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In zes artikelen wordt het thema ‘Bun
kers en Milieu' van allerlei kanten belicht. 
In zijn inleiding op de reeks vraagt redac
teur Willem de Jong zich af of het pro
duct ‘zware stookolie’ niet op twee ma
nieren wordt gegijzeld: als brandstof en 
als lading.

15
Scheepvaart als afvalverwer
ker
Door verbeterde raffinageprocessen en 
het aanscherpen van de eisen voor on
der andere benzine, blijft steeds meer 
zwavel over in het eindproduct. En juist 
deze residuen gebruikt de zeevaart als 
brandstof, schrijft de KNVR in een van de 
artikelen rond het thema ‘Bunkers en Mi
lieu’. Tot op heden zijn er geen verplichte 
kwaliteitsnormen voor residubrandstof- 
fen, waardoor de reder geen grip heeft 
op de kwaliteit van de brandstof.

21

Grootste binnenvaarttank- 
schip
Bij Damen Shipyards/Bodewes wordt 
momenteel het grootste binnenvaart- 
tankschip van de wereld, de Vltssingen’, 
afgebouwd. Het schip meet 134,90 bij 
21,50 m, heeft een diepgang van 4,10 
m en beschikt over een transportcapaci
teit van 10.150 m3. De Vlissingen’ zal 
worden ingezet voor het bunkeren van 
zware stookolie van zeeschepen.

28

Blaren in verf van bal las t- 
tanks
Blaarvorming in waterballasttanks kan 
velerlei oorzaken hebben. Daar hoeft vol
gens het inspectiebureau COT echter 
niet altijd direct iets aan te worden ge
daan. Een eerste advies is daarbij de 
tanks niet te laten drogen.

2 Nieuws

4 De Maritieme Markt
Nationaal eigenbelang

7 Editorial
Thema Bunkers en Milieu

8 Air Pollution and the E R O S demand for Shipping

12 Shipping Emissions Legislation

15 Scheepvaart als afvalverwerker

17 Maatregelen nodig én haalbaar

18 Zeelucht en zeescheepvaart

21 Vlissingen
Het grootste binnenvaarttankschip ter wereld

26 Caballo de Troya
1

28 Blaarvorming verfsysteem ballasttanks
Verrassende uitkomst verfexpertise

32 Productinformatie

35 Verenigingsnieuws
Nieuws van KNVTS en VNSI

38 Maand Maritiem

42  Literatuuropgave

44 Activiteiten Holland Marine Equipment

46  Lloyd’s Register o f Shipping
World Shipbuilding Statistis September 2002

-48 Marsreport No 122
December 2002

51 Inhoudsopgave 2002

55 Maritime Search

Op de voorpagina: Kustwacht in actie (foto: Flying Focus)



N ieu ws

Introduction o f a New Timetable lor SA LVO RS SE T  O U T lO-POINT PLAN FO R
Automatic Identification System s (A IS) E F FE C T IV E  CASUALTY R E SP O N SE

In a conference 9-13 December 2002, 
IMO adopted a series of modifications to 
the 1974 SOLAS convention, including 
but not limited to a new timetable for fit
ting of AIS. Before this conference, IMO 
has a timetable for installing AIS up to 1 
July 2007. The conference modifications 
to Chapter V (Safety of Navigation) con
tained a new timetable for the fitting of 
AIS:

•  Passenger and tankers must still have 
installed AIS not later than 1 July 2003.

•  Ships of 50,000 gross tonnage and 
upwards must still have installed 
AIS not later than 1 July 2004.

Last December, the IMO's Diplomatic 
Conference on Marine Security, held in 
London in parallel with MSC 76, adopted 
new Regulations to enhance maritime se
curity through amendments to SOLAS 
Chapter XI, which now includes a new 
International Ship and Port Facility Securn 
ty (ISPS) Code.
In the same month, Lloyd's Register held 
the first in a global programme of practi
cal seminars aimed at helping the marine 
industry understand the implications of 
the new Regulations in London.
In the Netherlands the seminars were 
held in Papendrecht on 19th and in Ha- 
ren on 20th of December 2002.
Around 80 delegates heard how compli
ance with the ISPS Code will become 
mandatory from July 1, 2004 under a 
certification regime expected to resem
ble that already is in place for ISM.

"Very informative - and a simple explana
tion of what is often thought of as a diffi
cult subject. There will be problems and 
help like this is very useful” was the ver
dict of one delegate on the seminar, 
which is being repeated in Houston, Mia
mi, Vancouver, Toronto, Piraeus, Hong 
Kong and Singapore.

Speaking after the seminar, Captain An
dy Mitchell, Head of Lloyd's Register’s 
Marine Management Systems group 
commented; “Maritime security is often 
portrayed as a complicated subject, so it

•  The new rule is that 300 gross tonna
ge and upwards but less than 50,000  
gross tonnage will be required to fit AIS 
not later than the first safety equip
ment survey after 1 July 2004 or by 
31 December 2004, whichever oc
curs earlier.

For details please see 
http://www.imo.org/Newsroom/main- 
frame.asp?topicJd=583&docJd=2689 
(Newsroom/Press Briefings/2002 Press 
Briefings/IMO adopts comprehensive 
security measures 17/12/2002).

is important that the industry takes a 
practical, rather than a bureaucratic, ap
proach. From our experience with ISM 
certification, we expect operators to be 
seeking assistance with developing and 
implementing systems to comply with 
ISPS. To help them in this, Lloyd’s Re
gister will be providing indepth and 
structured training for the company se
curity officers (CSO) and ship security of
ficers (SSO) that are required by the co
de. In addition, we will be producing an 
'ISPS Practical Pack' providing operators 
with the framework on which to build 
their ship security plans."

Lloyd's Register’s existing ISM auditor 
network will be trained over the coming 
months to help clients through the certifi
cation process. Alan Gavin, Marine Direc
tor, confirmed that "Lloyd's Register is 
working with expert security firms to 
establish the specialist knowledge which, 
together with our experience in ISM and 
management systems, will enable us to 
audit for compliance with the new Regu
lations and issue International Ship Secu
rity Certificates on behalf of flag admi
nistrations."

For more information, contact Tony Field 
or Chris Heupers, Lloyd’s Register:
Tel: + 31 (0 )10  2018409  
Fax: + 31 (0 )10  2018438  
Email: chris.heupers@lr.org

A 10-point plan for more effective ship 
casualty response has been put forward 
by the International Salvage Union (ISU). 
The plan includes a proposal for an ad
vanced EU “Casualty Response Data
base", capable of real-time tracking of 
large salvage tugs and other key salvage 
assets.

Speaking at the Barcelona Shipping Law 
Forum last December, ISU President 
Joop Timmermans said: “Some of these 
measures can be put into place very 
quickly. Others are for the longer term. 
All 10, however, would make a useful 
contribution to improved casualty res
ponse.
The 10 measures put forward by the ISU 
President are as follows:

- Measure 1: EU adoption of the UK Com
mand and Control model, based around 
a Ministerial Representative (the “SOS- 
REP’ in the UK). Joop Timmermans 
said: “The bigger the pollution threat, 
the higher up the political ladder the de
cisionmaking -and the top of that ladder 
is very far away from those who under
stand ship casualties and salvage. The 
British approach is simple. Only two in
dividuals are involved. The Salvage 
Master gets on with the job and the Mi
nisterial Representative -who under
stands salvage and represents the pu
blic interest -can intervene if he is not 
satisfied. This is a rational basis for 
quick and sound decision-making.”

- Measure 2: swift EU action to imple
ment the June 2002 Maritime Monito
ring, Control and Information Directive - 
which includes an obligation to identify 
places of refuge for ship casualties 
and, in addition, to implement new IMO 
guidelines in this area.

- Measure 3: would require an IMO deci
sion to “fast-track" the work now under 
way to develop the International Guidel
ines on Races of Refuge. Joop Timmer
mans said: “We need leadership from 
the IMO Secretary-General, to push 
through extraordinary action to accele
rate this vital project. We can't afford to 
wait until the end of next year, or 
2004.”

- Measure 4: Establishment of an ISU 
Task Force, to work alongside the IMO 
Group on Races of Refuge. Professio
nal salvage expertise would be used, to 
develop a risk assessment model for 
improved decisionmaking when con
fronted with a major pollution threat. 
This model would take account of key 
variables: vessel type, cargo carried, 
degree of damage, water ingress, car
go leakage, fire, position in relation to 
the coast, availability of main engines, 
environmental vulnerabilities, tug availa
bility, weather and other parameters.

- Measure 5: “No rejection without in
spection.” Joop Timmermans said: 
'There should be no decision on a re
quest for shelter without physical ap
praisal of the casualty. This means bo
arding the casualty!”

- Measure 6: Consideration of the conse
quences of rejection of a request for 
shelter for a damaged vessel. The ISU 
President said: “A risk assessment 
must show that a solution other than 
shelter is the best environmental op
tion.”

- Measure 7: Establishment of an expert 
panel, to help governments identify the 
best environmental option when con
fronted with an imminent pollution thre
at. The panel would include experts in 
salvage, spill behaviour, environmental 
impact and clearHjp.

- Measure 8: Construction of an EU Casu
alty Response Database. Joop Timmer
mans said: "Perhaps, in the not too 
distant future, it will be possible to intro
duce a system with real-time aware
ness of the location and availability of 
key salvage assets."

- Measure 9: Centres on the new Europe
an Maritime Safety Agency. The ISU 
suggests that, as a matter of priority, 
the new agency should undertake an 
assessment of salvage provision in EU 
waters, “to ensure coverage is adequa
te.”

- Measure 10: A review of the case for 
new salvage standby schemes, to pro
tect vulnerable coastlines.

Lloyd's Register spreads the word on 
Maritime Safety

http://www.imo.org/Newsroom/main-
mailto:chris.heupers@lr.org


IACS to update IMO’S model training courses
The International Association of Classifi
cation Societies (IACS) has, at the re
quest of the International Maritime Orga
nization (IMO), agreed to undertake the 
revision of six of the IMO's set of model 
training courses. The courses are inten
ded to assist maritime training institutes 
and their teaching staff. IACS members 
will review the technical content of the 
courses, to ensure they reflect current 
regulatory requirements - including the 
series of amendments to the Safety of Li
fe at Sea (SOLAS) Convention. This re
view is now under way and is scheduled 
for completion by December 2003.
IACS Permanent Secretary Richard Les
lie says: “IACS1 appointment by the IMO 
to undertake this important updating pro
ject recognizes our members’ technical 
expertise and commitment to improved 
maritime safety. The IMO courses cover, 
inter alia, the requirements for initial and 
periodical surveys (Annual, Intermediate 
and Special), as specified in the SOLAS 
Convention. Since the IMO model cour
ses were first introduced, the SOLAS 
Convention has been amended many ti
mes. The courses need to reflect signifi
cant changes in SOLAS requirements, 
such as the mandatory application of the 
ISM Code, the Enhanced Survey Pro
gramme for tankers and bulk carriers

and new safety measures for the latter 
ship type.”
The six model courses comprise: Survey 
of Machinery Installations, Survey of 
Electrical Installations, Survey of Fire Ap
pliances and Provisions, Survey of Life- 
Saving Appliances and Arrangements, 
Survey of Hull and Structural Surveys 
and Survey of Navigational Aids and 
Equipment. They are aimed at fully quali
fied master mariners, chief engineers, 
naval architects/marine engineers and 
those engaged in structural surveying, 
ship construction and repair.
The model courses identify the basic en
try criteria for each course, stipulate the 
required technical content and specify 
the knowledge and skill levels necessary 
to meet the technical requirements of 
IMO conventions and resolutions concer
ned with safety of ships and safe naviga
tion.
Each of the six courses will be revised by 
two representatives, each from a diffe
rent IACS member. The task involves the 
comprehensive review of nearly 4,000 
pages of text, slides, illustrations and dia
grams. The update will then be circula
ted for comment by all IACS members, 
prior to submission to the IMO.
• Survey of Machinery Installations: for 

Chief Engineers, Naval Architects or

surveyors of other disciplines. It co
vers SOLAS 74 and related require
ments.

•  Survey of Electrical Installations: for 
Chief Engineers and others concerned 
with the operation of electrical 
systems and equipment. Subjects co
vered include survey preparation, elec
trical hazard in high risk (fire/explosion) 
zones and unattended machinery spa
ces.

•  Survey of Fire Appliances and Provi
sions: including the survey of inert gas 
systems, fixed C02 systems and fixed 
deck foam systems.

•  Survey of Life Saving Appliances and

Chris B. van der Zwan heeft met ingang 
van 31 december j.l. zijn dagelijkse werk
zaamheden als directeur bij de Wijsmul
ler Groep Holding 8 .V. beëindigd.
De beëindiging en overdracht van zijn 
werkzaamheden heeft in het gebruike
lijke goede overleg plaatsgevonden en 
markeert de afsluiting van een verbon
denheid tussen Chris B. van der Zwan en 
Wijsmuller die ruim 42 jaar geleden is be
gonnen. In deze lange periode heeft 
Chris van der Zwan op uitstekende en 
volstrekt eigen wijze vele taken binnen 
Wijsmuller vervuld, sinds 1998 als lid van 
de directie van Wijsmuller Groep Holding

Arrangements: for Master Mariners, 
Chief Engineers or Naval Architects 
responsible for verifying compliance 
with IMO requirements concerned with 
safety of life, ships and navigation at 
sea.

•  Survey of Hull and Structural Surveys: 
this covers requirements for hull struc
tures at the various surveys specified 
by the SOLAS and Load Line Conven
tions.

•  Survey of Navigational Aids and Equip
ment: for deck officers and others res
ponsible for verifying compliance with 
IMO requirements in this area.

B.V. Met name zijn activiteiten op het ge
bied van bergingen en zeesleepvaart zijn 
van grote waarde geweest voor zowel 
de onderneming als voor deze industrie
ën.
Chris B. van der Zwan blijft bereid om na 
de beëindiging van zijn werkzaamheden 
voor Wijsmuller, indien daarom ge
vraagd, zijn grote kennis en ervaring op 
deze en andere gebieden aan de onder
neming beschikbaar te stellen,
Medio januari 2003 is tijdens een recep
tie uitgebreid afscheid genomen van 
Chris B. van der Zwan.

Van der Zwan w eg als directeur W ijsmuller

ezers  schri j ven

Naar aanleiding van het artikel “Lezers schrij
ven" “De hedendaagse toestand op zee” van J. 
Veninga in het decembernummer het volgende. 
De algemene strekking van het artikel geeft aan 
wat tussen de regels door in verscheidene publi
caties te lezen valt, namelijk dat de nautische 
kennis en ervaring in het algemeen daalt.
Echter, het voorbeeld dat aangehaald wordt, 
gaat ietwat mank. Ten eerste: de film Titanic is 
een film. Wat er zich werkelijk heeft afgespeeld 
is niet na te gaan. Verder, de commando's en 
de reactie van de roerganger daarop zijn in de 
film correct weergegeven. Tot ergens in 1800 
werden de roercommando’s in Engeland gege
ven naar de stand van de helmstok: Helm to 
Port betekend dus roer naar stuurboord. Ver
der, indien de Titanic onder ISM had gevaren, 
was ze waarschijnlijk gezonken wegens overbe- 
lading door een overmatige voornamelijk onnut
te papierwinkel.

