tijd en hoge kosten benodigd voor aan
passing of uitbreiding van een milieuvergun
ning. ‘Milieufanaten’, de professionele milieu
organisaties, leggen volgens hem op elke 
slak zout om aanpassingen binnen het bedrijf 
te verhinderen of tenminste zo lang mogelijk 
tegen te houden. Zouden zij inderdaad het 
liefst zien dat een bedrijf als Engelaer lang
zaam wegzakt in het regelmoeras? Fred Bus- 
ker, de voorzitter van de VNSI, onderschreef 
Schneider's problemen. Hij noemde onze mi
lieuwetgeving een concurrentievervalsend 
staatsmechanisme. In Rotterdam controleren 
bijvoorbeeld 225 ambtenaren of alle afval van 
onder andere scheepsbouw en scheepvaart 
wel gaat naar de monopolieverwerker met

monopolieprijzen. In Antwerpen zouden het er 
maar acht zijn.

Op de jaarvergadering van de redersvereni- 
ging KVNR, eveneens in november, bleek dat 
ook de scheepvaart te maken heeft met een 
warboel van milieu- en Arboregels. Bij de in
voering van het nieuwe scheepvaartbeleid in 
1996 werd toegezegd dat de Nederlandse 
scheepvaartregels zouden worden aangepast 
aan de internationale regels, dus met wegla
ting van eventuele extra eisen. Het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat heeft zich daar in
derdaad keurig aan gehouden en wil zelfs ver
der gaan door het accent te leggen op ‘doel’- 
regelgeving met algemene regels voor het 
bedrijfsleven en met meer toezicht op de 
onderneming dan op het schip. In dit verband 
meent dr. Nieuwpoort van DGG zelfs dat 
meer regels het scheepvaartverkeer onveili
ger maken. Ongetwijfeld in strijd met de 
destijds gewekte verwachtingen is er wel een 
stortvloed van milieu- en Arboregels over de 
scheepvaart gekomen die vaak veel verder 
gaan dan de internationale vereisten. 
Ondertussen laten de Spaanse en Portugese 
regeringen de tanker ‘Prestige’ vol met stook
olie rustig zinken, omdat zij weigeren uit angst 
voor hun milieufanaten een beschutte lig
plaats te verstrekken voor een noodreparatie 
en het overpompen van de olie. Volgens het 
klassebureau ABS was het schip aanvankelijk 
sterk genoeg om veilig een noodhaven aan te 
lopen, een mening die berger Smit deelt.

Toch tevredenheid

De staalbouw in het Noorden beleeft moeilijke 
tijden met ontslagen als gevolg. Dat is vooral 
veroorzaakt door de tendens de bouw van 
rompen uit te besteden in goedkope landen. 
Deze tendens komt nu ook op gang in Duits
land, een achterblijver bij de rationalisatie van 
de scheepsbouw. Toch constateerde Busker 
tevreden dat, ondanks de wereldwijde 
scheepsbouwmalaise, onze werven in 2002 
nog voor één miljard Euro's aan orders den
ken binnen te halen tegen 0,9 miljard in 2001. 
Met veel rompbouw in het buitenland kan de 
scheepsbouw evenwel een aanmerkelijk ho
gere productie aan. Er zal meer dan de bijna
500.000 egt aan nieuwe orders, zoals in
2001 en 2002, geboekt moeten worden om 
de capaciteit volledig te benutten. Bovendien 
willen de werven in Centraal-Europa meer toe
gevoegde waarde door rompen te leveren 
met de accommodatie en een deel van de uit-



ffisürsg. De Nederlandse ketenregisseur dient 
dus een stoom  vm «euwbouworders te ver- 
■wezenlijken en dat kunnen niet allemaal mulö- 
purpose- en eontainerschepen zp , De werven 
ztlen meer aandacht moeten geven aan an
dere, inrsoKaöeve schepen voor de offshore, 
klane cruisevaart fo.a. met onderzeeërs?}, 
snelle veerdiensten, onderzoek-, koel-, gas-en 
chermcaltenvaart, enz. Natuurlijk kom je dan 
weer terug bij het probleem dat de overheid 
innovatie nauwelijks ondersteunt en door haar 
regelgeving zelfs tegenwerkt In plaats van 
Nederland Distributieland dus Nederland Re- 
creaüeiand. Scheepsbouwers krijgen dan 
werk door de rommel, achtergelaten door re  
creanten e i toeristen, op te mimen. Mis
schien moet het zelfs Nederland: Natouriand 
worden, opdat de rommel de natuur niet zal 
bedewen.

AW ES bulten >pei?
'fa  de scheepsbouw een kopersmarkt is ge
worden, zien de reders hun kans schoon 
meer kwaliteit en betere condities te verkrij
gen. Opvallend is dat Intercargo, Intertarte, 
Internatonal Chamber of Shippng en Bimco 
daarover in Sharsghai gingen praten met Ja
pan, ZusHforea en China, dus met voorbij
gaan van AWES. Hsschsen vinden de reders 
dat AWESwerven reeds kwaliteit leveren, 
maar het gesprek ging ook over de invoering 
van standaardcontracten, verlenging van de 
garantieperiode tot vijf jaar en de introductie 
van tripartiete contracten, waarbij het klasse- 
bureau een zekere mate van aansprakelijk
heid krijgt. Uiteraard zijn de reders vooral on
tevreden over de kwaliteit van de 
standaardschepen, zoals die in het Verre- 
Oosten worden gebouwd in min of meer ge
heim overleg tussen werf en klassebureau,

maar toch: telt AWES niet meer mee? Eventu
ele afspraken zuien ook voor de Europese 
werven gaan geiden.
Na de Griekse hebben ook de Japanse reders 
ztch afgezet tegen de voorstellen van het klas- 
severbond iftCS voor veiger bulkers, Zij ver
langen overleg over de invoering van nieuwe 
regels, een machtspositie die zij nooit hebben 
gehad bij: de klassebureaus. Deze zijn even
wel in het defensie? gedrongen na de vele, 
soms onterechte kritiek op hun werk. Sum
mier gesteld, lijkt de vraag te zijn: moet de 
klasse de constructieregels zo verzwaren dat 
een slecht onderhouden schip na 25 jaar toch 
nog ve ig  is of moet de klasse als politieagent 
optreden door het onderhoud, nu fertelqk een 
redersverarrtwoordeiijkheid, regelmatig te 
controleren zodat elk scbp 25 jaar lang veig 
blijft?

Verlanglijst van reders en werven
Hoewel voor de meeste reders de marktom
standigheden in 2002 slecht waren, is de 
KVNR redelijk tevreden over de groei van de 
vloot van 4,6 tot 5,0 mfo GT in 2001. Dat had 
meer kunnen zijn indien de reders buitenland
se kapiteins hadden mogen aanstellen. De 
vakbonden zien daar niets in; het Nederland
se karakter van de vloot zou verloren gaan. 
Het komt er op neer dat de zeevarenden het: 
knus « ten  houden, terwijl de K¥NR een gro
te, grotendeels internationaal bemande vloot 
wil met meer werkgelegenheid voor Nederlan
ders aan de wal. Zo denken vele Italiaanse re
ders aan uitvlaggen -hun overheid komt niet 
over de brug met een tonnagebelasting- maar 
geven de voorkeur aan het liberaler regime in 
Engeland.
Verder verlangen de reders dat enkele types 
offshore-schepen onder het tonnageregime

[T n & I '& ê  iütfuTEiW t. s m j j

worden gebracht. Dat kan ook voor de 
scheepsbouw nuttig zijn, omdat dan een gro
tere nationale offshoremarkt ontstaat 
waardoor meer orders op onze werven te
recht kunnen komen. Veel landen proberen 
immers nog steeds naöcnaie opdrachten 
voor deze markt te sturen naar naöonaie wer
ven. Bij de wens de. vanaf 2001 vervallen fis
cale voordelen van CVs te vervangen staan 
reders en scheepsbouwers thans dichter bij 
elkaar. In 2000 vreesden de reders een ton- 
nageoverschot wegens de vele orders met 
een CV-constructie, zodat zij zich niet hebben 
verzet tegen afschaffing van de fiscale voor
delen. Thans bepleiten zij ter vervanging er
van de reder toe te staan pas drie jaar na op
levering te opteren voor de tonnageregeling 
zodat eventuele aanloopverliezen aanvankelijk 
aftrekbaar blijven. Aangezien andere Eilan
den zo’n regeling reeds kennen, moet een 
snelle invoering mogelijk zijn. De werven die 
steeds op een snelle vervanging hebben aan
gedrongen, spitsten zich toe op invoering van 
een garantie- en participatiefonds. De over
heid is er inderdaad mee over de brug geko
men, maar heeft het voorstel aan Brussel 
voorgelegd ter goedkeuring. Daar is het vol
gens Busker onder in een la verdwenen om
dat de EU-ambtenaren prioriteit geven aan 
hun inziens belangrijker zaken. Ook deze, el
ders reeds toegepaste regeling zou zonder 
overleg met Brussel zijn in te voeren met als 
enig risico dat de Europese Commissie later 
kan verlangen de regeling op details aan te 
passen. Ondertussen is de welkome order- 
steun van Euro 60 mln voor de scheepsbouw 
er gekomen, ondanks aanvankelijke tegen
stand van minister Heinsbroek, maar ze bleek 
een sigaar uit eigen doos te zijn. Immers het 
gereserveerde bedrag van Euro 90 mln voor 
het garantie- en participatiefonds verviel daar
mee.



BUNDESAMT FÜR VERKEHR 
OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS 
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI 
FEDERAL OFFICE OF TRANSPORT

Für unsere Sektion Schifffahrt suchen wir eine/n

Schiffbau- oder 
Maschinenbauingenieur/in

zur Überwachung der eidg. konzessionierten Fahrgastschifffahrt.

Die Tätigkeit umfasst die Begleitung von Neu- und Umbauvorhaben von 
Fahrgastschiffen für die Schweizer Seen und Flüsse vom Beginn der 
Planungsphase bis zur Abnahme und Erteilung der Betriebsbewilligung. 
Weiter gehört die periodische Kontrolle der Schiffe sowie die Prüfung der 
Schiffsführer zu Ihren Aufgaben. Sie sind in die Ausarbeitung von neuen 
nationalen und internationalen Vorschriften bzw. deren regelmässige 
Aktualisierung eingebunden und unterstützen die Kantone bei deren 
Vollzug. Schliesslich gehört die Beurteilung von internationalen Normen in 
Bezug auf eine mögliche Übernahme in der Schweiz zu Ihren Aufgaben. 
Für Ihre Arbeit pflegen Sie intensiven Kontakt innerhalb des BAV, zu den 
Schifffahrtsunternehmungen, zu Schifffahrtsbehörden der Nachbarstaaten 
der Schweiz und zur Industrie.

Ihr Profil:
• Theoretische und praktische Kenntnisse im Schiffbau und/oder 

Maschinenbau mit mehrjähriger Berufserfahrung. Sofern Sie eine 
Ausbildung als Maschinenbauingenieur/in absolviert haben, ist 
zumindest ein intensiver Bezug zur (Sport- und Freizeit-) Schifffahrt 
unerlässlich.

• Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Schweisstechnik und des 
vorbeugenden Brandschutzes sind von Vorteil.

• Sie bringen Projekt- und Prüferfahrung mit, sind es gewohnt, vernetzt 
zu denken und sind zugleich bereit, einem Einzelproblem konkret 
nachzugehen.

• Sie sind mehrsprachig (d, f und / oder i) und gewandt in Wort und 
Schrift.

• Ihre Arbeitsweise und Ihr Auftreten sind geprägt durch eine offene 
und gezielte Kommunikation, Sie gehen auf andere Menschen zu.

Wir bieten:
• Eine interessante, äusserst abwechslungsreiche und 

verantwortungsvolle Tätigkeit
• Ein angenehmes Betriebsklima
• Interessante Anstellungsbedingungen

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an das 
Bundesamt für Verkehr, Sektion Ressourcen, Bollwerk 27, CH-3003 
Bern.
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Twee offshore opdrachten 

voor De Hoop

Scheepswerf de Hoop heeft opdrachten 
geboekt voor twee offshore support 
schepen, resp. voor Otto Candies Mexi
can Investment en voor Sonasurf, een 
dochteronderneming van Groupe Bour
bon in Frankrijk.
De voornaamste gegevens zijn:

Breko boekt v ijf opdrachten
Breko Nieuwbouw heeft opdrachten 
voor vijl schepen verworven.

Het betreft in de eerste plaats een 
gastanker voor de binnenvaart voor 
VT&Lehnkering Reederei GmbH.
De afmetingen van het schip, bouwnum- 
mer 0253, zijn: L x B x H = 110,0 x 
11,45 x 5,60 m; de diepgang wordt 
2,80 m.
Voor het gastransport worden in het 
schip acht tanks geplaatst, met een ge
zamenlijke inhoud van 2800 m3. De 
tanks zijn geschikt voor temperaturen 
van -10°C tot 40°C en voor drukken van 
absoluut vacuüm tot 16 bar.
De oplevering is gepland voor mei 
2003.

Verder wordt een chemicaliëntanker van 
125 x 11,40 m gebouwd voor Excento 
Transport A.G. in Zwitserland. Dit schip, 
bouwnummer 0152, moet worden op
geleverd in september 2003

Vervolgers heeft de heer Wanders (van 
de Jowi) een 4200 tons binnenvaarttan- 
ker besteld van het type C. Het schip zal 
de naam Vancouver krijgen.

Tenslotte gaat Breko nog twee zuster
schepen bouwen van de Partizaan (zie 
SWZ december 2001, blz. 23). Deze 
schepen hebben de bouwnummers 
0046 en 0254.

Opdrachtgever Candies Sonasurf 
Lengte o.a. 61,40 77,30 m.
Lengte w.l. 59,70 73,00 m.
Breedte ma! 12,80 18,00 m.
Holte 5,50 7,40 m.
Ontwerpdiepgang 4,50 5,00 m.

Zijaanzicht van het schip voor Otto Candies.

Capaciteiten: 
Dieselolie 
Drinkwater 
Waterballast 
Geruimde olie

900 m3. 
480 m3. 

1250m3, 
300 m3.

Werkdekoppervlak 375 600 m2.

Vermogen
Snelheid
Bemanning
Klasse

2x900 2x 1800kW. 
11 13 kn.
45 56
LR BV

Beide schepen zullen met een DP 2 
systeem worden uitgerust. Het schip 
voor Sonasurf wordt bovendien uitgerust 
als Standby-Rescue and Oilrecovery ves- 
sel.
De geplande oplevering is juni 2003 
voor het schip voor Otto Candies en 
maart 2004 voor dat voor Sonasurf.

Impressie van het schip voor Sonasurf.

Shipyard K. Damen krijgt opdracht voor sleephopperzuiger

Shipyard K. Damen te HardinxvelcfGies- 
sendam heeft een opdracht geboekt 
voor een sleephopperzuiger. De op
drachtgever is de firma Scelveringhe 
Scheepvaart BV.
De zuiger heeft een lengte van 116.50 
m, een breedte van 18.60 m en een hol
te var 8.30 m. Het schip heeft een ruim- 
inhoud van 3.880 m3 en is bestemd 
voor de zandwinning.
Het schip wordt uitgerust met een MAK 
voortstuwingsmotor, type 9M32C, met 
een vermogen van 4320 kW en zal wor
den voorzien van een Lips verstelbare 
schroef met een diameter van 3.60 m. 
Voor het aandrijven van de baggerpomp

zorgt een MAK motor, type 6M25, met 
een vermogen van 1800 kW.
De nieuwe sleephopperzuiger krijgt de 
naam Scelveringhe. Het casco zal wor
den gebouwd bij Santierul Naval Braila in 
Roemenië. De in- en aftouw gebeurt op 
de werf in HardinxvelcWiessendam. Het 
schip, bouwnummer 743, moet in febru
ari 2004 vaarklaar zijn.

De firma Scelveringhe Scheepvaart BV 
is gevestigd te Yerseke en is eigendom 
van vier broers Den Herder. Het bedrijf 
bezit reeds twee zandzuigers en de 
nieuwbouw betreft een uitbreiding van 
hun vloot. Zijaanzicht zandzuiger Scelveringhe.
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Barkmeijer Stroobos

Barkmeijer Stroobos heeft van eer 
niet met name genoemde opdracht
gever een order ontvangen voor een 
4400 tdw multipurpose vrachtschip, dat 
een zusterschip wordt van de 
Arklow Rose (zie SWZ februari 2002, 
blz. 9) en de Arklow River.
De oplevering van het schip, bouwnum- 
mer 302, is gepland voor het eind van dit 
jaar.

Contract voor Gerlien van 

'Hom

Van de familie Mulder te Hardinxveld- 
Giessendam heeft De Gerlien van Tiem 
opdracht gekregen voor de afbouw van 
een drogeladingschip voor de binnen
vaart, met als afmetingen: L o.a. x B x H 
= 86 x 9,5 x 3,20 m, diepgang 3 m en 
laadvermogen 16401.
Het schip, bouwnummer 249, krijgt de 
naam Fide-Deo en zal in de tweede helft 
van dit jaar gereed komen,

Padmos boekt Eurokotter

Van de familie Baaij heeft Padmos in Stellendam opdracht gekregen voor een Eurokot
ter van hetzelfde type als waarvan de afgelopen jaren al verscheidene zijn opgeieverd. 
Het schip krijgt de naam Adriana Maria TH-7 en moet komend najaar worden opgele
verd.

Kooiman bouwt sleepboot

Van de firma Hubregtse in Scharendijke 
heeft Scheepswerf Kooiman opdracht 
gekregen voor een sleepboot, bouw- 
nummer 165, met de volgende afmetin
gen: L o.a. x B mal x H = 27,80 x 9,50 x 
3,10 m.

De boot wordt voorzien van twee Cater
pillar 3512 motoren van ieder 1014 kW 
en wordt uitgerust met een sleeplier van 
501 houdkracht en een dekkraan van 101. 
De oplevering is gepland voor mei van dit 
jaar.

Twee Shoalbusters voor Damen Hardinxveld

Damen Shipyards Hardinxveld heeft van 
het zusterbedrijf Damen Marine Services 
opdracht gekregen voor twee Shoal
busters 2609. Dit type is een verdere 
ontwikkeling van de eerder gebouwde 
Shoalbusters en heeft o.a. een vaarge- 
bied tot 200 mijl uit de kust, wat grote 
reizen mogelijk maakt.
De afmetingen zijn:
L o.a. x B mal x H = 26,02 x 9,10 x 3,50 
m; de diepgang 2,30 m.
Voor de voortstuwing zorgen twee Cater
pillar dieselmotoren, type 3508, van ie
der 821 kW bij 1600 tpm. Deze geven 
een vrijvarende snelheid van 11 kn en

een paaltrek van 28 t. Verder is er een 
boegschroef van 73 kW.
De uitrusting omvat: een sleeplier van 401, 
met twee trommels, een sleephaak van 
30 t, een hekrol, een duwsteven, een 
dekkraan van 100 tm en een kaapstan
der van 2 1 bij 19 m/min.
De accommodatie wordt ingencht 
voor vijf personen in eenpersoons hut
ten.
De schepen krijgen de namen DMS Tou- 
can, bouwnummer 1555, en DMS Black- 
bird, bouwnummer 1556, en zij moeten 
in oktober resp. december van dit jaar 
worden opgeleverd.

M ellina

Op de werf van IHC Holland in Kinderdijk 
is op 2 november de sleephopperzuiger 
Mellina, bouwnummer 1235, gedoopt 
en tewatergelaten. Het schip wordt ge
bouwd voor K. Krul & Zonen, een doch
terbedrijf van de Koop Groep.
De voornaamste gegevens zijn:
Lengte o.a. 94,40 m.
Lengte l.l. 84,95 m.
Breedte 16,95 m.
Diepgang op
internationaal vrijboord 6,10 m.
Hopperinhoud 3000 m3.
Draagvermogen 5500 t.
Snelheid 12 kn.

Suryawati

Bij Volharding Shipyards locatie Foxhol is 
op 2 november de multipurpose contai- 
nercarrier Suryawati, bouwnummer 350, 
te water gelaten. Het schip is het laatste 
van vier voor de Indonesische rederij PT 
Arpeni Pratama Ocean Line.
Het ontwerp daarvan is gebaseerd op de 
Vborgen van Wagenborg (zie de Vecht- 
borg in SWZ 12-98, blz. 24 e.v.), maar 
verschilt daarvan op enkele punten, als 
toegelicht in SWZ van februari 2001, blz. 
17.

Tewaterlatingen

Het schip heeft een enkele zuigbuis aan 
SB, binnendiameter 800 mm, geschikt 
voor een baggerdiepte van maximaal 
35 m.
De specie wordt gelost via bodemdeu- 
ren of met een zelfleegzuigsysteem via 
een drijvende pijpleiding naar de wal ge
perst.
De accommodatie wordt ingericht voor 
elf personen.

Ondernem ing GO-9

Machinefabriek Padmos in Stellendam 
heeft op 28 september de kotter Onder
neming GO-9, bouwnummer 166, over
gedragen aan de familie Groenendijk, 
wonend te Goereede.
De afmetingen van de GO-9 zijn: L x B x 
H = 41,70 x 9,00 x 5,00 m.
Voor de GO-9 werd in samenwerking met 
MARIN een nieuwe rompvorm ontwor
pen, die naar verwachting van de werf 
10% minder weerstand heeft.
De hoofdmotor is een flexibel opgestel
de Wartsila 6L26 diesel van 1471 kW

Opleveringen

(2000 PK). Deze drijft via een Reintjes 
tandwielkast, type WGF 3455, een vaste 
Van Voorden schroef aan, diameter 
3400 mm, in straalbuis. De vrijvarende 
snelheid is 14 kn.
Het schip is uitgerust met een tientrom 
melige Ridderinkhof vislier.
De schijven/hangerblokken zijn speciaal 
voor dit type schip nieuw ontworpen. Zij 
zijn voorzien van rollagers en hebben, al 
naar de aard van de belasting, kunststof 
dan wel stalen rollen.
De roestvrijstalen vangstverwerkingsin- 
stallaties zijn geleverd door Wsse-Kra- 
mer. De ruimten waar de vis wordt ver
werkt en opgeslagen zijn afgewerkt met 
een gemakkelijk schoon te houden naad
loze hardkunststof coating.
Promac leverde de koelinstallatie voor 
het visruim en de scherfijsinstallatie.
Het schip heeft een trimsysteem waar
mee bij het verlaten/binnenvaren van de 
haven de diepgang achter kan worden 
verminderd, wat tot tijdwinst leidt.
Bij de bouw van de GO-9 is veel aan
dacht besteed aan het voorkomen van 
geluid en trillingen en aan ergonomische 
aspecten. Het geluidniveau in de stuur
hut en de verschillende verblijven is ex
treem laag.

8 De Onderneming GO-9 (foto: Flying Focus). SCHIP en WERF dt ZEE -  JANUARI 2003



Opleveringen Damen Shipyards Gorincheni

Damen Shipyards Gorinchem heeft de afgelopen maanden weer diverse standaard schepen opgeleverd. De voornaamste bijzonderheden staan in onderstaande tabel.

Naam B.nr. Type Opdrachtgever Hoofdmotor(en) 
Snelheid, paaltrek

KW
tpm

Uitrusting

In oktober:

Wadi Hassan 511708 ASDTug 3110 Yemen Ports Auth. 2 x Wartsilä 6L26 
V=13,0 kn, BP=56,lt

2x1800
1000

201 lieren voor en achter, sleephaak 651, 
kaapstand 5 1, hekrol 1250 mm x 550 mm, 
fifi 800 myti met Cat. 3406 diesel en 2 monitors

Levante Secondo 511502 ASD Tug 2810 Scafi, La Spezia, lt. 2 x Wärtsilä 9L20 
V=13,2 kn, 8P=52,2t

2x1620
1000

Zie Portovenere in SWZ 02-10/19

Içdas 1 509904 Stan Tug 2207 Turkije 2xCat3512B-TA/B 
V=12,2 kn, 8P=37,9t

2x1014
1600

sleephaak 450 kN, kaapstand 3 1, fifi 300 nvVti, 
met aparte diesel, 2 sproeiarmen voor dispersant

Içdas II 509903 Stan Tug 2207 Turkije 2 x Cat 3512B-T/VB 
V=12,7kn, BP=37,0t

Als Içdas 1

Giorgi Vataev 503907 Stan Tug 1605 Port of Poti, Georgië 2 x Cat 3408C TA/B 
V=10,4kn, BP=13,0t

2x350
1800

sleephaak 151, diiwsteven

Naamloos 501202 Mini Cat 1003 Min. of Food and 
Agriculture, Ghana

1 x Cat 3304B T/B 
V=8,5 kn, BP= 1,21

1x104
2000

Furuno radar, GPS en echolood

In november;

R P A ll 509204 IBV2808 Gem. Havenbedrijf 
Rotterdam

2xCat3412ETA 
V=13,1 kn, BP=14,5t

2x485
1800

zie RPA12 in SWZ 02-02/10+11 

f
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Rederijnieuws
R iv e t ’ D r e a m
Rederij Eureka in Deventer heeft op 22 
november het dagpassagiersschip River 
Dream in dienst gesteld. Het schip is ge
bouwd door de Duitse Luxwerft in Morv 
dorf.
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 68,00 m.
Lengte w.l. 66,50 m.
Breedte o.a. ll,2 0m .
Breedte mal 9,80 m.
Holte 2,50 m.
Diepgang 1,50 m.
Strijklijn boven waterlijn 6,40 m.

Met deze afmetingen is de River Dream 
volgens de rederij het grootste dagpas
sagiersschip in ons land.
Het schip heeft twee dekken, die met 
een atrium met elkaar zijn verbonden.

VOSTA.LMG

Japanse opdracht

Mitsubishi Heavy Industries heeft 
VOSTA.LMG opdracht gegeven voor het 
ontwerp, de engineering en de levering 
van alle baggercomponenten voor een
10.000 m3 sleephopperzuiger, die de

Daardoor is het schip ntet alleen geschikt 
voor pleziervaarten, maar ook voor be- 
drijfs- en productpresentaties. Het maxi- 
mun aantal passagiers is 600 personen. 
Voor minder valide passagiers is een rui
me lift tussen beide dekken beschikbaar. 
Aan boord is een kombuis voor het ver
zorgen van snacks, koude en warme buf
fetten en diners.
Twee Volvo dieselmotoren, type 
TAMD162C, van elk 368 kW bij 1800 
tpm, drijven Schottel roerpropellers met 
ieder twee Twinpropeller STP 200 
schroeven aan. Met deze installatie be
haalt het schip een snelheid van 24
knyh.
Stroom wordt geleverd door twee gene
ratorsets, elk bestaande uit een Volvo 
dieselmotor, type TD71OG, van 112 kW 
bij 1500 tpm, en een Stamford genera
tor van 140 kVA, 220/380V, 50 Hz. Ver

Japanse werf gaat bouwen voor de Suez 
Canal Authority.
Het 122 m lange schip (de grootste zui
ger ooit in Japan gebouwd) wordt uitge
rust met twee zuigbuizen met een diame

der is er een John Deere havenset van
40 kVA.
De Schottel STT boegschroef heeft een 
vermogen van 235 kW.
Het schip is voorzien van een Aquatech

ter van 1100 mm. Het lossen van de 
specie gebeurt via conische bodemkiep- 
pen of met een zelfleegzuigsysteem dat 
wordt aangesloten op een drijvende wal- 
persleiding.

GE20-S zoetwatermaker, met een capa
citeit van 4,6 m3/h.
Voor het reinigen van afvalwater is een 
Aquatech SKA 750 installatie geplaatst, 
met een capaciteit van 4 m3/h.

Bedrijfsnieuws

De levering van VOSTA.LMG omvat ook 
de automatisering van het baggerbedrijf. 
Het schip wordt in Kobe gebouwd en het 
moet in juni 2004 gereed komen.

De River Dream (foto: Eureka/Arie Jonkman).

Sleephopperzuigers Daniel I^aval en Samuel de Champlain

Voor twee sleephopperzuigers die op 
een Spaanse werf voor Franse rekening 
werden gebouwd, maakte VOSTA.LMG 
het complete ontwerp, inclusief klassffi- 
catie voor staal en machine-installatie. 
Tevens werd de baggeruitrusting door 
VOSTA.LMG geëngineerd en geleverd. 
Het betreft de 5000 m3 metende Daniël 
Laval en de 8500 m3 grote Samuel de 
Champlam, die door de Dragages-Ports 
in Rouen worden ingezet voor onder
houdswerkzaamheden in de monding 
van de Seine resp. de Loire. De Daniël 
Laval is geschikt voor het opereren op 
ondiep water, met eventueel slechts een 
meter water onder de kiel.
De voornaamste gegevens zijn:

D.L. S.d.C.
Lo.a. 104,00 117,00 m.
LIJ. 98,00 110,00 m.
Bmal 22,00 24,00 m.
H 7,50 10,00 m.

Dg 6,00 8,00 m.
Dwt 7.000 12.150 t.
V 13,0 13,0 kn.

De schepen werden gebouwd door de 
Izar Shipyard in Gijon, met oplevering in 
april resp. oktober vorig jaar.

De Daniel Laval heeft een rompvorm met 
een dubbele scheg, een vorm die bijzon
der succesvol is gebleken bij het werken 
op ondiep water en bij verschillende diep
gangen.

De machine-installatie op beide schepen 
is verschillend.

Op de Laval worden de schroeven elk 
aangedreven door een Wartsila diesel
motor, type 9L26A, van 2925 kW bij 
1000 tpm. De BB motor drijft tevens de 
baggerpomp aan, de SB motor twee jet- 
waterpompen. De SB motor drijft verder 
een asgenerator aan van 1650 kVA. Ver
der elektrisch vermogen wordt geleverd 
door een hulpset van 1500 kW, een 
havenset van 505 kW en een noodset 
van 140 kW.

De Champlain heeft een dieselelektri-

sche installatie met drie Wartsila diesel
motoren: 2 x type CW16V200 van 3200 
kW en 1 x type CW12V200 van 2400 
kW, allen bij 1500 tpm. De bijbehorende 
generatoren zijn van Leroy-Somer. 
Havenset en noodset zijn op de Cham- 
plain als op de Laval.

Beide schepen zijn uitgerust met een en
kele sleepbuis aan SB, diameter 900 
mm, en geschikt voor een maximale 
baggerdiepte van 26,0 m. De 
VOSTA.LMG actieve sleepkoppen, type 
60-160-110, hebben hydraulisch bedien
de vizieren en waterkleppen, De power- 
packs hiervoor zijn in de sleepkoppen 
geïntegreerd, zodat er geen hydrauli
sche leidingen langs de zuigbuizen 
lopen, maar alleen elektrische kracht- en 
besturingskabels. De sleepkoppen zijn 
uitgerust met specifieke jet jetwaterbui- 
zen.
De VOSTA.LMG baggerpompen zijn voor 
beide schepen van het type 900-1725- 
450. Op de Laval wordt de pomp aange
dreven door de BB hoofdmotor. Op de

Champlain is de pomp ingebouwd in de 
zuigbuis en wordt elektrisch aangedre
ven.
De schepen zijn voorzien van overvloei- 
kokers, met een diameter van 1600 
resp. 1800 mm.
leder schip heeft twee VOSTA.LMG jet- 
waterpompen, type 350-750-150, met 
elk een capaciteit van 1400 m3/h bij 6,5 
bar. Op de Laval worden de pompen 
aangedreven door de SB hoofdmotor. 
Op de Champlain zijn zij opgesteld in de 
hulpmachinekamer, die voor de hopper 
ligt, en worden zij elektrisch aangedre
ven. Het jetwater wordt zowel op de 
sleepkoppen gebruikt, als voor het fluïdi- 
seren van de lading bij het lossen.
Voor het lossen van de specie zijn de 
schepen voorzien van bodemkleppen 
met een diameter van 4000 mm, vijf 
stuks op de Laval en zeven stuks op de 
Champlain.

Beide schepen hebben een uitgebreide 
hydraulische installatie ten behoeve van 
de zuigbuisbokken en -lieren, deining-



compensatoren, verstellen van de over- 
vloeikokers, afsluiters in de baggerleidirv 
gen en bodemkleppen.

VOSTA.LMG leverde voor beide schepen 
ook de automatiseringssystemen: 
DCMS (Dredge Control & Monitoring 
System) en DOCS (Dredge Operations 
and Charts System). Met deze systemen 
is een volledige besturing en bewaking 
van het baggerproces mogelijk.
O.a. ten behoeve van DP en DT is elk 
schip voorzien van een elektrisch aange
dreven boegschroef, 500 kW voor de 
Laval en 650 kW voor de Champlain.
De accommodatie is in beide gevallen in
gericht voor 19 personen.
De schepen zijn geklasseerd door 
Bureau Veritas.

Hopperdek en bodemaanzicht van de Daniel Laval.

Zijaanzicht, hopperdek en bodemaanzicht van de Samuel de Champlain.
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KROHNE Nederland
Een nieuwe naam, 

een nieuwe koers.
Deze week presenteren wij 
de BM100 Marine.

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

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

KROHNE Nederland B.V. Kerkeplaat 14 3313 LC Dordrecht Telefoon: 078-6306200 Fax: 078-6306234
KROHNE

We take care of crew
M anagem ent Facillties-M arine D iv is ion, een moderne  
scheepsmanager, bestaat onder andere u it de rederijen  Marin  
Ship  M anagem ent B.V. en Flagship M anagem ent Company  
8.V. en de bem ann ingspoo l M arin  Crew B.V.
De M arine D iv is ion  verzo rg t op verzoek van reders het m ana
gem ent van u iteen lopende typen schepen to t 10.000 DWT.

Bem anningsleden treden in d ienst b ij M arin Crew B.V., w aar
mee ook loopbaanp lann ing , scho ling , coaching en tra in in g  
to t het takenpakket van de crew  departm ent behoort. 
Daarnaast bieden w ij goede ve rlo frege lingen  van 12 weken 
op / 6 weken af op de droge lad ingschepen en 8 weken op / 8 
weken af voo r onze p roducttankers, alsm ede een concurre 
rend salaris.

Voor onze opdrachtgevers zijn w ij voo rtdu rend  op zoek naar 
gem otiveerd  en gekw a lificeerd  personeel.

H ogelandsterw eg 14 • 9936 BH Farmsum  

P.O. Box 121 • 9930 AC D elfz ijl • The Netherlands  

Tel. +31 |0]596 63 39 22 •  Fax +31 [0]596 63 39 29 
In ternet: w w w .m fm a rin e d iv is io n .n l 

E-m ail: c rew depa rtm en t@ m fm arined iv is ion .n l

^  Marin Ship Management
M em ber M anagem ent Facilities Group

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


Het kompas op Den Haag Roland Kortenhorst

You’ll never walk alone...
door

In mijn column van vorige maand beschreef ik 
mijn eerste maanden, mijn eerste ervaringen 
in de Haagse politiek. In dat verhaal illustreer
de ik dat aan de hand van het bij alle “maritie- 
men" in Nederland inmiddels zeer bekende 
dossier over de 60 Miljoen EURO die recent 
beschikbaar kwam voor de scheepsbouw. 
Hoe pijnlijk eigenlijk de achtergrond van dat 
dossier ook is (uiteindelijk ging het gewoon 
om geld om concurrentievervalsing tégen te
gaan.... ): het was een fraai voorbeeld van
hoe in de politiek gelaveerd moet worden. La
veren om hindernissen heen om beleid veilig 
te stellen. En geen misverstand: er zijn op dit 
moment hindernissen, nu we het aantal nieu
we werklozen per maand met vijf cijfers moe
ten schrijven.

Meer en meer, en dat is hoopgevend, merk ik 
dat er nóg iets speelt in de politiek. Dat is: col
legialiteit, samenwerking, en gezamenlijke 
alertheid. Het gevoel van “You’ll never walk 
alone...”
Toen ik nog werkzaam was op de werf, was 
voor mij altijd een van de allermooiste dingen 
het feit dat je in een team werkt. In een team 
waarin mensen het voor elkaar opnemen. 
Nog steeds heb ik het gevoel dat we juist 
daardoor net dat stapje éxtra konden maken 
waardoor je je als bedrijf onderscheidt. 
Waardoor ook gescoord kan worden.

Toen ik de politiek in ging had ik als grootste 
vrees: dat goede teamgevoel, dat ga ik mis
sen. Nu kom ik in dat bedrijfsverzamelge
bouw van 150 eenmansbedrijven onder een 
aantal holdings die men fracties noemt. 
“Samen”, dat wordt een kreet van gisteren. 
“You'll never walk alone...", dat wordt alleen 
nog van die Engelse voetbalclub.
Dat pakte, helaas en gelukkig, anders uit. He
laas omdat het om dossiers gaat waarmee 
we eigenlijk helemaal niet zo blij zijn. Gelukkig, 
omdat je proeft dat je in dat “niet blij zijn” hele
maal niet alleen staat, maar samen. Samen 
met betrokken collega's.

Allereerst: Dossier Diesel.
Ik herinner mij nog tot op de dag van gisteren
- ik was toen nog op de werf werkzaam - dat 
wij op een ochtend bij een bekende Zweeds/- 
Nederlandse reder aan tafel zaten. Aldaar 
maakten we de order rond voor een geavan
ceerde Nederlandse dieselmotor uit Zwolle. 
Iedereen blij, en de salesmanagers van de be
trokken motor terecht heel trots.
Hoe plotseling anders was de sfeer op diezelf

de avond. En hoe teneergeslagen diezelfde 
salesmanagers. Diezelfde dag immers was 
bekend geworden dat diezelfde motorfabriek 
dicht gaat. Vrijwel alles ging naar Italië 
Dat was in de nadagen van het Paarse kabi
net. En op televisie werd keurig gemeld dat er 
niets aan te doen was en dat zelfs gevreesd 
moest worden, dat alle eerder in deze fabriek 
gestoken ondersteuning als nutteloos en ver
loren moest worden beschouwd.

Maanden later. Ondertussen zit ik allang (nou 
ja, allang... zes maanden) in de Kamer, en in
eens komt, zoals altijd vol enthousiasme en 
betrokkenheid, mijn fractiegenote Annie 
Schreijer-Pierik uit Overijssel op mij af. “Het is 
gelukt hé, het is gelukt... Jouw sector kan 
trots blijven op die motoren!”. Ik denk bij me
zelf: mis ik iets? Dan ineens schiet het mij te 
binnen. Natuurlijk! Die dieselmotor; die trots 
's morgens en die gebrokenheid 's avonds ! 
Natuurlijk, Wartsila! Die week was net het be
richt doorgekomen dat in Zwolle een flink deel 
van de productie van dieselmotoren behou
den kan blijven. Een nieuw bedrijf was opge
richt: "Diesel Technologies Solutions” dat vele 
componenten van de ("Nederlandse") Wartsi
la motoren kan blijven maken. Deze zelfstan
dige firma heeft immers de status van 'Wartsi
la Preferred Supplier" gekregen. En dan hoor 
je ook dat in Zwolle zowel de verkoop als ook 
de wereldwijde service kan blijven. Meer dan 
200 mensen houden hun werk. Zwolle blijft 
dus dieselstad. En als je die verhalen dan 
hoort, en óók hoort hoe Annie Schreijer zich in 
die laatste maanden van “Paars” druk maakte 
over het verlies van de motorenbouw uit Zwol
le, en als ik hoorde hoe gedreven zij was voor 
ónze maritieme industrie.... Ik dacht toen 
maar één ding: “You’ll never walk alone...” Er 
zijn hier dus méér mensen die écht iets voelen 
voor een maritiem Nederland!

Nog een dossier; het immer pijnlijke dossier 
van de concurrentievervalsing in Europa.
Op zich zou je zeggen: het ergste pijnpunt is 
toch geregeld ? Net als andere landen in Euro
pa is Nederland niet achtergebleven in een re
geling ter compensatie van Koreaanse price- 
dumping. En dan ineens; op een mooie (het 
vroor dat het kraakte; Friesland dus op z’n 
mooist) zaterdagochtend: de Leeuwarder 
Courant. Een bericht dat een Nederlandse 
werf een belangrijke order was misgelopen 
vanwege een enorme price-dumping. Niet Ko
rea, maar de Spaanse werf IZAR bood zo’n 
25 % onder kostprijs aan. Hoezo de ergste

pijnpunten zijn geregeld? Als ik als oud- 
scheepsbouwer zulke berichten lees, gaat 
mijn hartslag onmiddellijk een factor twee om
hoog en word ik boos en verdrietig tegelijk. 
Zeker na die perioden van laveren en ma
noeuvreren voor die 60 miljoen, dan zijn dit de 
momenten van “waar dóen we het voor ???”. 
Dit zijn dan ook de momenten waarop ik steun 
zoek. Bijvoorbeeld bij mijn Groningse fractie
genoot prof. Henk de Haan. Altijd rustig, altijd 
wijs en met altijd een verstandig antwoord. Ik 
pak de telefoon, en hoop bij deze “wise old 
guy” mijn rust te hervinden. Maar wat als de 
telefoon opgenomen wordt? Opwinding, op
rechte boosheid en vuur! Ze komen op onte
rechte wijze aan iets waar ze af moeten blij
ven: de te koesteren eersteklas Nederlandse 
scheepsbouw!! Dus niks geen rustige mooie 
zaterdag. Onmiddellijk EZ vragen actie te ne
men! En die maandag erop zijn uitermate dun 
delijke Kamervragen de deur uit gegaan. En 
ik dacht alwéér: ‘You'll never walk alone....”

De scheepsbouw en de teamspirit. Mijn erva
ring van de afgelopen maand is heel duidelijk: 
die twee-eenheid is er bij ons. Hoe pijnlijk ze
ker het laatste dossier ook is; het heeft me 
als scheepsbouwer op het Binnenhof wél la
ten voelen: "You'll never walk alone...."
Dank je wel, Annie! Dank je wel, Henk!

Op dit moment staat Roland Kortenhorst op 
plaats 32 van de CDMieslijst (dat is tweede 
kolom, tweede plaats!). Wij wensen de voor
malige voorzitter van de KNVTS afdeling Gro
ningen veel succes en tenminste de ruim 
10000 voorkeurstemmen van de afgelopen 
verkiezingen.

Joost van Aalst- hoofdredacteur

Voor de verkiezin
genvan 15 mei j.l. 
was Roland Kor
tenhorst directeur 
van scheepswerf 
Bijlsma b.v. in 
Warten en Lem

mer. Hij studeerde in 1984 aan de TH Delft af 
als scheepsbouwkundig ingenieur bij Prof. Ir. 
S. Hengst.
Voor deze oudondernemer was het verkie
zingsmotto: “Als praktijkondernemer zeg ik: 
Het moet allemaal wel wérken en in een markt 
die voor iedereen oprecht en gelijk is"



M arinebouw door ir J .  Huism an

Een schets van de Nederlandse 
Marinebouwcluster
Nederland beschikt over een cluster van industriële partijen, instituten en marineorganisaties, dat in staat is een gecompli
ceerd marinevaartuig te ontwikkelen, te ontwerpen en te bouwen.

E
en cluster wordt beschreven als 
een " geographic concentration 
of interconnected companies 
and institutions in a particular 
field"1, met Silicon Valley, Holly
wood en de wijnbouw in Califor

nia als bekende Amerikaanse voorbeelden. 
Een cluster heeft dus het kenmerk dat de 
samenwerkende eenheden geografisch dicht 
bij elkaar liggen. In dit tijdperk van snelle com
municatie met internet en E-mail lijkt dit een 
overbodige luxe. Toch blijkt dat persoonlijke 
contacten in een netwerk waarin het weder
zijds vertrouwen kan groeien van doorslagge
vend belang is voor het innovatief vermogen 
van de groep. De marinebouw in Nederland 
voldoet aan dit kenmerk. Er zijn vele ook infor
mele korte lijnen tussen marine, kennisinstitu
ten en industrie. Daardoor blijkt het mogelijk 
om marineschepen te produceren tegen rela
tief lage kosten waarvan kwaliteit en perfor
mance uitstijgen boven vergelijkbare schepen 
van andere marines.
Deze beschouwing beperkt zich tot opper
vlakte schepen en laat de ontwikkeling en pro
ductie van onderzeeboten en de relatie met 
de RDM buiten beschouwing.

De cluster

Gesteld kan worden dat de geschiedenis van 
de huidige cluster begonnen is met het ont
werp van de het Geleide Wapen Fregat, waar

DM KM
ontwerper

hoofdaannemer
integrator

marinebouwcluster in Nederland

Figuur 1: De Nederlandse Marinebouwcluster

van de kiel gelegd werd op 4 augustus 1971 
en in dienst gesteld op 3 oktober 1975. Dit 
volledig Nederlandse ontwerp had een sterk 
innovatief karakter onder meer door de intro
ductie van gasturbines, een 3D radar
systeem, een eerste generatie van automati
sering, uitgebreid modelonderzoek aan de 
rompvorm en verstelbare spoedinrichting van 
de schroef. Daarvoor waren de schepen van 
de Van Speijk-klasse gebouwd naar een ont
werp dat was afgeleid van de Engelse Lean- 
der Fregat, terwijl ook de Jagers uit de jaren 
vijftig niet gekenmerkt werden door innovaties 
van Nederlandse bodem, maar meer waren 
gebaseerd op geallieerde ervaringen uit de 
oorlog. Een uitzondering daarop vormde de 
toepassing van radartechnologie en vuurlei
ding ontwikkeld door Signaal.
Het Geleide Wapen Fregat werd gebouwd 
door de Koninklijke Maatschappij de Schelde. 
Daarna werden vrijwel alie grotere oppervlak- 
teschepen van de Marine op deze werf ge
bouwd met een zekere regelmaat zodat het 
mogelijk werd de ervaringen van het vorige 
project over te dragen aan het volgende. Op 
deze wijze kon een sterke synergie ontstaan 
tussen de engineers en bouwers van de 
Schelde, de onderzoekers van de instituten 
en de ontwerpers van de marine. Bij iedere 
nieuwe serie fregatten werden innovaties ge
pleegd waarbij “calculated risks” niet werden 
vermeden.
Na het Geleide Wapen fregat zijn tot heden 
nog vier series van fregatten gebouwd, waar
van de laatste het Luchtverdedigings- en 
Commando Fregat de vervanger is van de 
eerste zodat nu voor de eerste keer een volle
dige levenscyclus van een marineschip is 
doorlopen in de cluster.

De marinebouwcluster is geschetst in figuur
1. Globaal gezien bestaat de cluster uit drie 
groepen: de kennisinstituten, de industrie en 
de marineorganisatie. Vaak wordt de cluster 
dan ook weergegeven in een driehoek. Dit 
suggereert gelijkwaardigheid en evenwicht 
tussen de partners. Ook ziet men wel drie pij
lers onder het dak als bij een Griekse tempel.

In deze figuur is echter gekozen om de Direc
tie Materieel meer in het middelpunt te plaat
sen, de kern van de cluster, waarmee haar 
sturende, ontwerp- en verwervingsfuncties 
meer tot hun recht komen.

De kennisinstituten

De kennisinfrastructuur vertoont de sterke ka
rakteristiek van de cluster als het gaat om de 
geografische afstanden. Instituten liggen ge
groepeerd rondom de kern en zijn binnen een 
uur te bereiken met uitzondering van het Ma- 
rin in Wageningen/Ede. Een belangrijk insti
tuut het FEL-TNO ligt zelfs op loopafstand om 
de hoek. De instituten vormen de motor van 
de innovaties. Innovaties gaan gepaard met ri
sico inschatting en daarvoor is het van belang 
dat er wederzijds vertrouwen groeit in de ont
wikkeling en toepassing van de technologie. 
Men moet niet alleen de technologie leren 
kennen maar ook de mensen die er achter zit
ten en daarom zijn korte lijnen onontbeerlijk. 
De kennisinfrastructuur is ook compleet; alle 
disciplines die nodig zijn om een marineschip 
te ontwikkelen en te ontwerpen zijn binnen de 
cluster beschikbaar. Nederland beschikt over 
een aantal instituten met een internationale 
faam, zodat bijvoorbeeld de USNavy ervoor 
kiest om gemeenschappelijk onderzoek uit te 
voeren met het MARIN , TPD en TNO institu
ten op het gebied van onderwaterakoestiek , 
schroefontwerp en schokbestendige con
structies.
Verdere versterking heeft plaatsgevonden 
door de oprichting van het Maritieme Kennis
centrum, een overeenkomst tussen TNO, TU- 
Delft, KIM en het MARIN, waarmee door een 
bundeling van kennis en kunde op maritiem 
gebied een meerwaarde wordt verkregen. 
Daarnaast beschikken zowel de kennisinstitu
ten als de Directie Materieel over een interna
tionaal netwerk waarbinnen essentiële uitwis
seling van kennis plaatsvindt en dat de basis 
vormt voor een succesvolle materieelsamen- 
werking.
De relatie tussen de DMKM en de instituten 
wordt ook gekenmerkt door 'push and pull’. 
De marine formuleert de behoefte, terwijl de



instituten de nieuwe technologische mogelijk
heden aanreiken. Het komt echter ook veel 
voor dat de KM door haar internationale con
tacten en operationele ervaring het instituut 
op het spoor zet van vernieuwingen.
Door allerlei ontwikkelingen zijn de budgetten 
voor het wetenschappelijk onderzoek geredu
ceerd. Dit betekent dat de motor van de inno
vaties kan gaan haperen en de marine vervalt 
tot de toepassing van minder geavanceerde 
technologie, met de operationele gevolgen 
van dien en de effecten op de relaties met an
dere marines. Deze uitdaging vraagt om een 
verbetering van het kennismanagement. 
Meer weloverwogen dan voorheen dienen er 
keuzen te moeten worden gemaakt welke 
ontwikkelingen wel en niet meer kunnen wor
den gesteund. Onder leiding van het Hoofd 
Wetenschappelijk Onderzoek worden Reviews 
en audits gehouden om tot verantwoorde keu
zen te komen.
Bij de beoordeling welke technologische ont
wikkelingen van belang zijn voor de Marine en 
waarvoor dus financiële steun moet worden 
gezocht, zijn een drietal criteria ontwikkeld. 
Ten eerste moet het project betrekking heb
ben op militaire maritieme technologie, waar
van de ontwikkeling afhankelijk is van financie
ring door defensie. Indien blijkt dat 
ontwikkelingen ook elders plaatsvinden en ge
dragen worden door bijvoorbeeld industriële 
partijen is verdere ondersteuning niet oppor
tuun. Wel kan kennis worden opgebouwd om 
de functie van “smart buyer” te kunnen vervul
len. Daarna wordt ieder voorstel gewogen te
gen de operationele relevantie en het tech
nisch risico. Deze weging vindt plaats in 
gezamenlijk overleg tussen de operationele 
behoeftesteller en de technische afdelingen. 
Ten tweede wordt nagegaan of de technolo
gie geschikt is voor internationale samenwer
king. Gekeken wordt of soortgelijke ontwikke
lingen in andere landen ook plaatsvinden en er 
kan worden samengewerkt en of dit dan leidt 
tot synergie tussen beide ontwikkelingen. 
Hiermee wordt ook de internationale samen
werking tussen de instituten gestimuleerd. 
Het resultaat is dat de huidige projecten vrij
wel alle internationale samenwerking kennen 
in een of andere vorm.
Een derde criteria is dat de Nederlandse in
dustrie haar voordeel moet hebben bij de 
voorgestelde ontwikkeling. Het is niet direct 
de bedoeling dat een bedrijf in het buitenland 
de vruchten plukt van de research inspannin
gen van de marine, welke worden gefinan
cierd met Nederlands belasting geld. Toch is 
dit niet altijd te voorkomen, omdat de 
research en productie van sommige relevan
te SEWACO systemen in het buitenland 
plaatsvindt, terwijl daarnaast de ontwikkelin
gen naar een Europees defensiebeleid hem 
schaduwen vooruitwerpen.

De industrie

De cluster wordt aan de zijde van de industrie 
voornamelijk bepaald door de positie van 
Thales en de KSG. De Marine heeft met deze 
twee bedrijven een bijzondere band, en is 
zelfs bij de oprichting van de Schelde betrok
ken geweest2. Beide bedrijven hebben sinds 
hun ontstaan producten geleverd aan de Ko
ninklijke marine. Voor wat betreft radarsyste
men en vuurleiding heeft Thales als enige le
verancier in Nederland feitelijk een monopolie 
positie. Het bedrijf is in staat de meest ge
avanceerde systemen te leveren en speelt in 
deze markt een leidende rol. Deze leidende 
positie is ook te danken aan de nauwe relaties 
tussen instituten en marine. Onlangs is het 
Platform Nederland Radarland opgericht 
waarin de samenwerking tussen de marine, 
de instituten en Thales Nederland steviger 
wordt verankerd. Hoofddoelstelling daarbij is 
het handhaven en versterken van de leidende 
positie van Nederland op het gebied van ra
dar.

De KSG (Koninklijke de Scheldegroep) heeft 
sinds het midden van de jaren zeventig alle 
grote oppervlakteschepen voor de KM gele
verd. En bij de overname van de KSG door de 
firma Damen is overeengekomen dat de KSG 
nog tot na 2010 deze situatie zal kunnen con
tinueren. Dit betekent dat met dit bedrijf zich 
een partnership relate ontwikkelt.
Het zal niemand verbazen dat het werfbedrijf 
aan sterke wijzigingen onderhevig is. Was het 
vroeger de gewoonte dat de werf zoveel mo
gelijk zelf fabriceerde zoals tandwielkasten, 
ketels en diesels, nu zal de werf zich zoveel 
mogelijk concentreren op de kernactiviteiten 
en veel activiteiten overlaten aan gespeciali
seerde firma's. Het aandeel van de werf in de 
bouw van het schip wordt kleiner en beperkt 
zich veelal tot de activiteiten als engineering, 
projectmanagement, inkoop en de afbouw 
van het schip. Met deze kleinere bezetting 
wordt het ook mogelijk perioden van econo
mische achteruitgang beter op te vangen. 
Deze ontwikkeling is bij de KSG goed waar te 
nemen, ook al voor de overname door de 
Damen groep. De marinescheepsbouw kent 
nog meer industriële partijen die steeds eer
der in het ontwerpproces betrokken worden 
en een toenemend aandeel in de productie le
veren, zoals Imtech, Hertel, Bronswerk en 
UPS.

Daarnaast zien we dat door globalisering het 
Nederlandse karakter van de industrie tanen
de is. Het roemruchte Signaal is nu onderdeel 
van het wereldwijde Thales. KSG is een doch
ter van een voluit Nederlandse firma, maar die 
wel een groot aantal vestigingen in het buiten
land heeft, alwaar het stalen casco voor een 
veel lagere prijs kan worden geproduceerd.

Dat geldt ook voor belangnjke spelers als ln> 
tech en Hertel, die ook grote belangen in het 
buitenland hebben.

De D M K M  organisatie

De organisatie van de DMKM (Directie Materi
eel Koninklijke Marine) speelt in het voortbren- 
gingsproces van de schepen een cruciale rol 
door het uitvoeren van de volgende taken:

•  Ten eerste het initiëren en begeleiden van 
het wetenschappelijk onderzoek dat bij de 
kennisinstituten wordt uitgevoerd en het 
verwerken van de resultaten van dit 
onderzoek in het ontwerp en bij de ver
werving van nieuw materieel. Het gaat uit
eindelijk om de kennis en steeds meer 
energie wordt geïnvesteerd in goed ken
nismanagement zoals hierboven aange
geven.

•  Het produceren van het scheepsontwerp. 
Het maken van conceptontwerpen die als 
basis dienen voor de stafdoelstelling en 
het voorontwerp dat als basis dient voor 
de stafeis. Het betreft niet alleen het pro
duceren van tekeningen en specificaties, 
maar ook het leveren van kosteninforma
tie die belangrijke input vormt voor de be
grotingen. Verder wordt in vele gevallen 
samen met de Bouwmeester het 
contractbestek geproduceerd. Zie ook fi
guur 2. Door de informatietechnologie 
zijn belangrijke verbeteringen in het ont
werpproces mogelijk geworden. Door de 
snelle ontwikkelingen in simulatietechnie
ken kunnen de eigenschappen van het

De start van de marinebouwcluster: het GW-fregat
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toekomstige schip worden gepresen
teerd en gevisualiseerd.

•  Het produceren van het SEWACO
systeemontwerp,

•  Het ontwikkelen, ontwerpen en produce
ren van de militair-operationele software. 
Dit betreft software die de integratie tus
sen de SEWACO-systemen mogelijk
maakt, hetgeen een uiterst belangrijk as
pect is. De systeem specifieke software
van aangekochte SEWACO-apparatuur
wordt overgelaten aan de betreffende fa
brikant. De integratie van de systemen tot 
een “combat management system " ge
schiedt door het Centrum voor Automati
sering van Mission critical Systems 
(CAMS) van de DMKM. Door de operatio
nele gebruikers te betrekken in dit proces 
worden ervaringen teruggekoppeld en 
ontstaat een evolutionair proces van opti
malisatie en verbetering, dat in hoge mate 
heeft bijgedragen aan de kwaliteit van de 
marine. De integratie van platformsyste- 
men wordt overgelaten aan de industrie.

•  Het verwerven van schip en SEWACO- 
systemen aan de hand van bovenge
noemde ontwerpen.

•  Het leveren van technisch advies tijdens 
de engineering en productie van schip en 
SEWACOsystemen.

• De integratie van het platform en de SE
WACO systemen,

• Het voorbereiden van de instandhoudings- 
fase; waaronder het leveren van de nor
men voor het onderhoud.

•  Het terugkoppelen van ervaringen van de 
operationele gebruiker en onderhouder 
gedurende de 'ïife cycle “ van het schip 
zodat deze informatie ten goede komt 
aan nieuwe ontwerpen.

•  Het onderhouden van contacten met 
internationale organisaties zoals NATO en 
EU en met materieelorganisaties van an
dere marines.

Omdat de KSG vrijwel alle schepen bouwt 
voor de marine, is er een sterke relatie ont
staan tussen opdrachtgever en bouw
meester. In deze relatie is ook sprake van co- 
design en de KSG wordt nu ook in de eerste 
fasen van het proces betrokken. Toch is het 
voor haar op commerciële gronden niet mo- 
geiijk een of meerdere van bovengenoemde 
taken op zich te nemen. Overname van delen 
van de expertise van de DMKM organisatie 
zou gepaard gaan met een grote uitbreiding 
van hoogwaardig personeel en dat behoort 
tot nu toe niet tot de economische mogelijk
heden van dit bedrijf, tenzij de export een veel 
grotere vlucht zou nemen. Daarom wordt in 
samenspraak met de KSG gezocht naar een 
stelsel van elkaar aanvullende kennis, waarbij 
de kennis die gerelateerd is aan het militaire

Figuur 2; voorzien in proces voor schepen

bedrijf zoveel mogelijk wordt overgelaten aan 
de DMKM, terwijl de KSG haar core-business 
heeft in productietechnologie en de niet-mili- 
taire systemen.
Het grote voordeel van ontwerpcapaciteit bij 
de DMKM is dat de ontwerpen exact worden 
toegesneden op de behoefte en het budget 
van de Marine, terwijl het verwerken van ope
rationele ervaringen, de ervaringen van de 
onderhouder en de toepassing van de resulta
ten van het wetenschappelijk onderzoek di
rect kunnen worden geïmplementeerd. 
Daardoor kunnen in een vroeg stadium 
risico’s worden ingeperkt. Dit betekent overi
gens dat deze nauwelijks bij de bouwmeester 
behoeven te worden neergelegd en dus niet 
verwerkt worden in de prijs van het schip. Dit 
geldt ook voor de aansprakelijkheden die ver
bonden zijn aan de taken die door de DMKM 
worden uitgevoerd en dus ook niet door de 
bouwmeester behoeven te worden overgeno
men. Dit betreffen vaak complexe risicovolle 
aspecten als signaturen en kwetsbaarheid 
van het platform. Het is bekend dat buiten
landse marines een hoge prijs betalen voor 
het neerleggen van risico’s en aansprakelijk
heden bij de consortia. Dit is een van de rede
nen van de relatief lage prijs van de schepen 
geproduceerd door de cluster.

Vergelijking met Duitsland

De Nederlandse marinebouwcluster krijgt 
meer relief als deze kan worden vergeleken 
met een soortgelijke situatie in een ander 
land. Met Duitsland bestaan uitstekende con
tacten vanwege de MOU "On Naval Ship Co- 
operatjon", zodat er voldoende informatie be
schikbaar is om de vergelijking te trekken3, 
Duitsland kent in de marinescheepsbouw 
twee consortia: het German Frigate Consorti
um en het German Submarine Consortium. 
Beide zijn industriële groepen die voorname
lijk zijn opgericht met het oog op bevordering 
van de export en daarin uitstekend scoren.
Het Frigate Consortium bestaat uit Blohm 
+Voss, HDW en Thyssen Rheinstahl Technik

GmbH. De laatste is een handelsmaatschappij 
die bedreven is in financieringen, compensa
tie, offset e.d. Als het kenmerk van een 
cluster de korte geografische afstanden is 
dan zijn de afstanden van dit consortium tot 
de Duitse marineorganisatie in Koblenz en 
Bonn groot te noemen. Dit geldt ook voor de 
relatie met de kennisinstituten. De onderlinge 
afstanden zijn groot, terwijl de synergie tus
sen de instituten gering is en de relatie met de 
betrokken industrie zwak. Dit resulteert in een 
gering innovatief vermogen. De fregatten- 
bouw in Duitsland is meer gericht op het ver
mijden van risico ‘s dan op het verbeteren van 
de performance en de efficiency. De innova
ties die zijn aangebracht, zijn vaak geïnitieerd 
in de contacten met Nederland nadat de risi
co's grondig zijn besproken en geëlimineerd. 
Hier komt ook een cultuurverschil tussen de 
beide landen tot uiting.