Verder observeert de heer Veninga dat de cur
sus AFF elke vijf jaar herhaald dient te worden. 
Dit vergelijkt hij met het groot rijbewijs van een 
vrachtwagen/buschauffeur. Echter het rijbewijs 
valt te vergelijken met zijn C. Voor de chauffeurs 
bestaan al langere tijd verschillende, verplichte, 
cursussen op EHBO en andere gebieden die wel 
herhaald worden. In dit geval, en in vele andere, 
een duidelijk teken dat de zeevaart zeer achter
loopt bij de wal. (Ik heb het nu niet over het nut 
of de wenselijkheid van dergelijke cursussen.)
De laatste zin van het artikel “-berustte het hele 
scheepvaartgebeuren op gezond verstand en 
zeemanschap, door met goedkope bemannin
gen te varen zijn deze twee verdwenen van de 
zeven zeeën. Met uitgebreide regelgeving en 
strenge controles wordt nu getracht de zaak in 
de hand te houden” .
Een waar woord, echter niet alleen voor goedko
pe bemanning helaas. Wat ik tegenwoordig in

clusief takenboek als leerling van de Nederland
se zeevaartscholen aan boord krijg, stemt mij 
zeer droevig. Niet alleen op basis van achter
grondkennis, maar ook wat betreft essentiële 
zaken als de ColRegs. Soms krijg ik de indruk 
dat ik als mentor als extra leerkracht be
schouwd word. De bijbehorende vergoeding {ca
1 doos bier per maand) staat daartoe niet in ver
houding. Bovendien, als je zo'n jongen (of meis
je) zonder handtekeningen terugstuurt, waar
mee je wilt aangeven dat er hier en daar nog het 
een en ander schort, komt deze persoon de vol
gende reis vrolijk opdraven als derde stuur
man/vrouw.

Ermin de Winkel 
le  stm m v Levantgracht
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Maritieme Markt Menso de Jong

N ationaal eigenbelang

H
et NIPO enquêteerde in novem
ber ruim 1000 Nederlanders in 
opdracht van Natuurmonumen
ten over hun maatschappelijke 
voorkeuren. Gezondheidszorg, 
veiligheid, onderwijs en werk
gelegenheid bleken het hoogst scoren, ge

volgd door natuur en milieu. Ontwikkelings
hulp en defensie vinden we het minst 
belangrijk. Je zou de conclusie kunnen trek
ken dat eigenbelang bij de meeste onder
vraagden voorop staat. De stelling 'de breed
ste schouders moeten de grootste lasten 
dragen’ is dan ook minder populair geworden 
nu je al brede schouders wordt geacht te heb
ben als je ongeveer modaal verdient. Overi
gens worden bij zulke enquêtes zelden moei
lijke vragen gesteld als: mag een werkgever 
zijn bedrijf sluiten wegens te zware veilig
heids- of milieu-eisen? Wanneer het om 
wereldproblemen gaat, hebben regeringen er 
evenmin moeite mee het nationaal- of partijbe
lang te laten prevaleren.

Politici als dilettantische acteurs
De ramp met de tanker 'Prestige’ waarbij in 
december reeds circa 20.000 ton olie in zee 
terecht was gekomen, gaf duidelijk aan dat

regeringen het eigenbelang voorop stellen. 
Spanje weigerde bij herhaling een noodhaven 
beschikbaar te stellen voor een tanker. De 
'Prestige' werd ver de oceaan opgejaagd in 
de hoop dat de in zee stromende olie niet de 
eigen kust zou vervuilen, wat uiteindelijk een 
misrekening was. Spanje probeerde ook poli
tiek gewin te behalen met deze tanker door 
met een beschuldigende vinger richting Gi
braltar te wijzen, eveneens een misrekening. 
President Chirac joeg zomaar schepen ver 
van de eigen kust weg in strijd met het inter
nationaal zeerecht om in Frankrijk als 
krachtige leider gezien te worden. De Spaan
se Loyola de Palacio koos als Europees Com
missaris praktisch openlijk de zijde van de fa
lende Spaanse regering bij haar haastige, 
maar toch verregaande voorstellen na het 
vergaan van de ‘Prestige'. Zo negeert zij daar
in de alom bekritiseerde gevangenneming van 
de gezagvoerder en de vaststelling van het ui
terst hoge bedrag van drie mln Euro als borg
tocht. Integendeel zelfs, de EU-voorstellen, 
toegejuicht door de transportministers, ver
langen dat "any person who has caused or 
contributed to a pollution incident through 
grossly negligent behaviour should be subject 
to appropriate sanctions” . Uiteraard zal deze 
regel niet slaan op de ernstig in gebreke ge
bleven Spaanse minister die in grote mate 
heeft bijgedragen aan de zeeverontreiniging 
door de 'Prestige'. Deze minister verschuilt 
zich achter de 17 'experts' die hij zou hebben 
geraadpleegd. Dat zijn voornamelijk Spaanse 
ambtenaren die, evenals de minister, volgens 
het Europees Parlement niet gehoord hoeven 
te worden bij het gevraagde, maar inmiddels 
afgeblazen ‘diepgaande’ onderzoek. 
Internationale bergingsexperts zijn bij de 
Spaanse beslissingen niet geraadpleegd om
dat “die alleen maar geld willen verdienen aan 
de berging”. Smit mag misschien straks wel 
de olie uit het wrak halen op 3500 meter diep
te, een klus van 50 tot 60 mln Euro met wel
licht een grotere winstmarge dan een succes
volle berging.

Geen overheidsaansprakelijk- 
heid, wel noodverbanden
De Elknmisters staan er achter dat voorko
ming en bestrijding van milieurampen de ver
antwoordelijkheid wordt van de olie-industrie, 
de tankerreders en hun verzekeraars. Je kan 
dat lezen als heimelijke kritiek op de dilettanti
sche bemoeizucht van de Spaanse overheid

bij de 'Prestige’, maar het gaat erom de 
kosten en de aansprakelijkheid af te wentelen 
op de industrie. Regeringen houden natuurlijk 
een dikke vinger in de bergingspap, maar de 
ministers vinden het kennelijk niet nodig aan 
te dringen op een betere besluitvorming daar
bij.
Wel verlangt de EU dat er nu met spoed een 
regeling voor 'safe places’ komt; dus niet al
leen noodhavens, het mag ook een beschutte 
baai zijn. Te hopen is dat elk land een reeks 
van veilige plekken beschikbaar moet stellen, 
dus in Spanje niet alleen zo’n plek ergens aan 
de MiddellandseZeekust. Ook hierbij geen 
aanwijzing dat er een overheidsexpert dient te 
komen die in overleg met de gezagvoerder 
en berger de uiteindelijke keuze moet maken. 
Zo’n expert stelde Engeland reeds aan nadat 
er van alles mis ging na de stranding van de 
tanker ‘Sea Empress' in 1996.

Andere EU-voorstellen, grotendeels overgeno
men door de Raad van Transportministers, 
gaan niet verder dan noodverbanden om een 
herhaling van een soortgelijke ramp te voor
komen. Regeringen moeten bijvoorbeeld de 
havenstaatcontrole intensiveren, maar ieder
een weet dat de inspecteurs slechts zelden 
de gelegenheid hebben de integriteit van de 
romp te inspecteren. Onvoldoende romp- 
sterkte, vaak door slecht onderhoud, is de 
oorzaak van vele ongevallen, hoewel dat bij 
de op de zeebodem rustende ‘Prestige’ moei
lijk te bewijzen valt. Niemand heeft evenwel 
nog echte gaten kunnen schieten in de veilig- 
heidshistorie van het schip.
De fundamentele vraag wie er verantwoorde
lijk is voor het onderhoud, ontwijkt de EU. For
meel is dat de eigenaar, maar stilzwijgend 
wordt steeds meer aangenomen dat de clas
sificatie de rol van politieagent moet vervullen. 
Het klassebureau heeft evenwel nauwelijks 
mogelijkheden goed onderhoud af te dwingen 
zolang het schip aan de minimale eisen vol
doet. Alleen is er de zware straf de classifica
tie te weigeren. In dat geval zijn er evenwel bu
reaus van lager allooi die zo'n schip met open 
armen ontvangen.
De Verenigde Staten kregen destijds heel wat 
kritiek te verduren aangezien hun draconische 
maatregelen bij zeeverontreiniging, ingevoerd 
met OPA 90, het probleem van oude, enkel
wandige tankers doorschoven naar de rest 
van de wereld. De EU wil nu ten dele hetzelfde 
bereiken door het vervoer van stookolie naar
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Europese havens te verbieden met enkelwan
dige tankers ouder dan 15 jaar, liefst ook 
voor schepen die alleen door de EEZ (de 200- 
mijlszone) willen varen. Bijna iedereen is het 
erover eens dat het verbieden een EEZ te 
doorkruisen in strijd is met het internationale 
zeerecht (UNCLOS) tenzij de kuststaat kan 
aantonen dat het schip een ernstig gevaar op
levert. Dat mag niet berusten op klachten 
over de constructie of bemanning van zo'n 
schip zolang het voldoet aan algemeen erken
de regels. Daarom willen Spanje en de groep 
van Greenpeace, de zeeliedenvakbond ITF en 
World Wildlife Fund (WWF) UNCLOS amende
ren, al kan het betekenen dat dan een land als 
Somalië met als politieagent gelegaliseerde 
piraten schepen op volle zee mag 'inspecte
ren’.

Meelopers met eigen agenda
Greenpeace, ITF en WWF hebben de ramp 
aangegrepen om een wijziging van UNCLOS 
te vragen en daarmee tegelijk de IMO te 
ondergraven. Zij misbruiken de ‘Prestige’ als 
een politiek drukmiddel bij hun hetze tegen 
gelegenheidsvlaggen en hun pogingen meer 
invloed te krijgen in IMO. Naar hun mening 
moet er een nieuwe superautoriteit komen, 
waarin zowel IMO als ILO vertegenwoordigd 
zijn, maar ook regionale instellingen, waaron
der de voorstellers zelf. Deze autoriteit moet 
de gelegenheidsvlaggen definitief laten ver
dwijnen, onder andere door een herziening 
van de niet in werking getreden conventie uit 
1986 over scheepsregistratie. Van de ITF had 
je eerder verwacht dat zij aandacht zou vra
gen voor piraterij, bijvoorbeeld door voor te 
stellen dat landen hun marines mogen inzet
ten in de EEZ van een ander land ter bescher
ming van hun koopvaardij. Nederland heeft 
daarmee reeds een aarzelend begin gemaakt 
door een Oriorwliegtuig een sleep van Smit te 
laten begeleiden bij de kust van Somalië.
Op de zwarte lijst van de Europese haven-

staatcontrole staan Albanië, Bolivia, Algerije, 
Libanon, Syrië, Turkije, Libië, Roemenië en 
Marokko. Dat zijn geen gelegenheidsvlaggen. 
Greenpeace, ITF en WWF zien ze kennelijk als 
respectabele nationale vlaggen in tegenstel
ling to t de Bahamas, welke vlag volgens de 
Spaanse redersvereniging een beter detentie- 
verleden heeft dan de Spaanse. Natuurlijk vor
men sub-standaardschepen een probleem. 
Een goede methode om het op te lossen kan 
zijn de IMO tanden te geven, niet alleen bij het 
toezicht op de vlaggestaat, maar wellicht ook 
op de klassebureaus. Zoiets kost evenwel 
geld dat de landen niet beschikbaar willen 
stellen. Bovendien, het tast het heilige huisje 
van de soevereiniteit aan.

Er wordt dus veel in beweging gezet en onge
twijfeld zullen er nieuwe regels komen voor de 
scheepvaart en met name de tankvaart. He
laas ziet het er voorlopig naar uit dat alle ac

ties meer het politieke eigenbelang van rege
ringen en pressiegroepen dienen dan dat zij in 
de toekomst ongevallen met tankers zullen 
voorkomen. Het wachten is nu op een onge
val met een 14 jaar oude, dubbelwandige tan
ker. Wat gaan we dan doen? Een uitgebreid 
netwerk van pijpleidingen aanleggen voor ru
we olie en olieproducten vanaf het Midden
oosten en Rusland naar de Europese landen? 
De VS moeten dan de olie uit het Midden
oosten maar over de Pacific of om de Kaap 
vervoeren, aannemende dat Zuid-Afrika en In
donesië hun EEZ niet afsluiten voor tankers.

Wat doet Nederland?
Minister de Boer vindt dat we in Nederland bij 
olierampen de zaken goed voor elkaar heb
ben: we sturen er een sleepboot van Smit op 
af (mag het er ook één zijn van ITC of Wijsmul
ler?), die de tanker naar Rotterdam brengt en 
daar lossen we de olie met een oliescherm 
om het schip. Zo gemakkelijk zal het toch niet 
zijn. Onze Scheepvaartinspectie moet goed
keuring verlenen voor het binnenbrengen van 
zo'n schip. Die moet vaststellen of het schip 
voldoende gestabiliseerd is en niet te veel olie 
verliest. Het kan wel eens gewenst zijn de 
stofkam te halen door de richtlijnen dienaan
gaande. En wat gebeurt er als een berger 
vraagt de olie te mogen overpompen op de 
rede van Den Helder of in Eemshaven, vlak 
naast de gevoelige Waddenzee?
Het Verband Deutscher Reeder heeft in de
cember publiekelijk gevraagd met de groot
ste spoed een Europees, professioneel 
systeem voor noodgevallen op te zetten. 
Wanneer volgt onze redersvereniging met 
haar aanbevelingen aan de Europese Com
missie?
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Atlas Personnel Services

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

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

vrijheid
Ü maakt het verschil. Daarom zorgen we er voor dat u de juiste 
persoon op de juiste plek bent. Altijd. Interesse? Neem meteen 
even contact met ons op of kijk opWWW.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 A m sterdam  
K abelw eg 37.1014 BA A m sterdam  
tel : 020 - 584 08  00 , fax  : 020  - 688 19 09 
Email: in fo@ atlasgroep.n l

Atlas • alle vrijheid van de wereld

(  lid van de M  Atlas Services Groep bv ^

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


Editorial

D
eze uitgave van ons blad is 
voornamelijk gewijd aan de re
latie tussen de brandstoffen 
die zeeschepen gebruiken en 
ons milieu.

Uit de serie artikelen blijkt dat enerzijds de 
scheepvaart een relatief milieuvriendelijke 
vorm van transport is, met name op het punt 
van energiegebruik en C02 emissie, maar dat 
anderzijds de soort brandstof die de meeste 
schepen gebruiken (zware stookolie) in toene
mende mate voor emissieproblemen zorgt, in 
absolute maar ook in relatieve zin, dat wil zeg
gen t.o.v. andere transportmodaliteiten. In dit 
verband kan zelfs worden geconstateerd dat 
een deel van de verbeteringen in bv. de emis
sies (uitlaatgassen) van het wegverkeer ten 
koste is gegaan van de scheepvaart. De ver
betering van de brandstoffen voor het weg
vervoer heeft in veel gevallen geleid to t een 
verslechtering van de (zware) brandstoffen 
voor onze schepen.