Ten aanzien van het Duitse onderzeeboot- 
consortium, bestaande uit Howaltswerke 
Deutsche Werft AG, Thyssen Nordseewerke 
GmbH en Ferrostaal AG, kan gesteld worden 
dat er wel degelijk sprake is van clustervor- 
ming. Door overname en fusies (IKL en het 
Zweedse Kockums) beschikt de kern van de 
groep HDW over veel kennis en ervanng, ter
wijl er korte lijnen zijn met een kennisinstituut 
WTD 71 en de onderzeedienst die beide in 
Eckernforde gevestigd zijn. Veel metingen 
worden uitgevoerd door HSVA in Hamburg. 
Verder heeft HDW een sterk netwerk met 
onderleveranciers (in Noord Duitsland) waar
mee vaste partnership-relaties zijn aange
gaan. Dit heeft tot gevolg dat geavanceerde 
technologie wordt toegepast en het risicomij
dende gedrag veel minder dominant is. Onder 
meer door toepassing van buitenlucht onaf
hankelijke voortstuwing produceert HDW de 
meest geavanceerde conventionele onder
zeeboot en is marktleider op dit gebied. Dit 
vindt ook zijn oorzaak in het feit dat de cluster 
in staat was door een goede lobby tijdig op
drachten van de Duitse Marine te verwerven.



De Nederlandse marinebouwcluster is van 
grote betekenis voor de Koninklijke marine. 
Door deze cluster is de marine in staat om 
schepen van hoge kwaliteit te verwerven te
gen relatief lagere prijzen dan in de omringen
de landen. Hoewel de firma Damen met zijn 
uitstekende verkooporganisatie en uitgebrei
de internationale netwerk de exportkansen 
doet stijgen, is het tot nu toe echter niet mo
gelijk gebleken deze uitstekende producten te 
exporteren. Met uitzondering overigens van 
de engineering van de ALSL voor de Engelse 
Marine. De export wordt gehinderd door een 
aantal factoren.
Allereerst mist een potentiële koper een partij 
die kan optreden als "prime contractor”. Deze 
rol wordt in de cluster immers vervuld door 
de DMKM en die kan deze rol met vervullen bij 
export, omdat zij als overheidsorganisatie 
geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Nu 
ligt het voor de hand om te bezien of de KSG 
(of Thales) deze rol kan overnemen. De KSG 
moet daarvoor alle voornoemde taken over
nemen, met uitzondering van de ontwerpfunc- 
ties als er sprake is van een reeds ontworpen 
en eerder gebouwd schip. Potentiële kopers 
hebben echter in het algemeen wel begrepen 
dat de KSG daarvoor niet voldoende geëqui
peerd is. Zoals eerder gezegd is het voor de 
KSG commercieel niet mogelijk deze taken uit 
te voeren omdat dit tot grote uitbreiding van 
personeel en researchbudget zou leiden.
In Duitsland is alle verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de bouw als het operationele 
functioneren van het schip als wapensysteem 
volledig ondergebracht bij het consortium, en 
dit heeft, volgens het rapport genoemd in 
voetnoot 3), de export duidelijk bevorderd.

Vervolgens mist de Nederlandse marinebouw
cluster een bedrijf of organisatie dat de “finan- 
cial engineering" kan uitvoeren zoals dat in 
Duitsland zo goed geregeld is door Thyssen 
Rheinstahl. De cluster mist een financieel 
draagkrachtig bedrijf dat de grote financiële 
risico’s die betrokken zijn bij de bouw van ma
rineschepen kan afdekken. Hierbij kan nog ge
noemd worden een zekere onwil bij de Neder
landse overheid om de export van militair 
materieel te bevorderen en financieel te 
ondersteunen, hetgeen in Duitsland zeer 
waarschijnlijk op grote schaal plaatsvindt. De 
export markt var marineschepen is een im
perfecte markt waar politieke argumenten 
een belangrijke rol spelen.
Bovenstaande factoren gelden overigens met 
name voor gecompliceerde producten als fre
gatten en onderzeeboten, maar in mindere 
mate voor LPD's, terwijl het uiteraard bij kust- 
wachtschepen geen rol speelt en hierin heeft 
de firma Damen wel succes.
Export is echter van vitaal belang voor het

voortbestaan van de cluster. Teruglopende 
onderzoeksbudgetten en afnemende vraag 
van de Koninklijke marine moet wel gecom
penseerd worden met export wil de continué 
teit van de cluster niet in gevaar komen. Het 
drijvende element van de cluster is de kennis: 
zonder verdere ontwikkeling van specifieke 
militaire technologie kan de cluster zich niet 
handhaven. Het valt daarom te overwegen 
om bij de ontwikkeling van exportkansen zich 
meer te richten op de export van technologie. 
Vergeleken met andere landen, en met name 
met Duitsland, heeft de Nederlandse cluster 
een sterke kennisinfrastructuur, maar een 
veel zwakker industrieel potentieel. De Neder
landse Marinescheepsbouw industrie kan zich 
niet goed meten met de Duitse industrie. Het 
is daarom van belang de sterke en levensvat
bare aspecten van de cluster uit te baten. Dit 
sluit ook goed aan bij de ontwikkelingen die al 
gaande zijn.

Het is de verwachting dat de productiecapa
citeit van de KSG in de toekomst zich zal ver
plaatsen naar werven met lagere loonkosten 
binnen het Damen concern. Indien grotere de
len van de productie buiten de opdracht wor
den gehouden, en het project zich bijvoor
beeld beperkt tot ontwikkeling, ontwerp, 
engineering, ontwerp en productie van soft
ware en assistentie bij de productie en pro
jectmanagement zijn de bovengenoemde be
zwaren van op het gebied van “financial 
engineering" en “liabilities” sterk verminderd 
en kan het probleem van de Maincontractor 
eenvoudiger worden opgelost.
Voor de overige partijen uit de industriële 
cluster geldt overigens onverkort dat zij hun 
positie daarbij kunnen behouden of zelfs ver
sterken door (deel -) systemen te gaan aan
besteden.

De DMKM zal dan, in samenwerking met de 
instituten, in de rol van adviseur technische 
assistentie dienen te verlenen. Deze assisten
tie wordt of werd reeds verleend voor een 
aantal projecten voor de Belgische, Portuge
se en Poolse marine. Uit ervaringen tot nu 
toe behoeft dit niet te leiden tot uitverkoop 
van kennis; ieder project geeft aanleiding tot 
uitbreiding van kennis en oefening in de exper
tise en zal zo meerwaarde bieden aan de 
cluster.

De Australische marine heeft aangegeven dat 
zij na ervaringen met verwerving van fregat
ten en onderzeeboten voor een volgend pro
ject de sterke voorkeur geeft aan ondersteu
ning en assistentie tijdens de levensduur van 
het schip van een "parent navy", die gebruik 
maakt van dezelfde of soortgelijke schepen. 
Garantie afgegeven door industriële partijen 
zijn kennelijk niet voldoende om de problemen

op te lossen die ontstaan tijdens het operatio
nele gebruik. Samenwerking met een marine- 
organisatie die te kampen heeft met soortge
lijke problematiek wordt dan op hoge prijs 
gesteld. Verwacht wordt dat meer marines 
dergelijke ervaringen hebben, zodat dit een 
kans is voor de Nederlandse cluster om zich 
hier te profileren als een groep met een uitste
kende kennisinfrastructuur, die operationele 
en onderhoudservaringen wil delen met ande
re marines.

De toekomst van de cluster en de 

Europese Unie

Na de totstandkoming van de monetaire unie 
wordt nu in Europese fora intensiever gedis
cussieerd over een Europees veiligheids - en 
defensiebeleid. Ontwikkelingen verlopen ech
ter erg traag en er bestaat voortdurende on
zekerheid over de uitkomst ervan. Het lijkt dat 
Nederland toetreedt tot OCCAR en lid zou wil
len worden van de LOI4. Nederland behoort 
tot de grootste van de kleinere landen, maar 
de Nederlandse marinebouwcluster behoort 
echter niet tot de kleinere in Europa. En de 
vraag dringt zich op hoe de Nederlandse ma
rinebouwcluster moet anticiperen op deze ko
mende ontwikkelingen.
De cluster is sterk nationaal georiënteerd, 
maar beschikt wel over een redelijk goed 
internationaal netwerk. De KM participeert ac
tief in alle relevante NAVO fora en zijn actief in 
de projecten onder de West European Arma- 
ment Group. Verder zijn er florerende bilatera
le betrekkingen met Europese marines maar 
zeker ook met Canada en de Verenigde Sta
ten.

De “key assef’ van de cluster is kennis en hoe 
die kennis gepositioneerd en aan elkaar ver
bonden is met korte lijnen. Als de Nederland
se marinebouwcluster wil blijven bestaan in

De cirkel rond: luchtverdedigings- en commandofregat 
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een Europa waar een centrale materieelsor- 
ganisatie zoals bijvoorbeeld OCCAR zelfs de 
functie heeft gekregen van het verwerven van 
schepen, zal deze cluster zich moeten profi
leren als een “centre of excellence” van militai
re maritieme technologie voor oppervlakte 
schepen zoals korvetten, fregatten, OAR's en 
LPD’s.
Dit betekent dat de huidige nationale cluster 
zich zo sterk mogelijk moet maken en eigen
lijk op hoofdlijnen met het huidige beleid 
moet voortgaan, met versterking van de vol
gende punten.
De reducties op de budgetten van het weten
schappelijk onderzoek zijn fnuikend voor de 
cluster. In feite wordt daarmee de aanvoer 
van nieuwe kennis gestopt en dit leidt ui
teraard onherroepelijk achteruitgang. Ge
tracht moet worden deze reductie in de bud
getten tot staan te brengen. Daarnaast is het 
van groot belang dat het kennismanagement 
wordt versterkt. De Marine moet vanuit de 
schaarste van financiële middelen de keuze 
maken welk onderzoek wel en welk minder 
van belang is voor de cluster en haar positie 
in de Europese arena. Op weg naar een “cen

tre of excellence” moeten de reeds sterke 
technologieën verder versterkt worden en de 
technologie die reeds zwak is en niet kan wor
den ondersteund door de nationale industrie 
worden verzwakt of van budget onthouden. 
Dit is een moeizaam proces maar wel van 
groot belang voor de toekomst.
Ook de internationale samenwerkingsprojec
ten op het gebied van technologie ontwikke
ling moeten blijvend worden gestimuleerd. 
Het verstrekt ons het juiste referentiekader en 
de mogelijkheid gebieden de bepalen waarin 
we kunnen excelleren en het vinden van ni
ches in de Europese markt en daarbuiten. Het 
is zeer leerzaam om te zien op welke gebie
den van de Nederlandse maritieme technolo
gie de Amerikaanse marine belangstelling 
heeft.
Verder zal een agressiever exportbeleid ge
voerd moeten worden. In dit kader zou het 
aan te bevelen zijn de relatie tussen Thales en 
de KSG zodanig te organiseren dat zij samen 
kunnen opereren op de exportmarkt. Ook de 
relatie tussen de kennisinstituten en de KSG 
kan worden versterkt.
Zowel bij export als in een toekomst van Euro

pese defensiesamenwerking zal de positie 
van de DMKM als “designer and main contrac- 
tor” aanleiding geven tot discussie.

Noten

1. Clusters and the New Economics of Com- 
petition by Michael E. Porter : Harvard 
Business Review

2. Hoezeer Tideman betrokken was bij de 
oprichting in 1875 van de Maatschappij 
de Schelde op het voormalige terrein van 
de marinewerf is te lezen in " Dr BJ.Tide- 
man grondlegger van de moderne 
scheepsbouw in Nederland” door Dr. Dirk
zwager, Leiden, 1970

3. Zie voor meer informatie: Naval Germany 
at the turn of the century H. Te Kulve en 
dr. W.A. Smit; Universiteit van Twente 
1999

4. In het rapport van de ATV van april 2001 
over de ontwikkeling van een Europees 
militair -industrieel beleid wordt een zo 
spoedig mogelijke toetreding tot de LOI en 
OCCAR aanbevolen.
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Besloten ruimten en de gevaren
De normale concentratie van zuurstof in de atmosfeer is 20,9% vol. in droge lucht en 20,7% vol. in 50% relatieve vochtig
heid. Mensen en dieren hebben zuurstof nodig om te kunnen overleven. Het menselijk lichaam functioneert normaal bij een 
zuurstofpercentage van 19,5% of hoger. Echter, bij een concentratie hoger dan 23,5% krijgen we te maken met heel andere 
gevaren. Zo ontstaat boven de 23,5% een dramatische verhoging van ontvlambaarheid van alles wat brandt. Kleding die in 
normale omstandigheden alleen zou smelten, vat nu vlam. Bij een concentratie van 17% beginnen de meeste mensen al af
wijkend gedrag te vertonen (19,5% vol. zuurstof wordt als minimum gesteld om nog veilig een ruimte te betreden). Zakt de 
concentratie nog 2 a 3% dan volgt de dood snel.

L
euke wetenswaardigheid zullen 
sommigen van u denken, maar 
wat heb ik daar verder mee te ma
ken in mijn vak? Het antwoord op 
deze vraag is, dat medewerkers 
dagelijks in besloten ruimten ko

men. Onder besloten ruimten worden ruimten 
verstaan, die onder normale omstandigheden 
van de omgeving zijn afgesloten, maar die 
toch moeten worden betreden voor inspec
ties, reparaties, schoonmaak- en onderhouds
werkzaamheden.

Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• ballasttanks;
• acculaadstations;
• gasflessenopslag;
• gasverdeelstations;
• mestkelders en giertanks op agrarische 

bedrijven;
• dubbele wanden en sommige andere ruim

ten op schepen;
• vervoer van vloeistoffen, vaste stoffen en 

gassen;
• opslagreservoirs in bijvoorbeeld de petro

chemische industrie;
• rioleringsstelsels;
• kruipruimten;
• stookruimten;
• verfopslagplaatsen.

In bovenstaand rijtje staan ongetwijfeld een 
aantal plaatsen waar medewerkers regelma
tig komen. Besloten ruimten worden bijna da
gelijks betreden. Verbrandingstoestellen 
staan 9 van de 10 keer in een besloten ruimte 
en hebben zuurstof nodig.
Hoe ontstaat zuurstofgebrek ("muffe lucht”)?
• In de olie- en gasindustrie moeten werkne
mers vaak vaartuigen, tanks of andere beslo
ten ruimten betreden. Dit zijn staalconstruc
ties, die voor lange tijd gesloten zijn geweest. 
Er vindt roest- of corrosievorming plaats, 
waardoor onvoldoende zuurstof overblijft om 
te leven;

•  Werknemers kunnen ballasttanks betre
den, waar bacterierot en roest bijna alle zuur
stof hebben opgebruikt;
• De verbrandingstoestellen gebruiken door 
een defect niet aangezogen zuurstof uit de 
buitenlucht, maar uit de ketelruimte zelf.

Het andere uiterste: zuurstofoverschot 
De grootste oorzaak van zuurstofoverschot is 
onjuist gebruik van lasapparatuur (lasbran- 
ders) in besloten ruimten. Er zijn ook een paar 
publieke ongelukken gebeurd in de ruimte
vaart, waar vloeibare zuurstof wordt gebruikt 
als deel van het brandstofmengsel.

Koolmonoxide, de sluip

moordenaar

Koolmonoxide is geurloos, kleurloos en 
smaakloos en is zonder twijfel het meest 
voorkomende toxische gas. Verschillende 
autoriteiten stellen maximale veiligheidsgren- 
zen in op 25 ppm. Zelfs lagere niveaus kun
nen duizelingen veroorzaken. Koolmonoxide 
hecht zich aan hemoglobine moleculen in de 
rode bloedcellen. Rode bloedcellen die zijn 
“besmet” met koolmonoxide zijn niet in staat 
zuurstof te transporteren. Gedeeltelijke be
smetting van de bloedvoorziening kan in de 
loop der tijd leiden tot ernstige psychologi
sche consequenties. Hoge concentraties kun
nen iemands bloed in enkele minuten verzadi
gen en leiden tot de dood. Het duurt een 
aantal uren voordat de koolmonoxide weer uit 
het lichaam is. Omdat koolmonoxide zo moei- 
li|k is te ruiken en zo dodelijk is, heeft het de 
bijnaam “De sluipmoordenaar" gekregen. 
Koolmonoxide is de hoofdoorzaak van vergif
tiging. Elk jaar sterven honderden mensen en 
duizenden mensen raken gewond als gevolg 
van blootstelling aan koolmonoxide. Er komen 
meer vergiftigingen voor door koolmonoxide 
dan elke andere chemische substantie. Om
dat de symptomen van koolmonoxidevergifti
ging er zo gewoon uitzien (misselijkheid, dui

zeligheid, hoofdpijn, etc) wordt het bovendien 
vaak verkeerd gediagnosticeerd, zelfs door 
artsen. Onjuiste ventilatie levert vaak een gro
te bijdrage aan koolmonoxidevergiftiging. Tij
dens de winter, wanneer deuren en ramen 
vaak zijn gesloten, wordt het risico dat er zich 
koolmonoxideconcentraties voordoen ver
groot. Vermindering van ventilatie geeft "de 
stille moordenaar” de gelegenheid zich op te
hopen. Op brandstof gebaseerde verwarmin-

t
gen (een bron voor koolmonoxide) worden 
ook meer gebruikt in de winter, waardoor de 
kans op een koolmonoxideongeluk wordt ver
groot. Vaak is frisse lucht in een ruimte al vol
doende om een lage hoeveelheid koolmonoxi
de te laten verdwijnen.

Symptomen van koolmonoxidevergiftiging
• Hoofdpijn;
•  Vermoeidheid;
•  Misselijkheid en "griepachtige" sympto

men;
• Bewusteloosheid;
De gevolgen kunnen zijn: 
hersenbeschadiging, coma en uiteindelijk de 
dood.

Concentratie Effect
25 ppm ...................... (MAC-TGG) 8 uur
200 p p m ..................... . Hoogtegrens
600 ppm — Hoofdpijn, ongemak (1 uur)
2500 ppm ................... Bewusteloosheid
4000 p p m .................. ..........Snel fataal

Tabel 1: effecten veroorzaakt door blootstel
ling aan koolmonoxide

Waar ontstaat koolmonoxide?
• Slecht onderhouden haarden, kachels en 

gaskachels;
• Sigarettenrook;
• Uitlaatgassen van voertuigen;
• Vieze of verstopte schoorstenen;
• Slecht onderhouden gas- of kerosine- 

apparaten;



• Benzinemotoren zoals grasmaaimachi- 
nes, bladblazers, etc;

• Overal waar ontbranding plaatsvindt.

Elk proces waar onvolledige verbranding is 
van koolstofhoudende brandstof leidt tot een 
productie van koolmonoxide, bijv, benzine- en 
dieselmotoren, kool-, gas- en olieboilers en 
zelfs roken. Bijna alles wat je brandt voor 
warmte, of wat wordt gebruikt voor energie of 
voor een machine, laat koolmonoxide vrij. 
Hoe minder efficiënt deze brandstoffen wor
den verbrand, hoe meer koolmonoxide vrij 
komt tijdens het verbrandingsproces. Draai
ende gasmotoren binnenshuis vormen een 
serieuze koolmonoxidebedreiging. Zo kunnen 
bijvoorbeeld een auto of een grasmaaimachi- 
ne op benzine, die draaien in een aan huis ver
bonden dichte garage snel een koolmonoxi- 
deverhoging in huis geven. Vermijd binnen dit 
soort apparaten (terwijl ze draaien). De aan
wezigheid van koolmonoxide in mijnen komt 
door de langzame 'Verbranding" van koolstof. 
De enige manier om zeker te zijn dat geen 
koolmonoxide in gevaarlijk hoge concentra
ties aanwezig is, is door het op te sporen met 
een gasmonitor. Koolmonoxide heeft dezelf
de dichtheid als lucht en is gemakkelijk in te 
ademen. Vaste detectoren moeten op hoofd
hoogte worden opgehangen. Aangezien kool
monoxide zo vaak voorkomt in veel verschil
lende omgevingen heeft men soms de 
neiging om het niet als een serieus gevaar te 
zien. Maak deze fout niet!

De gevaren van zwavelwaterstof

Zwavelwaterstof wordt geproduceerd tijdens 
het rotten van organische materialen. Het is 
een heel gevaarlijke stof, omdat lage concen
traties al tot bewusteloosheid kunnen leiden. 
Een ander gevaar is dat de stof slechts bij 
zeer kleine concentratie ruikbaar is (lppm). 
Bij lOOppm is de stof al niet meer ruikbaar. 
Dit betekent dat slechts door te meten kan 
worden vastgesteld of een te hoge concentra
tie zwavelwaterstof aanwezig is.

Waar ontstaat zwavelwaterstof?
• Riolering;
• Ruwe olie;
• Marine sedimenten;
• Looierijen;
• Papierindustrie.

Kenmerken van zwavelwaterstof
• Kleurloos;
•  Ruikt naar rotte eieren;
•  Zwaarder dan lucht;
•  Corrosief;
•  Brandbaar (lel is 4,3%);
•  Oplosbaar in water;
•  Zeer giftig.

Concentratie Effect
1 ppm............... Ruikbaar
lOppm ........... TWA
lOOppm ......... Geurloos
300 ppm ......... Bewusteloos
1000 ppm ........Onmiddellijke ademhalings

stilstand, bewusteloosheid, 
gevolgd door dood

Tabel 2: effecten veroorzaakt door blootstel

ling aan zwavelwaterstof

Veiligheid staat voorop

Veiligheid mag geld kosten maar hoeveel? Er 
zijn helaas nog steeds landen waar mensen 
dood uit besloten ruimten (bijv. schepen) wor
den gehaald. Zij hebben geen geld voor veilig
heid. Een kanarie is dan misschien goedko
per, maar kan geen mensenlevens redden. 
Veiligheid gaat gepaard met risico’s, daarom 
praat de ARBO over risico-inventarisatie. In 
Nederland wordt geïnvesteerd in de mede
werker, en de medewerker moet worden be
schermd. De ARBCkvet stelt de werkgever 
verplicht te zorgen dat een werknemer veilig 
kan werken. Dit betekent in vele branches niet 
alleen dat de nodige veiligheidskleding wordt 
gedragen, maar dat ook de juiste gasdetec- 
tieapparatuur dient te worden aangeschaft. 
Werknemers zijn verplicht deze apparatuur en 
kleding te gebruiken en de veiligheidsproce
dures te volgen om zodoende veilig te kunnen 
werken. Bij afwezigheid van deze apparatuur 
om veiligheid tijdens de werkzaamheden te 
garanderen, is de werkgever aansprakelijk bij 
een eventueel ongeval. Uiteraard zijn er geval
len waarin deze grenzen niet zo duidelijk kun
nen worden getrokken. Het is dan aan de 
rechter om hier een oordeel over te vellen. 
Goede inventarisatie is dus van (levens)belang 
en de juiste keuze voor een gasdetector ook.

De mogelijke gevaren

Elke ruimte kent zijn eigen gevaar. Besloten 
ruimten zijn vooral riskant, doordat: vaak 
resten van vloeistoffen, gassen en dampen 
aanwezig zijn die (zelf of in combinatie) giftig, 
brandbaar en/of explosief zijn. Hiernaast is 
soms onvoldoende of een overmaat aan zuur
stof aanwezig is, dat dodelijke gevolgen kan 
hebben. Tevens zijn besloten ruimten vaak 
moeilijk toegankelijk en slecht te ventileren en 
dat kan grote problemen opleveren tijdens ca
lamiteiten. Het is belangrijk de juiste detector 
voor deze situaties te kiezen.

Wat mist een 4-gasmonitor?
Een 4-gasmonitor beschikt niet over de func
tie om Vluchtige Organische Componenten te 
meten (VOC’s). Voorbeelden van deze VOC’s 
zijn:
•  Brandstoffen;
• Vetten/olie/ontvetters;

• Verf/oplosmiddelen;
• Plastic/hars.

Met andere woorden, met een 4-gasmonitor 
is het niet mogelijk de chemische verbindin
gen te meten die onze industrie draaiende 
houden.

W at is P ID ?

PID staat voor Photo Ionisation Detectie. Dit 
principe wordt gebruikt om VOC’s te kunnen 
meten. Bij PID stroomt een gas of een damp 
langs een ultraviolette lichtbron en vervolgens 
wordt het gas of de damp door deze UVbron 
elektrisch geladen. Dit heeft tot gevolg dat 
een elektrische stroom ontstaat, die evenre
dig is met de concentratie van de contami
nant. Deze kan dan worden weergegeven op 
het display van een PID-meter.
4 wetenswaardigheden over PID
• PID maakt gebruik van een Ultra Violette 

lichtbron om neutraal geladen moleculen 
aan te schieten, zodat ze elektrisch gela
den ionen worden;

•  Dit heeft tot gevolg, dat een elektrische 
stroom ontstaat in de detector, die de 
concentratie van de contaminant (vervui
ling) weergeeft;

• De hoeveelheid energie, die nodig is om 
een elektron van een specifiek molecuul 
weg te halen is het ionisatie potentiaal (IP);

• Om een specifiek substantie te meten 
moet de IP voor een ionisatie detector gro
ter zijn dan de te meten substantie.

Welke detectie bij welke situatie

Een gasdetector kan worden gezien als een 
slimme "kanane". Een kanane overleeft gevaar
lijke gassen niet en kan je ook niet vertellen aan 
welk gas hij overleed, een gasdetector wel. 
Draagbare gasdetectie wordt vooral in een om
geving gebruikt waar men een gevaar ver
wacht. Gasdetectoren bestaan in verschillende 
vormen en maten. Ze zijn draagbaar, omdat de 
gebruiker in kwestie mobiel is en zich in ver
schillende besloten ruimten kan bevinden.

Om deze redenen is er behoefte aan een gas
detector die vertelt, wat er precies aan de 
hand is. Echter, de detector kan ook de be
perking hebben dat als er iets anders aan de 
hand is het niet wordt opgemerkt. Om deze 
reden bestaat er enerzijds behoefte aan een 
enkelgasmonitor en anderzijds aan een multi- 
gasmonitor.

Gassoort MAC- waarden
Benzeen ............ ..................... 1 ppm
Tolueen............ ................... 40 ppm
Xyleen .............. ................... 50 ppm
Naftaleen.......... ................... lOppm

Tabel 3: MAC- waarden



Een optisch systeem maakt gebruik van 
een Ultraviolet lamp om gassen en dampen 

te ontleden 100.0 ppm

Stroom wordt gemeten 
en de concentratie wordt 

getoond op de meter

ie tIntrede van 
gas in de meter

Gas passeert de 
UV-lamp

Z 7
+

Geladen gas ionen 
stromen langs geladen 

platen in de sensor en veroorzaken 
een stroom

Gas verlaat de meter 
in originele toestand

Werking van PID

Een mulitgasmonitor detecteert tot bijvoor
beeld vijf verschillende gassen tegelijk en ver
telt de aard van het gevaar. Dan bent u zeker 
gedekt! De kosten hiervan in vergelijking tot 
een mensenleven zijn dan vanzelfsprekend te 
verwaarlozen. Ken en erken uw gevaar!

Bedrijven die gebruik maken van bijv. koelin
stallaties hebben baat bij gasdetectie appara
ten. Koelinstallaties werken vaak op C02 of 
ammoniak. Als bijvoorbeeld moet worden ge
koeld ver beneden de -80°C met vloeibare 
stikstof in een besloten ruimte. Waar veel stik
stof is, is geen lucht, dus kan men niet ade
men. Dan heb je een “kanarie" nodig die je op 
tijd waarschuwt.

Verschillende vormen van 

gasdetectie

Gasdetectie moet in verschillende vormen en 
maten worden gezien. Ais er luchttekort is, is

er sprake van zuurstoftekort. Dit kan worden 
gemeten met een zogenaamde 02- 
(zuurstofldetector. Dan is er nog de categorie 
toxische gassen. Koolmonoxide (CO), zwavel
waterstof (H2S) of rioolgas zijn de bekendste. 
Tevens zijn er kankerverwekkende stoffen zo
als o.a. benzeen, tolueen, enz. De schilders- 
ziekte komt voort uit deze vluchtige stoffen 
(VOC). Gas kan ook botweg explosief zijn. 
Stel, u bevindt zich in een besloten ruimte 
waar gas aanwezig is (propaan). U zet de de
tector aan en er ontstaat een explosie! Dit kan 
en mag niet gebeuren. De meetapparatuur 
zelf mag natuurlijk nooit de aanleiding zijn 
voor het gevaar. Daarom moeten gasdetec
tors aan strenge eisen voldoen. Veelal vol
doen ze aan eisen die een Europese gedach
te hebben (Eex). Maar ze hebben ook 
landelijke toelatingen (Ex). Per land zijn er ver
schillende eisen gesteld aan explosieveilig- 
heid van o.a. meetapparatuur. Verder wordt

explosieveiligheid ook nog in talloze verschil
lende categoneën onderverdeeld.

Stationaire gasdetectie

In een besloten ruimte waar men van tevoren 
weet dat er altijd een gevaar schuilt, wordt 
stationaire gasdetectie toegepast. Men zou 
iemand kunnen aanstellen die met een draag
baar meetapparaat rondloopt, maar dit is erg 
kostbaar en met praktisch, want hij kan nooit 
de hele ruimte in één keer bewaken. Bij het la
den van accu’s, waar overigens knalgas (H2) 
uit voortkomt, wordt ventilatie vaak zonder 
detectie toegepast. Vaak zijn het risico's die 
men zelf moet inventariseren en waar passen
de maatregelen op genomen moeten wor
den.

Service &  Kalibratie

Regelmatig laten onderhouden van uw gasde- 
tectieapparatuur is van levensbelang. Een ad
vies dat hierbij wordt gegeven is de instru
menten te laten repareren, onderhouden en 
kalibreren bij een geautoriseerde servicenn- 
stelling en het liefst bij de "echte" dealer. Dit 
voorkomt ellende met garantie en aansprake
lijkheid. Bovendien heeft de dealer beschik
king over de juiste onderdelen en de techni
sche knowhow over de producten.

Mevrouw B.V. van Haaren is Marketing- en com
municatiemedewerker bij Euro-lndex, een techni
sche handelsondememing in meet- en regel- 
apparatuur en c.v.-componerrten. 
Gasdetectie-instrumenten zijn een onderdeel van 
het verkooprogramma.

Als u vandaag  v o o r 1 6 .0 0  u u r be lt, 
h e b t u hem  m orgen  in huis: onze u it
gebre ide  ca ta logus. Een ove rz ich te lijk  
boekw erk van 36 pagina 's w aarin  u

een c o m p le e t leve ringsp rog ram m a 
van a lu m in iu m  p ro d u k te n  en 
ha lffab rika ten  aan tre ft. W ij kunnen 
meestal u it  voorraad  leveren.

GIZOM
A an de le id in g  In  alum inium .
Tel. (0598) 61 57 38. Fax (0598) 61 23 52.



M aritiem e Expertise door ing. H . van Bodegraven

Maritieme Expertise
Deel 3 - Expertise van Motorschaden ( 1 )

Hans van 
Bodegraven

In dit artikel worden de werkzaamheden van de motorexpert belicht. Als er gesproken wordt over 
motorschaden gaat het niet alleen om schaden aan diesel- of gasmotoren maar ook om schaden aan 
tandwielkasten, elektrische machines, pompen en andere werktuigen aan boord van schepen. Voor deze 
categorie kent de Engelse taal een allesomvattend woord: machinery.
De werkzaamheden van een motorexpert (machinery surveyor) wijken alleen in detail af van die van een 
casco-expert. Het principe is gelijk. Het gaat om schade-expertise, reparatiebegeleiding, inspectie, 
keuring, advies en niet te vergeten arbitrage en deskundigenonderzoek; dat alles uitgevoerd in opdracht 
van o.a. verzekeraars, eigenaren, banken, advocaten en rechtbanken.

Eerste actie na opdracht 

Zodra een opdracht wordt verstrekt, moet het 
voor de expert duidelijk zijn wat de opdracht 
inhoudt en voor wiens belang hij opkomt. Ver
dere informatie die bij schade van belang kan 
zijn, is: zijn er andere partijen bij betrokken, is 
er sprake van bijzondere polissen, moet de 
expert nog op bepaalde zaken letten en welke 
informatie is direct beschikbaar over wat er 
aan de hand is. Afhankelijk van de urgentie 
neemt de expert contact op met de rederij, 
het schip, de superintendent, de reparateur 
en eventuele andere betrokkenen.

De expert moet op dat moment al een redelijk 
compleet beeld hebben van wat er speelt. Hij 
moet beslissingen nemen ten aanzien van de

te ondernemen actie: Moeten er maatregelen 
getroffen worden waardoor de expert zo 
spoedig mogelijk ter plaatse kan komen of 
moet er gewacht worden totdat het schip in 
een haven is en de beschadigde onderdelen 
gedemonteerd zijn?

Wanneer eerste expertise?

Als het om een schade gaat, is het van belang 
te bepalen of de expertise wel of niet vóór 
aanvang van herstel moet worden verricht. 
Het kan vaak voor verzekeraars kostenbeper- 
kend zijn als eerst aan boord overleg ge
pleegd wordt met de officieren, superinten
dent, klasseexpert en reparateur over het 
zinvol zijn van het al dan niet demonteren van 
een machine. Zelfs de optie om bijvoorbeeld 
een hoofdmotor volledig uit het schip te ne
men, kan spelen.

Een endoscopisch onderzoek of een smeero- 
lieanalyse kan, afhankelijk van de aard van de 
schade, vaak al een goed beeld van de om
vang van de schade geven zodat bepaalde 
delen van schade uitgesloten kunnen worden.

Tegenpartij en tegenexpert

Een eerste expertise kan ook tot gevolg heb
ben dat vóór de demontage een mogelijke re
latie met eerder uitgevoerde werkzaamhe
den aan die machine gelegd kan worden. Een 
verklaring van de machinist en inzage in de 
klassepapieren zijn hiervoor goede bronnen. 
Mocht het vermoeden rijzen dat de schade 
een relatie heeft met een reparatie die in het 
verleden is uitgevoerd, dan is het zaak dat het 
bedrijf dat die reparatie heeft verricht, na 
overleg met de opdrachtgever en de 
scheepseigenaar, bij het schadegeval betrok
ken wordt. Dit bedrijf kan dan in de gelegen
heid worden gesteld een expert (= tegenex
pert) aan te stellen voor gezamenlijke 
expertise.

Ook als een schade zich voordoet binnen de 
garantietermijn van de fabrikant of nieuw- 
bouwwerf, is het de taak van de expert na te 
gaan of de schade mogelijk een garantie- 
kweste kan zijn. De fabrikant of de werf kun
nen dan bij de expertise betrokken worden. 
Dit kan verzekeraars of andere belangheb
benden bij het schip de mogelijkheid geven 
om een schade in geval van aangetoonde ga
rantie /  aansprakelijkheid te verhalen.

Reparatie op zee

Als een schade zich heeft voorgedaan terwijl 
het schip voer en er al bepaalde werkzaamhe
den op zee uitgevoerd moesten worden door 
de opvarenden, dan is het voor de machi
nisten zaak om zoveel mogelijk onderdelen 
onaangeroerd te laten en zorgvuldig te bewa
ren en te merken. Een goed verslag van wat 
men gedaan heeft en aantrof, inclusief foto’s, 
is van zeer groot belang. Als er geen directe 
noodzaak tot reparatie is, is het nog beter om 
alles onaangeroerd te laten totdat de expert 
aan boord is om het een en ander vast te leg
gen.

Onderdelen niet reinigen

Met onaangeroerd wordt ook bedoeld dat de 
delen niet schoongemaakt of niet met gasolie 
gespoeld mogen worden.
De toestand zoals de delen gedemonteerd 
zijn, geeft het beste aan hoe deze tot op het 
laatste moment onderdeel van de machine 
zijn geweest. Tekenen van bijvoorbeeld ver
branding, temperaturen, aanslag van elemen
ten etc., geven een bruikbaar handvat om in 
te kunnen schatten in hoeverre een machine 
beschadigd kan zijn en welke delen in het 
onderzoek en de reparatie betrokken moeten 
worden. Ook de klasseexpert kan hieraan zijn 
aanbevelingen ontlenen. Verder kan het beeld 
van de diverse onderdelen bijdragen tot het 
vaststellen van de oorzaak van een schade.

Beschadigde krukas



Verzamelen van aanwijzingen

Aanwijzingen om de oorzaak van een schade 
te bepalen of aanwijzingen om een schade bij
voorbeeld op een andere partij te kunnen ver
halen, bevinden zich in veel routinematige za
ken, zoals bijvoorbeeld logboek- en 
alarmregistratie, maar ook in de testresulta
ten van koelwater, smeerolie en brandstof. 
Ook brandstofmonsters zijn zeer belangrijk. 
De bunkerleverancier geeft meestal monsters 
af die niet in het bijzijn van een van de opva
renden zijn genomen. Monsters van de brand
stof uit de dagtank of bunkers zijn eveneens 
juridisch minder bruikbaar als een schade is 
ontstaan door een afwijkende brandstofkwa- 
liteit. Zogenaamde drip samples, genomen 
gedurende de gehele hunkering en van een 
zegel voorzien in het bijzijn van de leverancier 
en een machinist, geven het meest bruikbare 
monster van de brandstof die aan boord is 
ontvangen.

Het is overigens van groot belang dat men 
aan boord zorgvuldige rapporten opstelt van 
de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden. 
Ook de vastlegging van de herkomst van de 
gebruikte onderdelen is een aanrader, opdat 
bij gebruik van eventuele gebrekkige delen 
die de schade veroorzaken, de leverancier 
aangesproken kan worden.

Repareren o f vervangen 

Voordat de schade en met name die van gro
te omvang wordt hersteld, is goed overleg 
met de rederij, superintendent, machinisten, 
reparateurs, klasse en verzekeraars noodza
kelijk. Zaken ais beschikbaarheid van onder
delen, reparatieduur, polisvoorwaarden, aan
wezigheid van lokale reparateurs, klasse- 
eisen etc., spelen een rol in het besluit dat uit
eindelijk de eigenaar moet nemen of en zo ja 
hoe een machine wordt hersteld.

Soms is er geen keuze omdat bijvoorbeeld in 
verband met de leeftijd van de machine er 
geen nieuwe onderdelen beschikbaar zijn om
dat deze niet meer gefabriceerd worden.

Gat in motorblok door gebroken zuiger

Een eigenaar kan voorts ook de afweging ma
ken of reparatie economisch wel verantwoord 
is. Ook als een eigenaar een bepaalde plan
ning in gedachten heeft ten aanzien van voor
ziene verdere gebruiksduur van het schip, 
speelt dat een grote rol in het besluit dat ge
nomen moet worden over al dan niet repare
ren of herstellen.

Tenderen

Afhankelijk van de omvang van de schade, het 
aantal potentiële reparateurs en de betrok
kenheid van een eventuele tegenpartij, ver
tegenwoordigd door een tegenexpert, kan be
sloten worden dat er getenderd wordt. Bij 
machineschaden komt dat echter niet zoveel 
voor als bij cascoschaden omdat bij machine
schaden vooraf de omvang meestal niet in te 
schatten is. Voor de potentiële reparateurs is 
het dan niet mogelijk om een verantwoorde 
aanbieding te doen. Dit is wel mogelijk voor 
dat deel van de werkzaamheden waarvan de 
omvang redelijk nauwkeurig te bepalen vaft. 
Omdat men voor de levering van originele 
onderdelen over het algemeen afhankelijk is 
van één fabrikant en /  of enkele leveranciers, 
is het derhalve in de regel niet van belang dat 
die in een tender betrokken worden.

Reparatie-opvolging

Nadat door de eigenaar besloten is om te 
gaan repareren, is het zaak dat de expert 
goed contact houdt met de eigenaar en /  of 
reparateur, teneinde de reparatie op te vol
gen. Afhankelijk van de omvang van de scha
de en de reparatiewerkzaamheden wordt in 
fasen of aan het einde van de demontage een 
expertise verricht. Daarbij worden alle be
schadigde delen geïnspecteerd en eventueel 
op foto vastgelegd. Als in ongereinigde toe
stand nog geen oordeel over de conditie van 
de delen kan worden gegeven, kan een aan
vullende expertise na reinigen worden gehou
den. Ook bijvoorbeeld metingen of metallur
gisch onderzoek kunnen noodzakelijk zijn om 
er een definitief oordeel over de delen te kun
nen geven.
Tussendoor kan nog nader overleg nodig zijn 
over verdere demontage, afhankelijk van wat 
de bevindingen tot aan dat moment zijn.

Tijdens de expertise moet de expert goede 
nota nemen van de beschadigde delen met 
het doel de oorzaak of oorzaken, al dan niet 
door de eigenaar aangegeven, vast te kunnen 
stellen.

Zelfs komt het voor dat na demontage het be
sluit tot herstel kan worden veranderd in ver
vanging of anderszins, als bijvoorbeeld blijkt 
dat de omvang groter is dan aanvankelijk ge
dacht was.

De expert dient verder te noteren welke werk
zaamheden buiten de schadereparatie wor
den uitgevoerd. Zaken als werken in overtijd 
of weekend zijn ook van belang voor de ex
pert en nodig voor de eindrapportage.

Als de opdrachtgever een loss of hire verze
keraar is, dan moeten behalve hetgeen is ge
noemd, alle data en tijden met betrekking tot 
de reparatie nauwkeurig vastgelegd worden. 
Als zowel de cascoverzekering als de tijdver- 
letverzekering wordt aangesproken, kan het 
zijn dat er één expert voor beide verzekerin
gen optreedt of dat er twee experts apart 
worden benoemd. In het laatste geval is geza
menlijk overleg gewenst.

Positie van de expert

In de praktijk wordt door onbekendheid de po
sitie van een expert, die namens verzekeraars 
optreedt, niet altijd goed begrepen. Bij 
scheepseigenaren leeft weleens de gedachte 
dat een expert bepaalt of en hoe er gerepa
reerd moet worden, dat hij of zij opdracht 
voor reparatie geeft en controleert of de repa
ratie goed is uitgevoerd. Niets van deze ge
dachte is echter waar.
Een expert die door verzekeraars is be
noemd, beoordeelt een schade qua aard, om
vang en oorzaak. Van alles wat er gerepa
reerd wordt, is het aan de expert om te 
bepalen welk deel daarvan gerelateerd is aan 
een schade en debet is aan een of meerdere 
oorzaken. In hoeverre een eigenaar werkelijk 
laat repareren, is aan de eigenaar zelf. In prin
cipe is een eigenaar vrij om te repareren op 
de wijze die hij of zij wenst. De expert geeft 
aan de hand van de schade aan in hoeverre 
reparatie noodzakelijk zou zijn geweest.
Een scheepseigenaar dient ook zelf opdracht 
voor reparatie te geven en met de reparateur 
af te rekenen.

Gat in motorblok door gebroken drijfstang

Een expert is in principe niet degene die de 
kwaliteit van een schadeherstelling beoor
deelt. Alleen de reparateur is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van de werkzaamheden en



de geleverde onderdelen. Voorts oordeelt de 
klasse-expert of de reparaties conform zijn of 
haar aanbevelingen zijn uitgevoerd, zodat de 
classificatie geldig blijft.
Als er bijvoorbeeld tijdens of na reparatie een 
schade ontstaat omdat de werkzaamheden 
of onderdelen ondeugdelijk waren, dan is dat 
een nieuw schadegeval, waarbij de reparateur 
aangesproken kan worden.

Wel kan een expert adviezen aan de eigenaar 
geven in het geval er keuzes gemaakt moe
ten worden over bijvoorbeeld welke repara
teur de reparatie kan uitvoeren.
Soms komt het voor dat een bepaalde repara
teur zeer hoge tarieven hanteert, terwijl er 
een andere reparateur beschikbaar is die 
werk levert van acceptabele kwaliteit en die la
gere tarieven hanteert. De expert zal met de
ze omstandigheid rekening moeten houden, 
omdat het inschakelen van een goedkopere 
reparateur leidt tot een lager schadebedrag 
terwijl de kwaliteit alleszins aanvaardbaar is.
Bij die overweging spelen echter ook andere 
zaken een rol zoals ervaring, vertrouwen, be

schikbare hoeveelheid monteurs, locatie etc., 
die alle meegewogen kunnen worden in het 
besluit wie de reparatie zou kunnen uitvoeren.

Eind rapportage

De expert rapporteert nadat alle kosten als
mede de aard en de oorzaak van de schade 
zijn vastgesteld. Verzekeraars bepalen uitein
delijk of en zo ja in hoeverre een schade on
der de polis gedekt is. Tevens bepalen zij in 
hoeverre schadepenningen aan de verzeker
de /  eigenaar worden urtgekeerd. De expert 
kan zelf op voorhand aan de eigenaar hiero
ver geen toezeggingen doen.

Wanneer ervoor gekozen is een machine te 
vervangen en niet te herstellen, moet de ex
pert meerdere kanten beschouwen in zijn rap
port:

- kosten in geval van reparatie ten opzichte 
van de werkelijke kosten

- reparatieduur in geval van reparatie ten op
zichte van de werkelijke duur

- eventuele dagwaarde van de machine, afhan

kelijk van de polisvoorwaarden
- de redenfen) waarom voor vervanging is ge

kozen.

In het laatste geval is het toch zaak dat verze
keraars geïnformeerd worden over de kosten 
in geval van herstel. Vervanging kan overi
gens een goed alternatief zijn als de kosten 
van reparatie de nieuwwaarde overschrijden.

Wanneer een dagwaardebepaling (van diesel
motoren) in de polis van toepassing is, dient 
de expert deze te berekenen aan de hand van 
de leeftijd en het aantal draaiuren, waarbij re
kening dient te worden gehouden met werk
zaamheden aan de machine die in het verle
den een waardevermeerdering hebben 
opgeleverd.

In de volgende aflevering worden onder ande
re oorzaken van schaden (met voorbeelden) 
alsmede keuringen van machines behandeld.

Ing. Hans van Bodegraven is Manager Pro
duct Support Group Machinery van Touw NV

Scheepswerf O ran jew erf Scheepsreparatie BV RANJIEW IERI-
Oranjewerf Scheepsreparatie BV is een scheepsreparatiebedrijf gelegen aan het IJ te Amsterdam, met een personeelsbezetting 
van circa 45 man. M e t een drijvend dok van 3500 ton draagvermogen en een dwarshelling heeft de w erf haar eigen positie in 
Amsterdam en omstreken. De Oranjewerf maakt deel uit van de Damen Shipyards Group.

Door pensionering van de huidige functionaris zoeken wij een:

B E G R O T E R / R E K E N I N G M A K E R
De fu n c tie  om vat de vo lgende taken:

• Het uitvoeren van inspectie ten behoeve van het opstellen van de 
begroting.

• Het zelfstandig begroten van aanvragen en deze uitwerken tot een 
offerte.

• Contacten onderhouden met klanten,
• Onderaannemers aanvragen ten behoeve van specifieke aanbiedingen.
• Bijkomende werkzaamheden begroten.
• Het bepalen van kostprijzen van een project.
• Het opstellen van de rekeningen veelal tijdens de reparaties.
• Nadat de werkzaamheden gereed zijn de rekening bespreken met 

de klanten.

F u n c t i e - e l s e n  l i j n :

• Een afgeronde opleiding HTS-scheepsbouw, Scheepswerktuigkundige 
of gelijkwaardige studie.

• Ruime ervaring, bij voorkeur op een scheepswerf,
• Beheersing van tenminste de Engelse taal.
• Commercieel inzicht.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden.

W i j  b i e d e n :

Een uitdagende functie met veel vrijheden en een passend salaris.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J.H.M. Peeperkorn, 
telefoon. 020-6347511.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: Oranjewerf Scheepsreparatie 8V, 
t a v, de heer J.H.M. Peeperkorn, Postbus 37050, 1030 AB Amsterdam.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.



door Jos de Groot

Orisant
Barkmeijer Stroobos bouwt 2600 m 1 sleephopperzuiger op maat

De vraag naar zand en grind van de zeebodem neemt nog steeds toe. Nu het winnen van zand en grind op de binnenwateren 
grootdeels aan banden is gelegd en grote bouwprojecten bergen zand nodig hebben is er een markt voor middelgrote zee
gaande sleephopperzuigers. Om alle afnemers snel en betrouwbaar te kunnen bedienen is het van belang het droge zand 
zelf te kunnen lossen, een korte omloopsnelheid en een grote mate van bedrijfszekerheid te hebben. De Orisant is met deze 
eisen voor ogen gebouwd. Het schip, bouwnummer 297, is op 17 oktober 2002 opgeleverd aan de Zand- en grindexploitatie- 
maatschappij Orisant van de familie den Herder.

Fig. I .  De Orisant (foto: Flying Focus).

W E R F

De kracht van de ruim 150 jaar oude 
scheepswerf Barkmeijer Stroobos ligt in de 
ontwikkeling, bouw en levering van custom- 
built schepen. Schepen welke tot in detail toe
gesneden zijn op hun gebruik. Niet alleen 
door uitgebreide theoretische analyses maar 
vooral door goed naar haar klanten te luiste
ren en door de zaken op een nuchtere manier 
te benaderen. Deze praktische aanpak vraagt 
om korte lijnen tussen klant en uitvoering met 
flexibiliteit in denken en doen. Scheepswerf 
Barkmeijer Stroobos gelooft in het principe

*De heer De Groot van Barkmeijer Stroobos 

was projectleider tijdens de bouw van de Ori
sant

dat niets onmogelijk is tot het tegendeel is be
wezen. Als resultaat van deze manier van wer
ken laat de lijst van referenties een grote di
versiteit aan schepen zien. Van de zeer 
succesvolle serie 3200 tons general cargo 
schepen tot chemicaliën-, gas- en bitumentan- 
kers en van offshoreschepen tot visserssche
pen. Momenteel werkt de werf aan een 4500 
tons schip voor Ierse rekening en een 3200 
tonner voor een Nederlandse klant.

E IG E N A A R

Het baggeren zit in de familie.
De Orisant is alweer de derde sleephopperzui
ger die door Barkmeijer Stroobos voor de fa
milie H. den Herder uit Goes gebouwd is. In 
1965 werd het eerste schip, de “Reimers- 
waal", te water gelaten voor de vader van de

huidige eigenaar. Een tweede “Reimerswaai" 
werd 29 jaar later in 1994 afgeleverd en dit 
schip is naast de "Orisant" nog steeds in de 
vaart voor de familie den Herder.

WAT V O O R A F  G IN G

Aan het bestellen van een nieuw schip gaat 
een lange periode van denken en tekenen 
vooraf. Door de werf werden in samenwer
king met de heer den Herder verschillende 
concepten uitgewerkt. Er werden studies ge
maakt van de betrouwbaarheid, kosten en de 
te verwachten opbrengsten van volledig en 
gedeeltelijk diesetelektrische concepten, en
kel- en dubbelschroevers, azipods en roerpro- 
pellers en diverse zelflossystemen. Hierbij 
hebben ervaringen uit het verleden een door
slaggevende rol gespeeld. Hoewel de keuze





voor een verstelbare schroef in een straaibuis 
de meest voor de hand liggende keuze was, 
viel de keuze om redenen van betrouwbaar
heid toch op een vaste schroef met keerkop- 
peiing. In verband met het aanzuigen van vuil 
bij het varen op ondiep en zanderig water 
werd ook niet voor een straaibuis gekozen.
De reder was intussen gecharmeerd geraakt 
van de plannen voor een volledig continu wer
kende zelflosinstallatie welke ontwikkeld werd 
door de firma Stokman uit Raamsdonkveer. 
Deze heeft zijn sporen verdiend op het gebied 
van transportband systemen en mijnbouw ge
relateerde installaties.
Ten tijde van het bestellen van het schip was 
het volgende concept ontstaan:
- Hopperinhoud 2600 m3.
- Een enketschroefsschip met een vaste open 

schroef.
- Direkte dieselaandrijving voor voortstuwing, 
zandpomp, jetpomp en boegschroef.

-Redundancy in de voortstuwing voorzien. 
Door voor een 3 kanaals boegschroef instal
latie te kiezen, welke door het achterwaarts 
gerichte kanaal tevens als nood-voortstu- 
wing kan werken kon aan deze eis worden 
voldaan zonder dure dubbeischroefs of PTI 
opties.

- Continuïteit waarborgen door een doordach
te opzet van systemen. Bij uitval van een wil
lekeurig systeem moet het schip in de vaart 
kunnen blijven. In sommige gevallen heeft 
continuïteit voorrang op rendement of tech
nische geavanceerdheid.

- Aandacht voor het snel en eenvoudig kunnen 
vervangen van componenten.

-Automatisering uitsluitend daar toepassen 
waar het zinvol is en een daadwerkelijke bij
drage kan leveren aan het bedieningsgemak 
of de veiligheid zonder dat de betrouwbaar
heid van de systemen in gevaar komt. 

-Accent op onderhoudsvriendelijkheid aan 
dek.

-Vokontinu zelflossysteem voor het droog 
lossen van de lading.

O N T W ERP

De Orisant is een vooruitstrevende middelgro
te zeegaande sleephopperzuiger, ontworpen 
voor het winnen van zand en grind op zee 
door een 5-mans bemanning.
Het schip is ontworpen voor een zuigdiepte tij
dens normaal gebruik van 25 meter onder het 
vlak (zuigbuis onder 45°); de maximale zuig
diepte is 35 meter.

Rompvorm

Voor het rompontwerp gebruikte de werf, in 
samenwerking met de ontwerpers van Conos- 
hip International, haar ervaring met een groot 
aantal 3200 en 4500 tons vrachtschepen. 
Gekozen werd voor het zeer succesvol geble
ken tunnelvormige achterschip. Barkmeijer

Stroobos mag zich specialist noemen in deze 
rompvorm. Hoewel gecompliceerder om te 
bouwen dan een praamvormig achterschip 
geeft de tunnelvorm een goed compromis 
tussen draagvermogen, zeegangsgedrag, 
weerstand, stuwkracht en aanstroming van 
de schroef bij uiteenlopende diepgangen en 
zeecondities. In combinatie met een Barke- 
meyer flaproer met roeruitslagen van 2 x 45° 
wordt een uitmuntende manoeuvreerbaarheid 
verkregen. Dit is noodzakelijk tijdens het bag
geren en tijdens het manoeuvreren in havens 
tijdens de veelvuldige bezoeken aan vaak 
binnen de sluizen gelegen loslocaties. De toe
passing van een bulb werd onderzocht, maar 
voor een schip dat in dit snelheidsbereik met 
wisselende diepgang op korte reizen ope
reert, kon hiermee geen voordeel behaald 
worden.

Ladingbehandeling

Het schip is voorzien van een door IHC-Promin 
geleverde baggerinstallatie, bestaande uit 
een 800 mm diameter zuigbuis met opge
bouwde jetleiding, drie zuigbuisbokken, drie 
zuigbuislieren, een deiningcompensator, een 
800 mm doorlaat huidafsluiter en een dubbel
wandige baggerpomp.
Speciale aandacht verdient het door Stokman 
B.V. ontwikkelde geavanceerde vokontinu 
zelflossysteem dat in staat is de 2600 m3 la
ding in ruim een uur volautomatisch te lossen.

OnderhoudsvriendelijU

Met het doel een onderhouds vriendelijk schip 
te creëren is speciale aandacht besteed aan 
het maken van zoveel mogelijk gladde en ge
sloten constructies aan dek. Corrosie gevoeli
ge onderdelen aan dek zijn waar mogelijk uit 
roestvast staal vervaardigd. Dit geldt onder 
andere voor het hydraulisch leidingwerk, de 
stangen van de hydraulische cilinders, de ra
men, poorten, ventilatie roosters, bolders, 
stootlijst op de romp, traptreden, laddertre- 
den, kabelpijpen en een grote hoeveelheid 
“klein ijzerwerk" aan dek.
Het onderwatergedeelte van de romp wordt 
beschermd door een door Materiaal Metingen 
Europe geleverd opgedrukte stroom systeem 
(ICCP). Materiaal Metingen Europe leverde 
eveneens het anti-aangroei systeem voor de 
beunkoelers.

Fig. 2. Onderdekse doorgang met accumula
tor deiningcompensator.

Voortstuwing

Het schip wordt voortgestuwd door een op 
2250 kW bij 900 toeren afgestelde Caterpillar 
3608 dieselmotor, welke een rechtsdraaiende 
5-blads vaste schroef aandrijft via een Reinljes 
3445 keerkoppeling. Hiermee wordt een 
proefvaartsnelheid van 13 knopen bereikt.

V o o rn a a m s te  gegevens 
De hoofdafmetingen zijn:
Lengte over alles 89,20 m.
Lengte loodlijnen 84,98 m.
Breedte gemald 14,00 m.
Holte gemald 7,35 m.
Diepgang (int.) 5,90 m.
Diepgang (bagger) 6,62 m.
Deadweight (int.) 4207 ton.
Deadweight (bagger) 5052 ton.
Hopper capaciteit 2600 m3.
Gross tonnage 2744
Net tonnage 823

Klasse

Het schip is onder Nederlandse vlag gebouwd 
en geklassificeerd door Bureau Verrtas met 
de notatie BV I *  HULL •  MACH Hopper dred- 
ger - Dredging over 15 miles from shore - Un- 
restricted navigation • AUT-UMS.
Het schip isf uitgerust voor vaargebied 
GMDSSA2.

IN D E L IN G

Van voor naar achter is de zandzuiger onder
verdeeld in de volgende compartimenten:
• Voorpiek, ingericht voor waterbaliast, met 

geïntegreerde kettingbakken.
• Bak met nood/haven generator, werk

plaats /  store en verflocker.
• Pompkamer met boegschroef, zandpomp, 

jetpomp, ballasl/drain-pomp, generatorset 
en hydraulische installatie, voorzien van 
een dubbele bodem en bunkers in de zijde.

• Middenschip met speciaal op de zelflosin
stallatie aangepaste hoppervorm, droge 
bodem- en zijtanks en twee spoeltanks, 
verdeeld door 4 waterdichte schotten met 
aan stuurboord een onderdekse doorgang 
(fig. 2) welke voorzien is van 4 stuks Winel Ea- 
gle automatische waterdichte schuifdeuren.

• Machinekamer met hoofdmotor, genera
torset en diverse hulpsystemen, voorzien 
van een dubbele bodem en bunkers in de 
zijde.

• Achterpiek: ingericht voor waterbaliast en 
drinkwater.

• Half verhoogde kampanje met accommo
datie, een werkplaats /  store /  schakelbord 
ruimte, C02 kamer en de stuurmachineka- 
mer/store.

•  Een dekhuis met 2 accommodatielagen en 
een ruim stuurhuis over de volle breedte 
van het schip.

• Een vrijstaande schoorsteen.



De tankinhouden zijn:
Gasolie 197 m3
Ballast water 292 m3
Ballast/spoelwater 514 m3
Drinkwater 51 m3
Smeerolie 17 m3
Vuile olie 12 m3
Hydraulische olie 9 m3
Vuilwater 9 m3
Sewage 9 m3

Accommodatie

De accommodatie is ondergebracht in de op
bouw op het achterschip. Het 2-laags dekhuis 
en kampanjedek huisvesten 3 tweepersoons 
hutten voor kapitein en officieren met afge
scheiden slaaphutten en eigen douche/toilet 
units. Verder 5 éénpersoons bemanningshut- 
ten, de kombuis, messroom, en diverse 
dienstruimten. Het stuurhuis met gesloten 
brugvleugels is op het dekhuis geplaatst. De 
complete accommodatie is voorzien van de 
heden ten dage normale akoestische en ther
mische maatregelen, zoals verende opstelling 
van de afgassenleidingen, flexibele opstelling 
motoren, vrijstaande schoorsteen, zwevende 
vloeren en wanden, de toepassing van hoog
waardige systeemwanden etc. Bovendien zijn 
als extra maatregel de machinekamer ventila
toren voorzien van geluiddempers op de in
laat om geluidsoverlast aan dek en in de ac
commodatie te voorkomen. Verwarming en 
airconditioning is gerealiseerd door het toe
passen van fancoil units met elektrische ver
warming en centrale koeling via een koud wa
ter circulatie systeem met een centrale 
koelunit in de machinekamer. De temperatuur 
in alle ruimtes kan individueel geregeld wor
den.
Tijdens de proefvaarten is gebleken dat de 
doelstellingen ruim gehaald zijn. De gemeten 
geluids- en trillingsniveau's liggen ver onder 
de door IMO/SI voorgeschreven normen, het
geen de accommodatie een comfortabele 
plek maakt om te verblijven.

BAGGERIN ST ALLAT IE

De IHC sleepkop welke zich op de 800 mm 
zuigbuis bevindt, is van een gelaste construc
tie met lokaal bediende jetwaternozzels en 
aanjager. De sleepkop is verder voorzien van 
een vuilrooster, instelbare bypass, tanden en 
slijtdelen uit speciaal slijtvast materiaal. De 
zuigbuis bestaat verder uit een opgebouwde 
jetleiding, zuig- en perszakken, draaigland, 2- 
voudig cardan tussen boven- en onderbuis en 
een enkelvoudig cardan met draaigland bij de 
sledeplaat. Op de sledeplaat bevinden zich de 
doorvoeringen voor mengsel en jetwater en 
een parallelgeleiding voor de jetwaterzak. De 
sledeplaat beweegt in een flush in de huid ge
laste zeer zwaar uitgevoerde huidgeleiding.
De zuigbuis wordt gedragen en bediend door

drie hydraulische zuigbuislieren. De bocht- 
boklier bevindt zich op de bochtbok, de ande
re 2 lieren staan op het hoofddek. De sleep- 
koplier werkt via een deiningcompensator 
welke baggeren met scheepsbewegingen tot
3 meter toelaat. De zuigbuisbokken worden 
centraal gesmeerd door een in de machineka
mer opgestelde Groeneveld automatisch wer
kende vetsmeerinstallatie.

Zandpomp

De zandzuiger is uitgerust met een dubbel
wandige IHC 15042-75 zandpomp met een 
5-bladige waaier en heeft een capaciteit, bij 
een sg = 1,3 ton/ m3, van 9000 tot 11500 
m3 mengsel per uur welke via een IHC hydrau
lisch bediende schuifafsluiter is verbonden 
met een zuigbuis met een inwendige diameter 
van 800 mm. Hiermee wordt een laadtijd van 
minder dan één uur gerealiseerd.
De pomp wordt direct aangedreven door een 
Caterpillar 3512 electronische dieselmotor 
met een vermogen van 1119 kW bij 1200 - 
1600 omw/min. De pomp is voorzien van een 
mechanisch aangedreven smeeroliecirculatie- 
pomp voor de lagering en een mechanisch 
aangedreven vetpomp voor de asafdichting. 
Via een ingaande flexibele koppeling en een 
uitgaande boogtandkoppeling wordt het toe
rental gereduceerd in een speciaal ontworpen 
en door Promac Zaltbommel geleverde Ku- 
mera Norgear tandwielkast, type FVC-620s, 
overbrenging 1 : 5,78, met een zwaar uitge
voerde ingebouwde hydraulische koppeling. 
De koppeling is beveiligd tegen inschakelen 
bij een geblokkeerde baggerpomp met een 
electronische slipbewaking welke is geïnte
greerd in het AMACS PLC alarmerings- en be
sturingssysteem.
De tandwielkast is voorzien van 3 stuks 200 
kW PTO's ten behoeve van de aandrijving van 
de hydraulische systemen.