Het onderwerp wordt van verschillende kan
ten belicht, in artikelen van een redersorgani- 
satie, een milieuorganisatie, de overheid, een 
grote havenorganisatie en een onafhankelijke 
advies-en bunkertestorganisatie.
Deze aanpak leidt wel tot enige duplicering 
van de geboden informatie, maar maakt ook 
duidelijk dat, hoewel er overeenstemming is 
over het feit dat maatregelen nodig zijn, men 
op verschillende manieren tegen de situatie 
aankijkt. In dit verband is het te betreuren dat 
er geen oliemaatschappij bereid gevonden 
werd om als leverancier van zware stookolie 
een bijdrage aan deze uitgave te leveren. Een 
deel van de oplossing zal ongetwijfeld van die 
kant moeten komen.

De artikelen laten duidelijk het verschil zien 
tussen de voorstanders van een wereldwijd 
geaccepteerde regelgeving (reders, havenor
ganisaties) en die van de lokale aanpak (Euro
pese Unie en de milieuorganisatie). Het is niet 
onlogisch dat zolang er geen wereldwijde re
gels zijn, lokale overheden proberen om in 
hun gebied de situatie te verbeteren, zeker in 
heel kwetsbare gebieden en in de nabijheid 
van zeer druk bevaren routes, zoals de 
Noordzee. Voor Nederland als scheepvaart- 
land en tevens als belangrijke leverancier van 
bunkers is het van het grootste belang dat 
men zich actief opstelt, maar tevens in de pas 
blijft lopen met andere Europese landen en 
dat we op drt punt geen herhaling te zien krij
gen van de problematiek rondom de goed
keuring en toepassing van aangroeiwerende 
verven. Om met directeur Willem Schoften 
van het Rotterdamse Havenbedrijf te spreken: 
het braafste jongetje uit de klas moet niet het 
domste jongetje van de klas worden!
Het belang van Nederland als leverancier van 
bunkers blijkt uit het artikel over de 'Vlissin- 
gen”, een bunkerschip thans in aanbouw voor 
de Verenigde Tankrederij met afmetingen van 
134,9 x 21,5 m en een tankcapaciteit van 
10540 m3.

We zijn in de maritieme wereld door de jaren 
heen gewend geraakt aan steeds grotere en 
snellere schepen, steeds grotere voortstu- 
wingsvermogens en dus een sterk toene
mend brandstofgebruik. De nieuwe “Vlissin- 
gen” is een exponent van deze ontwikkeling. 
Vele lezers van Schip en Werf, de Zee volgen 
deze ontwikkeling met belangstelling en be
wondering en spelen er een rol in. Maar wel
licht gaat het met u bij het lezen van de artike
lenreeks als met mij. Enerzijds grote

waardering en bewondering voor het mari
tiem technisch kunnen van vandaag, ander
zijds een opkomend gevoel van zijn we eigen
lijk wel op de goede weg? Moeten we niet veel 
meer aandacht schenken aan hogere rende
menten van onze installaties en een lager 
energiegebruik? En wellicht ingrijpender: in
stalleren van lagere vermogens i.p.v. hogere, 
minder kw's en dan maar wat lagere snelheid. 
Is het echt nodig om containers met "general 
cargo” met snelheden van 45 km/uur over de 
oceaan te varen? Zou het ook niet econo
misch verantwoord met bv. 16 i.p.v. 24 
knopen kunnen, en dan met relatief een veel 
gunstiger brandstofgebruik? Deze vragen zul
ten ongetwijfeld in de toekomst dringender 
aan de orde komen.
Een andere mogelijke conclusie is dat de 
scheepvaart door het product “zware stook
olie” op twee mapieren wordt gegijzeld, als 
brandstof en zoals blijkt uit de consequenties 
van de ongelukken met de "Erika” en de 
“Prestige” eveneens als lading. De scheep
vaart zal er daarom mee moeten leren leven 
dat de maatschappij verwacht dat schepen 
voldoen aan redelijke emissienormen, ook bij 
gebruik van zware olie, en dat ongelukken zo
als met de “Erika" en de "Prestige” niet meer 
door de maatschappij worden geaccepteerd. 
En hetzelfde zal gelden voor ongelukken met 
schepen waarbij met de zware olie als lading, 
maar de zware olie als brandstof door ernsti
ge schade aan het schip in het milieu terecht 
komt.
Schip en Werf de Zee zal proberen u betref
fende deze en andere onderwerpen op de 
hoogte te houden.
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Air pollution and the EROS 
demand for shipping

The Eurolateral approach

This article is an abstract of a presen
tation on the impact of present and fu
ture regulations for emission reduction 
from shipping and related consequen
ces for the maritime industry, held at 
the September 2002 Singapore Bun
ker Conference.

Regular as clockwork we are faced wrth the 
ongoing concern about climate and air-quali- 
ty, focused on four specific problem areas - 
The Greenhouse effect, Ozone layer deple
tion, Ozone surplus and last but not least Aci
dification - affecting Heath, Bio Diversity, Ve
getation, Bad Smell, Visibility, Aquatic Life, 
Corrosion etc.

DM 1 en DIA 2

The problem areas are reflected in the over
view below and the negative effects to man
kind and nature are marked in a cumulative 
way. The acid pollution chain is shown in a 
more specific way.

Whatever scientists agree upon or disagree 
the consensus for a strong need to improve 
the situation has been growing and is obvious 
nowadays.
Generally speaking the existing concern led to 
so called Emission Reduction Objectives 
(EROS) for the industry and European commu
nity as a whole and regarding the originators 
SO*, N0X and C02 for the transport sector in 
particular. First of all reflected in landside ba
sed measures but next to that, because they 
are also burning fossil fuels, to the marine 
sector, both sea borne traffic and inland ship
ping.

The fact that shipping is the most environmen
tal mode of transport is true but it is not lon
ger acceptable to exclude shipping from mea
sures. Other modes of transport, as well as 
land based industries, have already been sub
ject to a range of measures to reduce their 
emissions, e.g. the use of Low Sulphur Fuels. 
If they are kept excluded, the emissions from 
shipping will proportionally rise and therefore 
they should be abated as well.
The way shipping contributes is reflected in 
the Index Shipping Related Emissions. The ta
ble below shows that Fuel Combustion, apart 
from the Greenhouse Gases (GHG), seriously 
contributes to the Ozone-Ground Surplus and 
last but not least to the Acidification.
Next to the table is an overview of the worldwi
de emission scope. Sources: BP/Cockett & 
Lloyd's.
CFC's = Chloro Fluor Carbons for refrigera
ting etc.
CH3Br = Methylbromide for Cargo fumiga
tion.

To address the problems several EROS origi
nators have been established both Global and 
EU wide.

Greenhouse gasses (GHG) by:
•  a range of climate conferences
• UN FCCC (United Nations Framework Con

vention on Climate Change)
•  OECD (Organization for Economic Coopera

tion and Development) and Annex I coun
tries

Ozone Depletion Substances (ODS) by:
•The Vienna Convention and Montreal Proto

col

The global EROS originator for shipping is the 
IMO and through MEPC's Marpol Annex VI all 
four problems are being addressed, however 
this 1997 convention is not yet in force.
A synopsis of aspects, including the Special 

Emission Control Area (SECA) regime, of An
nex VI is reflected below:

EU wide there is a strong focus on addressing 
the smog, acid rain and particulate matters 
through the:

•  EU Gasoline Directive 1994/63/EC
•  National Volatile Organic Compounds (VOC) 

abatement programmes HC 2000
•  EU Sulphur Directive 1999/32/EC
•  EU Acidification Strategy 1997 - 2010
•  National Emission Ceilings 2001/81/EC
•  EC Clean Air For Europe (CAFÉ (Programme

The Gasoline directive is addressing VOC emis
sions during loading, e.g. from inland barges. 
The CAFÉ programme is addressing particula
te matters, both from land based industry and 
shipping.
Specially the acid rain problem in NW Europe 
and the smog problem in the Mediterranean 
areas are of great concern to the EC in Brus
sels and regarding SOx and NO,, emissions the 
objective of the EU Directorate General Envi
ronment is a significant acidity reduction for 
sensitive ecosystem areas. Results to be achie
ved by the year 2010.

As the ratification of the 1997 Marpol Annex VI 
convention is not making much progress it is 
understandable that the EC is going forward 
without waiting for Marpol.

to o



In d ex  Sh ip p in g  R elated  E m iss io n s

Orig inators sex NO* VOCs C02 CFCs Halons CH

Greenhouse effect X X X

ODS-Stratosphenc X X X

Ozone-ground X X

Acid rain X X

Linked-up w ith:

Fuel combustion X X X X

Cargo handling X X X

Ship s equipment X X

Incinerators X X X

The EC introduced the EU “S” Directive but so 
far the execution, practical implementation, 
uphold and control measures created confu
sion. Consequently the Dutch Government 
(two ministries) and the Royal Netherlands 
Ship owners Association asked for further ex
planation.
In the mean time the Dutch Environmental In
spection Body started to take samples on bo
ard ships to analyse and check-up the compli
ance of the sulphur content of the MDO/MGO 
used on board sea vessels.

The official answer of the EC is reflected be
low:

Council Directive 1999/32 on the sul
phur content of certain liquid fuels

The Commission services have recently 
been approached by the Dutch government 
and shipowners' representatives with 
questions about the marine gas oil provi
sions o f this directive.
Definitive legal interpretation o f directives is 
a matter first for national courts, and if refer
red to them in a second stage, for the Euro
pean Court o f Justice. Nonetheless, we feel 
it would be helpful at this stage to provide 
the Commission services' interpretation of 
the directive. This is set out in the attached 
statement.
In the interests o f clarity, and to avoid confu
sion for international shipping, I would advise 
all Member States to aim to implement the 
directive in line with the interpretation overle
af.
Copies of this letter go to all Member States' 
transport and environment attachés, the Eu
ropean Community Shipowners' Association 
and CONCAWE.

STATEMENT ON DIRECTIVE 1999/32/EC
- SULPHUR PROVISIONS FOR MARINE 
GAS OILSProws/ons of the Directive
•  Article 4.1 of Council Directive 1999/32 re

quires Member States to take all necessary 
steps to ensure that marine gas oils used 
within their territory do not exceed 0.2% sul
phur.

•  Article 4.2 provides a derogation from this 
requirement for Spain (for the Canary Is
lands), France (for the French Overseas De
partments), Greece (for the whole or part of 
its territory) and Portugal (for the archipela
gos of Madeira and Azores).

•  Article 2.3 defines marine gas oils as fuels 
intended for marine use, which have a visco
sity or density falling within the ranges of vis
cosity or density defined for marine distilla
tes in Table I of ISO 8217 (1996), or which

meet the more generic definition of gas oil 
in Article 2.2.

•  Article 1.1 exempts petroleum derived liquid 
fuels used by seagoing ships, except those 
falling within the definition in Article 2.3.

• Article 1.2 (a) exempts marine gas oil used 
by ships crossing a frontier between a third 
country and a Member State.

Commission Services’ Interpretation
Definitive legal interpretation of the directive is 
a matter first for national courts, and if refer
red to them in a second stage, for the Europe
an Court of Justice.
The Commission services' interpretation of 
the text adopted by the Council is that the
0.2% sulphur requirement applies to all mari
ne gas oils - including DMA, DMB, DMC and 
DMX grades - being used in Community terri
torial waters, apart from those areas covered 
by the derogation in Article 4.2. In other 
words, ships must ensure that if they are 
using marine gas oils of any grade in the Com
munity, its sulphur content is below 0.2%. 
The directive does not apply to marine heavy 
fuel oil.

The exemption applies to ships coming from 
ports in third countries which enter Communi
ty territorial waters, whether or not there is a 
common sea border. On entering Community 
territorial waters, these ships may burn wha
tever marine gas oil they have in their tanks 
until they make their first stop at a Community 
port. Thereafter, like all intra-EU shipping traf
fic, these ships must use only marine gas oil 
which has a sulphur content below 0.2% until 
they leave Community territory.

In the interests of clarity, we would advise all 
Member States to aim to implement the direc
tive in line with this interpretation. It is open to 
Member States to introduce supplementary 
(additional) measures, such as prohibiting the 
sale of non-compliant fuel.

Possible Future Amendment
We have commissioned a study to look in 
more detail at air emissions from internatio
nal shipping, conduct a market survey of 
the availability of 0.2% marine distillates, 
and examine the feasibility of ships using 
multiple grades of distillates. In light of this 
study's findings and experience gained 
through the implementation of directive 
99 /3 2 , we will review the environmental ef
fectiveness and practicality of the current 
directive and consider proposals for amend
ments as appropriate. Member States and 
shipping, oil and port industry stakeholders 
will be consulted.

DlA 3  en DM 4

DlA 5 en DM 6

Marpol Annex VI

i "Emission" means any release of substances, subjei 
to control by this annex from ships into the atmosphi 
or sea

i  In force: not before 2003, 4. 5, 6 , 7 ?
i 12 months after 15 countries / 50 % world tonnage
i  So far: Sweden, Norway, Singapore, Bahamas, 

Marshall Islands and lately Liberia (total 25 % world 
tonnage)

’  However one consequence w.r.t. NOx and Incinera1
-» New Engines and Incinerators installed after 1-1-20C 

shall meet the standards of Annex V I-  Reg. 13 & 16
< Existing ships under the grandfather clause



W h y SO * - e m is s io n  - c o n tro l a r e a s  ?

i Acid pollution deposition ashore
< Emissions far out sea partly absorbed/neutralised by 

seawater
« Fuel oil Sulphur content in SECA’s max. 1,5% 

instead of 4,5%
i or after treatment exhaust gas cleaning resulting in 

max 6,0 g SO« 1 kWh
> Baltic and North Sea (through MEPC)
« Local: cold ironing in some ports
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Th e  Question:

'  To be reduced or not to be reduced  

= outdated '

* To be reduced and how to be reduced

T hat is the E R O S  question !

* E R O S  = Emission Reduction O bjectives  

t E R O S  = € U R O 's

In addition to the EC statement on 
Dir. 1999/32/EC I have the following re
mark:
The requirement of Art. 4.1 is stating “within 
their territory” and the Commission Services' 
Interpretation states “these ships must use 
only marine gas oil which has a sulphur con
tent below 0.2 % until they leave Community 
territory”
To prevent any misunderstanding or confu
sion I am emphasizing that territory, i.e. terri
torial waters, is restricted to 12 miles off the 
coast.
Referring to the EU acidification strategy and 
two meetings in Brussels what can be ex
pected next?