Het baggermengsel wordt via een perslei
ding, diameter 750 mm, naar de zeefinstalla- 
tie op het voorschip (fig. 3) gevoerd.

Hier kan met een hydraulisch bediende schuif 
gekozen worden tussen zand of grind zeven. 
Het uitgezeefde materiaal wordt via een stort
koker door het vlak afgevoerd. Om slijtage te
gen te gaan is de inlaatsectie van de zeef 
voorzien van een rubberbekleding met een 
dikte van 50 en 100 mm. Het gezeefde 
mengsel stroomt in de laadgoot, diameter 
1000 mm, aangebracht op hart schip boven 
de hopper, waarin 4 hydraulisch bediende 
laadgootkleppen zijn aangebracht om het 
mengsel in de hopper te positioneren. Om de 
losinstallatie over de hopper te kunnen laten 
rijden tijdens lossen kan de laadgoot hydrau
lisch omlaag gebracht worden.
In de coaming zijn 4 hydraulisch bediende

overvloeikleppen aangebracht. 

Nooddumpen

Voor het nooddumpen zijn in de dubbele bo
dem 8 bodemdeuren aangebracht. De gebrui
kelijke constructie met de hydraulische cilin
ders voor de bediening van de bodemdeuren 
hoog boven de hopper was hier niet mogelijk 
in verband met de voor de losinstallatie beno 
digde ruimte. Om de hydraulische cilinders te 
beschermen tegen de vernielende werking 
van het zand en grind werd besloten de cilin
ders met keramisch gecoate RVS cilinder- 
stangen aan de zeezijde van de deuren aan 
te brengen en zij bedienen rechtstreeks de 
onder een hoek van 45° in de dubbele bodem 
liggende deuren.

Ontzilten

Voor diverse afnemers is het van belang het 
zand te ontzilten. Hiertoe kan het schip 514 
ton zoet binnenwater innemen. Door gebruik 
te maken van de jetpomp kan het spoelwater 
met een capaciteit van 2000 m3/uur via de 
laadgoot in de hopper gebracht worden.
Om het water uit het zand of grind te verwijde
ren zijn in de bodem van de hopper met 
roosters afgedekte drainagegoten aange
bracht, waarin in totaal 460 meter kunststof 
drainageleiding ligt. De drainageleidingen zijn 
aangesloten op 2 stuks K&R Desmi 2-toeren 
ballast/drain pompen, ieder met een afvoer- 
capaciteit van 250 m3/uur bij 10 mwk en 
1500 omw/min resp. 75 m3/uur bij 7 mwk en 
960 omw/min.

Jetpom p

In de pompkamer is tevens de jetpompset ge
plaatst. De set bestaat uit een Nijhuis Venus 1- 
300500 centrifugaalpomp welke via een flexi
bele koppeling aangedreven wordt door een

Fig. 3. Zeefinstallatie op het voorschip.



Fig. 4. Dekhuis en drooglosinstallatie met graaf armen Fig. 5. Drooglosinstallatie.

Caterpillar 3412 electronische dieselmotor 
met een vermogen van 474 kW bij 1800 
omw/min. Voor het jetten op de sleepkop le
vert de pomp 1450 m3/uur bij 9 bar.

ZELFLO SIN ST A LLAT IE

De door Stokman B.V. uit Raamsdonkveer 
ontwikkelde en gebouwde zelflos installatie 
bestaat uit de volgende componenten.
•  Een over de hopper rijdende wagen met 2 

graafarmen. De graafarmen (fig. 4) be
staan uit een frame en hydraulisch aange
dreven speciale kettingen met daarop ge
monteerde schraperbakken. De 
graafarmen zijn opgehangen in het frame 
van de wagen en kunnen hydraulisch in 
hoogte versteld worden. De schraperbak
ken voeren het droge produkt naar boven 
waar het af gestort wordt op een op de wa
gen gemonteerde dwarsscheepse vlakke 
transportband. Laag voor laag wordt de 
hopper op deze wijze afgegraven. De 
graafarmen hebben ieder een capaciteit 
van 1105 m3/uur. De hydraulische instal
latie wordt aangedreven door een in een 
container op de wagen geplaatste Cater
pillar 3412 dieselmotor met een vermo
gen van 620 kW bij 1800 omw/min. Het 
losproces wordt volledig automatisch PLC 
gestuurd en kan met een afstandbedie
ning radiografisch bediend worden. Alle 
draaipunten worden gesmeerd door een 
Groeneveld automatische vetsmeer instal
latie.

• Een hydraulisch aangedreven langscheep- 
se transportband over de gehele hopper- 
lengte aan bakboord zijde.

• Een hydraulisch aangedreven opvoerband 
op het voorschip aan bakboord zijde (zie 
ook fig. 3).

• Een hydraulisch aangedreven transport

band met een lengte van 38 meter welke 
kan draaien over 270° en opgetopt kan 
worden tot 17° op een kolom op het voor
schip. Via deze band kan het produkt in de 
ontvangstinstallatie aan de wal of in een 
binnenvaartschip worden overgeslagen.

• De op het schip gemonteerde transport
banden worden gevoed door het hydrau
lisch systeem van het schip welke aange
dreven wordt door de baggerpomp 
dieselmotor. De banden worden PLC ge
stuurd. Deze PLC staat in radiografische 
verbinding met de PLC in de loswagen.

M ACHINE-INSTALLATIE

In de machinekamer de voortstuwingsinstalla- 
tie bestaande uit een flexibel opgestelde Ca
terpillar 3608 dieselmotor (fig 6), 2250 kW bij 
900 omw/min, welke via een door het Belgi

sche Antwerpse Motoren Werke geleverde 
Reintjes WAF 3445 ADS tandwielkast met een 
overbrengingsverhouding van 4,75:1 een 5- 
bladige, vaste, rechtsdraaiende Van Voorden 
schroef aandrijft, diameter 3000 mm. De 
keerkoppeling is uitgerust met het Reintjes G- 
ADS trolling systeem om schroefastoerental
len lager dan stationair mogelijk te maken, Dit 
ten behoeve van nauwkeurig manoeuvreren 
bij lage snelheden.
De schroef is een door Van Voorden in 
samenwerking met Geveke motoren speciaal 
ontwikkeld compromis voor de wisselende 
bedrijfsomstandigheden tijdens baggeren en 
vrij varen. De schroef is voorzien van een ge
middelde skew en een geringe spoedreductie 
om de drukpulsen (geluid) op de scheepshuid 
te beperken zonder het rendement te veel 
aan te tasten.



Optimaal manoeuvreren wordt verder moge
lijk gemaakt door de toepassing van een 2 x 
45° Barkemeyer flaproer, type BRA 24-31- 
12. Op speciaal verzoek van de reder is een 
Barkemeyer stuurmachine geplaatst, type 
BST 11045-S, welke een zeer korte stuurtijd 
kent van 35° bakboord tot 30° stuurboord in 
6 seconden. De roerkoning wordt automa
tisch gesmeerd door een Ambi vetsmeerin- 
stallatie.

De Veth Jet 3K-1400 boegschroef wordt aan
gedreven door een Caterpillar 3412 electroni- 
sche dieselmotor met een vermogen van 474 
kW bij 1800 omw/min. Doordat de boeg
schroef voorzien is van een vaste schroef, 
diameter 1400 mm, welke door het vlak aan
zuigt, een hydraulisch draaibare stuurtrom- 
mel en drie uitstroomkanalen wordt een bij
zonder efficiente boegschroef verkregen. Als 
nood-voortstuwing kan de boegschroef het 
schip een snelheid van 5 knopen geven. Een 
ander voordeel is de hoge effectiviteit bij ho
gere vaarsnelheden ten opzichte van een tun- 
nelboegschroef.

Verder bestaat de machine installatie uit lens-, 
ballast-, brandblus-, brandstof-, smeerolie-, 
vuile olie-, glandwater-, koelwater-, lucht-, air
conditioning- en hydraulische-systemen.
Alle motoren met uitzondering van de bagger- 
pomp dieselmotor zijn flexibel opgesteld. 
Door voor slechts één vaste opstelling te kie
zen wordt lagerschade (welke zou kunnen 
ontstaan wanneer één motor stilstaat terwijl 
de andere draait) voorkomen.
Uitgezonderd de dieselmotor in de loswagen 
en 2 generatorsets worden alle dieselmoto

Fig. 8. Tandwielkast zandpomp. met hydropompen.

ren gekoeld door beunkoelers.
AJIe dieselmotoren draaien op gasolie.
De vloerplaten in de machinekamer en de 
pompkamer zijn uitgevoerd als vrijdragende 
elementenvtoer met rœstvaststalen anti-slip 
veiligheidsroosters.

E le k tr is c h e  in s ta lla t ie
De elektrische energieopwekking vindt plaats 
door twee Caterpillar 3306-SR4445 genera
torsets, waarvan een radiator gekoelde versie 
in de pompkamer geplaatst is (fig. 7), welke 
120 ekW levert bij 1500 omw/min. Een beun- 
gekoelde set is in de machinekamer opge
steld en deze levert 145 ekW bij 1500 
omw/min. Beide sets zijn in staat de volledige 
vraag naar elektrisch vermogen te leveren.

Op het voorschip is een Caterpillar 3304-SR4- 
365 generatorset opgesteld als nood/haven
set, welke 50 ekW levert bij 1500 omw/min. 
De elektrische installatie, welke gemonteerd 
is door Alewijnse Noord, bestaat uit de vol
gende circuits:
• 3 x 230/400V, 50 Hz voor aandrijvingen;
• 230 V, 50 Hz voor verlichting;
• 24 V DC voor noodverlichting, alarmering 

en besturing;
•  230/24V voor navigatie systemen
Het overschakelen tussen generatoren kan 
vanuit het stuurhuis bediend worden.

Hydraulische installatie

Het hydraulisch systeem op de losinstallatie 
werd ontwikkeld en geleverd door Bosch-Rex- 
roth. De graafarmen worden aangedreven 
door twee gesloten systeempompen. Voor 
de overige aandrijvingen is een open systeem 
toegepast.

Het hydraulisch systeem op het schip werd 
ontwikkeld en geleverd door Flexion B.V. Dit 
hydraulische systeem wordt gevoed door 3 
pompsets welke aangedreven worden door 
de baggerpomp dieselmotor (fig. 8).

Twee stuks tandem load-sensing plunjerpom- 
pen voeden de zuigbuisbokken, de zuigbuis- 
lieren en de transportbanden. Er is een open 
systeem toegepast. Hierdoor kan bij uitval 
van een pompgroep op eenvoudige wijze de 
functie door de andere pompgroep worden 
overgenomen (met lagere snelheden tot ge
volg). Een constante druk plunjerpomp voedt 
de andere gebruikers aangesloten op een 
ringleidingsysteem. Het hydraulisch systeem 
wordt gekoeld via het lage temperatuur koel
water circuit van de baggerpomp dieselmo
tor. Een 22 kW elektrisch gedreven pomp is 
in staat om alle systemen te voeden wanneer 
de baggerpomp dieselmotor niet draait. Er is 
een CJC bypass-filter geplaatst om de hydrau
lische olie optimaal in conditie te houden.

Fig. 7. Pompkamer, met links de hulpset en 
rechts de baggerpompmotor.

A U T O M A T ISER IN G  EN  

N A U T ISCH E  APPARATUUR

Het zeer ruime stuurhuis is voorzien van een 
U-vormige luxe lessenaar met plafondconsole 
(fig. 9) en uitgelegd op een 1-mans bediening 
tijdens varen, manoeuvreren en baggeren. 
Het schip is hiertoe voorzien van een uitge
breide automatisering.

De scheeps- en baggersystemen kunnen be
diend worden via touch-screen beeldscher
men in het stuurhuis, de machinekamer en de 
pompkamer. Het door Alewijnse Noord ont
wikkelde AMACS systeem verbindt alle com
ponenten met een 2-draads kabel tussen het 
PLC besturingssysteem met remote 10 
kasten en het PLC alarmsysteem. Het 
systeem kenmerkt zich door een groot ge
bruiksgemak, een overzichtelijke lessenaar 
en de mogelijkheid om op eenvoudige wijze 
berekeningen, beveiligingen en schakellogica 
in te bouwen.
Het zuigbuis standaanwijzings systeem is 
eveneens hierin geïntegreerd en heeft een 
koppeling met de bediening van de zuigbuis- 
lieren. Gevaarlijke situaties en schade worden 
voorkomen door het zuigbuis bewakings 
systeem.
Door gebruik te maken van vier nauwkeurige 
diepgangsopnemers houdt het systeem te
vens de voortgang van het laad- en losproces 
bij. Na afloop van de lossing wordt een print- 
out van de geloste hoeveelheid lading gege
ven.
Bi] afwezigheid van de bemanning tijdens ver
blijf in een haven geeft het systeem per SMS- 
bericht een aantal geselecteerde alarmen 
door aan de bemanning.
De afstandbediening van de hoofdmotor van
uit het stuurhuis vindt plaats door een Bosch- 
Rexroth Marex-OS brugbediening waarin geïn
tegreerd de besturing van het trolling 
systeem op de keerkoppeling en een automa
tische snelheidsregelaar door een koppeling 
met de DGPS en het log. Dit geeft de moge
lijkheid volautomatisch de voor het zuigen ide
ale snelheid over de grond aan te houden.
Om voldoende overzichtte krijgen is een Orta- 
co camera systeem geïnstalleerd met came
ra's in de voormast, de achtermast, de brug-



vleugels, de pompkamer en de machineka
mer.

De navigatie- en communicatie apparatuur 
werd geleverd en geïnstalleerd door Alpha- 
tron Marin Zuid BV. De volgende apparatuur 
is geplaatst:

Nautical equipment 
Sea radar 
River radar 
Sea pilot:
River pilot

Bochtaanwijzer

Gyro compass

Magnetic compass

Magnetic readout

Echosounder1 
Echosounder 2 
Speedlog 
Plotter 
DGPS
Wind system 

Watch alarm

Camera system

: JRC JMA-77106 Ft.
: JRC JMA608-7Ft.
: Anschutz Pilotstar-D. 
: Alphatron Alphapilot- 
MC.

: Alphatron Alphaturn- 
MC 90o.

: Yokogawa CMZ-700 
B with 3 repeaters.

: Cassens&Plath Re- 
flecta 1 fiberline.

: Aiphatron Alphacour- 
se-MC.

: JRC Fishfinder FF-50. 
: JRC JFE-582.
: Walker 7070.
: Maxsea.
: JRC NWZ4570.
: Alphatron Alphawind- 
MC.

: CSI596/15 with 4 
alarm units type 
8597.

: Orlaco 2 x colour ca
mera with pan/tilt 
unit,
4 x colour camera 
fixed,
4 x colour monitor.

Communication equipment
VHF-1 : Skanti lOODSC.

Fig. 10. De Orisant (foto: Flying Focus).

VHF-2 
MF/HF 
Navtex 
Epirb 
Sart (2x) 
GMDSS porto's 
Mini-M 
GSM

: Sailor RT-2048.
: JRC JSB-196.
: JRC NCR-330A.
: Mc.Murdo E-3 auto. 
: Mc.Murdo RT-9.
: Mc.Murdo R-l.
: Skanti Scansat.
: Nokia premicell.

De nautische apparatuur wordt gecomple
teerd door een Nederlands en een Belgisch 
Black Box systeem geleverd door DCI.

V E R D E R E  U IT RU ST IN G  

Dekwerktuigen

Op het voorschip is een door SEC-Groningen 
geleverde elektrisch-hydraulische
anker/meerlier geplaatst met twee nesten

Fig. 9. Lessenaar in stuurhuis.

schijven, twee verhaalkoppen en twee draach 
trommels. De ankeruitrusting werd geleverd 
door Wortelboer. Deze bestaat uit twee 
POOL-TW boegankers met U3 kwaliteit anker- 
damkettingen.
Op het achterschip is een SEC elektrisch-hy- 
draulische meerlier met twee verhaalkoppen 
en twee draadtrommels geplaatst.

Op het voorschip is een gecombineerde hy
draulische voormast /  dekkraan geplaatst. 
Deze kraan is geleverd door Lagendijk en 
heeft een hefvermogen van 2 ton en een be
reik van 13 meter.
Op het achterschip zijn twee NedDeck Marine 
kranen geplaatst voor het behandelen van de 
Viking rescue boot en de twee strijkbare RFD 
vlotten.

Veiligheid

De "Orisant” is uitgerust met het gebruikelijke 
arsenaal aan redding- en brandblusmiddelen. 
De machinekamer en de pompkamer worden 
beschermd door een vaste C02 blusinstallatie 
welke door Ajax Fire Protection Systems werd 
geïnstalleerd. Alle overige veiligheids- en 
brandblusuitrusting werd geleverd door 
Kostabo Ship Service.

IN ZET  ORISAN T

De reder heeft zijn afnemers voornamelijk op 
de Zuid-West Nederlandse, Belgische en Fran
se kust waarbij zand en grind gewonnen 
wordt op de Noordzee en onder de Engelse 
kust. Er wordt vokontinu gewerkt in een vijf 
daagse werkweek waarbij meerdere reizen 
per dag gemaakt worden. Er wordt meestal 
gevaren met een bemanning van vijf perso
nen. In dagdienst mag met een bemanning 
van drie personen gevaren worden.



Scheepsbouw

100 jaar Merwede
Vorig jaar vierde B.V. Scheepswerf en Machinefabriek ‘Merwede’ v/h Van Vliet en Co. het honderdjarig bestaan. In een eeuw 
is het oorspronkelijk kleine werfje uitgegroeid tot een modem industrieel bedrijf, met een uitstekende reputatie in binnen- en 
buitenland. Er zijn thans vijf divisies: Merwede Shipyard. Merwede Reparatie, Merwede Meubel & Interieurbouw, Merwede 
Valves en Merwede Design.

Een recente luchtopname van Merwede shipyard (foto: archief Merwede).

In 1902 kocht Christiaan van Vliet - een ambi
tieuze scheepstimmerman uit Nieuw-Lekker- 
land, die bij verschillende scheepswerfjes had 
gewerkt - een stuk uiterwaard bij Hardinxveld 
om voor zichzelf een scheepswerf te begin
nen. De eerste schepen, die hij bouwde waren 
ijzeren vissersboten voor de riviervissers 
rondom Hardinxveld.
Van Wiet bouwde al snel grote schepen voor 
vissers. De werf kreeg in de periode tussen 
1902 en 1916 veel opdrachten en binnen 
drie jaar werkten er al honderd mensen.
Voor een Engelse opdrachtgever bouwde 
Van Vlief zijn eerste zeeschepen, variërend 
van 275 tot 1000 ton. Voor particuliere schip
pers werden voornamelijk rijnschepen van 
rond de 2000 ton ontwikkeld.
Na de Eerste Wereldoorlog bouwde de werf 
allerlei soorten schepen: rijnaken, ertsbakken 
voor Spanje, pontschepen, een veetransport- 
schip voor de Waddeneilanden en de eerste 
baggerschepen, maar toch was er in die peri
ode geen sprake van grote groei. Pas in het

midden van de jaren dertig werd de situatie 
beter. Veel werkzaamheden waren toen in
middels gemechaniseerd.
De eerste belangrijke opdracht na de crisisja
ren kwam van de Braziliaanse regering, voor 
het 4600 tons dubbelschroefmotorvracht- 
schip Bandeirante. Ook werden toen de eer
ste Lakers voor de Oranjelijn gebouwd, de 
Prins Willem III, Prins Willem IV en Prins Willem 
V. De Lakeschepen van de Oranjelijn moesten 
op weg naar de Grote Meren vele sluizen en 
kanalen passeren. Zij waren daardoor zeer in 
hun afmetingen beperkt. Om de toegestane 
lengte optimaal te benutten hadden de sche
pen een vertikale voorsteven en een kort hek, 
wat hen een kenmerkend uiterlijk gaf.

De Prins Willem III werd voor de oorlog opge
leverd en ging in 1943 in geallieerde dienst in 
de Middellandse Zee verloren.
De Prins Willem IV was op 3 mei 1940 te wa
ter gegaan en werd in de loop van de oorlog 
door de Duitsers gevorderd. Na de oorlog

werd het schip in Hamburg in abominabele 
toestand teruggevonden, werd hersteld en 
alsnog door de Oranjelijn in de vaart ge 
bracht.
De Prins Willem V werd tegen het eind van de 
oorlog door de Duitsers als blokschip in de 
Nieuwe Waterweg tot zinken gebracht. Na 
een spectaculaire bergingsoperatie kon ook 
dit schip worden hersteld en aan de rederij 
worden opgeleverd.

De Prins Willem V (foto: archief Merwede).



Na de Tweede wereldoorlog moest de werf 
weer geheel worden opgebouwd. Het bedrijf 
maakte in die jaren een enorme ontwikkeling 
door. Voor Finse reders bouwde de Hardinx- 
veldse werf negen motor- en stoomschepen 
en ook de bouw van baggermaterieel en voor 
de binnenscheepvaart nam sterk toe.

In de jaren vijftig werden diverse belangrijke 
opdrachten ontvangen: vijf schepen voor de 
Koninklijke Nederlandse pakketvaartlijnen en 
de Java-China pakketvaart Lijnen, twee passa- 
giersvrachtschepen voor de Oranjelijn en een 
veerboot voor de Maatschappij Zeeland. 
Laatstgenoemde drie schepen viel de eer te 
beurt door een lid van het Koninklijk huis te 
worden gedoopt.

Prinses Irene doopte op 12 juli 1958 het naar 
haar vernoemde passagiersvrachtschip van 
de Oranjelijn. Bijna 2l/ 2 jaar later, op 10 de
cember 1960, verving Prinses Beatrix haar 
zieke zuster Margriet als doopster van het 
zusterschip Prinses Margriet. Een hilarische 
gebeurtenis, doordat bij het doorhakken van 
de draad van de laatste beletselen' de steel 
van het bijltje brak.

Tussen de beide bezoeken van haar dochters 
door, kwam ook H.M. Koningin Juliana naar 
de Merwede. Zij doopte op 30 mei 1959 de 
Koningin Wilhelmina, de eerste veerboot die 
de Maatschappij Zeeland na de oorlog liet 
bouwen.

Er kwamen nieuwe gebouwen en faciliteiten, 
waardoor het bedrijf zich verder kon ontwikke
len tot modern bedrijf.

Begin 1959 werd de nieuwe reparatie-afde- 
ling in gebruik genomen. Deze beschikt over 
een dwarshelling met een lengte van 133 me
ter en een totale breedte van ongeveer 100 
meter. De maximale werkbreedte is 40 me
ter. Daarmee is de helling geschikt om twee 
zeeschepen van circa 6000 ton met een leng
te van 125 meter en een breedte van 18 me
ter tegelijk te behandelen. Door de jaren heen 
is er een zeer gevarieerd orderpakket aan re
paraties en verbouwingen afgewerkt.

In de jaren zestig werd een grote verscheiden
heid aan schepen gebouwd. Naast tanksche
pen voor Damco, waren dat o.a de redding
boten Koningin Juliana, Javazee en 
Zeemanspot voor de Zuid-Hollandse redding- 
maatschappij.
Wederom mocht de Merwede zich in Konink
lijke belangstelling verheugen: bij de over
dracht van de Koningin Juliana was Prins 
Bemhard aanwezig, de doop van de Javazee 
werd door Koningin Juliana verricht. Verdere 
schepen die dit decennium kleur gaven wa

ren: de veerboten Gotland en Luburnija voor 
Zweden resp. Joegoslavië, het 7500 tons 
vrachtschip Prignitz voor Oost Duitsland, de 
veerboten Pnnses Christina en Prins Willem 
Alexander voor de Provinciale Stoomboot- 
diensten in Zeeland en de sleepboot Rode 
Zee. Deze 6000 PK sterke sleepboot was de 
eerste van een serie van drie voor L. Smit & 
Co’s Internationale Sleepdienst: in het begin 
van de zeventiger jaren volgden de Noordzee 
en de Poolzee. Door grote drukte bij de Mer
wede werd de bouw van het casco van de Ro
de Zee uitbesteed aan de Arnhemse 
Scheepsbouw Maatschappij.

In 1969 voltooide Merwede shipyard haar 
eerste sleephopperzuiger, de Van Hattum en 
Blankevoort 20. Met een hopperinhoud van 
3900 m3 was het voor de huidige begrippen 
een klein schip. In latere jaren zou de werf 
nog vele - en veel grotere - sleephopperzui
gers bouwen.

Ook in de jaren ‘70 bouwde Merwede shipy
ard weer diverse opmerkelijke schepen: het 
passagiersschip Prinsendam voor de Holland 
Amerika Lijn, het opnemingsvaartuig Tyde- 
man voor de Koninklijke Marine en weer twee, 
nog krachtiger sleepboten voor Smit, de Smit 
Rotterdam en Smit Londen, alsmede een 
achttal havensleepboten voor Smit.

In het begin van de zeventiger jaren werd een 
nieuwe helling gebouwd, een van de aanpas
singen die nodig waren in verband met de Del
tawerken. De Prinsendam was het eerste 
schip dat op deze helling werd gebouwd. De 
helling, inmiddels overdekt, is nog steeds in 
gebruik.

De Prinsendam was geen fortuinlijk schip: 
kort voor de geplande oplevering - het schip 
lag al in Rotterdam - brak er een brand uit, die 
een enorme schade aanrichtte. Het schip 
keerde voor herstel terug naar de werf en 
werd met een vertraging van ruim een half 
jaar aan de HAL overgedragen. De Prinsen
dam is waarschijnlijk het enige nieuwbouw- 
schip dat drie maal de Baanhoekbrug moest 
passeren. Deze brug, tot 17 april 1980 zon
der beweegbaar gedeelte, was voor de 
stroomopwaarts gelegen werven, waaronder 
Merwede shipyard, een ernstig obstakel wan
neer afgebouwde schepen naar zee vertrok
ken. Met een bok moest een gedeelte van de 
brug tijdelijk worden weggenomen, wat ui
teraard kostenverhogend werkte en de con
currentiepositie van de werven niet bevorder
de.
In 1979 ontstond tijdens een cruise bij Alaska 
een brand in de machinekamer, die tot de 
ondergang van de Prinsendam leidde.

De Straat Singapore, een van de schepen die de Merwede 
voor diensten in het Verre Oosten bouwde, passeert hier de 

Baanhoekbrug (foto: archief Merwede).

De Rode Zee (foto: archief Merwede}.

De Prinsendam (foto: Schaart en BuyseJ.
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De Prinses Margriet (foto: archief Merwede).



Het volgende decennium biedt weer een heel 
ander beeld: o.a. drie suppliers voor Smit 
Lloyd, het opleidings/vrachtschip Nauticas 
Mexico voor Mexicaanse rekening, de 
Macoma voor de Deltawerken en diverse 
sleephopper- en cutterzuigers.

Verder weer een veerboot voor de provincie 
Zeeland, de Prinses Juliana, de voor die tijd 

De Tydeman (foto: Koninklijke Marine). Dit oceanografische zeer grote sleephopperzuiger Lelystad
vaartuig werd gebouwd voor de Koninklijke Marine, heefteen (10.327 m3), het onderzoeksvaartuig Tridens
lengte van ongeveer 90 m en is voorzien van dieselelektri- en divers baggermaterieel.
sche voortstuwing.

In de negentiger jaren werd een mix van 
vrachtschepen en baggerschepen gebouwd, 
met daarnaast enkele opmerkelijke cruise
schepen. Allemaal sterk gespecialiseerde 
schepen, zoals de bitumentanker Theodora. 
Een buitenbeentje was het bevoorradings
schip Amsterdam van de Koninklijke Marine, 
waarvoor Merwede shipyard een substantieel 
deel van de engineering leverde, het casco 
bouwde en een groot deel van de installaties 
inbouwde.

In 1993 werd de Merwede onderdeel van IHC 
Calland, wat een financiële versterking van de 
positie van het bedrijf betekende. Toch bleef 
de werf zelfstandig actief op de baggermarkt, 
wat resulteerde in de bouw van enkele bijzon
dere baggerschepen: de sleephopperzuiger 
Amsterdam en de grindzuigers Sand Falcon 
en Sand Fulmar.
Bovendien kon er een uitwisseling van werk 
plaatsvinden om de capaciteiten binnen de 
groep optimaal te benutten. Dit uitte zich in de 
opdracht voor de sleephopperzuiger Lange 
Wapper.

De Smit Rotterdam (foto: archief SWZ). De Merwede bouwde 
twee van de drie sleepboten die - ook nu nog - de grootste en 

sterkste boten in de vloot van Smit zijn: de Smit Rotterdam 
en de Smit London. Met een lengte van 75 m en een vermo
gen van 22.000 ipk behoren zij tot de krachtigste sleepboten 
ter wereld. Zij varen nu onder de namen SmhWys Rotterdam 

en SmitWys London.
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De Nauticas Mexico (foto: Schaart, Rotterdam) is een gecombi

neerd opleidings- en vrachtschip. Behalve aan de normale be

manning biedt het plaats aan 200 cadetten en 20 docenten. 
Voor hen zijn talrijke voorzieningen beschikbaar: niet alleen 18 

leslokalen maar ook simulatoren voor navigatie, communicatie 
en machinekamer, alsmede een talenpracticum. Het draagver
mogen is 12.0001.

In het midden van de jaren negentig bouwde 
Merwede shipyard vooral vrachtschepen: be
halve de Egmondgracht en de Elandgracht 
voor Spliethoff, waren dat de MN Toucan 
voor het vervoer van raketonderdelen naar 
Frans Guyana, twee passagiersvrachtsche- 
pen voor China en vier multi purpose zware la- 
dingschepen.

De Zi Ding Xiang en het zusterschip Yu Jin Xi
ang, gebouwd voor een Chinese rederij, zijn 
bijzondere schepen: een weinig voorkomende 
combinatie van zeer luxe passagiersschip 
(348 passagiers) en containerschip (228 
TEU). Deze combinatie stelde de ontwerpers 
voor tal van problemen, o.a. ten aanzien van 
de constructie en de stabiliteit, die echter alle 
op bevredigende wijze werden opgelost.

De Theodora (foto: Flying Focus) is ontworpen voor het vervoer 

van bitumen en pek bij temperaturen tot 2500 C.

De Happy River was de eerste van vier zware 
lading schepen voor Mammoet Shipping. De 
schepen zijn speciaal ontworpen voor het ver
voer van projectiadingen, zoals onderdelen 
voor raffinaderijen e.d. Zij zijn uitgerust met

twee mastkranen van ieder 4 0 0 1. Daarnaast 
hebben zij een grote contamercapaciteit: 356 
TEU in het ruim en 695 TEU aan dek. Het 
tweede schip in de serie was de Happy Rover; 
het derde, de Happy Ranger, werd uitbe
steed aan De Schelde. Het vierde schip, de 
Sailer Jupiter, is voor buitenlandse rekening 
gebouwd en vaart eveneens in de heavy lift 
pool van Mammoet Shipping.

Tegen het eind van de vorige eeuw werden 
twee cruiseschepen opgeleverd, de Viking 
Danube voor reizen op de Rijn en de Donau en 
het vijfmastvolschip Royal Clipper voor luxe 
cruises op zee. Vooral dit soort schepen 
geeft de divisie Meubel en Interieurbouw een 
goede bezetting.
Na de Viking Danube volgden nog zeven sche
pen voor dezelfde opdrachtgever, Viking Ri
ver Cruises.

Het jubileumjaar van Merwede shipyard kreeg 
extra glans door de toekenning van de Schip 
van het Jaar Prijs aan de sleephopperzuiger 
Waterway. Het is de eerste van een nieuwe 
generatie zuigers die speciaal voor het wer
ken in ondiepe wateren is ontwikkeld. Het ont
werp heeft verscheidene innovatieve aspec
ten, o.a. op hydrodynamisch gebied, de 
voortstuwing, de aandrijving van de bagger- 
pomp en ten aanzien van het milieu. Het 
zusterschip Coastway werd in februari 2002 
opgeleverd.

Bij het afsluiten van dit nummer van SWZ om
vatte de orderportefeuille van Merwede ship
yard drie schepen: twee hopperzuigers van 
15.850 m3 voor Westminster Dredging en 
het rivierpassagiersschip Prins Willem Alexarv 
der voor cruises met gehandicapten en chro
nisch zieken.

Ter gelegenheid van het jubileum ver
scheen het boek ‘Scheepswerf De Mer
wede 1902-2002'. Het is geschreven 
door Dick de Jong, teit 244 pagina’s en 
200 foto's in zwart/wrt en kleur.
Het is verkrijgbaar a 25,00 Euro in Mu
seum De Koperen Knop (Binnendams 6 
te HardinxveldGiessendam; open dins
dag t/m  zaterdag van 13.00 tot 17.00 
uur) of te bestellen door 32,00 Euro (in
clusief porti en verpakking) over te 
maken op bankrekeningnummer 
3878.02.207 ten name van Verkoopre- 
kening1 te HardinxveldGiessendam, on
der vermelding van 'Merwedeboek’ en 
naam en adres van de besteller.



Het bevoorradingsschip Amsterdam van de 
Koninklijke Marine (foto: Audio Visuele Dienst
K.M.).

De Lange Wapper (foto: Sea Sky Martin). Het (bijna) zustersch 
Uilenspiegel is kort geleden opgeleverd.

De Lange Wapper was het eerste door Merwede shipyard ge
bouwde schip dat werd genomineerd voor de Schip van het 
Jaar Prijs van de KNVTS. Het eindigde als Hunner up' op een 
eervolle tweede plaats.

De J.F.J. de Nul (foto: archief Merwede). Met 
een hopperinhoud van 11.750 m3 was het 
toen de grootste hopperzuiger.

De Zi Ding Xiang (foto: archief Merwede).

De Happy River (foto: Sea Sky Martin).

De Amsterdam (foto: Sea Sky Martin). Deze 
sleephopperzuiger, in 1996 opgeleverd aan 
de Anglo Dutch Dredging Company, dochter
onderneming van Ballast Nedam Baggeren, is 
het grootste schip de Merwede shipyard tot 
dusver heeft gebouwd. Het was met een hop
perinhoud van ruim 18.000 m3 korte tijd ook 
de grootste hopperzuiger ter wereld. De Am
sterdam is uitgerust met twee zuigbuizen van 

1100 mm doorsnede. Twee Wartsila diesel
motoren van elk 11.700 kW gaven het schip 
op de proeftocht een snelheid van 15,8 kn.

De Sand Falcon (foto: archief Merwede) en 
het zusterschip Sand Fulmar zijn speciaal ont
worpen voor het winnen van grind, o.a. voor 
de productie van beton. De 4000 m3 grote 
hopper wordt gevuld via laadtorens, die van 
een zeefinstallatie en laadgoten zijn voorzien. 
Behalve via bodemschuiven en via de perslei

ding, kan het grind ook droog worden gelost 
met een bijna 10 m groot gaafwiel en diverse 

transportbanden.

De Waterway (foto: Sea Sky Martin) werd gebouwd voor West- 
minster Dredging. Het schip heeft een hopperinhoud van 4900 r 

en is uitgerust met een zuigbuis van 900 mm doorsnede.

De Viking Pride (foto: Sea Sky Martin) is een van de vier nage
noeg gelijke schepen uit de derde serie die in 2001 werd opgi 
leverd aan de Zwitserse rederij Viking River

De Royal Clipper (foto: Sea Sky Martin). Merwede shipyard 
bouwde het in Polen gebouwde casco af voor Star Clipper Cm 
ses in Monaco. Het ontwerp is gebaseerd op de legendarische 
Preussen (1902-1910). De 42 zeilen hebben een totaal opper 

vlak van bijna 5000 m2.



M |aritieme Ontm oetingsdag KNVTS en V N S I

Ontmoetingsdag
Op 13 November 2002 organiseerden KNVTS en VNSI voor de eerste keer gezamenlijk de traditionele maritieme ontmoe
tingsdag tijdens de vakbeurs Rotterdam Maritime. Tijdens de aanloop werd dit jaar extra aandacht besteed aan het informe
ren van de instituten op gebied van het maritiem onderwijs over het belang van deze ontmoetingsdag. Omstreeks 425 gasten 
mochten KNVTS en VNSI ditmaal verwelkomen, hetgeen een nieuw record betekende.

Na de lezing van de historicus drs. M.L.Q. van den Hoek over de betekenis van de Verenigde Oost-lndische Compagnie 
(VOC), vond de uitreiking plaats van de KNVTS afstudeerprijzen en de Ter Hart prijzen van de VNSI.

Afstudeerprijzen KNVTS

Een der doelstellingen van de KNVTS is het 
bevorderen van de wetenschappelijke en 
praktische ontwikkeling van de maritieme 
techniek. Al een kwart eeuw stimuleert de 
KNVTS dan ook het maritiem-technisch onder
wijs door het beschikbaar stellen van afstu
deerprijzen. Deze prijzen worden, voor zover 
mogelijk, uitgereikt tijdens de maritieme ont
moetingsdag die door de KNVTS afwisselend 
wordt georganiseerd tijdens de beurs Euro
port Amsterdam in de RAI en de beurs Rotter
dam Maritime in AHOY. De voorzitter van de

KNVTS, dhr.ing. H.P.F. Voorneveld benadruk
te in zijn inleiding dat blijvende inspanningen 
nodig zijn om het maritiem onderwijs te stimu
leren en de afstudeerprijzen passen in dat ka
der.
Sinds 2001 werkt de KNVTS samen met de 
Stichting Verolme Trust, die stimulering van 
het maritiem onderwijs eveneens tot een van 
haar doelstellingen rekent. Een en ander werd 
namens de Verolme Trust toegelicht door 
dhr. A. Rijke, lid van het bestuur van de Trust. 
Hij onderstreepte nogmaals het belang van

de gehele bedrijfssector bij het maritiem 
technisch onderwijs op alle niveaus. Beide 
sprekers vonden het verheugend te kunnen 
constateren dat velen uit het onderwijs aanwe
zig waren.
Hoofdbestuurslid Jack Stuifbergen begeleid
de hierna de uitreiking van de KNVTS afstu
deerprijzen, waarbij hij op charmante wijze 
werd geassisteerd door Judith van Akkeren 
en llona van de Zalm van de VNSI.
De prijswinners waren:

Ter H art prijzen VN SI

Na deze prijsuitreiking volgde de uitreiking van 
VNSI-Ter Hart prijs. De heer ir. W.J. ter Hart lichtte 
doelstelling van de naar hem genoemde prijs toe 
verzorgde, eveneens geassisteerd door eerder 
noemde dames, de prijsuitreiking.
De prijswinners waren:

De bijeenkomst werd besloten met een 
aperitief op de stands van KNVTS en 
VNSI in de Eemhal en het optreden van 
een shanty-koor.
Gegeven het grote aantal deelnemers 
en de alom gehoorde positieve reacties 
mag de Maritieme Ontmoetingsdag
2002 een succes worden genoemd.
Ook in 2003 zal door de KNVTS in 
samenwerking met de VNSI een mari
tieme ontmoetingsdag worden georga
niseerd op 19 November 2003, tijdens de vakbeurs Europort die is gepland van 18 tot en met 22 
November 2003 in de RAI te Amsterdam.
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TU Delft

Maritiem Officier 
Algemeen

Alex Spronck 
Systematische aanpak

HOGESCHOOL
ROTTERDAM

simitRiuoai um ii

Scheepsbouw

j S é t i
Ruben Kalisvaart Edwin Versteeg 

Marktgericht Inspirator

MBO Maritiem Officer ROC Kop van 
Noord-Holland Den Helder

MBO Maritiem officier 
Noorderpoortcollege

HBO Scheepsbouwkunde Hogeschool 
Haarlem

Frederik Teuben 
Goed gezelschap

Willem van Herwaarden 
Volhouder

Huib van der Pas 

Heldere denker

HBO Maritiem Officier Hogeschool van 
Amsterdam

HBO Scheepsbouw Hogeschool 
Rotterdam

TU Delft Maritieme Techniek

MBO Scheepsbouw Scheepvaart en 
Transportcollege

Scheepsbouw, Technisch 
Opleidingscentrum van IHC

Scheepsmetaalbewerking, 
bedrijfsopleiding de Hoop Heusden

MBO Maritiem Officier NOVA College 
Umuiden

MBO Maritiem Officier ROC Zeeland/- 
Maritiem Instituut de Ruyter te Vlissingen

MBO Scheepsbouwkunde, Scheepvaart 
en Transport College Rotterdam

Gijsbert de Jong 

Met Lof

Djibo Zeilemaker 

Uitstekende stage
Hans de Groot 
Teamplayer

Ronald Hendriks 
Voorbeeld

Byron Sparen 

Uitstekende stage

Walter Vree (links) 
Sociaal en 
bekwaam 
Nils Sandifort 

Doortastend

Aschwin Prins 

Doorzetter

JANUARI ?00  ̂-  s rm p  w f r f  3 ,  7 F F



Atlas Personnel Services

Atlas is gespecialiseerd in het uîtzenden en detacheren van 
professionals in de maritieme sector. Opdrachtgevers komen 
al 20 jaar bij ons voor gekwalificeerde en gemotiveerde 
krachten voor projecten over de hele wereld. Door jaren aan 
ervaring en branche-expertise weten we wat écht telt in 
de baggerindustrie en koopvaardij. We kennen uw sector 
door en door. We luisteren naar uw wensen en die van 
onze opdrachtgevers. Zo vinden we snel de werkplek die 
bij u past.

De maritieme wereld is groot en vól mogelijkheden. Op een 
mooie, tijdelijke baan of fulltime carrière. Atlas Personnel 
Services biedt u de vrijheid de baan te kiezen die het beste 
bij u past. Ook als u alleen in beperkte periodes of pas op 
termijn beschikbaar bent. Een uitdagende baan, die u 
afwisselingen inhoud biedt. Met alle gelegenheid bijscholing 
of trainingen te volgen. En uiteraard een prima salaris 
en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
In de maritieme sector draait het om mensen en hun vakkennis.

vrijheid
LJ maakt het verschil. Daarom zorgen we er voor dat u de juiste 
persoon op de juiste plek bent. Altijd. Interesse? Neem meteen 
even contact met ons op of kijk op WWW.atlasgroep.nl

U kunt nu inschrijven voor de volgende vacatures:

kapiteins
stuurlieden
scheepswerktuigkundigen 
maritieme officieren 
kraanmachinisten 
pijpenmannen 
scheepskoks

bediendes
scheepselektronici
machinisten
(multicat-)schippers
stortwerkers
stortbazen
matrozen

Atlas Personnel Services bv
Postbus 307,1000 AH Amsterdam 
Kabelweg 37,1014 BA Amsterdam 
te l : 020 - 584 08 00 , fax : 020 - 688 19 09 
Email: info@atlasgroep.nl

Atlas • alle vrijheid van de wereld

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


Project Duurzaam  Schip M . van der Maas en A. Flinkerbusch

Project Duurzaam Schip

Alternatieven voor ballast
In het kader van het project Duurzaam Schip is men binnen diverse deelprojecten actief bezig met het zoeken naar innovatie 
en verbeteringen ten behoeve van schepen in het Short Sea Shipping segment. De uitdaging is het komen tot meer duur
zaamheid, waarbij de economie niet uit het oog wordt verloren. Daarnaast wordt steeds getracht te werken met open oog 
voor de beroepspraktijk. Niet alleen de Maritieme Opleidingen van de Hogeschool Zeeland (HZ) participeren in het project, 
ook andere HZ-opleidingen zijn actief. Men hoopt dat op termijn ook opleidingen van elders gaan participeren.
Het projectmanagement informeert de maritieme sector over haar activiteiten middels de eigen website 
www.duurzaamschip.nl. Hier kan men zich tevens abonneren op de nieuwsbrief van het project.
Een van de deelprojecten van het Project Duurzaam Schip is het project Alternatieve Ballast. Het projectteam bestaat uit vier
H.B.O.-studenten. Deze publicatie behandelt de resultaten van de periode februari tot juni 2002.

Probleemstelling

Uitgangspunt voor het project 'Alternatieve 
Ballast" was dat het varen in ballast ‘niet duur
zaam' is. Het traditionele ballasten houdt ge
varen in voor het milieu (overdracht van orga
nismen en pathogene bacteriën) en voor het 
schip (MIC corrosie). Daarnaast kunnen even
tueel door de aanwezigheid van grote hoe 
veelheden sediment minder tonnen lading 
worden vervoerd.

Elk schip moet echter kunnen ballasten en 
ontballasten. Dit zal tijdens laden en lossen 
zonder problemen moeten kunnen plaatsvin
den. Wanneer men in de diverse beladingsta- 
dia naar ballastvolumes aan boord kijkt, dan 
blijkt dat veel schepen toch altijd een zeker 
minimumvolume ballast aan boord hebben. 
Om dit vaste volume gaat het nu: zou het mo
gelijk zijn een alternatief voor dit vaste ge 
wicht te vinden?
Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht. 
Met name is aandacht besteed aan het ge
bruik van accu’s als duurzame ballast. Het ge 
wicht van de accu's zou een oplossing bete 
kenen voor het vervangen van de vaste 
ballast, terwijl daarmee de mogelijkheid wordt 
geschapen om op zee restwarmte uit het ma- 
chinekamerbedrijf om te zetten in electrische 
energie, die in de accu’s kan worden opgesla
gen. De accu’s kunnen worden gebruikt ten 
behoeve van het havenbedrijf of anderzijds. 
Dit moet kunnen leiden tot brandstofbesparin- 
gen en daarmee dus een verlaging van de mi
lieubelasting.

UITLAATGASSEN

Bevindingen

Voor de berekeningen is uitgegaan 
van een 3000 tdw bulkschip. De be 
rekeningen wezen uit dat de aanwe 
zige potentiële energie in uitlaatgas
sen voldoende is om de voorziene 
hoeveelheid accu’s op te laden.
Grofweg zou een gemiddeld haven
bedrijf gedurende 15 uur in stand 
kunnen worden gehouden door de 
accu’s. Hiermee wordt reële brand- 
stofbesparing en ontlasting van het 
milieu bereikt. Er zal geen N0X- en 
C02 -uitstoot en geen thermische 
verontreiniging van het havenwater plaatsvin
den door hulpmotoren.

Technisch is het toepassen van accu’s in de 
ze context haalbaar. Echter de hiermee ge 
moeide investeringen zijn groot en liggen 
voor het onderzochte schip in de orde van 
€  60,000. De brandstofbesparing die dit idee 
zou opleveren, zal voor de meeste reders 
geen reden zijn te investeren in een dergelijke 
installatie. Subsidies en havengeldbesparin
gen, via initiatieven als b.v. de Green Award, 
zullen het idee levensvatbaar kunnen maken,

In plaats van het toepassen van accu’s, kun
nen ook ballaststenen gebruikt worden voor 
de opslag van warmteenergie. De opgesla
gen potentiële energie uit deze stenen kan ge 
bruikt worden binnen een stoomsysteem, dat 
deze warmte omzet naar elektrische energie. 
Bij het gebruik van accu’s en stenen hebben

m
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Kosten: Besparingen:

Aanschaf kosten 
Inbouw kosten 
Onderhouds kosten 
Bedrijfskosten van de installatie 
Kosten van inspecties van 
stoomwezen en klassebureaus

Brandstof kosten
Onderhoudskosten aan hulpmotoren 
Lagere Havengelden 
(Mogelijke) Subsidies op aanschaf en 
ontwikkelingskosten

de studenten zich gerealiseerd dat de locatie 
van deze middelen aan boord ook van belang 
is. Dit in verband met het kunnen vertrimmen 
en het slagzij maken. Deze aspecten zullen 
scheepsafhankelijk beoordeeld moeten wor
den.

Naast het duurzaamheidaspect economie, 
bieden de ideeën tevens voordelen bij de an
dere duurzaamheidaspecten als mens, veilig
heid en milieu.
Bovenstaand figuur geeft vereenvoudigd het 
systeem weer voor het gebruik van accu’s als 
alternatieve ballast.

Kosten en besparingen

Nevenstaand zijn schematisch de kosten en 
de besparingen van het toepassen van accu’s 
als alternatieve ballast aangegeven.
Het deelproject ‘Alternatieve ballast1 is nog 
niet geheel afgerond. Komende onderzoeks
resultaten zullen op termijn op de website 
www.duurzaamschip.nl gepubliceerd gaan 
worden.

Marinus van der Maas 
mmaas@mail.hzeeland.nl 
begeleidend docent 
Alex Flinkerbusch 
aflinke@mail.hzeeland.nl 
projectleider Duurzaam Schip

http://www.duurzaamschip.nl
http://www.duurzaamschip.nl
mailto:mmaas@mail.hzeeland.nl
mailto:aflinke@mail.hzeeland.nl


Opleveringen F. Kok

Compromis
grootste tanker voor de binnenvaart

De schaalvergroting in de binnenvaart begon in de containervaart, toen in maart 1998 de Jowi door Breko Nieuwbouw werd 
opgeleverd. Dezelfde werf leverde ook de eerste ‘supertanker1 voor de binnenvaart op, de chemicaliëntanker Compromis, 
bouwnummer 0047, die op 26 oktober werd overgedragen aan Scheepvaartbedrijf V.o.F. Sybesma & Zoon te Nigtevecht.

De Compromis (foto: Breko/Arie Jonk man).

O N T W E RP

De Compromis heeft dezelfde lengte en 
breedte en in principe dezelfde rompvorm als 
de Jowi [1]; holte en diepgang zijn echter gro
ter. En terwijl de Jowi door drie schroeven 
wordt voortgestuwd, is voor de Compromis 
voor een dubbetschroef uitvoering gekozen, 
evenals voor het zusterschip van de Jowi, de 
Amistade [2],
De afmetingen van de Compromis zijn zo
doende:

Lengte o.a. 
Breedte mal 
Holte
Diepgang max. 
Waterverplaatsing 
Laadvermogen 
Ballastdiepgang

134,90 m. 
16,84 m. 
6,50 m. 
4,05 m. 
7968 m3. 
57001. 
2,14 m.

De Compromis is gebouwd volgens de voor
schriften en onder toezicht van Bureau Ver
itas, met de notatie: I 3/3 *  Tanker/Double

Hull/Flam/Tox/Cor (ADNR Type C), (DP=50 
kPa), (TP=65 kPa), N I2, «MACH.

Het casco is in Kaliningrad, Rusland, gebouwd 
en werd geleverd door bemiddeling van Dutch 
Shipbuilding Service.

IN D E L IN G

De langsscheepse indeling van het schip is:
• Voorpiek, droog.
• Boegschroefruimte.
•  Kofferdam.
• Ladingtankgedeelte.
•  Kofferdam.
• Machinekamer.
•  Achterpiek, droog.
In de boegschroefruimte zijn achterin in de zij
den brandstoftanks aangebracht en daarvoor 
een tank voor smeerolie (SB) en een voor 
zoetwater (BB).
Het ladinggedeeïte heeft een dubbele bodem 
en een dubbele huid. De resulterende tanks 
zijn U-vormtg. De dubbele bodem heeft een

hoogte van 750 mm op hart schip en van 850 
mm in de zijden; de zijtanks hebben een 
breedte van 1000 mm.
In de machinekamer bevinden zich in de zij
den achterin twee brandstoftanks, daarvoor 
twee drinkwatertanks en daar weer voor de 
beunkoelers; op hart schip liggen onderin een 
vuilolietank en een fecaliëntank.

De tankinhouden zijn:
Brandstof (gasolie)
Drinkwater
Smeerolie
Vuile olie
Fecaliën
Waterballast

132 m3. 
18,8 m3.

ITP

2,5 m3. 
6 m3. 

2400 m3.

Op het verlaagde achterdek is de woning 
ondergebracht, die is ingericht voor een be
manning van zes personen. Normaal wordt 
echter gevaren met een bemanning van vier 
man, in wisseldienst (week-op/Week-af).
De accommodatie is behaive van verwarming



en ventilatie, ook voorzien van overdruk air
conditioning.
Het ruime stuurhuis is hefbaar en werd gele
verd door EBR.

LA D  IN  G IN  STA L LAT I ES

De Compromis is ingericht voor het vervoer 
van nafta en wel naar de ethyleenkraker van 
BP Köln in Dormagen. Voor dit vervoer heeft 
het schip een veeljarig charter, via GEFO 
Hamburg.

Het ladinggedeelte omvat 2 x 12 ladingtanks, 
met een totale inhoud van 8757 m3.
De tanks zijn gecoat.

Het lossen van de lading gebeurt met 12 elek
trisch aangedreven Marflex deepwellpompen 
van 100 m3/h  bij 12 bar.

M A C H I NE- INSTALLATIE

Voor de voortstuwing zijn twee elektronisch 
gestuurde en flexibel opgestelde Caterpillar 
dieselmotoren geïnstalleerd, type 3512B HD 
DI-TA, van ieder 1249 kW bij 1600 tpm. Via 
Reintjes tandwielkasten drijven zij de vaste 
Lips schroeven aan, die vijf bladen hebben, 
een diameter van 1700 mm en in Lips HR 
straalbuizen draaien.
Met deze installatie wordt een snelheid van 
21,5 km/h bereikt.

Voor de stroomvoorziening zijn geïnstalleerd:
•  Een Caterpillar dieselmotor, type 3412E, 

met een generator van 625 kVA. Deze set 
voedt de ladingpompmotoren en een van

de boegschroeven.
• Een Caterpillar dieselmotor, type 3406 DI- 

TA, van 364 kW bij 1900 tpm, met genera
tor. Deze set voedt een van de boeg
schroeven.

• Een generator van 108 kVA.
• Een generator van 70 kVA.
De elektrische installatie is 220/380 V, 
50/60 Hz. Daarnaast is er een 24 V gelijk
stroom noodvoorziening.

De machine-installatie omvat verder o.a.:
• Een ballastpomp van 650 m3/h.
• Een algemene dienstpomp van 140 m3/h. 
•Twee algemene dienstpompen van 45

m3/h.
•  Een brandstoftrimpomp van 7,5 m3/h.
•  Een hydrofoor van 5,4 m3/h.
•  Een vuilwaterpomp van 8 m3/h.
•  Een werkluchtcompressor.

V E R D E R E  U IT RU ST IN G

Het schip wordt gestuurd met twee rechthoe
kige roeren, die door een Breko stuurmachine 
worden bediend.
In het voorschip zijn twee Veth driekanalen 
boegschroeven, type 3-K-1300, aangebracht, 
de ene met het langsscheepse kanaal naar 
voren gericht, de andere met dit kanaal naar 
achter gericht. De boegschroeven worden 
aangedreven door elektromotoren van 368 
kW.

Het ankergerei op het voorschip bestaat uit 
twee boegankers, die worden behandeld 
door een enkele, elektrisch aangedreven an-

kerlier met twee nestenschijven, twee trom
mels voor meerdraden en twee verhaalkop- 
pen.
Op het achterschip wordt het hekanker be
handeld met een soortgelijke lier met een 
trommel voor de ankerdraad, een trommel 
voor een meerdraad en een verhaalkop.
Een bijzonderheid is dat beide lieren selften- 
sioning zijn, wat in de binnenvaart zelden voor
komt. De lieren zijn, evenals ankers en kettin
gen, geleverd door Dutch Marine Trading.

Zowel de machinekamer als de boegschroef- 
ruimte zijn voorzien van een C02-installatie.

De nautische en communicatie-apparatuur is 
geleverd door Radio Holland Marine en om 
vat:
• Rivierradar.
• Combipiloot.
• GPS ontvanger.
• Elektronische kaart.
• Echolood.
• Windmeetsysteem.
• Marifoon.
• Premicell GSM.
• Intercom.
•  Telefooncentrale.

Referenties:
1.Jowi.SWZ mei 1998, blz. 48e.v.
2. Amistade, SWZ mei 1999, blz. 7.
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De unit Xeltis-Power kent haar werkgebied binnen de operationele tak in 

de energiewereld. Hierbij kunt u onder andere denken aan grote en 

kleine elektriciteitscentrales, warmtekrachtcentrales en warmtekracht

koppelingen, zowel gas- als kolengestookt. Onze technici hebben bij ons 

een vast dienstverband en werken projectmatig bij diverse Xeltis-klanten.

Wij zijn op zoek naar een

Werktuigkundige m/v
Als Werktuigkundige draagt u zorg 

voor het zo optimaal mogelijk laten 

functioneren van energie-opwekkings- 

processen en de Utilities, alsmede 

het zekerstellen van de continuïteit 

daarvan. Naast het wachtlopen voert 

u preventief en correctief onderhoud 

uit. De wachtwerkzaamheden bestaan 

onder meer uit het rapporteren van 

de productieresultaten, het brandstof

verbruik en de performance van de 

installaties. Daarnaast initieert en 

begeleidt u verbeteringsprocessen.

Uw profiel

U bent Scheepswerktuigkundige A of

B, of in bezit van mts-AOT en/of 

REWIC-A. Binnen uw vakgebied bent 

u ambitieus en gedreven to t verdere 

persoonlijke ontwikkeling. Naast uw 

analytisch en probleemoplossend 

denkvermogen bent u stressbestendig, 

accuraat en kunt u goed plannen.

U bent een absolute teamplayer. 

Vanzelfsprekend werkt en denkt u 

klantgericht. Mede door uw verant

woordelijkheidsgevoel bent u in staat 

om zelfstandig te werken, leiding te

geven en te nemen. Kennis van de 

Nederlandse en Engelse taal zijn van 

praktisch belang.

Ons aanbod

Wij bieden u een vast dienstverband 

aan, met een breed pakket aan u it

stekende primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Doordat u voor 

verschillende Xeltis-klanten in het 

hele land werkzaam zult zijn, kunt 

u rekenen op veel afwisselend en 

uitdagend werk. Hierbij krijgt u een 

uitstekende begeleiding van uw 

Fieldmanager.

Geïnteresseerd?

Indien u belangstelling heeft voor 

deze vacature of meer informatie 

wenst, dan kunt u een bezoek brengen 

aan onze website; www.xeltis.nl, of 

neemt u contact op met Franklin van 

der Laan of Michelle Broekhuizen.

Uw sollicitatiebrief met curriculum 

vitae kunt u richten aan Xeltis BV ter 

attentie van bovengenoemde contact

personen of via e-mail: info@xeltis.nl

Xeltis is een resultaatgerichte onder

neming. Zowel gedreven technici, 

die uitdagend en afwisselend werk 

w illen combineren m et de zekerheid 

van een vast inkomen, als klanten, 

die samen w illen ondernemen en 

risico's delen, zijn bij Xeltis aan het 

ju iste adres.

De Xeltis-technicus w erk t vanuit 

een vast dienstverband p ro ject

matig voor diverse opdrachtgevers. 

De Xeltis-cultuur biedt de Xeltis- 

technicus veel ruim te voor persoon

lijke  groei en on tw ikke ling . 

De Xeltis-k lant w erkt m et Xeltis 

op basis van een comaker-contract. 

D it staat voor een unieke vorm van 

samen ondernemen. De klant bepaalt 

welke risico’s hijzelf draagt en welke 

risico's Xeltis dient over te nemen. 

De Xeltis-klant krijg t de garantie dat 

zijn capaciteitsproblemen defin itie f 

to t  het verleden behoren, dankzij de 

inzet van de gekwalificeerde Xeltis- 

technici.

Xeltis BV

Munsterstraat 20A, 7418 EV Deventer 

Postbus 72, 7400 AB Deventer 

Tel. 0570 502170, Fax 0570 502171 

www.xeltis.nl
S O I N l S

Resource Group

http://www.xeltis.nl
mailto:info@xeltis.nl
http://www.xeltis.nl
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Bulk or Packaged Dange

rous Goods?

While discharging a cargo of grain in 
Egypt we received orders that our vessel 
should sail to a port in Africa to load a 
cargo of Ammonium Nitrate (raw mate
rial for mining explosives) for Australia. 
No other details were forthcoming from 
any source in spite of several queries. 
Meanwhile Lloyd’s Register had been ap
pointed by the vessel's managers to car
ry out a Preliminary Survey in order to 
provide the vessel with a Document of 
Compliance for Carriage of Dangerous 
Cargo.

According to a Lloyd's Circular, certifica
tion depended on the type of packaging. 
Also the density of the contents determi
ned whether a bagged cargo would be 
considered as bulk or bagged. Based 
on this scanty information, it was assu
med and hoped that the cargo would be 
considered as bulk, although it eventually 
transpired to being shipped in bags. In 
any case, the details of the bags were 
not known at the commencement of the 
Preliminary Survey. Nevertheless the 
process of certification was commen
ced. Granting a certificate depended 
upon the vessel being provided with ex
tra safety equipment such as breathing 
apparatus, chemical protective suits, ex
tra fire extinguishers and fire hoses. The 
local ship chandler (with great difficulty 
and after rejecting several sets) ma
naged to procure imported breathing ap
paratus and extinguishers just before our 
departure. The Lloyd's surveyor then is
sued an Interim Certificate with the out
standing items mentioned therein.

Orders were placed for these outstan
ding items at the loading port through a 
local ship chandler who had them ready 
on arrival. This enabled the local Lloyd’s 
Surveyor to complete the survey and is
sue a Document of Compliance for Car
riage of Dangerous Goods in Bulk. The 
agents had, even prior to our arrival, as
sured us that all the necessary docu
ments would be provided to the vessel 
and that the local Maritime Safety Agen
cy (MSA) would be involved in inspection 
prior to loading, during loading and befo
re departure of the vessel from that port.

After arrival I had asked the Supercargo 
arranged by the Charterers (an experien

ced ex-Master Manner himself) and the 
Agents to provide me with a Shipper’s 
Declaration and Certificate of Test for 
the cargo as per the Bulk Code require
ments. In spite of several requests, the
se were not forthcoming, even after 
commencement of loading. In fact they 
had expressed their total disapproval of 
this “nagging" Master and went on to 
comment that never in the history of 
loading Ammonium Nitrate at the port 
had any Master asked them for such do
cumentation and that millions of tonnes 
of this product was being shipped from 
this port without any problems. The Su
percargo went on to say that the IMDG 
code applied only to ships and not indus
tries ashore. I could not believe my ears 
when I heard such an ignorant state
ment, especially from an ex-mariner. Lit
tle did he realise that information in the 
Code is directed at the mariner and sho
re services from the manufacturer 
through to the consumer.