A brief overview of the latest proposals for 
amendments for Marine Fuels in the present 
Sulphur Directive, as discussed on April 15th 
2002 in Brussels:

in the North Sea & Baltic (SOxECA)
By 1/1/2005, or by the time of entry into for
ce o f Annex VI, whichever is earlier
•  all ships to use <1.5% S fuel in European 

territorial waters & EEZ's (everywhere once 
Annex VI is in force)

• all MS ensure fuel <1.5% is available - or en
sure that fuel "marketed in their territory 
and intended for use in the SOxECA” con
tains <1.5% S

In all EU Port Areas (definition under dis
cussion)

•  Intra-EU ships use <0.2% S fuel (max. 0.1% 
by 2008)

• Exploring what, if any exemption, is needed 
for international vessels

Throughout the European Union
•  by 1/1 /2005, all ferries to use <1.5% S 

fuel

Raising Sulphur Limit for MDO
• Currently DMB and DMC grades are cove

red by the definition of marine gas oil for use

in E lke . below 0.2% sulphur
• Propose to raise the sulphur limit to 1.5%, 

to allow marine diesel oils to be used to 
comply with the SOxECA without breaching 
Community law

(EEZs = Exclusive Economic Zones, MS = 
Member States)

It is clear that there are some problems to fa
ce and to be solved in the future and apart 
from the financial impact caused by the diffe
rence in price between HF0 and other fuels I 
can mention a few and I am sure you can think 
of some more.

•  Ships running on Unifuel have to start using 
MD0/MG0.

• Ships with a restricted number of fuel tanks 
need to separate tanks.

• Safety is at stake when ships have to coop 
with their luboilsystem when they have to 
use MGO/MDO instead of HFO for a longer 
period.

• Sufficient availability of LSFO is unknown 
yet.

•  Is desulphurisation feasible or should LSFO 
be obtained by blending ?

One must be aware that desulphurisation 
needs a lot of energy in the refining process, 
which will emit a lot of extra C02, being 
contra-productive on the Greenhouse effect.

Soon we will know more because the propo
sal to amend the “S” directive will be publis
hed this summer. This proposal will be sub
ject to political negotiation, being a 
“codecision” procedure with the European 
Parliament and Council of Ministers, which will 
take about two years.

Capt. Cornelius de Keyzer is Senior Policy Ad
visor
Maritime Development, Safety & Environment 
Rotterdam Municipal Port Management
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EU-D G X I acidification strategy

Objective:
■ S ignificant acidity reduction fo r sensitive ecosystem  areas 

by 2010 
Shipping
t Designation o f the Baltic and North Sea as so called SO?

control areas w ith  the aim  to  restrict H FO  to ± 1 % sulphur 
Considerations
< The use o f econom ic instruments 

To investigate: 
i a Sulphur fee
t differentiated shipping dues in particular port dues
i exhaust gas projects
• S content regulated a t point o f sale I o r when used

DM 11

EU Directive on Sulphur in fuels

Form ally adopted  : a pn l 26, 1999 
Art,1
> T h e  lim ita tion  on the  S co n te n t fo r H F O  / IFO

(1%  by m ass, p e r 1-1-2003) sha ll not, how ever
app ly

- to  H FO  /  IFO  used  by seago ing  sh ips and
- to  M G O  used by sh ip s  cross ing  a frontie r betw een 

a th ird  coun try  and  a m em bersta te

I  S con ten t IVtGO (in te rrito r ia l w a te rs  only):
- m ax. 0 ,2  % by w e ig h t fro m  1-7-2000
- m ax. 0,1 % by w e ig h t fro m  1-1-2008

i To  be co n lro lled  by rep resen ta tive  and  frequent taken



GASTANKERS ZOEKEN 

EEN TECHNISCH SURVEYOR 

(SUPERINTENDENT).

Chemgas S hipping B V  te R o tte rd am  is m a rk tle id e r in 
h e t vervoer van vlo e ibare  gassen over de b in n en - en  
ku s tw a teren  van N oordw est-Europa. D aarnaast varen e r  
ook  tw e e  gastankers van Chemgas in h e t  Verre O osten  
en z ijn  e r  vestigingen in  B elgië en Frankrijk. Tevens 
beschikt Chem gas o ver de g ro o ts te  o n a fh a n k e lijk e  
gasopslagterm inal van N oordw est-E uropa. Bij Chemgas  
in N o o rd w est-E u ro p a  w erken  o n 
g eveer 2 70  m ensen, w aarvan  220  
aan  b o o rd  van d e  schepen.
Chemgas is een  100%  d o ch te r
m aa ts c h a p p ij van K o n in k lijk e  
Vopak NV.

Als S U R V E Y O R  zal je in goede 
sam enw erking m et de vloot de 
surveys voorbereiden en begelei
den , inclusief voorcalculatie tot 
nacalculatie en certificering. Ook  
het coördineren en begeleiden van 
de reguliere reparatie- en onder
houdsw erkzaam heden aan  de  
verschillende schepen, duwbakken, 
duwboten en kruiplijncoasters be
hoort tot je  taak. H ierbij wordt 
speciale aandacht gegeven aan  
veiligheids-, kw aliteits-, gezond
heids- en nautische aspecten en 
milieu volgens de wettelijke normen 
én de eisen van Chemgas. De surveyor en zijn collega's zijn 
bij toerbeurt 24  uur per dag oproepbaar zodat de dienst
verlening optimaal kan zijn.

De fu n ctie
In sam enspraak met de m anager M aintenance & Projects 
m aak je afspraken met toeleveranciers en dienstverleners 
om zo efficiënt en effectief mogelijk aan boord storingen 
te verhelpen en reparaties uit te voeren. Van een surveyor

verwachten we ideeën voor verbeteringen die de kosten 
reduceren en/of een betere prestatie van het schip bewerk
stelligen. Bij nieuwbouw- en/of ombouwprojecten gaan  
we uit van een gedegen advies en ondersteuning van de 
surveyor. Door je algem ene kennis op het gebied van het 
A D N R , de IM O  reglementering en de wetgeving van de 
diverse staten ben je een vraagbaak voor de bemanning  

van het schip, het aanspreekpunt 
voor de. autoriteiten en de scheep
vaartinspectie.

W at ve rw ach ten  w e  van je
Naast een opleidingsniveau MBO+  
of HBO  scheepswerktuigkunde heb 
je ook kennis van elektrotechniek. 
Kennis van en ervaring met het 
ven/oer van gevaarlijke stoffen is 
gewenst m aar niet noodzakelijk om  
voor de functie in aanmerking te 
komen. Je hebt ruime ervaring in 
reparatiew erkzaam heden op het 
gebied van scheepslnstallaties en 
je kunt werken in een technisch 
team  m et een  voorliefde voor 
scheepvaart. N aast de N eder
landse taal beheers je ook Engels 
en Duits in woord en geschrift. 
Verder heb je een zeer flexibele 
en energ ieke instelling en ben  

je bereid ook zelf de handen flink uit de mouwen te steken.

Voor m eer informatie, kun je  bellen met Marcel van de Kar 
of Arie van der Ven van de afdeling Operations, telefoon 
{010} 241 22  22 . Je schriftelijke sollicitatie met C V  
kun je sturen naar Chem gas Shipping BV, Afdeling HR, 
Postbus 23075 , 3001 KB Rotterdam. E-m ailen kan ook:
l.hoeijm ans@ chem gas.nl. G raag tot ziens bij Chem gas  
Shippingl

chemgas
S  SHIPPING

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

mailto:l.hoeijmans@chemgas.nl


H istory and intercom parison with other m odes o f  transport

Shipping em issions legislation
Control of pollution within the marine industry has traditionally been dealt with at an international level by the International Ma
ritime Organization (IMO), generally through the MARPOL Convention. Annexes I to V covering oil, noxious liquid substances, 
harmful substances in packages, sewage and garbage are well established.

Towards the end of the 1980's, the issue of 
air pollution from ships was raised. Discus
sions took place throughout the 1990's and - 
in September 1997 - a new Annex to MARPOL
- Annex VI on the prevention of air pollution 
from ships was adopted. Chlorofluorcarbons 
(CFC), halons, sulphur oxides (S0X), nitrogen 
oxides (N0X), volatile organic compounds 
(VOC) and incinerated waste were included.

Whilst development of regulations for most of 
these pollutants progressed smoothly, much 
debate accompanied the proposals for 
restriction of the exhaust emission gases, 
N0X and S0X, and the requirements eventually 
agreed for these components differed consi
derably from the targets initially proposed.

For S0X, a fifty percent reduction by the year 
2000 was originally put forward. It was gene
rally considered that this could be achieved 
through a reduction in fuel sulphur content. 
However, it soon became apparent that the 
reductions in fuel sulphur required to meet 
such a target were not practicable. A propo
sal that S0„ restrictions should be limited to 
particular areas where environmental pro
blems were experienced subsequently gained 
wide support and the concept of S0X Emis
sions Control Areas was incorporated in the 
developing regulations.

To date the Baltic Sea and North Sea/English 
Channel areas have been designated S0X 
Emissions Control Areas. This will mean a 
restriction in the sulphur content of fuels used 
in these areas to a maximum of 1.5 percent 
by weight or the use of an exhaust gas clea
ning system to reduce S0X emissions to a le
vel equivalent to that produced by fuel with a 
sulphur content less than 1.5 percent by 
weight. Elsewhere a global cap on fuel sul
phur content of 4.5 percent will be introduced 
following entry into force of the MARPOL Ar> 
nex VI air pollution requirements.

For N0X, the original proposal for a 30 per
cent reduction in emissions by the year 2000 
did not prove practicable due to the costs and

technical difficulties in achieving the required 
N0X reductions in existing engines. However, 
requirements for new engines were agreed. 
These apply to new diesel engines greater 
than 130 kW and are based on a curve which 
reflects the relationship between engine 
speed and NOx formation characteristics (Fi
gure 1). These N0X emissions limitation requi
rements are applicable to engines installed on 
ships constructed on or after 1 January

figure 1 IMO NO, emissions limits for marine 
diesel engines greater than 130kW
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2000; thus this requirement is effectively in 
force.

Annex VI to MARPOL on the restriction of Air 
Pollution from Ships was formally adopted by 
the Parties to MARPOL in September 1997. 
However, it will not enter into force until a year 
after sufficient member states with a suffi
cient percentage of the world's merchant ton
nage, have ratified it. Given the current status 
of ratification, both completed and in hand, 
this looks set to take place in mid 20041.

Upon entry into force of MARPOL Annex VI, 
there will be an immediate impact on those 
ships trading in the North Sea/English Chan
nel and Baltic Sea on account of the 1.5 per
cent fuel sulphur cap. However, elsewhere 
the impact will be minor - new engines are al
ready being certified for compliance with the 
NOx emission limits, the 4.5 percent global fu
el sulphur cap is rarely exceeded and EC Di
rective 1999/32/EC already requires intra- 
European shipping operating on gas oil to use 
fuel with a maximum sulphur content of 0.2 
percent by weight.

During the course of development of Annex 
VI, exhaust emissions components other than 
N0X and SOx, such as carbon dioxide (C02) 
were not considered. This would have compli
cated, and possibly delayed, adoption of the 
regulations to control N0„ and SO, emissions 
since, particularly in the case of N0X, there 
tends to be a trade off between emission re
duction and fuel efficiency. This is because 
technologies employed to reduce N0X emis
sions often result in decreased fuel efficiency- 
and hence increased C02 emissions. Howe
ver, with adoption of the new annex to MAR
POL covering N0X and SOx, attention has now 
turned to C02 emissions and the IMO is cur
rently looking at how C02 and other greenhou
se gases might be regulated.

Over the period during which the require
ments for the restriction of N0X and S0X emis
sions from shipping were developed, progres
sively more stringent requirements have been 
introduced for road transport by heavy goods 
vehicles (HGV). EC Directive 91/542/EEC, 
covers carbon monoxide (CO), hydrocarbons, 
N0X and particulate emissions. EURO III cur
rently governs emissions from HGV engines. 
However, stricter EURO IV and EURO V requi
rements (covering new engines only) have 
been agreed, and these will be introduced 
progressively.

Control of S02 emissions from HGV is achie
ved by restricting fuel sulphur content. The 
EC Directive on sulphur content of liquid fuels 
(93/12/EEC) specified a maximum allowable

fuel sulphur content of 0.2 percent by weight 
from 1/10 /94 ; reducing to 0.05 percent 
from 1/10/96 . This has since been amen
ded by Council Directive 98/70/EC, reducing 
the maximum allowable sulphur content to 
350 mg/kg from 1/1/2000; reducing to 50 
mg/kg or 0.005 percent from 1/1/2005.

The implication of the EURO IHV emission 
standards and fuel sulphur levels on HGV engi
ne emissions has been assessed by Kristen- 
sen2 and compared to shipping emissions. In 
order to conduct a fair comparison, emis
sions were standardised in terms of work do
ne, that is: in units of emissions per unit of car
go carried per unit distance. All marine 
engines were assumed to comply with MAR
POL Annex VI NOx emission limits and the fuel 
sulphur levels assumed were consistent with 
the maximum fuel sulphur limit of 1.5 percent 
in S0X Emissions Control Areas. For HGV a fu
el sulphur level of 0.05 percent was assu
med; however, fuel sulphur levels in low sul

phur diesel already in use are less than 0.005 
percent. This is clearly a best case compar
ison for shipping. Even then, it does not appe
ar to perform particularly well.

Energy demand/C02 emissions
For most ships there appears to be a clear 
advantage in terms of energy demand as 
compared to freight vehicles. Container ships 
and bulk carriers have a considerably lower 
energy demand, and hence C02 emissions, 
as compared to HGV with the most pronoun
ced difference being for bulk carriers (Figures
2 and 3). However, this is not the case for ro- 
ro cargo ships, whose energy consumption is 
high due to the relatively low useful cargo ca
pacity (Figure 4). Carriage of trucks rather 
than trailers represents the worst case for ro- 
ro cargo ships.

SOx emissions
S0X emissions/tonne or TEUAm are related 
to both fuel burnt and the sulphur content of
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Figure 3  Specific energy consumption and emissions for bulk carriers and road freight transport 
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the fuel. For shipping the assessment used a 
low figure of 1.5 percent fuel sulphur. Howe
ver, for HGV, a relatively high fuel sulphur con
tent of 0.05 percent was selected. Even gi
ven these concessions, ship SO, emissions 
are substantially higher than for road trans
port (Figures 24).

NO, emissions
Comparison of N0X emissions/tonne or 
TEUAm for HGV conforming to the current 
EU standard (EURO III) with those for contai
ner ships, indicates that HGV emissions are 
higher than those for container ships above 
1600 TEU. However, as engines compliant 
with the EURO IV standard are introduced, 
HGV engine emissions will gradually reduce to 
a level below that of MARPOL compliant ship
ping (Figure 2). For ships such as bulk car
riers, whose service speeds are significantly 
slower than those for container ships, all but 
the smallest bulk carriers should maintain 
their position ahead of trucks, even when EU

RO IV compliant engines are introduced (Figu
re 3). Exceptionally, N0X emissions for ro-ro 
cargo ships are generally worse than for EU
RO II, III or IV compliant trucks, with the effect 
increasing with ship size (Figure 4).

Kristensen's findings are supported by inde
pendent research carried out by Lloyd's Re
gister3 and suggest that shipping cannot af
ford to be complacent in terms of its 
environmental performance, at least as far as 
exhaust emissions are concerned. Although 
for most ship types there are clear advanta
ges in terms of lower energy demand and 
hence C02 emissions, the picture for N0X and 
SOx is not so encouraging. SOx emissions 
are considerably higher than for road freight 
vehicles even when emissions are standardi
sed in terms of units of cargo carried per unit 
distance and assumed fuel sulphur levels fa
vourable to shipping are selected. For N0X, 
HGV engine emissions will gradually fall below 
those of the faster vessel types upon intro

duction of the EURO IV compliant engine in 
2005.