A paradoxical situation was that Lloyd's 
considered this shipment as bulk and ap
plied Regulation 54 Ch II - 2 set of rules 
based on SOLAS for issuing a Document 
of Compliance but the shippers and local 
MSA considered this shipment as packa
ged form for which they applied IMDG 
code and local regulations, tf Lloyd's had 
applied the rules for shipment of dange
rous goods in packaged form, the vessel 
would not have complied, especially re
garding installation of the fire detection 
system and forced ventilation system for 
cargo holds. In fact I only had an idea of 
the packaging after I first saw the cargo 
while coming alongside the loading berth 
on board railway wagons lined up along 
the wharf in IBC's weighing about 1.2mt. 
Only after delving into the IMDG code did 
I find out that the bags were IBC 08 clas
sed as 13H3 (Flexible woven plastics 
with liner) marked as per requirements.

Eventually, only after raising much hue 
and cry, just prior to departure I received 
a Shipper’s Declaration and a Certificate 
of Inspection and this was supplied only 
after contacting the local MSA and re
questing them to board vessel for dis
cussions and clarification. According to 
the MSA and the shippers, a Certificate 
of Test (for the cargo viz. resistance to 
detonation) was not required to be provi
ded for this packaged form of shipment. 
The Code also specifies that IBC’s 
should be manufactured and tested un

der a quality assurance programme 
which should then be certified and mark 
issued.

Though the vessel had loaded and dis
charged the cargo safely I fail to under
stand the following:

1. Why does Lloyd’s Register and MSA 
treat this cargo packaging differently?

2. Why cannot relevant documentation, 
be it Shipper's Declaration, Certificate of 
Test of cargo or packaging or dange
rous goods manifest, be provided as per 
requirements be it BC code or SOLAS or 
IMDG code? Why are they not forthco
ming automatically without the Master’s 
begging and pleading.

3. In this day and age, why cannot the 
parties concerned provide vessel with 
complete details of the cargo prior to 
loading?

This report was initiated by reading 
MARS 200219 (Unmarked Dangerous 
Goods). Own vessel was a handymax 
bulk carrier. The cargo was about 
9,000mt of Ammonium Nitrate in IBCs 
(IMO 5.1 UN No: 1942); Appendix B ( BC 
code)

Graham Evans, a Dangerous Goods ex
pert, writes: This poor Master is right to 
be concerned, tt is possible for a cargo 
to be brought to the ship as bagged car
go and shipped as bulk, it usually entails 
bleeding of the bags, so density is the 
factor, but density within the ship not 
density within the bags. In this case the 
cargo, whether bagged or bulk, is not 
packed into containers, the ship is the 
only containment, so there is no packing 
certificate for someone else to take the 
blame, the master is doing the packing. 
He is right to ask his questions.

My own view from a distance, without 
knowing the details, is that IBCs are 
packages and this was a packaged car
go. I would then be concerned as to 
whether the ship had a valid certificate of 
compliance. It is worth remembering 
that this cargo caused the loss of thou
sands of lives in Hamburg in the 1930s 
when one ship blew up and another blew 
up twelve hours later. A similar incident 
happened in Texas City in 1947 and the
re was a large explosion in France last 
year. Normally it is only considered to

be explosive if mixed with organic mate
rial but can explode on its own if strongly 
confined and heated.

In 2004 the IMDG Code becomes com
pulsory but some bits remain recom
mendatory, such as the requirement for 
training for all those involved in sending 
dangerous goods to sea, the one thing 
that would have made a difference. The 
IMDG Code still relies on legislation and 
enforcement in different countries and it 
is difficult for a Master who is from a 
country or is sailing to a country that en
forces the requirements but loading in 
one that is lax in its application.

I had an expert witness job once of a car
go with similar properties which blew up 
and did $2m worth of damage to tobac
co in adjacent containers, we managed 
to establish that the ship was not to bla
me. In that case, the real blame lay in 
the fact that the cargo was not properly 
packaged. Without a shipper's declara
tion this blame would have had to be ac
cepted by the ship.

More reports are always reeded. If you 
have experienced any incident which you 
think may be of interest to others please 
send details, including your name and a 
contact address to:
Captain R. Beedel FNI, 17 Estuary Dive, 
Felixstowe, Suffolk IP11 971, UK. E-mail 
address: mars@nautinst.org.

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

The Council of the Nautical Institute gra
tefully acknowledge the sponsorship pro
vided by:- The North of England P&l Club, 
The Swedish Club, The UK P&l Club, Det 
Norske Veritas, The Marine Society, The 
Britannia P&l Club, The Journal Safety at 
Sea International.
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p r o d u e t  in fo
First E U  Type Approval for new ST N  AT LAS M arine  Electronics U A IS

STN ATLAS Marine Electronics' new De- 
beg 3400 UAIS has been accorded Euro
pean Wheelmark type-approval by the 
German Maritime & Hydrographic Agency 
(BSH). It is the world's first UAIS to have re
ceived such approval which covers the 
system's transponder element as well as 
direct control and presentation of AIS data 
on the Atlas Chartpilot range of ECDIS 
units following earlier approval of similar 
display functions for the Radarpilot Atlas 
1000 series of radars.

Designed for stand-alone use or as part of 
integrated bridge systems, the fully auto
nomous DEBEG 3400 transmits ship's 
own data such as position, course, 
speed, and identification while receiving 
the same from other UAIS units within VHF 
range. Facilitating merging of AIS and AR- 
PA target data, the system also enables 
acquisition of target data where no radar 
contact is available in addition to comperv 
sating for difficulties such as target 
swooping or inaccurate heading informa

tion. Other features include an interface 
for long-range communications, allowing 
transmission of data from ship to shore 
for typical fleet management and VTS pur
poses; transponders can also be used for 
buoys, light vessels and VTS installations. 
Operating in a SOTDMA (Self-Organised Ti
me Division Multiple Access) mode, the 
system can be switched from normal 
autonomous operation to either assigned 
or polling modes by external VTS traffic 
monitoring authorities. It is capable of pro

cessing 4,500 messages per minute with 
sequential update rates extending from 2 
seconds to 3 minutes or at requested 
intervals.

For further information, please contact

STN ATLAS Nederland BV 
Phone: +31(0)10479 54 44
Fax: +31(0)104795545
E-mail: seivice@stnatlas.nl
Website: www.stnatias.nl

Toerental geregelde schroefcompressoren van 16 tot 210 kW.

ALUP-Kompressoren heeft haar range 
toerentalgeregelde schroefcompresso
ren uit de serie Allegro uitgebreid. Door 
toevoeging van nieuwe modellen met 
vermogens van 16, 20, 24 en 28 kW is 
een volledig bereik afgedekt. De maxi
mum capaciteiten zijn respectievelijk 
2,49 - 2,96-3,42 en 4,10 m3/min. Door 
de uiterst compacte bouwwijze nemen 
deze nieuwe modellen net zo weinig 
vloeroppervlak in als de standaard com
pressoren uit de SCK-serie.
De ALUP AirControl besturing zorgt voor 
een zo'n rendabel mogelijke werkwijze 
van de schroefcompressor. Optioneel is

een meer uitgebreidere besturing moge
lijk, desgewenst met geïntegreerde 
grondlastwisselschakeling, welke pro
bleemloos communiceert met alle soor
ten en fabrikaten compressoren. Het 
drukbereik van de compressoren is trap
loos instelbaar tussen 5 en 13 bar tot op 
0,1 bar nauwkeurig. Door de maximum 
druk zo nauwkeurig mogelijk in te stellen 
kan veel energie bespaart worden, wat 
kan oplopen tot een totale besparing van 
35%.

Kijk voor info op www.alup.nl of bel met 
030-2809000

F irst Sulzer RT-llex60C engine successfully passes o ffic ia l shop test

The first Sulzer RT-flex60C low-speed 
marine engine has successfully comple
ted its official shop test in the Trieste fac
tory in Italy of Wartsila Corporation. The 
Sulzer RT-flex60C is the first lowspeed 
marine engine type designed from the 
beginning to incorporate electronically- 
controlled common-rail systems for fuel 
injection and valve actuation.

The new engine will be installed in the 
first of two 13,200 tdw containerised 
reefer ships being built at Estaleiros Na- 
vais de Viana do Castelo in Portugal. The 
Sulzer 7RT-flex60C engines have a maxi
mum continuous output of 16,520 kW 
(22,470 bhp) at 114 rev/min.

The Sulzer RT-flex60C is a forwarcHoo- 
king engine offering a new range of be
nefits to ship owners. It brings benefits of 
electronicallycontrolled commorHail fuel 
injection, such as low emissions and very

slow running capability, and embodies 
stepwise improvements in basic diesel 
engine technology giving ship owners 
better reliability and longer times bet
ween overhauls.

With cylinder dimensions of 600 mm bo
re by 2250 mm stroke, the RT-flex60C 
has a maximum continuous output of 
2360 kW/cylinder (3210 bhp/cylinder) 
at 114 rev/min. It is available with five to 
eight cylinders covering an overall power 
range of 8250-18,880 kW 
(11,200-25,680 bhp) at 91-114 
rev/min. It thus offers optimum powers 
and speeds for a wide range of ‘faster’ 
ships such as medium-sized container 
ships, car carriers, reefers, etc.

Benefits come from the Sulzer RT-flex 
system by which electronicallycontrolled 
common-rail systems replace the usual 
camshaft-based systems. It gives free

dom in timing and operation of fuel injec
tion and exhaust valve actuation. This 
flexibility has been employed to provide 
smokeless operation at all ship speeds, 
and steady running of the engine at very 
low speeds, down to about 10-12 per 
cent nominal speed. The precise volume
tric fuel injection control given by the RT- 
flex system reduces maintenance costs 
through extending times between over
hauls. Engine availability is increased by 
both the integrated monitoring functions 
and by the redundancy in pumps, piping 
and electronics of the RT-flex system.

Minimum engine length is important for 
today's ship designs. This has had an in
fluence on bearing design. Certain featu
res are incorporated in the thrust bea
ring and the connecting rod bottom ends 
to minimise engine length.

For further information, please contact

Marit Holmlund-Sund 
Public Relations Manager,
Marine Division 
Wartsila Corporation 
Direct tel: +358 10 709 1941 
Direct fax: +358 10 709 1942 
e-mail:
marit.holmlund-sund@wartsila.com 
Internet: http://VAVw.wartsila.com
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Horen en gehoord worden
Optimized SU/SA range satisfies customer 
needs worldwideIn de scheepvaart is het van levensbe

lang om te worden opgemerkt door het 
overige scheepvaartverkeer en om het 
overige scheepvaartverkeer zelf op te 
merken. Zöllner ontwikkelde hiervoor op 
verzoek van diverse reders twee nieuwe 
producten.

Elephant Sound
Volgens de Colregs 1072 Annex III moet 
de frequentie van geluidshoorns volgens 
klasse 1 (die betrekking heeft op sche
pen met een lengte van meer dan 200 
meter) zich bevinden tussen 70 Hz en 
200 Hz. Het geluidsniveau moet op 1 
meter afstand bovendien minimaal 143 
dB in 1/3 octaafband bedragen. Op ba
sis van deze regels ontwikkelde Zöllner 
de nieuwe ZET-Horn 70AC. Met zijn im
posant lage geluidsfrequentie van 70 Hz 
voorziet deze scheepshoorn een schip 
van een unieke geluidskarakteristiek. 
Kortom: een krachtig geluid voor 
krachtige schepen.

De Zet-Horn 70AC completeert de serie 
ZET-Horn AC scheepshoorns. Het ont- 

IMBB. ..— ——  rn

werp van het type 70AC is gebaseerd op 
de types 90AC en 110AC. Hierdoor is 
Zöllner er in geslaagd om op basis van 
bewezen techniek een relatief voordelige 
scheepshoorn te ontwikkelen die voldoet 
aan de actuele eisen. De Zet-Horn 70AC 
is uitgebreid getest door de BSH Ham
burg (de Duitse Navigatie Autoriteit) en 
voorzien van type approval BSH 
6375/003/00.

Elephant Ears
'Elk schip moet te allen tijde zowel een 
goed uitzicht behouden als geluid kun
nen waarnemen in alle omstandigheden 
teneinde de situatie goed te kunnen be
palen om het risico volledig te kunnen in
schatten.' (uit: Solas Conventie 1974, 
hoofdstuk V). De meest recente ontwik
keling op het gebied van ontvangstappa- 
ratuur voor geluidssignalen van Zöllner - 
type SRD 414/2 - stelt de officier van de 
wacht in staat om binnen een totaal ge
sloten brug geluidssignalen van naderen
de schepen waar te nemen en te lokali
seren. Met behulp van deze 
zogenaamde Elephant Ears kan hij dus 
voldoen aan de 'look ouf functie conform 
de Colregs 1972, Part B, Rule 5.

Het al langer gevoerde Zöllner geluids
systeem van het type SRD 414 werd al 
in 1996 door de Duitse Navigatie Auto
riteit goedgekeurd en voorzien van type 
approval. Het compleet nieuw ontwikkel
de geluidssysteem SRD 414/2 is on
langs eveneens getest en goedgekeurd 
door BSH Hamburg. Dit betekent dat het 
nieuwste type voldoet aan de eisen van 
de Performance Standards for Naviga- 
tion Équipement, Resolution MSC 
86(79).

Alfa Laval has added new sizes of the Se
paration Unit (SU) to provide optimised 
coverage of the capacity range and new 
system configurations for maximum flexi
bility.

Optimisation of the SU capacity range 
was achieved by redesigning the separa
tor bowls to provide three new capaci
ties. The extended range ensures that 
customers don't need to install a machi
ne with higher capacity than necessary.

The SU is a higtvperformance, plug-and- 
play Separation Unit, comprising a sepa
rator, ancillaries and an EPC50 control 
unit. Installation is simple with just six

connections for oil, water, air and electri
city. Other configurations are available to 
match customer requirement.
For instance, the SU can also be sup- 
plied as a Separation System Module. 
The separator, ancillaries and control 
unit are complemented with a heater and 
feed pump and ail components are 
mounted together on one module.

Customers who want the high perfor
mance and quality offered by the SU, but 
are not interested in purchasing a com

plete module, can now invest in the SA, 
Separator Ancillaries.

SA comprises the separator supplied 
with ancillaries in the form of a number of 
easy-to-assemble blocks for on-site confi
guration and assembly. The main com
ponents of the SA are: a separator, an 
EPC50 control unit, an oil block, a water 
block, an air block and a sludge outlet 
kit.

Together with the Alfa Laval Fuel Condi
tioning Module (FCM), the SU/SA range 
completes the oil treatment chain, from 
bunker tanks to main engine, with high-

quality, reliable equipment from a single 
supplier.

For further information contact:
Mr. Johan Maack 
Alfa Laval Tumba AB 
Marine & Diesel Equipment 
Marketing Communications 
SE-147 80 Tumba, Sweden 
Phone: +463 530 65000 
Fax: +4&8 530345 55 
e-mail: johan.maack@alfalaval.com 
www.alfalaval.com

SKF introduceert nieuwe standaard afdichtingen voor groefkogellagers

Het groefkogellager is het meest toege
paste lagertype in de markt. Haar univer
sele ontwerp maakt het de voorkeursop
lossing voor toepassingen met zowel 
radiale als axiale belasting en bij hoge 
toerentallen.
De afgedichte groefkogellagers van SKF 
zijn verder verbeterd. SKF heeft twee 
nieuwe afdichtingen ontworpen die voor
zien in een langere levensduur en een la
ger energieverbruik. Deze twee nieuwe 
afdichtingalternatieven vervangen de hui
dige ontwerpen.

Het gaat hierbij om de volgende nieuwe 
SKF afdichtingontwerpen:
-  RSL afdichting heeft een lage wrijvings- 
coëffiënt en vervangt de RZ afdichting
-  Slepende RSH afdichting vervangt de 
RS1 afdichting.

De nieuwe RSL-afdichting vertoont een 
betere prestatie in vergelijking met be
staande oplossingen. SKF biedt deze 
verbeterde afdichting als standaard voor 
de range kleine groefkogellagers tot een 
buitendiameter van 52 mm.

De nieuwe standaard afdichtingen wor
den geïntroduceerd in twee versies voor 
de ISO series 60,62 en 63:
• De H versie (contact) vervangt het 
huidige RS1 type. Achtervoegsel in de la- 
gercodering is RSH (bijv. 6203-2RSH) en 
zal twee ontwerpen hebben volgens de 
lagerafmeting.
• De L versie (lichtcontact) vervangt 
het huidige RZ type. Achtervoegsel in de 
lagercodering is RSL (bijv. 6203-2RSL) 
en heeft ook twee ontwerpen.

Voor meer informatie:
SKF NEDERLAND 
Ringo van Voorst 
Postbus 37
3900 AA VEENENDAAL 
Tel. (0318) 56 07 50 
Fax (0318) 56 06 00 
E-mail: ringo.van.voorst@skf.com 
Internet: http://nederiand.skf.com

mailto:johan.maack@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com
mailto:ringo.van.voorst@skf.com
http://nederiand.skf.com


Beele Engineering BV te Aalten heeft een 
nieuwe versie van de calculatiesoftware 
voor het RISE multikabel- en buisdoorvoe- 
ringsysteem geïntroduceerd. De RISE-cal- 
culatiesoftware versie 2,0 is bedoeld om 
de gebruiker ondersteuning te bieden bij 
het berekenen van de benodigde hoeveel
heid RISE-materiaal voor het afdichten van 
kabel of buisdoorvoeringen.

Belangrijke vernieuwingen aan de RISE- 
calculatiesoftware zijn de layout en ge
bruiksvriendelijkheid, die mede door nieu
we templates wordt ondersteund. 
Daarnaast is het overzicht van door te 
voeren materialen en de uiteindelijke ken
merken van de afdichting wezenlijk uitge
breid. Zo kunnen met de nieuwe software 
nu ook de noodzakelijke berekeningen 
worden uitgevoerd voor metalen en kunst
stof buizen en kan de gebruiker naast een 
brandwerende afdichting ook kiezen voor 
een waterdichte uitvoering. Verder is het 
softwareprogramma uitgebreid met een 
calculatiemettiode voor EMC-veilige kabel
en buisdoorvoeringen.

Tot de vele functies van het calculatiepro- 
gramma behoren verder de mogelijkheid 
om een projectdatabase te creëren voor 
alle doorvoeringen, een materiaallijst sa
men te stellen voor specifieke doorvoerin
gen dan wel voor het totale project en uit

gebreide mogelijkheden om in een later 
stadium aanpassingen of wijzigingen door 
te voeren.

Uit brandtests volgens IMO (International 
Maritime Organization) Resolution 
A.754<18) blijken RISE kabel- en buisdoor
voeringen ruimschoots te voldoen aan de 
AKkiorm. Het systeem is gecertificeerd 
door American Bureau of Shipping, Llo
yd's Register of Shipping, Bureau Veritas, 
Det Norske Veritas, Korean Register of 
Shipping, Transport Canada, US Coast 
Guard, Registro Italiano Navale, Germani- 
scher Lloyd, China Corporation Register 
of Shipping, China Classification Society 
en Nippon Kaiji Kyokai.

De software kan worden gedownload van 
de website http:/Mvw.risesystems.com. 
Na downloaden kan de gebruiker via een 
formulier op de website een sleutel aan
vragen waarmee de software operatio
neel wordt gemaakt.

Voor meer informatie of het aanvragen 
van exemplaren van de RISE-calculatie- 
software:
Beele Engineering 
Beunkdijk 11 
7122 NZ Aalten
T:0543461673 F:0543461786 
E : info@beele.com.

Afstandbediende afsluiters

Econosto heeft haar programma af
standbediende afsluiters aangevuld met 
een afsluiter met compacte e lek trisc Ivhy- 
draulische aandrijving. Deze combineert 
de voordelen van beide aandrijfprinc ipes 
in één unit. Men beschikt over de grotere 
kracht van een hydraulische aandrijving 
zonder de aanleg van hydraulische leidin
gen. De keuze bestaat uit een kwartslag 
aandrijving voor de bediening van vlinder- 
kleppen en kogefkranen en een lineaire 
aandrijving voor bediening van onder an
dere klepafsluiters.

Kenmerken
• Conventionele aandrijving met Top 

Mounted Power Pack
• Uitgerust met alle noodzakelijke regel

en veiligheidsvoorzieningen voor en
kel- en dubbelwerkende aandrijvingen

• Toepassingen: bilges, ballast- en la- 
dingtanks en brandblusinstallaties

•  Liefst 20.000 keer getest met één olie- 
volume

• Geschikt voor minerale olie en/of gly
col, dus milieuvnendelijk

• Eén kabel (7-10 aderig) voor elke aan
drijving

• Instelbare afriemende sluitsnelheid 
(> DN300)

• Eenvoudige toegang tot interne onder
delen

• Geen hydraulische leidingen: spoelen 
en/of ontluchten overbodig en geen 
olielekkage

• Tweede ‘lokale’ bedieningsmogelijkheid
• Hydraulische noodhandbediening met 

behulp van handpomp
• Tankniveau- en inhoudsmeting te com

bineren

Voor meer informatie:
Econosto Nederland BV
T: 0102841100
F: 010-2841810
W: www.econosto.com

ROMETEL TRADE B.V.
POSTBUS 380 1900 AJ CASTRICUM 

TELEFOON (0251) 65 73 49 
TELEFAX (0251) 67 15 55

AGENT IN NEDERLAND VOOR DE VOLGENDE FIRMA’S:

GUNTHER KLEIN INDUSTRIEBEDRAF GMBH
WATERDICHTE, BRANDWERENDE A-60 SCHOTDOOR VOERINGEN

KME

ŒD
w  r r f r r  
SCHULZE

KM EUROPAMETAL AG, MARINE APPLICATIONS
CUNIFER-10 BUIZEN & FITTINGEN 
OSNALINE®, BUNDELBUIZEN

PETERS & BEY GMBH
NAVIGATIEVERLICHTING

F.F.A. SCHÜLZE GMBH
COMPONENTEN VOOR MECHANISCHE AFSTANDSBEDIENINGEN 
VAN AFSLUITERS, SCUPPERS, DRAIN PLUGS

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

mailto:info@beele.com
http://www.econosto.com


D E L I V E R Y  P R O G R A M
B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH

• Simplex-Compact-Seals
• Simplex-Compact-Fin stabilizers
• Simplex-Compact-Steering gears 
« Simplex-Compact-Bearings
• Simplan-Mechanical Seals
• Centrax-Bulkhead Seals
• Sterntube and sterntube bushes
• Turbulo-Separators 

MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
• Deckmachinery
• Shiplifts and slipway winches 

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH
• Shipcranes

JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM
• Dredging gearboxes
• Propulsion gearboxes

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

KUPKE + WOLF 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 

TANKSYSTEM SA
■ Hermetic Ullage, Temperature and 

interface detectors
• Hermetic deck valves and load samplers

WÊÊÊÊÊÊKSKÊÊKÊBÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊI
■ Vacuum toilet systems
• Sewage treatment plants

MEGATOR Ltd.
• Pumps and Hydrophore systems 

WEARDALE STEEL (Wolsingham) Ltd.
« Steel castings and steel fabrications

GmbH

B.V . Techn isch  Bureau

U I T T E N B O G A A R T

B ru g w ach te r 13 -  3034 KD R otterdam  
Telefoon: 010 - 411 46 14 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@ tbu.nl

H y d r o p a c k  G roep
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

[ n h y d r - o p p

compact aggregaten
Hydr*app compact aggregaten geven 
een practische en economische oplossing 
voor vele toepassingen. De hoge kwaliteit 
garandeert een lange levensduur; het 
modulaire opbouwsysteem korte 
levertijden. utrqt.

^  VOO*. f  s rK fiq K A * * A
ISO 9001 gecertificeerd A

o »  1 0

hydropack*
the better hydraulic company

HYAP

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


Bibliotheek Technische Universiteit 
Delft (BTUD)

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

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

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

SWZ 0301-01
Master planning optimisation for 
cooperative ship assembling
Bentin, M. ; Hamada, K. ; Kitamura, M. 
Transactions of the West-Japan Society 
of Naval Architects«® D04 1422), 
200208, no.104, pg-241, nrpg-16, dr-
11, ENG
The basic idea and implementation of a 
Master Planning Optimization System for 
cooperative ship assembling is introdu
ced and its design variables are discus
sed. The optimisation is carried out by a 
SGA that is connected to a Simulation 
System by the use of several developed 
controllers. These controllers need addi
tional information that Simulation 
Systems usually do not need. Further, 
the structure of the used chromosomes 
and its design variables are shown toge
ther with the used genetic operators. At 
this stage of the developed prototype, 
the Optimisation System is limited to the 
optimisation of the overall production ti
me (makespan). Necessary information 
for the optimisation process is discus
sed as well as the limits of the presented 
system by means of presented applica
tions.
0320240

SWZ 0301-02
Numerical and experimental study 
of offshore pipeline stability in 
trench
Jo, C.H. ; Lee, S.B. ; Shin, Y.S. ; Hong, 
S.G. ; Min, K.H.
Journal of Waterway, Port, Coastal and 
Ocean EngineeringtCB 335 C), 200212, 
vol.128, no.6, pg-258, nrpg-13, gr-30, 
dr-9, ENG
Offshore pipelines are to be stabilized

against external loading caused mainly 
by wave and currents. When pipelines 
are placed in a trench, the forces acting 
on them are reduced considerably. To in
vestigate the stability in various trench 
sections, the flow over the pipeline is nu
merically simulated and compared with 
experimental results obtained from parti
cle image velocimetry measurement. 
This paper consists of two parts: single 
pipe and dual pipe in various trench secti
ons. Each part compares numerical re
sults with experimental results, which in
clude mean flow pattern, drag-force 
coefficient, and lift-force coefficient. 
0630905

SWZ 0301-03
Cargo transport by sea and road - 
technical and economic environ
mental factors
Kristensen, H.O.
Marine Technology and SNAME 
News(CB 216 D), 200210, vol.39, no.4, 
pg-239, nrpg-11, gr-13, ta-8, dr-1, ENG 
This paper presents the background for 
a method of calculating the energy de
mand for different ship types using only a 
relatively few, but important parameters. 
It is an empirical method, based on a sta
tistical analysis of the main parameters 
of different ship types in order to esta
blish representative relationships be
tween the cargo capacity and the ship's 
main dimensions. On this basis, it has 
been possible to calculate the necessary 
propulsive power by using well-establis
hed empirical power prediction methods 
(Guldhammer and Harvald 1974, Oossa- 
nen 1980, Insel and Molland 1992). 
0240400; 0240350

SWZ 0301-04
Influence of micro bubble diameter 
and distribution on frictional re
sistance reduction
Moriguchi, Y .; Kato, H.
Journal of Marine Science and Technolo- 
gy(CB 9691), 200206, vol.7, no.2, pg- 
79, nrpg-7, gr-11, ta-1, dr-4, ph-2, ENG 
Investigations into frictional resistance 
reduction by micro bubbles were carried 
out using a two-dimensional channel. The 
flow velocity and the amount of air injec
ted were varied, and the frictional re
sistance reduction was measured. The 
frictional resistance reduction increased 
with increasing mean void ratio. When 
the bubble diameter was changed, the in
fluence on frictional resistance reduction

was negligible. The influence of bubble 
distribution near a wall was also investi
gated. Although it is thought that the in
fluence of micro bubbles near a wall is 
large, further investigations are required. 
0150220:0150211

SWZ 0301-05
Full-scale particle removal perfor
mance of three types of mechanical 
separation devices for the primary 
treatment of ballast water
Parsons, M.G.; Harkins, R.W.
Marine Technology and SNAME 
News(CB 216 D), 200210, vol.39, no.4, 
pg-211, nrpg-11, gr-5, ta-4, dr4, ph4, 
ENG
The Great Lakes Ballast Technology De
monstration Project has undertaken a 
multi-year program to demonstrate and 
evaluate ballast treatment methodolo
gies that might minimize the potential for 
the introduction of additional nonindige- 
nous aquatic species into the Great La
kes and other U.S. waters. Full-scale me
chanical and biological testing of primary 
and secondary treatment options has 
been performed on both operating ves
sels and a ballast treatment testing bar
ge facility located in Duluth and Two Har
bors, Minnesota. Mechanical testing 
results for three candidate primary me
chanical separation devices obtained 
over a four-year period on the barge in
stallation are presented and compared. 
0161140

SWZ 0301-06
Stealth and signature management - 
capability, technology and cost
Peddell, J .; Turner, S.
Naval ForceslCB 9714), 200208, 
vol.23, no.4, pg-117, nrpg-9, gr-2, ta-1, 
dr-9, ph4, ENG
The concept of ‘stealth’ provides a cen
tral component to all naval operations, 
with application to weapons and other 
sub-systems, in addition to larger plat
forms. However, the complexity of imple
menting stealth has increased due to 
technology advancement, changing ope
rational requirements, alternative procu
rement methodologies and pressure to 
reduce overall costs. To ensure efficient 
and effective implementation of ‘stealth’, 
an integrated approach needs to be 
adopted to take account of all elements 
in the procurement cycle. Effective plat
form signature management can be 
achieved through appropriate require

ment setting and an understanding of 
technology developments for prediction, 
reduction, interactions and measure
ment. The ultimate aim is to ensure that 
the benefits gained from managed ste
alth can be balanced against the cost of 
an improved operational capability. 
1211705

SWZ 0301-07
Structural behaviour of double-hull 
ships in collision and grounding
Peschmann, J .; Kulzep, A .; Lehmann, E. 
Ship Technology ResearclVSchitfstech- 
nik(002860), 200208, vol.49, no.3, pg- 
105, nrpg-9, gr-5, ta-4, dr-7, ENG 
This paper introduces a method to deter
mine the energy absorbing capacity of 
the ship's structure in collision or groun
ding. Several trials have been made to 
validate the method for calculation. The 
effect of various means of design, e.g. 
double hull, foam filled double hull, auste- 
nitic steel in the double hull structure, on 
the energy absorbing capacity of the 
structure were investigated numerically 
and evaluated.
0140131,0120310

SWZ 0301-08
FPSO/FSO: state of the art
Shimamura, Y,
Journal of Marine Science and Technolo
gy«» 9691), 200206, vol.7, no.2, pg- 
59, nrpg-12, gr-6, dr-6, ENG 
Floating productions systems have been 
utilized in remote offshore areas without 
a pipeline infrastructure for many years. 
However, they have become even more 
important with the push by the offshore 
industry into ever deeper waters. Floa
ting production, storage, and offloa
ding/floating storage and offloading 
(FPSO/FSO) systems have now become 
one of the most commercially viable con
cepts for remote or deep-water oilfield 
developments. In this article, the advan
tages of FPSO systems are explained, 
and their present status of maturity and 
utilization around the world is reviewed. 
Recent trends in mooring systems, hull 
construction, safety, and operational is
sues are summarized from a technical 
viewpoint. Finally, the technical challen
ges and future prospects of two signifi
cant growth areas, i.e., gas field deve
lopment and deepwater development, 
are discussed.
0630118:0630200

mailto:request@library.tudelft.nl


SWZ 0301-09
Hydrodynamic optimisation of a tri
maran
Yang, C. ; Soto, 0. ; Lohner, R. ; Nobles
se, F.
Ship Technology Research/Schiffstech- 
nik(002860), 200204, vol.49, no.2, pg- 
70, nrpg-23, gr-18, dr-5, ENG 
A simple CFD tool coupled to a discrete 
surface representation and a gradient- 
based optimisation procedure, is applied 
to the design of optimal hull forms and 
optimal arrangement of hulls for a wave 
cancellation muttihull ship. The CFD tool, 
which is used to estimate the wave drag, 
is based on the zeroth-order slender ship 
approximation. The hull surface is repre
sented by a triangulation, and almost 
every grid point on the surface can be 
used as a design variable. A smooth sur
face is obtained via a simplified pseudo
shell problem.
0112102;0120310;0120212