Attempts have also been made to compare 
emissions from shipping with other forms of 
freight transport - namely rail and inland water
ways - but there is too little information availa
ble in terms of emissions per unit cargo car
ried per unit distance to clarify relative 
performance3. The situation for rail is also 
complicated by the fact that emissions from 
diesel and electric locomotives need to be 
considered separately. Furthermore emis
sions from electric locomotives are depen
dent upon the energy sources used for elec
tricity production. Thus rail may perform well 
where electric locomotion is powered by elec
tricity from renewable sources, but less well 
where electricity is derived from traditional 
fossil fuel fired power stations.

Dr. Gill Reynolds Is Pricipal Enviromental Spe
cialist van Lloyds Register of Shipping te Lor> 
den
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Scheepvaart als afvalverw erker
De zeescheepvaart wordt steeds nadrukkelijker gewezen op de uitstoot van schadelijke stoffen in de atmosfeer. De afge
lopen jaren is de nodige regelgeving ontwikkeld om luchtverontreiniging tegen te gaan. Op internationaal vlak is het Marpol- 
verdrag uit 1973/78 uitgebreid met een specifiek hoofdstuk {Annex VI). Op Europees vlak zijn richtlijnen en verordeningen 
opgesteld ter bescherming van de ozonlaag en de voorkoming van verzuring. Er is Nederlandse wetgeving voorbereid en 
vastgesteld met betrekking tot specifieke luchtemissies. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar broeikaseffect en emissie
handel.

Helaas lopen al deze ontwikkelingen niet syn
chroon. De Europese Commissie is van me
ning dat IMO onvoldoende presteert. Verder 
bestaat er bij het ministerie van VROM onvol
doende kennis van de zeescheepvaart en is 
de communicatie met het ministerie van Ver
keer en Waterstaat gebrekkig. Dit leidt to t het 
opstellen van overbodige regelgeving die het 
milieu nauwelijks beschermt maar die wel de 
sector grote operationele problemen be
zorgt. Dit komt met name doordat onvoldoen
de rekening wordt gehouden met de specifie
ke omstandigheden aan boord van een 
zeeschip.

In vergelijking met andere transportmodalitei
ten is de zeescheepvaart nog steeds een 
zeer veilige en milieuvriendelijke sector. Op 
het punt van zwavelemissies scoort de sector 
echter onvoldoende. Deze uitstoot houdt een 
direct verband met de hoeveelheid zwavel in 
de brandstof. De zeescheepvaart pleit al jaren 
voor een lager zwavelgehalte in brandstoffen. 
Zwavel tast de motor aan en geeft geen extra 
energieopbrengst. Echter, door verbeterde 
raffinageprocessen en het aanscherpen van 
eisen van specifieke destillaten (diesel, benzi
ne, etc.), blijft steeds meer zwavel over in het 
eindproduct, het residu. Juist deze residuen 
gebruikt de zeevaart als brandstof. Tot op he
den zijn er geen verplichte internationale kwa
liteitsnormen voor residubrandstoffen, 
waardoor de reder geen grip heeft op de kwa
liteit van de brandstof. Hij dient deze zelf te 
testen voordat hij deze kan gebruiken.

Van internationale oliemaatschappijen mag 
worden verwacht dat zij een betere invulling 
geven aan hun verantwoordelijkheden op dit 
gebied. Vooralsnog is hier niets van te mer
ken. De zeevaart is een (te) makkelijke bron 
voor het afvoeren van afvalstoffen (waaronder 
zwavel), zonder dat dit in strijd is met interna
tionale of nationale regelgeving. De zee
scheepvaart is de incinerator van de olie-in- 
dustrie, deels doordat zij zelf altijd in staat is

geweest om met de omstandigheden om te 
kunnen gaan. Bovendien is de zeescheep
vaartsector niet in staat om tegenwicht te bie
den aan de krachten van de olie-industrie.

Verwacht wordt dat met het van kracht wor
den van Marpol Annex VI een eerste (kleine) 
stap gezet wordt in het internationaal reduce
ren van het zwavelgehalte in scheepsbrand
stoffen. De Nederlandse overheid speelde in 
IMO een zeer actieve rol bij het tot stand ko
men van Marpol Annex VI. Het is daarom 
vreemd dat Nederland deze Annex nog 
steeds niet heeft geratificeerd. Juridische 
achterstanden bij het Directoraat Generaal 
Goederenvervoer blijken hier debet aan, het
geen schrijnend genoemd mag worden.

De Europese Commissie heeft studies uitge
voerd om inzicht te krijgen in de problema
tiek. De bestaande Europese richtlijnen leiden 
tot veel verwarring en lopen niet in de pas met 
Marpol. Inmiddels is een strategienota uitge
bracht, waarin de Europese Commissie heeft 
aangegeven hoe zij maritieme luchtverontrei
niging binnen Europa (dus regionaal) wenst 
aan te pakken.

In deze strategienota komt zeer duidelijk naar 
voren dat de Commissie slechts beperkt de 
problematiek wenst aan te pakken. Wederom 
worden geen maatregelen bij de bron getrof
fen (oliemaatschappijen en bunkerleveran- 
ciers), maar aan het einde van de keten (het 
schip). De reder wordt verantwoordelijk ge
maakt voor de te gebruiken brandstof, afhan
kelijk van het gebied waarin het schip zich be
vindt. Nog steeds worden voor stookolie 
geen kwaliteitsnormen gesteld, waarmee de 
Commissie aangeeft niet geïnteresseerd te 
zijn in het milieu, doch slechts oog heeft voor 
de lokale omstandigheden. De maatregelen 
zijn zo opgesteld, dat raffinaderijen geen in
vesteringen hoeven te plegen in ontzwave
lingsinstallaties. De benodigde 1,5% zwavel 
wordt verkregen door het te mengen met

laagzwavelige destillaten en het gebruik van 
natuurlijke laagzwavelige bronnen. Dit bete
kent dat de hoogzwavelige stookolie nog 
meer zwavel zal gaan bevatten. Het gemiddel
de is nu 2,8%, hetgeen (volgens Marpol) mag 
oplopen tot 4,5%. Dat deze zwavel buiten Eu
ropa neerslaat (langs kusten van Afrika, Azië 
en Amerika), deert de Europese Commissie 
niet en is duidelijk niet hun zorg.

Het is zeer teleurstellend te noemen dat waar 
de EC IMO kan versterken, zij dat volledig 
heeft laten afweten. IMO heeft geen grip op 
kuststaten of vlaggenstaten. Elke regel die 
wordt opgezet is primair bedoeld voor het 
schip en kan door tal van instanties worden af
gedwongen. De EC is echter in staat om lan
den en havens regels op te leggen. Het is on
voorstelbaar dat de EC willens en wetens de 
oorzaak van de problematiek links laat liggen. 
Het is zoveel makkelijker om het schip aan te 
pakken, dat hebben ze inmiddels wel geleerd.

Ing G.J Huisink is stafmedewerker van de 
KVNR

■  W e g transport
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Luchtemissie per vervoerde ladingeenheid in 
ton per kilometer.
(Bron: Europese Commissie 1999)
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Eindelijk Europese voorstellen

M aatregelen luchtvervuiling 
zeeschepen nodig én haalbaar
Onlangs publiceerde de Europese Commissie de langverwachte voorstellen voor het terugdringen van de luchtvervuiling door 
zeeschepen. De zeescheepvaart levert een steeds groter aandeel in de vervuiling van de lucht. Terwijl we van de industrie en 
van transport op het land vragen zwavelarme brandstof te gebruiken of een katalysator in te bouwen, is de scheepvaart tot nu 
toe uitgezonderd van regels op dit gebied. En dat kost bewoners langs de kusten jaren van hun leven, zo heeft de Europese 
Commissie berekend. De zeescheepvaart is een vergeten sector geweest. Maar daar komt nu verandering in, denkt Stichting 
De Noordzee.

Het heeft lang geduurd, maar ze zijn er: de 
voorstellen voor Europese wetgeving die de 
luchtvervuiling door zeeschepen aanpakt. Be
gin januari bespreekt de Milieucommissie van 
het Europees Parlement een voorstel voor 
aanpassing van de Zwavelrichtlijn en een be
leidsdocument voor andere vervuilende stof
fen, zoals fijn stof en stikstof. In het kort komt 
het erop neer dat de scheepvaart niet langer 
wordt uitgezonderd in de Zwavelrichtlijn.

Eindelijk, want de scheepvaart is een verge
ten sector, zo blijkt uit cijfers van een studie 
van de Britse consultant ENTEC in opdracht 
van de Europese Commissie. Die liegen er 
niet om. Als er nu niet ingegrepen wordt ne
men schepen in 2010 ruim de helft van alle 
luchtvervuiling op het land voor hun rekening 
zoals zwavel (68%) en stikstof (55%). Dat 
heeft directe gezondheidseffecten. In een pu
blicatie van de Europese Commissie wordt 
zelfs gesteld dat deze Noordzeebewoners 
per 1000 ton zwavel zo’n 4 jaar van hun leven 
kosten, terwijl zij ook vaker in het ziekenhuis 
belanden.
Daarnaast komt veel fijn stof in gebieden 
langs de kust terecht. Tussen de 20 en 30 % 
van alle fijn stof langs de kusten is afkomstig 
van de scheepvaart. Fijn stof heeft longaan
doeningen zoals astma tot gevolg. De kaar
ten uit het rapport laten zien dat bij Nederland 
en België de hoogste uitstoot van zwavel, stik
stof, koolwaterstoffen en fijn stof te vinden is. 
Het rapport bevestigt de vermoedens van 
Stichting De Noordzee over de ernst van de 
problemen.

Dat de Europese Commissie nu stappen 
onderneemt is laat, maar zeker noodzakelijk, 
zo vindt Stichting De Noordzee. De VNorgani- 
satie voor de scheepvaart, de Internationale

Maritieme Organisatie (IMO), komt er niet uit. 
De door de IMO opgestelde regels zijn nog 
niet van kracht en zijn bovendien te slap om 
de problemen echt op te lossen. De facto be
staan er dus geen regels die de luchtvervui
ling van zeeschepen aan banden leggen. Dat 
wekt verbazing. In de afgelopen jaren hebben 
industrie en transport op het land belangrijke 
investeringen gedaan om de luchtvervuiling 
terug te dringen. Met succes. De vraag is 
waarom de zeescheepvaart uitgezonderd 
moet worden. Niemand kijkt meer op van een 
katalysator in zijn auto. Maar schepen, die 
aanzienlijk meer N0X uitstoten, hoeven die 
nog niet te hebben. Dat valt met uit te leggen, 
zeker niet als we ons realiseren dat er zo'n 
1,8 miljoen schepen jaarlijks door de Europe
se zeeën varen.

Oplossingen zijn niet alleen noodzakelijk, 
maar ook mogelijk. Technisch zijn er geen be
lemmeringen voor bijvoorbeeld het gebruik 
van zwavelarme brandstof. Niet alleen tech
nisch, maar ook financieel zijn er geen proble
men, concludeert het ENTEC-rapport. De 
kosten ervan zijn weliswaar iets hoger (10-15 
$ per ton), maar daar valt best een mouw aan 
te passen. Dat heeft Zweden laten zien. Daar 
kennen ze sinds 1998 een effectief financieel 
stimuleringssysteem. Schepen met zwavelar
me brandstof krijgen korting op havengelden 
(“fairway dues” heten die in Zweden) en sche
pen met hoogzwavelige brandstof moeten 
extra havengeld betalen. Binnen 2 jaar ge
bruikte meer dan 40 % van de schepen zwa
velarme brandstof. Voor katalysatoren kan 
eenzelfde systeem worden geïntroduceerd, 
om het stikstofprobleem aan te pakken. Stich
ting De Noordzee vraagt zich af waarom bij
voorbeeld de Rotterdamse haven dit nog niet 
doet.

Eindelijk, eindelijk. Er komen maatregelen 
voor het terugdringen van de luchtvervuiling 
door zeeschepen. De beleidsmakers komen 
in actie. Nu de sector nog. Wanneer kunnen 
we van de havens effectieve maatregelen ver
wachten om schepen te stimuleren met scho
ne brandstof te varen en katalysatoren aan 
boord te hebben? Stichting De Noordzee 
wacht met spanning af.

Irene Bloemink is projectleider Milieu bij Stich
ting De Noordzee (www.noordzee.nl)

http://www.noordzee.nl


Is de zeescheepvaart schoon genoeg?

Zeelucht en scheepvaart
Luchtverontreiniging door de scheepvaart krijgt zowel in Europees als in internationaal kader weer veel aandacht. In dit arti
kel komen enkele ontwikkelingen aan de orde die van grote invloed kunnen zijn op de zeescheepvaart en de olie- en bunker- 
industrie.

Achtergrond
Het antwoord op de in de titel van dit artikel 
gestelde vraag is niet langer eenduidig.
Veel vertegenwoordigers van de sector vin
den de zeescheepvaart schoon genoeg en 
wijzen dan op de vervoersprestaties van sche
pen, als regel door de emissies van C02 per 
tonkilometer te vergelijken met die van vracht
auto's.

Maar dat is slechts een deel van het plaatje. 
Niet alle vertegenwoordigers van de sector 
vinden de zeescheepvaart nog schoon ge
noeg. Ook de milieubeweging stelt met recht 
dat er voor de sector nog wel iets te doen is. 
Dan gaat het onder andere over het groter 
wordende gat tussen de verzurende emissies 
door de zeescheepvaart aan de ene kant en 
die van industrie, wegvervoer en binnenvaart 
aan de andere kant. Oe relatieve en absolute 
bijdrage van de verzurende emissies door de 
zeescheepvaart in West Europa is de laatste 
10 jaar flink gestegen. De oorzaak daarvan is 
tweeledig: de emissies zijn in absolute zin ge
stegen en de emissies te land zijn door allerlei 
maatregelen flink afgenomen.

Overigens is er ook op milieugebied voor de 
zeescheepvaart nog genoeg te doen. Dat 
vindt ook de Nederlandse overheid, getuige 
een gestage stroom nieuwe of aangescherp
te regelgeving over een breed scala van 
onderwerpen, zoals bijvoorbeeld aangroeiwe
rende verf, ballastwater, chemicaliën en dub
belwandige olietankers. Met enige goede wil 
komt zo het hele alfabet aan de beurt.

Is Nederland dan weer eens voor de muziek 
aan het uitlopen? Nee, Nederland is welis
waar meer dan eens (mede)initiatiefnemer ge
weest om internationale milieuproblemen aan 
te pakken, maar bevindt zich met vele andere
- niet alleen Europese landen - in een situatie 
waarbij het geconfronteerd wordt met een ge
stage stroom regels die hun oorsprong in 
Brussel en Londen vinden. Deze regels moe
ten op grond van aangegane internationale 
verplichtingen door Nederland bijna altijd wor
den opgenomen in nationale regelgeving1.