SWZ 03-01-10
Model identification of a low-speed 
UUV
Ridao, P. ; Batile, J. ; Carreras, M.
Control Applications in Marine Systems 
2001; IFAC Conference /{CB A234), 
200107, pg-395, nrpg-6, gr-13, ta-3, dr-
3, ph-3, ENG
This paper presents a simple and effecti
ve model identification method for Un
manned Underwater Vehicles (UUV). The 
complete process, with 3 different pha
ses, is first described and successively 
applied to the underwater robot GARBI. 
The identification is aimed at uncoupling 
the different degrees of freedom (DOF) in 
low-speed vehicles, and is based com
pletely on lowcost sensors. Least squa
re techniques are used to estimate the 
UUV dynamics parameters. Experiments 
in the laboratory and in a real underwater 
environment were carried out. Numerical 
and graphical results of the GARBI identi
fication process are included. 
0150500:1131000

SWZ 0301-11
On scale effect of the resistance due 
to stem waves including forward- 
oriented wave breaking just behind 
a transom stem
Yamano, T .; Kusonoki, Y .; Kuratani, F .; 
Ikebuchi, T.; Funeno, I.
When a ship with a wide immersed trans
om stem runs on a deeper draft, for- 
wardoriented wave breaking often oc
curs just behind the transom stem. Stem 
waves in such condition consist of two 
main components: the forwardoriented 
wave breaking and remained following 
waves. In previous papers, the authors 
have developed a method to treat the 
former one and have clarified that it has 
scale effect and its resistance coefficient 
decreases with increase of model ship 
size. The purpose of this paper is to de
velop a method to treat the latter ones 
and then to clarify scale effect of such 
stern waves. The authors have develop
ed a method to estimate resistance due 
to the latter ones.
0150200;0150211

SWZ 0301-12
Wash and wave resistance of ships 
in finite water depth
Yang, Q .; Faltinsen, O.M.; Zhao, R.
A linear theory to predict wash and wave 
resistance of ships in finite water depth is 
developed. The hull is assumed slender 
and the water depth is constant. The me
thod uses the 3D Green's function in fini
te water depth, that satisfies the classi
cal linear free surface condition. Both 
sub- and supercritical speed are studied. 
The thin ship theory is used. The Green's 
function is studied carefully by different 
approaches. Wave resistance is predic
ted both by direct pressure distribution 
and by the far field wave systems. Verti
cal force and pitch moment are also 
examined. The results are compared 
with experiments and shallow water slen
der body theory. Wash is discussed by 
systematically examining the wave re
sistance for different water depths and 
depth Froude numbers.
0150631; 0150200

Voor vtagregistratie is 
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 ons...
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Hubel Marine b.v.
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MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 

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
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delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

Wij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse -  B 
Tel: + 32 /3 /710 .58 .19 - Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a),dme. be 
Web: http://www.dme.be
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Equipment

ABB Marine & Turbocharging
Absorb'it Environmental Technology BV
Aggreko Nederland 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
Arbode Maritiem BV
Bakker Sliedrecht 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 
Damen Shipyards Gorinchem *
Datema Delfzijl BV 
Da Vinei College *
P. Dekker. Machinefabriek BV 
DENO COMPRESSORS 
Desml - K&R pompen BV 
Discom BV 
Droste Elektra BV 
Drumarkon BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 
Eefting Engineering 
Eekels elektrotechniek BV 
eL-Tec Elektrotechnologie 
Euronorm Aandrijftechniek 
Flender Bruinhof Marine 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam * 
Gerling NCM *
Van de Giessen Straalbuizen 
Van de Graaf BV 
G renco BV
GTI Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Den Haan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
Holland Marine Services 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- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
Van Lessen en Punt Holding BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Loggers BV
Logic Vision BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
MARIN *
Marine Service Noord
Mai ktechnical BV
Materiaal Metingen Europe BV
Technisch Bureau Mercurex BV
Merrem Materials
Melagis BV
Metalix BV
Nauti Max BV
Navylle BV
NRF BV
Nicoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
Northrop Grumman Sperry Marine 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 BV
Sandfirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)
Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard *
Serdijn Ship Repair BV
Ship's Equipment Centre
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 
Wijsmuller Bros.
Winel BV 
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 
Woodward Governor Nederland BV 
Xantic BV
York-inham refrigeration BV

* Geassocieerd lid

Nieuwe leden
Aggreko Nederland BV 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam *

Holland Marine Equipment
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Maaskade 119
Rotterdam

Postbus 24074  
3007 DB Rotterdam  
T: (010) 44 44 333 
F: (010) 21 30 700 
E: info@hme.nl 
I: www.hme.nl

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Branche en PR
•  De HME-catalogus 2003 is een feit! De nieu

we HME-catalogus is com pleter dan ooit, 
met 125 bedrijfsprofielen van de meest toon
aangevende Nederlandse maritieme toeleve
ranciers, Nederlandse rederijen en scheeps
werven kunnen dit naslagwerk gratis 
nabestellen bij het HME-bureau.

•  Sinds eind oktober wordt de HMEdedelingen 
ook digitaal verzonden en is gekoppeld aan 
de website www.hme.nl, waar de HME-leden 
zich gezamenlijk profileren. De digitale 
HMEdedelingen staat iedere 2 weken vol met 
nieuws van de HME-feden, ontwikkelingen  
binnen de sector en verenigingsactiviteiten. 
Na een vijftal uitgaven is reeds gebleken dat 
het bezoek aan de HWE-website met 300 % 
gestegen is. Indien u ook de digitale  
HMEdedelingen w ilt ontvangen, kunt u een 
e-mail sturen naar: iv@hme.n!.

Contactpersoon PR: Linda te Veldhuis (lv@hme.nl).

Opleidingen
•  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van

11 december 2002 is het 'Trainingskompas 
2 0 0 3 /2 0 0 4 ' gepresenteerd. Het trainmgs- 
kompas kent vier thema's, te  weten: 
Regelgeving, Scheepstechniek in bedrijf, 
Marktinzicht en Commercieel ondersteunen
de vaardigheden. De trainingen, die als eerst 
opgepakt worden zijn: Cursus toepassing 
classificatieregels voor elektrotechnische 
ontwerpers, Communicatietraining service 
monteurs. Seminar 'Trends en ontw ikkelin
gen in de short sea secto r' en Seminar 
'Trends en ontwikkelingen in de bagger sec
to r ’ . (Geassocieerde) leden profiteren mee 
van aantrekkelijke kortingen op het gehele 
cursusaanbod. Meer informatie over inhoud 
en dat3 volgt binnenkort.

• Tijdens de eerste workshop HME-voorwaar- 
den (5 december 2002) lieten 25 belangstel
lenden zich voorlichten over de nieuwe ver
koopvoorwaarden. De workshop, met daarin 
een realistische case over wat allemaal fout 
kan gaan bij levering, was voor verscheidene 
deelnemers aanleiding om over te  stappen 
op de HME-voorwaarden. De HME- 
Verkoopvoorwaarden zijn in het Engels en 
Nederlands beschikbaar via bureau HME. In
2003 worden wederom workshops over de 
HME-Verkoopvoorwaarden georganiseerd, 
meer informatie over inhoud en datum volgt 
binnenkort.

• 'Algemene Introductiecursus voor de 
maritieme cluster'
20 + 21 maart 2003 (Rotterdam)
1 9 + 2 0  juni 2003 (Rotterdam)

• Startdata 'Scheepsbouw voor niet- 
scheepsbouwers'
3 februari 2003 (Rotterdam)
12 mei 2003 (Rotterdam)

• Hydrauliek 'Onderhoudstechniek'
20 en 21 januari 2003 (Bosch Rexroth

te Boxtel)
• ‘VOL/VCA voor de maritieme sector'

1 3 + 1 4  maart 2003 (Dordrecht)
26 + 27 juni 2003 (Dordrecht)

• Startdatum 'Maritiem-Technisch 
Communiceren in het Engels’
13 februari 2003 (Dordrecht)

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

Export
•  Na een langdurige lobby van HME heeft EVD 

uiteindelijk het HME-exportprogramma goed
gekeurd en besloten HME in te  schakelen bij 
de organisatie van de internationale handels
promotie. Door de steun van EVD en NML 
kan HME in 2003 een record-exportprogram- 
ma aanbieden, dat garant staat voor een 
hoogwaardige presentatie van het 
Nederlandse maritieme bedrijfsleven.

• Nieuw op het exportprogramma: inkomende 
missie Kroatische scheepswerven en deci- 
sionmakers. Uitsluitend opengesteld voor 
HME-leden.

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

Chinajaar 2003
•  Het door NM L ondersteunde project 

Chinajaar 2003 is to t stand gekomen naar 
aanleiding van het HME-marktonderzoek  
'scheepsbouwindustrie m China'. De officiële 
opening van het Chinajaar 2003 wordt ver
richt door de Chinese ambassadeur en vindt 
plaats op 12 februari 2003. Voorafgaand aan 
de opening vindt het seminar Maritiem  
zakendoen in China' plaats.

•  Inschrijven voor het Chinajaar en bijbehoren
de activiteiten is mogelijk voor zowel (geas
socieerde) leden als niet-leden van HME.

Contactpersoon Chinajaar 2003: Alexander Schouten

(as@hme.nl).

innovatie
•  De inschrijving voor de Maritime Inrtovation 

Award is weer gestart! W ie wint er dit 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 voor 1 maart 2003. Het 
inschrijfformulier is te downloaden op 
www.hme.nl o f aan te vragen bij bureau HME

• Het project COMPOSITIE beoogt door inte
gratie en samenwerking met betere, klantge
richtere systemen de concurrentie aan te 
gaan. In het kader van dit project werd er op
17 december een workshop 'Technologische 
integratie in de binnenvaart' georganiseerd. 
De eerste workshop in 2003 zal in het teken staan 
van Vermogensopwekking en Voortstuwing'.

Contactpersoon Innovatie: Diana Mulder (dm@hme.nl).

Dankzij het toenemende ledental krijgen 
HME en haar leden een steeds sterkere posi
tie op de buitenlandse en binnenlandse 
markt. Inmiddels is ongeveer 70% van de 
relevante maritieme productie vertegenwoor
digd In de vereniging. W ilt u de voordelen van 
het lidmaatschap weten? Vraag in dat geval 
de nieuwe informatiebrochure aan bij Martin 
Bloem (mb@hme.nl).

De vereniging Holland Marine Equipment 
bevordert de positionering van de N eder
landse maritieme toeleveranciers in de markt 
door belangenbehartiging, versterking van 
het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie 
en bundeling van knowhow.

Exportprogramma 2003

SINAVAL, Bilbao Spanje
22 - 25 januari 
Nederlandse inzending 

Opening Chinajaar 2003 
12 februari 

Seminar Maritieme Zaken in China
12 februari 

Inkomende missie Kroatië
21 - 25 april, HME-leden 

Cruise & Ferry London
13 15 mei 
Nederlands Paviljoen

Uitgaande missie naar China 
19 - 27 mei 

Norshipping, Oslo 
03 - 06 juni 
Nederlands Paviljoen 

Inkomende missie vanuit China
17 - 22 november 

Inmex, India
08 - 11 oktober 
Nederlands Paviljoen 

Kormarine, Pusan Korea 
2 1 -2 4  oktober 
Nederlands Paviljoen 

Marintec Shanghai, China 
02 - 05 december 
Nederlands Paviljoen 

Afsluiting Chinajaar 2003
18 december

http://www.hme.nl
mailto:lv@hme.nl
mailto:nw@hme.nl
mailto:jv@hme.nl
mailto:as@hme.nl
http://www.hme.nl
mailto:dm@hme.nl
mailto:mb@hme.nl
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Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Mededelingen

Nieuwe Hoofdredacteur

In SWZ van oktober 2002 werd door ver
trekkend hoofdredacteur Jan Veltman te
ruggeblikt op de voorbije 14 jaar.
Jan Veltman werd op 30 september
2002 afgelost door de heer J.L.A. 
(Joost) van Aalst, die daartoe eerder was 
benaderd door de vroegere voorzitter 
van de KNVTS, Fred van der Wal.
Evenals Jan Veltman is Joost van Aalst 
officier der Koninklijke Marine, waar hij in 
april 1999 met ontslag ging als vice-ad- 
miraal.
Joost van Aalst is tussen 1960 en 1963 
aan het Koninklijk Instituut voor de Mari
ne als adelborst opgeleid tot officier der 
zeedienst met als specialisatie onderzee- 
bootbestrijding en hydrografie, waarvoor 
hij aan diverse universiteiten een aanvul
lende studie volgde.

Hij was geplaatst aan boord van vele 
‘grijze' en ‘witte' schepen, laatstelijk als 
commandant van het oceanografisch orv 
derzoekingsschip Hr.Ms.Tydeman, werd 
in 1989 bevorderd tot commandeur als 
Chef van de Hydrografie, waarna hij in 
1991 de functie bekleedde van Inspec

teur Onderwijs der Zeemacht. Vervol
gens werd hij in 1992 als Schout bij 
Nacht benoemd tot Directeur Personeel 
der Koninklijke Marine. Zijn laatste functie 
was Inspecteur Generaal der Krijgs
macht in de rang van vice-admiraal.
Zijn interesse gaat met name uit naar de 
hydrografie en in het bijzonder elektroni
sche zeekaarten, op welk gebied hij goe
de internationale contacten heeft opge
bouwd.
Zijn hobby's zijn zeilen (en dan vooral het 
"grotere” werk) en hockey. In deze laat
ste tak van sport is hij voorzitter van 
Hockeyclub Bloemendaal, landelijk spe
lend in de hoofdklasse en internationaal 
op Europacup niveau acterend.
Joost van Aalst is 60 jaar.

In  Memoriam

Op 2 november overleed op 78-jarige 
leeftijd de heer K. Glas, gepensioneerd 
leraar zeemanschap. Hij was 30 jaar lid 
van de KNVTS.

Op 15 november overleed de heer J.M. 
Nobels, gepensioneerd HWTK.
De heer Nobels was 78 jaar oud en was 
17 jaar lid van de KNVTS

Ballotage
Voorgesteld en gepasseerd voor 
het JUNIOR LIDMAATSCHAP

F.A. Bocxe
Student Scheepsbouwkunde- 
Hogeschool Haarlem
G.van Dijkstraat 16,2461 RV TER AAR. 
Voorgesteld door M. Huisman 
Afdeling Amsterdam

C.J. Borst
Student Hogeschool Rotterdam 
Russischestraat 2 b 
3028 BD ROTTERDAM.
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

M.A. van Eek
Student Post HBO Technische Bedrijfs
kunde 
Rijswijk 
Onyxhorst 65 
2592 HS 's-GRAVENHAGE.
Voorgesteld door W.A.Th. Bik 
Afdeling Rotterdam

R.R.J.C. Groenendaal 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Haarlem 
de Schutsboom 3

5268 EP HELVOIRT.
Voorgesteld door M. Huisman 
Afdeling Rotterdam

J.M, Huisman
Student Scheepsbouwkunde TUOelft 
v.d.Spiegelstraat 24 
2613 GA DELFT.
Voorgesteld door J.P. Burger 
Afdeling Rotterdam

R.A.S. Leering 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Haarlem 
J.v.Waertstraat 28 
1551 CKWESTZAAN.
Voorgesteld door W. Nicolai 
Afdeling Amsterdam

M.T. Prins
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Haarlem 
Hindelaan 23 
1216 CS HILVERSUM.
Voorgesteld door M. Huisman 
Afdeling Amsterdam

M.J. de Vroomen 
(Afgestudeerd 2002) 
Scheepsbouwkundige 
Elzenplein 59 
2023 NG Haarlem.
Voorgesteld door J.S. de Jong 
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het GEWOON LIDMAATSCHAP

S.G. Adema 
Gepensioneerd 
D.Koddelaan 4 
4374 ES ZOUTELAND.
Voorgesteld door C.H. Onderwater 
Afdeling Zeeland

A.A. Boon
StuurmarvAtlas Detachering Amsterdam 
Huesmolen 120 
1625 HX HOORN (NH).
Voorgesteld door F.W. Hogendoom 
Afdeling Amsterdam

G. Bunt
2e W.T.K.-Jo Tankers Spijkenisse
Dvorakhof 41
1628 SX HOORN (NH).
Voorgesteld door PJ. Leusen 
Afdeling Amsterdam

J. Gutmanis
Superintendent-Fairplay Towage BV 
Rotterdam 
Rotterdamsedijk 121 
3112 AC ROTTERDAM.

Voorgesteld door A, Ardon 
Afdeling Rotterdam

CJ. Hollander
Directeur-lntersona BV Heerde 
Stationsstraat 24 
8181 CZ HEERDE.
Voorgesteld door W.M. van Wingerden 
Afdeling Noord

R. Kalisvaart
Jun. Sales Manager-Damen Gorinchem 
Rodenrijslaan 32 b 
3037 XG ROTTERDAM.
Voorgesteld door J.P. Burger 
Afdeling Rotterdam

FF. Roos 
Student TU Delft 
Mathenesserdijk 27 b 
3027 BA ROTTERDAM.
Voorgesteld door J. Stuifbergen 
Afdeling Rotterdam

G.C. de Vries
Schade Expert-J.C.van Sas & Associates
Rotterdam
Jasmijn 2
3224 RC HELLEVOETSLUIS.
Voorgesteld door R.K. Hansen 
Afdeling Rotterdam

A.J. Zutphen
Technical/Coordinator Scheepsbouw- 
Scheepswerf
Hakvoort B.V. Monnickendam.
Nieuwe Zijds Burgwal 57 
1141 TJ MONNICKENDAM.
Voorgesteld door R.A.H. Sijberden 
Afdeling Amsterdam

P.G.P.J.M. van Zuijlen 
Directeur/Eigenaar van Zuijlen 
Hydrauliek & PneumatiekOosterhout 
Trekbeemd 11 
4907 DN OOSTERHOUT.
Voorgesteld door A.M.Th. v.d.Laarschot 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het DONATEURS LIDMAAT
SCHAP

M.E. Consulting B.V.
Vredeweg 36 a 
1505 HH ZAANDAM.
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Onderwijs & Arbeids

markt

Gesubsidieerd opleiden

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft de 
afgelopen jaren flink meer uitgegeven 
aan scholing. Dit blijkt uit een onderzoek 
van de Stichting van de Arbeid. In de 
scheepsbouwsector valt de belangstel
ling voor scholing echter tegen. De 
vraag is hoe dat komt. Een snelle inven
tarisatie laat zien dat werven vaak niet de 
nodige kennis of financiën in huis hebben 
om werknemers op te leiden. Voor werf- 
directeuren is het meer dan eens ondui
delijk in welke mate de opleidingen uitein
delijk aan de bedrijfs p re statie zullen 
bijdragen.

Voordat een bedrijf met opleidingsfacili- 
teiten begint, moet helder zijn hoe het 
geleerde in de praktijk kan worden toe
gepast. Om dit te kunnen aangeven 
moet er inzicht zijn in de samenstelling 
van het personeelsbestand wat leeftijd, 
kennis en ervaring betreft. De beoorde
ling van deze aspecten kan worden afge
zet tegen de beoogde resultaten op za

ken als procesvernieuwing, omzet, finan
ciële continuïteit en de kwaliteit van een 
producten/of dienst.

Omdat het bepalen van de doelstelling 
van een opleidingstraject geen eenvoudi
ge klus is, biedt VNSI ondersteuning. Alle 
leden krijgen de mogelijkheid om via een 
scan de opleidingsbehoefte van de werf 
vast te stellen. Dit gebeurt kosteloos, of 
tegen een kleine bijdrage in de onkosten. 
VNSI begeleidt haar leden ook naar het 
subsidietraject. Opleidingssubsidies kun
nen oplopen tot vijftig procent van de 
kosten (inclusief de kosten van manu
ren). Omdat VNSI nog geen compleet 
beeld heeft van de opleidingsbehoeften 
van haar leden, vraagt ze alle leden aan 
VNSI te laten weten welke scholing priori
teit behoeft. Informatie: Dick Schotte, 
VNSI.

Maritieme Ontmoetings

dag

Op 13 november jl. hebben drie 
scheepsbouwstudenten tijdens de Mari
tieme Ontmoetingsdag de VNSHer Hart

Prijs gewonnen. Hans de Groot (Tech
nisch Opleidings Centrum IHC), Ronald 
Hendriks (De Hoop Heusden) en Djibo 
Zeilemaker (Scheepvaart en Transport 
College) hebben tijdens hun opleiding, 
motivatie en aankomend vakmanschap 
getoond en hun opleiding met zeer goed 
resultaat afgesloten. De drie trotse prijs
winnaars ontvingen uit handen van de 
heer ir. W.J. ter Hart een oorkonde, leg
penning en een geldbedrag. Tevens wer
den op deze dag de KNVTS-afstudeer- 
prijzen uitgereikt. (Zie het verslag van de 
Maritieme Ontmoetingsdag elders in dit 
blad)

Ontwerperscongres

De stichting Timmersprijs heeft op 29 
november jl. voor de tweede maal de 
ontwerpersprijs uitgereikt. De prijsuitrei
king vond plaats bij Keppel Verolme. Na 
een buitengewoon interessante middag 
selecteerde de jury uiteindelijk uit de zes 
inzendingen de beste ontwerpmethode 
van 2002. De heer S.F. Sipkema van 
Van Voorden Gieterij viel in de prijzen met

zijn voordracht over een Integraal 
schroef ontwerpsysteem genaamd KO- 
AS.
De winnaar ontving uit handen van de 
heer ir. W.P. Timmers een geldbedrag

J t

ter waarde van €  3400,-.

Van links naar rechts: W.P.Timmers, 
S.F. Sipkema (winnaar 2002), M.B. 
Noordergraaf (een van de winnaars 
2001)

Voor meer informatie over het ontwer
perscongres of de diverse inzendingen 
surf naar www.vnsi.nl

Lijst van adverteerders

ABS Europe Ltd.

Allard-Europe

Atlas Personnel Services

Breko

DBR

Delta Marine Engineering 

Desmi K&R Pompen 

Gizom

Holland Marine Equipment 

Hubel Marine 

Hydropack Groep 

Krohne Nederland 

Ned. Loodsen Corporatie 

Lowland International 

Marin Ship Management 

Maritiem Trainingscentrum 

Multi Engineering 

Oranjewerf Scheepsreparatie 

Rometel Trade 

Uittenbogaart 

BundesamtfiirVerkehr 

Bureau Veritas 

Xeltis

2

18

21,38

18

2
49

49

21
50,51

49

47

12
Somslag

2-omslag

12
2

49

24

46

47 

6
4-omslag

42

made by Pongnet
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Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Vacht building B V. 
Werf Alblasserdam B V.
Scheepswerf 't Ambacht B V.
Amels Holland B V.
AmelsSchelde B V.
Barkmeijer Stroobos B V.
Bodewes Binnenvaart B V.
Bodewes' Scheepswerven B V. 
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. 
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.
Keppel Verolme 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. 
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 
Hellingbedrijf 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 Kootstertille B.V.
B.V. Scheepswerf ‘Vahali’
Scheepswerf Visser B.V.
Vlaardingen Oost Scheepsrep. B.V. 
Volharding Shipyards Foxhol B.V. 
Volharding Shipyards Harlingen B.V. 
Volharding Shipyards Waterhuizen B V. 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
Waterhuizen Shipyard B.V. 
Scheepswerf v/d Werff en Visser
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden
ALBCON B.V.
Alubouw de Mooij B.V.
Arbode Maritiem B.V.
Arklow Shipping Nederland B.V.

Verenigde Bierens Bedrijven B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
Bucomar 
CAPE Groep B.V.
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.
KNVTS
Logic Vision B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MARIN
Marin Ship management B.V.
MasterShip 
Metalix B.V.
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Quercus Technical Training Services B.V. 
Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V. 
Ralteco B V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
Sigma Coatings B.V.
Sika Nederland B.V.
Stork Bronswerk 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)353 11 65
Fax: (079)353 11 55
E-mail info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl

m e e r  in fo  op:  W W W . V N S I . N L

SCHIP m  W E R F *  ZEE -

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


Lastoevoegmaterialen Maritieme Toeleveranciers

m a r i t i m e

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

■ Automatisering

e a rc h

xantic
Xante Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Scbenkkade100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 070 -343 33 50 
Fax 070-343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■ Automatisering
{Navision ERP-software)

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

KONGSBERG

Kongsberg Maritime Ship Systems B.V.
Malledijk 7b
3208 LA Spijkenisse
Tel. 0181-62 3611
Fax 0181 62 5013
www.kmss.no

■ Automatisering 
(Voortstuwing)

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

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

■ Constructiepakketten

CE®
Metalix B.V.
Postbus 4 
2960 AA Kinderdijk 
Tel.: 078-6910627 
Fax 0786914520 
E-mail: info@metalix.nl 
www.metalix.nl

■ Dieselmotoren ondertiouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV /  Chris Marine 
Daniël Pichotstraat 10 
3115 JB Schiedam 
Tel. 010-412 02 90 
Fax 010- 413 54 69 
E-mail: thofex@hetnet.nl 
www.thofex.nl

■ Elektrotechnische installâtes en 
nautische apparatuur

lllyHewijnse Groep
Your e le c tr ic a l pa r tne r

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 024-371 63 11 
Fax 024-371 6310 
E-mail: ans@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

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

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

■ Ingenieursbureau

INTERNATIONAL NAVAL ENGINEERING CONSULTANTS B.V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730, 3170 AA Portugaal 
Tel. 010-501 2215 
Fax 010-501 2501 
E-mail: inec@worldonline.nl 
Website: www.inec.nl

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 0032-3-7105810 
Fax 00 32-3-7105811 
E-mail: info@multi.be

■ ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

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

Krukas/Drijfstang Revisie

Machinefabriek Van Zetten B.V. 
Beukendaal 4 
3075 LG Rotterdam 
Tel. 010-41949 22 
Fax010-419 56 15 
E-mail: info@vanzetten.com 
www.vanzetten.com

af
□ga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD OudBeijerland 
Tel. 0186-64 14 44 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: info@elga.nl 
www.elgawelding.com

■ Management Solutions

&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

t r
LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B.V. 
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023-557 0101 
Fax 023-563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■ Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010-45873 38 
Fax 010-458 7662 
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

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

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

■ Maritieme Training

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

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

■ Maritieme Techniek

N o v a . Contract
Opleiding &  Training

Kanaalstraat 7
1975 BA Umuiden
Tel. 0255-51 9016
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.ncot.nl

■ Mechanica! Seats
Roodhart Marine Services 
Heijplaatstraat 21 
3089 JB Rotterdam 
Tel. 010-48725 42 
Fax 010-287 22 62

■ Milieu en Veiligheid
Absorbit B.V.
Küppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Tel. 023-553 99 99 
Fax 023-553 99 90 
E-mail: info@absorbit.nl

■ Naval Archrtects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010-41308 52 
Fax 010-4130851 
E-mail: info@groensoet.nl

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

■ Reparatie Pompen
Roodhart Marine Services 
Heijplaatstraat 21 
3089 JB Rotterdam 
Tel. 010 -48725 42 
Fax 010-287 2262

■ Roerkoningsafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com
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Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tei. 0181-36 23 94 
Fax 0181-36 29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■ Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allsh ipmann« pro|«cli
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Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010-458 7338 
Fax 010-458 76 62 
E-mail: hubeknarine@wxs.nl

' f t f l È ' )  © e l t i s

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229-551205/551306
Fax 0229-5512 92
E-mail: aliship.marine.projects@tiscali.nl

■ Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsftnancieringen 
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

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

■ Schotdoorvoeringen water- en 
gasdicht

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

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

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13,3034 KD Rotterdam 
Tel. 010-41146 14 
Fax010-414 1004 
E-mail: info@tbu.nl

IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 07869104 72
Fax 078691 04 77
E-mail: irfo@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

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

COMAKER OO TECHNICI

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 8888 
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 
Fax078-612 32 30 
E-mail: turboned@wxs.nl 
www.turboned.net

■ Tlirusterseal
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel, 078691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmrt.ihcholiand.com
www.ihdagersmit.com

■  Uitlijnen en funderen

I ussicex

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0180-4838 28
Fax 0180-48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

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

■ Verfinspectieburo
COT
Zijlweg 340-342,
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-531 9544 
Fax 023-527 72 29 
Contactpersoon: P. van der Spoel 
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

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

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

s c h i p ™ w e r f
M A R I N  E T E C H N O L O G Y

de ZEE 

C olofon
‘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 Verenging van Nederlandse Reders KVNR, het 
Maritiem Research Instituut MARIN. de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouwindustrie VNSI, 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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MASTERS IN 

MANOEUVRING...
Maritime pilots. They manoeuvre ships through some 

very crowded ports. On time. Every tim e. Alt the time. 

That is because they know the waters. They know the 

people. They know the quickest and safest way to the 

berth. Every berth.

A bird’s-eye view and a smooth approach give the best 

guarantee for a solid docking.

And. when business in port is done, they will get the ship 

down the fairway and out onto the open sea. Where you 

will have more than enough room to really fly.

Looking for a new and exciting career?

Become a maritime pilot! The Dutch maritime pilots’ 

organisation is looking for you. Interested?

Please visit our website or give us a call!

L o o d s w e z e n

Nederlandse Loodsencorporatie

Seattleweg 7, building no. 3

Harbour n o . 2801

P.O. Box 830, 3000 AV Rotterdam

The Netherlands

Phone: +31 (0)10 400 05 00

Fax: +31 (0)10 411 55 88

E-maif: info@loodswezen.nl

www.loodswezen.nl

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


V E R I T A S

Pontoon/Tug
Mariska2

Dredgers 
Azumdi 
73DG3 
Laita 
Olisa 
Aku-Eke 
Delta queen 
CMC Ravenna

Multi-purpose Grab Barge 
ICBWagenborg 102 
ICB Wagenborg 103

Cargo Ships/Containers Ship
Dewi Parwati
Arklow Rose
Arklow Rally
Arklow Rambler
Arklow Ranger ^
RMS Rntmgen
RMSTwisteden
Chandra Kirana
Sider Ponza
Kwinte
Flinterstar
Flintersun
Flintersky
Sider Marteen
Metsaborg

Dms hawk 
Tassina 1

Newbuildings 
in the 
Netherlands 
with Bureau 
Veritas class:

Seif-eddine 
Celine 
NP 229 
NP266 
NP 265

Charter yacht

Police boat/Launch
P41
P42
Okpara

Offshore self-elevating platform
Vagant
Pauline

Inland Tankers 
Compromis 
Corina 
Saskia Reich 
Gulf Pride 
Chemgas 20 
Chemgas 21

Hoppordredgers
Mellina
Coastway
Orisant
Uilenspiegel
Charlemagne

• Groningen 
(050)312 07 56