Het is ook niet zo dat de Nederlandse zee
scheepvaartsector haar verantwoordelijkheid 
niet neemt. Veel van deze milieuproblemen 
zijn van betrekkelijk recente datum en moeten 
nu eenmaal in een internationaal kader wor
den aangepakt opdat de maatregelen ook 
daadwerkelijk effect hebben.

In dit artikel gaat het echter over één onder
werp: luchtverontreiniging door zeescheep
vaart en de emissies van zwaveloxiden in het 
bijzonder. Voor de binnenvaart spelen vaak 
soortgelijke onderwerpen als bij de zee
scheepvaart, maar er is één belangrijke uit
zondering: S02 emissies van binnenschepen 
vallen qua omvang in het niet bij die van de 
zeevaart. In de binnenvaart treffen we percen
tages aan van 0,2% zwavel in de brandstof en 
dat wordt in de toekomst nog minder. In de 
zeevaart sprake is sprake van zwavelpercen- 
tages to t 4,5% met een gemiddelde waarde 
van even onder de 3%. Deze laatste cijfers 
gelden voor zware stookolie. Waar de zee
vaart lichtere brandstoffen en destillaten ge
bruikt zijn deze waarden lager, soms zelfs 
veel lager.

Met de S02 emissies van de zeeschepen zijn 
we dan bij de kern van de discussie, want het 
is juist deze vorm van luchtverontreiniging die 
maakt dat op een schoon imago wel iets is af 
te dingen2. Het onderwerp luchtverontreini
ging door de zeescheepvaart omvat overi
gens veel meer: ook de emissies van stik
stofoxiden (NO,,)3, de ozonlaag aantastende 
gassen, broeikasgassen, vluchtige organi
sche stoffen, deeltjes (PM 10) en de kwaliteit 
van de in schepen gebruikte brandstoffen ho
ren erbij.

Enkele cijfers over luchtveront
reiniging door de zeescheepvaart
Recente schattingen van het brandstofver
bruik in de internationale zeescheepvaart 
liggen tussen de 150 en 200 miljoen ton/jaar, 
met aandelen van 157 Mt voor residuale olie 
(stookolie) en 31 Mt voor destillaten4. Het 
oliegebruik van de scheepvaart is daarmee 
ca. 5 % van het wereidtotaal.

De emissiefactor voor zwaveldioxide is bij be
nadering (20 x zwavelgehalte in %) in gram
men per kilogram brandstof. Dus bij een zwa
velgehalte van 3% levert de verbranding van 1 
kg brandstof 60g S02 op. Dat levert bij een 
gemiddeld zwavelgehalte van 3% voor residu
ale olie en 1% voor destillaten een totale emis
sie door de internationale zeescheepvaart op 
van ca. 10 miljoen ton S02/jaar. De genoem
de percentages zijn overigens aannamen, 
waarbij het cijfer voor residuale olie is geba
seerd op cijfers van ABS, Det Norske Veritas 
en Lloyd’s die bij de commerciële bemonste
ring van bunkerleveranties aan zeeschepen 
worden verkregen. Deze bemonstering dekt 
ca. 30 % van het wereidtotaal en kan daar
mee redelijk representatief worden geacht.

De emissiefactor voor kooldioxide is bij bena
dering 3,1 kg C02 per kg brandstof. De emis
sies van C02 door de internationale scheep
vaart liggen daarmee op ca. 580 miljoen 
ton/jaar. Het percentage van het wereidtotaal 
is bij benadering gelijk aan dat van het ener
gieverbruik.
Ter vergelijking: naar schatting is de vraag 
naar bunkers rond de toekomstige SOx emis- 
sion control areas (SECA's) (Noordzee en Bal
tic) 39 miljoen ton/jaar. Niet alles hiervan zal 
aan de Europese norm moeten voldoen, om
dat ook gebunkerd wordt voor gebruik buiten 
de SECA's
Het aandeel van Rotterdam als bunkerhaven 
is de laatste jaren zo’n 8 -1 0  miljoen ton/jaar 
aan geleverde bunkers. De orde van grootte 
van inkomende en uitgaande minerale olie en 
olieprodukten in Rotterdam is 120 miljoen 
tori/jaar.

Recente ontwikkelingen
Waarom staat luchtverontreiniging door de 
zeescheepvaart zo sterk in de belangstelling? 
Die belangstelling is nooit weg is geweest, 
maar er zijn tenminste drie recente ontwikke
lingen die het vermelden waard zijn. In de eer
ste plaats is dat de mededeling van de Euro
pese Commissie over luchtverontreiniging, 
waaronder verzurende emissies, door de zee
scheepvaart. In de tweede plaats is er de



stroomversnelling die is waar te nemen als 
het gaat over de ratificatie van Annex VI van 
het Marpol-verdrag5 en ten slotte begint een 
aanpak van broeikasgassen nu ook in IMO 
voorzichtig gestalte te krijgen.

1. EU
De Europese commissie heeft in 2002 een 
tweetal oriënterende bijeenkomsten met be
langhebbenden belegd, voorafgaand aan de 
communicatie en het voorstel to t aanpassing 
van richtlijn 1999/326. Deze documenten 
zijn onlangs gepubliceerd en bevatten een 
voorstel voor een maximum zwavelgehalte 
van de brandstof van 1,5 % dat voor een be
langrijk deel van de Europese wateren gaat 
gelden en bovendien een maximum gehalte 
van 0,2 % wanneer het schip vaart op binnen
water of gemeerd ligt in een haven van de Eu
ropese Unie. Deze voorstellen zijn zeker niet 
onomstreden omdat de meningen over prakti
sche uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en hand
haafbaarheid sterk verdeeld zijn. Of brand
stoffen met deze zwavelpercentages 
daadwerkelijk en in alle Europese bunkerha- 
vens beschikbaar zullen zijn, moet worden af
gewacht. De procedure ter aanpassing van 
genoemde richtlijn gaat naar verwachting op 
korte termijn van start.

2. Internationale Maritieme Organisatie: 
Marpol Annex VI
In oktober 1997 is annex VI van het Marpol- 
verdrag voltooid. Het bevat een reeks voor
schriften over emissies naar de atmosfeer 
door de zeescheepvaart. De belangrijkste 
daarvan zijn de emissies van S0X, NOx , vluch
tige organische stoffen, de uitlaatgassen van 
vuilverbrandingsinstallaties aan boord (incine- 
rators) en stoffen die de ozonlaag aantasten. 
Annex VI voorziet in de mogelijkheid van SOx 
emission control areas (SECA's) waarbinnen 
strengere eisen gelden (max. 1,5% S in de 
brandstof). De Oostzee en de Noordzee zul
len na inwerkingtreding van Annex VI SECA’s 
zijn.Ook bevat Annex VI normen voor brand- 
stofkwaliteit. De emissies van broeikasgas
sen en deeltjes vallen buiten het bestek van 
Annex VI.

De stroomversnelling waarvan hierboven 
sprake is, betreft de vervulling van de voor
waarden voor inwerkingtreding van annex VI 
van het Marpol verdrag. Deze inwerkingtre
ding is altijd met veel pessimisme omgeven 
geweest. Annex VI treedt in werking 1 jaar na
dat ten minste 15 landen met gezamenlijk ten 
minste 50% van het wereldhandelstonnage 
door ratificatie hebben aangegeven aan deze 
Annex gebonden te willen zijn. Bij de tot
standkoming van Annex VI (daarover was al 
vanaf het einde van de jaren 80 onderhan
deld)7 is tevergeefs gepoogd om de drempel

voor inwerkingtreding te verlagen. Vele lan
den, waaronder Nederland, meenden name
lijk dat de grote vlaggenstaten hierop te veel 
invloed hadden. Liberia, Panama en nog enke
le andere grotere vlaggenstaten hadden ge
zamenlijk al bijna 50% van het wereldhan
delstonnage en daarmee een soort de facto 
vetorecht. Als zij niet meededen was ratifica
tie door een zeer groot aantal landen nodig 
om aan de vereiste 50% te komen en zou ir> 
werkintreding lang gaan duren, als het er al 
ooit van kwam. De landen die graag een lage
re drempel voor inwerkingtreding zagen, we
zen er onder andere op dat bij regels op het 
gebied van milieubescherming in toenemen
de mate de belangen van kuststaten zonder 
grote koopvaardijbelangen in het geding zijn. 
Een criterium dat zo zwaar leunt op de om
vang van de vlaggenstaten werd niet meer 
van deze tijd geacht. De grote vlaggenstaten 
brachten daar tegenin dat ook de bijdrage 
aan de kosten van de IMO volgens een ver
deelsleutel wordt vastgesteld die gekoppeld 
is aan de omvang van het handelstonnage. 
Het argument is blijkbaar: wie betaalt, bepaalt

Verrassend genoeg is de situatie van novem
ber 2002 dat een zestal landen heeft geratifi
ceerd, waaronder de Bahama's en Liberia en 
dat daarmee het percentage op 25% van het 
wereldhandelstonnage is gekomen. Omdat 
ook Panama en de meeste ElHanden hebben 
aangekondigd spoedig te zullen ratificeren8, 
valt te verwachten dat de voorwaarden in 
2004 vervuld kunnen zijn en dat internationale 
inwerkingtreding in 2005 een feit kan zijn. 
Dan is voor de S02 emissies een maximum 
zwavelgehalte van de brandstof 4,5% voorge
schreven. Deze norm is in feite een dode let
ter omdat de meeste stookolie minder dan 
4% zwavel bevat. Voor Europa belangrijker is 
dat de Oostzee en de Noordzee dan SECA's 
zullen zijn waar een maximum zwavelgehalte 
van 1,5% (overeenkomend met een uitstoot 
van ca. 6g/kWh) gaat gelden. Aan deze norm 
mag overigens ook door uitlaatgasreiniging 
("scrubbing’’) worden voldaan.

Naar verwachting zullen na de inwerkingtre
ding van Annex VI spoedig voorstellen worden 
ingediend om de normen voor NOx emissies 
aan te scherpen. Het maximum zwavelgehal
te (nu 4,5%) zou omlaag kunnen, bijvoorbeeld 
naar 4 of 3,5%. Voorts is niet uit te sluiten dat 
ook andere landen voorstellen voor SECA's bij 
de IMO in zullen dienen of dit in navolging van 
de EU zelfs unilateraal zullen doen.

IM O: broeikasgassen
De aanpak van broeikasgassen in IMO vloeit 
voort uit verplichtingen die onder de UNFCCC 
en in dit kader van het Kyoto protocol zijn aan

gegaan. In dit kader zijn geen doelstellingen 
opgenomen voor de emissies veroorzaakt 
door de internationale zeevaart en luchtvaart. 
Wel worden respectievelijk de IMO en ICAO 
aangesproken op maatregelen ter reductie 
van deze emissies.

Enkele jaren geleden is onder auspiciën van 
de IMO onderzoek gedaan naar de mogelijk
heden om broeikasgasemissies van de 
scheepvaart terug te dringen. Dat leverde een 
heel scala op van zowel vrijwillige als interna
tionaal bindende maatregelen. De gepresen
teerde ideeën zijn van uiteenlopend realiteits
gehalte.
In de eerste plaats zijn nog steeds efficiency
verbeteringen in de voortstuwing en de ener
gieopwekking mogelijk. Daarnaast zijn opera
tionele maatregelen ("slow steaming”) 
genoemd. Ten slotte is een hele reeks markt
gerichte maatregelen opgesomd, zoals gedif
ferentieerde haven- en vaarwegtarieven - al 
dan niet in combinatie met een milieunndex of 
vrijwillig gebruik van laagzwavelige brand
stof -, emissiehandel, accijns op brandstof en 
de brandstofprijs zelf. Voor de luchtvaart is 
nog onlangs een emissieheffing als mogelijke 
maatregel genoemd. Iets dergelijks zou ook 
bij de scheepvaart wellicht denkbaar zijn. Bij 
dit alles kan natuurlijk de vraag gesteld wor
den welke vervuiler moet betalen. Is dit de 
scheepvaart die de brandstof verstookt of de 
olie- en bunkerindustrie die de olie levert? In 
het laatste geval zullen toch de kosten door
berekend worden, maar dan heeft de scheep
vaart misschien toch een betere en constan
tere kwaliteit brandstof.

Bij alle discussies rond broeikasgassen hoort 
ook het vraagstuk van de toerekening van de 
internationale emissies van luchtvaart en 
scheepvaart. Tot op heden vallen deze emis
sies buiten de nationale emissiedoelstellin- 
gen. Vanuit UNFCCC is aandrongen op maat
regelen door ICAO en IMO. Een complicatie 
daarbij is dat het Kyotoprotocol een grote 
groep landen uitzondert van de plicht tot 
emissiereductie en dat de VS zich niet aan Ky
oto gebonden achten. De vraag of, en zo ja, 
hoe de genoemde emissies moeten worden 
toegerekend, is tot nu toe niet beantwoord. 
Ter illustratie: zouden de in Rotterdam en 
Schiphol ingenomen hoeveelheden brandstof 
aan Nederland worden toegerekend, dan heb
ben we er een fors probleem bij om onze re
ductiedoelstelling te kunnen halen en onder 
ons emissieplafond te kunnen blijven.

Conclusie:
Binnen enkel jaren zullen de verzurende emis
sies van de zeescheepvaart vooral in NW-Eu- 
ropa fors moeten verminderen onder invloed



van nieuwe Europese en internationale regels. 
Voor die tijd moet er nog wel het één en ander 
gebeuren. Zowel aan de aanbodzijde (olie- en 
bunkerindustrie), als de vraagzijde zal men 
daarop in moeten spelen. Voor de olie en bun
kerindustrie gaat het erom of aan de vraag 
naar laagzwavelige brandstof voldaan zal kun
nen worden en voor de scheepvaart is het 
zaak tijdig een aantal technische aanpassin
gen aan de brandstof- en smeeroliehuishou- 
ding te doen.
Voor uitspraken over concrete maatregelen 
op het gebied van C02 emissies van de 
scheepvaart is het nog te vroeg. Het is tot op 
heden niet erg duidelijk wat de lopende dis
cussie in de IMO op gaat leveren.

Lex Burgel is coördinerend beleidsmedewer
ker bij het Directoraat Generaal Goederenver
voer en in die hoedanigheid onder andere lei
der van de Nederlandse delegatie naar de 
vergaderingen van het Marine Environment 
Protection Committee (MEPC) van de Interna
tionale Maritieme Organisatie (IMO)

noten:
1. Bijvoorbeeld in de Wet voorkoming veront

reiniging door schepen (WWS) met de bij
behorende besluiten.

2. Dat komt omdat in de brandstof gebruikt in 
de zeevaart in vergelijking tot het wegver
voer (0,035% op basis van richtlijn 98/70 
en in de praktijk al vaak onder de 0,005%) 
zeer hoge zwavelpercentages {gemiddeld 
3, maar percentages van boven de 4 ko
men nog af en toe voor). De recente ramp 
met de olietanker Prestige doet uiteraard 
veel afbreuk aan pogingen om de scheep
vaart een schoon imago te geven.

3. De index x die veel gebruikt wordt, geeft 
aan dat van verschillende oxiden sprake 
kan zijn, bijvoorbeeld NO en N20 5. Ook bij 
zwaveloxiden wordt van de aanduiding SOx 
gebruikt. Het gaat in dat geval om S02 en
so3.

4. Bron: Robin Meech (UK)
5. Het belangrijkste internationale verdrag ter 

voorkoming van vervuiling van zee, atmo

sfeer en land door zeescheepvaart kent 6 
bijlagen, de Annexen I (olie), II (chemicaliën 
in bulk), III (verpakte milieuschadelijke stof
fen), IV (sanitair afval), V (huisvuil) en VI 
(luchtverontreiniging).

6. Deze richtlijn bevat thans onder meer nor
men voor gasolie in de zeevaart, maar 
geen normen voor zware olie. De genoem
de mededeling en de voorstellen tot aan
passing van deze richtlijn zijn te vinden op: 
http:/Avww.europa.eu.int/comm/environ- 
ment/air/transport

7. De Noordzeelanden hebben bij de derde 
Noordzeeministersconferentie (Den Haag 
1990) gezamenlijk afgesproken om in IMO 
maatregelen te nemen. Voordien had Noor
wegen al aandacht gevraagd voor luchtver
ontreiniging door zeeschepen, waarbij het 
toen vooral om NOx ging.

8. Ratificatie door Nederland is in voorberei
ding.
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Opleveringen Door Jan Velt man

Binnenvaarttanker “V lissingen”
D am en K ust en Binnenvaart bouw t m egatanker voor V T

Het grootste binnenvaarttankschip van de wereld, de “Vlissingen" (bouwnummer 9347) ,  is op 4 november 2002 vanuit de 
Oekraïne in Nederland gearriveerd. Het schip is daar in 8 maanden gebouwd op de werf van Damen Shipyards Okean in Ni- 
kolaev en zal in Nederland worden afgebouwd bij Damen Shipyards/Bodewes in Millingen. Het schip meet 134,90 bij 21,50 
meter en heeft een diepgang van 4,10 meter; de transport capaciteit is 10150 m3. Het zal worden ingezet voor het bunkeren 
van zware olie van zeeschepen.

VUS»lNOl

Aankomst in Nederland

Het schip is gebouwd voor de Verenigde 
Tankrederij B.V te Rotterdam. Onder leiding 
van de algemeen directeur, de heer Johan 
Groenewold, heeft dit bedrijf de laatste twee 
jaar een forse opleving meegemaakt.. Wat is 
nu de reden om zo’n groot schip te bouwen? 
De heer Groenewold: “Zeker niet alleen de 
wens om het grootste binnenvaartschip te 
bouwen. Bij de zeevaart is er behoefte aan 
snelle bunkertijden en steeds grotere hoeveel
heden brandstof. Dit bleek al uit een onder
zoek in 1998, waarin werd geconstateerd dat 
het aantal bunkers boven de 4000 ton zou
den toenemen. Op dit moment komen bun
kers van 8000 ton regelmatig voor. Ons nieu
we schip komt hieraan uitstekend tegemoet." 
Het schip zal voornamelijk ingezet worden in 
het havengebied van Rotterdam, maar regel
matig ook in Vlissingen en Antwerpen ver
schijnen. Ook Amsterdam kan binnendoor via

de Waal en het Amsterdam - Rijnkanaal wor
den bereikt.
De heer Groenewold is wel trots op zijn nieu
we schip en noemt nog enkele features':
“De huidige regel is dat brandstoftanks niet 
groter mogen zijn dan 380 m3. De “Vlissin- 
gen”heeft echter 14 tanks van elk 760 m3. 
Hierdoor wordt een hoop leidingwerk be
spaard. De tanker is dubbelwandig. Normaal 
hierbij is een ruimte tussen de wanden van 
100 cm gebruikelijk, in bijzondere gevallen is 
80 cm toegestaan. Ter compensatie voor de 
grotere tanks is hier een ruimte van 120 cm 
tussen binnen- en buitenwand toegepast. Dit 
is door de Inspectie geaccepteerd. Bij het ont
werp zijn de uitkomsten van de botsproeven 
bij Moerdijk van TNO/TUOelft gebruikt. Hierbij 
bleek dat een kleine toename van deze ruimte 
een relatief grote toename van de veiligheid 
to t gevolg had.

Een tweede bijzonderheid is dat voor het 
eerst op een binnenvaartschip magnetische 
koppelingen zijn toegepast voor de aandrij
ving van de ladingpompen in de pompkamer.

Een volgende bijzonderheid is dat het schip 
wordt gemanoeuvreerd met een DP (Dynamic 
Positioning)-systeem. Dit vergroot het bedie
ningsgemak van dit grote schip. Ook het la
den en afgeven van brandstof wordt geheel 
centraal vanuit de stuurhut geregeld".

Na aankomst in Nederland werden op de werf 
Rotterdam United de twee Veth Jet boeg
schroeven geplaatst met bijbehorende Cater
pillar 3412 motoren. Bi] de werf Bodewes 
Binnenvaart B.V. in Millingen aan de Rijn wordt 
het schip afgebouwd, waarbij de drie hoofd
motoren (Caterpillar type 3512 B Dl -TA), een 
hekschroefinstallatie en drie generatoren wor



den geplaatst. De oplevering is gepland voor 
maart 2003.

H o o fd a fm e t in g e n
Lengte o.a 134,90 m
Lengte w.l. 134,50 m
Breedte op spant 21,50 m
Holte hoofddek 6,15m
Diepgang max. 4,40 m
Kruiplijn bij lege diepgang 8,80 m
Tank capaciteit (100%) ca. 10.150 m3
Lading Deadweight
bij diepgang 4,1 m) ca. 8.000 ton

!

De “Wiss/ngen” in dok tijdens de afbouw

Het schip is ontworpen op de afmetingen van 
de Volkeraksluizen en de bruggen over het 
Schelde-Rijnkanaal. Het schip is gebouwd vol
gens de voorschriften en onder toezicht van 
Lloyd’s Register en heeft als klassenotatie: 
[Maltezer kruisJAl, IWW, Oiltanker type N c lo  
sed, p.v.25kPa, LMC. Voor de Nederlandse 
Scheepvaartinspectie: ADNR, Type N geslo
ten.
Door de dubbelwandigheid wordt een grote 
langsscheepse sterkte bereikt, waardoor een 
grote lengte mogelijk is.

Indeling
De indeling van het schip is:
•  Voorpiek.
•  Voorste machinekamer.
•  Kofferdam.
•  14 ladingtanks.
•  Pompkamer.
•  Achterste machinekamer.
•  Stuurmachinekamer.

Het schip is dubbelwandig uitgevoerd over de 
gehele lengte van de ladingtanks. Hierdoor 
wordt de lading in de zij ingesloten door droge 
tanks met een breedte van 1,20 m, aan de 
voorkant door een kofferdam en achter door 
de pompkamer. De dubbele bodem onder de 
ladingtanks bestaat ook uit droge tanks.

De ladingtanks zijn bedoeld voor zware olie 
met een vlampunt van meer dan 61°C en ten 
hoogste 100°C. De tankverwarming is urtge- 
legd voor een buitenwatertemperatuur van mi
nimum 0°C en een minimum buitenluchttem
peratuur van -15°C. De maximum 
temperatuur van de lading is 80°C.
Er zijn tien ladingtanks van 758 m3, twee van 
699 m3 en twee van 587 m3.

De andere tanks in het schip zijn de volgende: 
Brandstof (Dieselolie)
Voorschip 80 m3
Achterschip 177 m3
Smeerolie
Voorschip 5 m3
Achterschip 4,7 m3
Hydrauliek olie 3,2 m3
Drinkwater 47 m3
Zwart water 8,4 m3
Vuile olie 8,4 m3

Er bevinden zich twee dieselbrandstoftanks in 
de voorste machinekamer aan SB en BB en 
twee aan SB en BB in de achterste machine
kamer.
Voor de smeerolie bevindt zich een tank in de 
voormachmekamer en een in de achtermachi- 
nekamer. De tank voor hydraulische olie, de 
drinkwatertank en de zwart watertank bevin
den zich in de achterste machinekamer en de 
twee vuile olietanks zijn weer verdeeld over 
de beide MK's.

Er is accommodatie voor zes personen, leder 
bemanningslid beschikt over een eigen hut. 
Voor de gehele bemanning zijn er twee sani
taire ruimtes beschikbaar. Verder is er een 
woonkamer, een eetkeuken/dagverbiijf en 
een garderobe met toilet aanwezig. Dit hele

woongedeefte bevindt zich boven de achter- 
machinekamer, maar is flexibel opgesteld en 
geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen. 
Voor het woongedeelte bevindt zich de vast 
opgestelde fundatie voor de in hoogte verstel
bare stuurhut. De rondom aangebrachte ra
men van de stuurhut zijn voorzien van dubbele 
beglazing met aan de voorzijde ruitenwissers. 
In de stuurhut is een hoofdconsole opgesteld 
voor de besturing van het schip en een ladmg- 
console voor tankniveauaanwijzers en tempe
ratuurcontrole, overvulbeveiliging en tankaf- 
sluiterbediening. Bovendien is er een ruime 
zithoek aanwezig en een keukenblok.
De gehele accommodatie is voorzien van koe
ling en verwarming door middel van elektri
sche radiatoren. Een overdruksysteem is aan
wezig in de accommodatie door middel van 
geforceerde ventilatie om deze vrij te houden 
van brandbare gassen en olieluchtjes.

Ladinginstallatie
in de pompkamer tussen de achterste lading
tanks en de achtermachinekamer zijn de bei
de ladingpompen opgesteld. Deze worden 
aangedreven vanaf de voorzijde van de twee 
buitenste hoofdmotoren via een in te schake
len koppelas en een Burgmann magnetische 
koppeling. Het schot tussen de machineka
mer en de pompkamer is niet doorboord voor 
een doorgaande as met afdichting. Dit garan
deert een absolute lekvrije en gasdichte door
voering.
De twee ladingpompen (type schroefpomp) 
zijn van het fabrikaat Bornemann met een op
brengst van elk 1000 m3/uur.De opbrengst is 
vanaf de ladingconsole in de stuurhut en vanaf 
dek te regelen door het toerental van de aan- 
drijfmotoren te variëren.
De 12" laadleiding heeft naar elke van de 14

Doorsnede van magnetische koppeling



Het achterschip van de "VWssingen" met de zes roeren

tanks een 10” aftakking. De 14" losleiding is 
aangesloten op een 20" ringleiding onder in 
de tanks met naar elke tank een 10” aftak
king.

Voor het laden zijn op het voor- en achter
schip, zowel aan SB als aan BB aansluiting 
aanwezig. Op het voor-, midden- en achter
schip zowel aan S8 als aan BB zijn bunkeraan- 
sluitingen aanwezig, alsmede een voor de los
giek van 34 m.

Alle afsluiters in het laad- en lossysteem zijn 
vtinderkleppen (van het fabrikaat Ebro) en zijn 
hydraulisch bedienbaar en regelbaar vanaf de 
ladingconsole in het stuurhuis.

De tankverwarming is van het fabrikaat Aal- 
borg en gebruikt het medium thermische olie. 
De twee ketels van het type TFOOl 2 hebben 
ieder een capaciteit van 1163 kW. De uitgaan
de temperatuur van de olie is 190°C en de in
gaande temperatuur 140°C. De verwarmings
elementen bestaan uit pijpelementen onderin 
de ladingtanks met een capaciteit van 0,03 
m2/m 3 tankinhoud. Het systeem maakt ge
bruik van een expansietank met een stikstof 
druksysteem. Het brandstofverbruik is 116 
kg/uur per ketel.

Het peilen van de tankinhoud gebeurt met een 
radar niveaumeting met uitlezing op de lading
console en ter plaatse bij de tank. Er zijn een 
hoogpeil vooralarm en een hoog niveau alarm 
aangebracht. De dampretourleiding is voor
zien 3 stuks P/V ontluchters met een doorlaat 
van 6".
De tanks zijn voorzien van een nazuigleiding 
(strippingsysteem). De ladingtanks kunnen 
met een externe installatie worden gereinigd 
en geventileerd. Ballasten van de ladingtanks 
met buitenboordswater is niet mogelijk.

Voortstuwing
Het schip heeft drie vaste schroeven; één 
rechtsdraaiend aan SB en twee links draaiend

(midden en BB) Deze worden via drie schroe
fassen en drie ZFW 7000 keerkoppelingen 
aangedreven door drie Caterpillar 3512 B Dl- 
TA Electronic dieselmotoren van 1119 kW bij 
1600 opm. Dit type dieselmotor werkt met 
het z.g. ‘common rail system' dat het mogelijk 
maakt de inspuiting geheel elektronisch te re
gelen wat een optimale verbranding garan
deert. Hierdoor wordt het rendement ver
hoogd en de uitstoot van schadelijke stoffen 
aanzienlijk verminderd.
De vaste schroeven hebben een diameter van 
1600 mm en zijn van het fabrikaat AMW. Zij 
draaien in een straalbuis type Optima van Van 
der Giessen. De schroefas midden is oliege- 
smeerd en de beide buitenschroefassen zijn 
water/oliegesmeerd. De afdichtingen zijn van 
IHC en voldoen aan de SAB-eisen.
Het schip is tevens voorzien van 2 vier-ka- 
naals boegschroeven en een twee-kanaals 
hekschroef; alte van het type Veth-Jet 1300 
en aangedreven door drie Caterpillar 3412 
dieselmotoren van 480 kW bij 1800 opm.

In de stuurmachinekamer is een mecha- 
nisch/elektrisch/hydraulische stuurmachine 
opgesteld van het fabrikaat Van der Velden. 
Het schip is voorzien van zes deelbare roeren 
die onderling verbonden zijn door een koppel
stang (fabrikaat Damen).

De Vlissingen is van zodanige omvang dat het 
varen en manoeuvreren veel inzicht en erva
ring vereist. Teneinde deze taak te vergemak
kelijken wordt het schip uitgerust met een Dy- 
namic Positioning-systeem. De twee 
kopschroeven, de hekschroef, de roeren als
mede de hoofdschroeven kunnen op simpele 
wijze middels een joystick worden bediend. 
Het systeem zal mede worden gebruikt bij het 
voor de kant komen en op positie blijven lig
gen voor een sluis of brug.

Doordat het systeem zeer nauwkeurige refe
rentie verkrijgt via satellietplaatsbepaling, 
dieptemeter en beladingsmeter, is het in staat 
betrouwbaar te reageren op de ingegeven 
commando's.
Het joystick systeem voldoet aan de Lloyds 
AM notatie en wordt in samenwerking met de 
Rotterdamse firma Alphatron Marine gefabri
ceerd door de Canadese firma Autonav.

Energieopwekking
De benodigde elektrische energie wordt op
gewekt door twee dieselgeneratorsets (Cater
pillar 3306 DHA/SR4.181 kVA/50 Hz) in de 
achtermachinekamer. Daarnaast is een ha- 
ven/nooddiesel opgesteld in de voormachine- 
kamer (Olympian GEP 4 4 ,4 0  kVA).

Het scheepsnet is als volgt opgezet: kracht
stroom 400 V/50 Hz; verlichting 230 V/50 
Hz; Noodverlichting 230 V/50 Hz; Walaanslui
ting 230 V/400 V, 60 A, 50 m kabel.

Verdere technische uitrusting
Op diverse plaatsen in het schip zijn de vol
gende installaties opgesteld:
•  Een werkluchtcompressor met een capa
citeit van 78 liter/s vrije lucht; deze wordt te
vens gebruikt om lading te homogeniseren 
(Atlas Copco).
•  Een brandblus/algemene dienstpomp 
(booster pompset) in het achterschip (fabri
kaat ZW Pompen),
• Een bilge/dekwaspomp in het achterschip 
(ZW Pompen).
•  Een brandblus/algemene dienstpomp 
(booster pompset) in het voorschip (ZW Pom
pen).
•  Een vast aangebrachte dompelpomp in de 
voorpiek (ZW Pompen).
•  Twee draagbare ejectoren voor de droge 
tanks rondom de ladingtanks (Fabrikaat Elle- 
hamer).

Plaatje van hoofdmotor



•  Een ejector lenspomp in de pompkamer (Fa
brikaat Ellehamer).
•  Een drinkwater hydrofoor met fitter en UV- 
unit. (ZW Pompen).
•  Een C02-brandblussyteem voor de voor- en 
achtermachinekamer en de pompkamer (fa
brikaat Tyco).
•  Een buitenboords antkorrosiesysteem met 
opgedrukte stroom (Corrosion & Water con- 
trol).

D e k u i t r u s t in g
Aan dek zijn de vofgende installaties aanwe
zig:
•  Een hydraulisch aangedreven, dubbele 
boegankerlier (fabrikaat Ridderinkhof) met elk 
een nestenschijf voor de ankerketting en een 
verhaaltrommel met tussenflens voor berging 
van 100 m polypropeen diam. 44mm
•  Twee boegankers van 1845 kg Pool TW 
van de firma Wortelboer.
•  Een hydraulisch aangedreven, enkele he- 
kankerlier met trommel conform voorschip.
•  Een hekanker van 1845 kg Pool TW van

Wortelboer.
•  Vier hydraulische verhaalkoppen van 5 ton, 
type kaapstander, midscheeps geplaatst, (fa
brikaat Ridderinkhof).
•  Een hydraulisch hefbaar stuurhuis (EBR).
•  Een hydraulisch verstelbare rivierradarmast 
(EBR).
•  Een hydraulisch verstelbare navigatiemast 
op voordek (EBR).
•  Twaalf draadbakken.
•  Een werkbootdavit SWL 500 kg, lengte 3,4 
m, voorzien van elektrische lie r..
•  Een bijboot met buitenboordmotor 6 pk.

Navigatieuitrusting
•  Twee kleuren rivierradars (TFT vlakscherm) 
met een elektronische overlay kaartsysteem.
•  Automatische (digitale) piloot.
•  Multifunctioneel echolood met transducer in 
voor- en achterschip.
•  Bochtaanwijzer.
•  Roerstandaanwijzer.
•  Eenmansvaartbediening.
•  3» Marifoon.

•  Gyrokompas.
•  Windmeetsysteem.
•  Intercom.
•  Telefoonsysteem met deurintercom en 
draadbos toestel.
•  SAT antennesysteem.
•  Vier camerasystemen met o.a. pan- en tilt- 
eenheid.

D e toekomst
Nadat in het afgelopen jaar twee schepen zijn 
gesloopt en een naar Duitsland verkocht, is 
nu met de "Vlissingen” de 'upgrading' van de 
vloot goed op gang gekomen. In Sint Peters- 
burg is een binnenvaartbunkerschip van 4000 
ton in aanbouw en bij De Hoop in Schiedam 
een speciaal smeerolietankschip van 650 m3. 
De heer Groenewold wilde alleen kwijt dat de 
namen van de schepen met een 'V ' beginnen. 
Dan zijn er nog plannen om twee bestaande 
schepen te vergroten van elk 1200 ton naar 
5000 ton.

teTMBBunt - ftTomndattr  Aft

Main particulars
Length o .a . m ax. 134.900
Breadth m id. 21.900
Dopth rrtd. 8.190
D ra ft -  scantling  (undere id* keel) 4.400
D ra ft -  m ax. (unde rb id* keef) 4.400
Capacity o f ca rgo  tanka: ±  10190.000
CLASSIFICATION 
U o jd i  8 > g |« t« r a t S l i ip p i i i f

'Tanker type« N -d o M J*
-  n o x p r e s s u r «  r e l i e f  vc
-  specific n ig h t  cargo LOO

D eadw e ight-ca rgo  a t  4.100 d ra ft (u s .k .)  ± SOOO
Deadweight—all a t  4.100 m  d ra ft (u .e .k .) *  B240
Deadweight - c a rg o  a t  4.400 d ra ft (u .a .k .) ± 9070
Doodwelqht —o» a t 4.400 m  d ra ft (u .e .k .; ± 9300

General Particulars
Uoln Engineer 
Gear box:

Bowthrueter«:
Tr

3 *  119 kW. Ca terp illar 3512 O I-TA. 1600 r ^ m .
ZF—7000,  Z F -M artne  (Maeeon), 4.50C:1 3 a 1600 mm2 K 161 kVA. 230/400 V. SO Hz. CoterpHlar 3306 »T A /S R4 1 x 40 kV*. 230/400 V, 50 Hz. Olympian C€P44 2 x 4 channel, \ U - J e t h  4K -1300
1 « 2 channel, V e th -J e t 2K -13002 K 1645 lm. r o o i TW. Wortelboer 1 K 1645 kg, Pool TW. Wortelboer
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Opleveringen Fré Drenth

Caballo de Troya
In April 2002, De Hoop received a new order for the construction of an offshore support vessel, newbuilding 400, Caballo de 
Troya for Otto Candies Mexican Investments. The vessel was delivered 1st of September 2002 and has been built in a record 
time of 15 weeks, including the design and engineering.

Design
The Caballo de Troya has been designed for 
hose handling operations in offshore fields in 
the Gulf of Mexico. She is equipped with an A- 
frame of 25 ton and a towing winch of 60 ton.

The hull design of fore and aftship is identical 
to the supply vessels under construction at 
De Hoop's Houma yard. In order to reach the 
required delivery date, the critical compo
nents were taken from the first supplier to be 
delivered in Houma.

The main particulars of the vessel are:
Length over all 56.47 m.
Length between p.p. 51.70 m.
Beam 12.80 m.
Depth moulded 5.50 m.
Design draught 3.50 m.
Scantling draught 4.65 m.
Deadweight, max. 1 ,5001.
Gross Tonnage (estimate) 1,211 .
Cargo deck area 320 m2.
Speed at 3.5 m draught 12 kn.

Capacities:
Fuel Oil 625 m3.
Fresh water 50 m3.
Ballast water 625 m3.
Sewage water 25 m3.

General layout
The layout is as for a typical supply vessel, 
with machinery and accommodation forward 
and a large open aft deck. The accommoda
tion has been increased to 32 berths for off
shore personnel.

The mud- and cementtanks in the midship 
have been removed and replaced with a car
go hold and moonpool for air-diving opera
tions. Forward on the tanktop is an auxiliary 
engine room with the main switchboard. Aft of 
the switchboard room is the main diesel gene
rator room. Aft of the ‘hold’ is the aft thruster 
room with the two azimuthing thrusters and 
the frequency converters for these.
On the main deck, PS aft, a telescopic crane 
is installed for handling of hoses on deck.

Forward, in the forecastle and on top of the 
forecastle is an accommodation for a total of 
32 persons, in one, two and four man cabins.

Power plant and electrical distri
bution
The diesel electric power plant consists of 
three diesel generators in one engine room 
and a 100 kW harbour/emergency generator 
in a separate space on the main deck level. 
The three Caterpillar engines are of the type 
3508, each developing 968 kW.

Main distribution voltage is 480 V, 60 Hz. Se
condary voltage is 110 V in all cabins. The 
distribution system is divided in two halves, 
with the auxiliary systems following suite. This 
means that no single failure, excluding fire, ex
plosion or flooding, will cause the vessel to 
loose position.

Droste B.V. was the main electrical contractor 
responsible for the engineering, installation 
and commissioning of the electrical distribu
tion, control and monitoring system.

View on aft deck.
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Alstom has provided the thruster motors and 
the frequency drives for the aft azimuthing 
thrusters. The drives are of 12-pulse type, 
with pseudo-24 pulse when two azimuthing 
thrusters are in operation simultaneously. The 
12-pulse drives together with the transfor
mers and generators have been tuned to limit 
the THD (total harmonic distortion).

Dynamic Positioning System and 
station keeping capability
The vessel is fitted with a simplex DP system, 
delivered by Alstom in the UK and prepared 
for later upgrade to DP class 2. The DP 
system is using two reference systems, two 
DGPS via separate receivers and correction 
signals.

When all systems are working the vessel can 
keep its position, regardless of heading, up to 
a significant wave height of 2.5 meters, a 
windspeed of about 10 m/second and a cur
rent of 1.5 knots, all acting on the beam.

During trials a maximum transverse speed of 
2.1 knots was measured. The maximum 
transverse speed (in DP mode) is favoured by 
us as a parameter to compare the DP capabi
lity of various vessels (monohulls). It is easy 
to measure and is a practical figure compa
red to the theoretical determined ERN, or 
PCR figures.
Similar to the system installed on previous 
vessels, the DP system is controlling the ves
sel in all modes of operation. In case of insuffi
cient power it will automatically reduce the po
wer output to the thrusters. Emergency 
steering can be performed from the aft 
thrustersroom (steering and rpm control). 
Generators can be remotely started/stopped 
from the bridge.

Thrusters
The aft thrusters, 900 kW each, are from 
Aquamaster and are of fixed pitch type with 
controllable speed.
The forward tunnel thrusters are from KaMe-

Wa (400 kW) and Jastram (250 kW) with con
stant speed and controllable pitch. The latter 
thruster is not connected and has been fitted 
only for a possible later upgrading to DP class 
2.
This combination has been selected as the 
best compromise between cost, space availa
ble onboard, fuel consumption and manoeuv
rability.

Building
Building of such a complex vessel in such a 
short period (including Holiday period) is only 
possible with the help of all people involved. 
Lloyd's Register has proven of great assistan
ce by shortening the approval procedure for 
most of the drawings to 1 week. The vessel 
left Rotterdam with all (Mexican) statutory and 
class certificates in place.
The Class notation is: LR *  100 A1 Offshore 
Supply Vessel *LMC.
A lot of people have sacrificed their holidays 
for this Horse from Troya. Thanks!



Expertise g j j j  Peter van der Spoel

Blaarvorm ing verfsysteem  
ballasttanks
Het inspectiebureau COT werd door een rederij gevraagd een onafhankelijk oordeel te geven over de verftechnische conditie 
van waterfoallasttanks. De rederij was al op de hoogte van de aanwezige blaarvorming van het verfsysteem in de ballasttanks. 
Hierop werd informatie gevraagd bij een applicatiebedrijf en een verfleverancier. Deze bedrijven hebben echter duidelijk be
lang bij de te leveren arbeid en het product en zullen vrij snel geneigd zijn om aan te bevelen de tanks te conserveren. Behal
ve dat was er bij de rederij ook een probleem omdat het schip, logistiek gezien, moeilijk ingepland kon worden om tijdens de 
vaart de waterballasttanks te laten behandelen.

Het betreffende schip is een middenklasser 
16 jaar oud kraanschip, met een overall leng
te van zo'n 185 meter en 36 meter breed. Dit 
kraanschip wordt hoofdzakelijk ingezet bij 
offshore projecten.
De inspectie in de waterballasttanks werd in
gepland tijdens een driedaagse binnenligperi- 
ode te Malta. Hiervoor waren uitgenodigd de 
aannemer, een specialistisch bedrijf inzake 
voorbehandelingtechnieken, de verfleveran
cier en COT. Deze combinatie is niet gebrui
kelijk, maar als deze dagen niet benut zouden 
worden was de eerstvolgende inspectiemo- 
gelijkheid pas 5 maanden later.

Ter plaatse bleek dat het 16 jaar oude epoxy
hars verfsysteem veel blaarvorming vertoon
de. De intensiteit en omvang van de blaarvor
ming varieerden per tank. Structurele

blaarvorming werd vastgesteld op de bodem 
en de eerste ca. 1 meter. In enkele tanks liep 
de blaarvorming op tot ca. 7 meter hoogte op 
de wand en constructie.

Na verwijdering van een blaar bleek de onder
grond niet te zijn gecorrodeerd of anderszins

te zijn aangetast. De ondergrond was zelfs 
metaalblank, wat vergeleken kan worden met 
Sa2 l/ 2, overeenkomstig ISO 8501:1, ge
straald staal. Corrosie werd er uiteraard ook 
geconstateerd, maar de omvang alsmede de 
ernst van de corrosie was minimaal te noe
men. In geen enkele geïnspecteerde tank (14



tanks beoordeeld van de 30) werden roest- 
plakken en pitting of anders gezegd, intering, 
geconstateerd. Corrosietechnisch gezien 
was er dus geen probleem. De kwaliteit van 
het verfsysteem zonder blaren bleek v.w.b. 
hechting, overeen te komen met een hech- 
tingswaarde klasse 4A tot 5A, conform ASTM 
3359 x-cut methode.

Elke geïnspecteerde tank werd bemonsterd 
en in het COT laboratorium nader onderzocht. 
Van het meegenomen verfsysteem werd een 
dwarsdoorsnede gemaakt voor microsco
pisch onderzoek, waaruit de laagopbouw en 
de laagdikte bepaald kon worden. Hieruit 
bleek dat het verfsysteem niet bestond uit de 
voorgeschreven 2 lagen epoxyhars, maar uit 
een 3 lagen verfsysteem. Kennelijk is de 
shopprimer niet meegerekend. Het verf
systeem werd microscopisch gefotografeerd 
(zie microscoop foto) en hieruit bleek de eer
ste laag, shopprimer: oranje-achtig, de pri- 
merlaag zwart en de toplaag rood/bruin te 
zijn.
Bij een van de tanks werd geen zwarte primer 
laag vastgesteld, maar een dikke, conform 
verflaagdikte specificatie, rood/bruine laag. 
De reden voor het ontbreken van de primer- 
laag kan zijn dat de verf op was, bewust niet
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aangebracht is, in opdracht niet aangebracht 
is etc. etc. De exacte reden is bij het COT niet 
bekend. Wel is vastgesteld dat de blaarvor- 
ming van deze bewuste tank omvangnjker 
was dan bij de tanks met de zwarte epoxy- 
hars-primer. Met behulp van een optische 
FT-IR analyse blijkt dat het aangebrachte verf
systeem op de shopprimer een koolteer- 
epoxy te bestaan. Tegenwoordig mag, in ver
band met de schadelijkheid van de polycycli
sche aromatisch koolwaterstoffen (kortweg 
PAK'S), geen PAK’s houdende koolteer-epoxy 
meer verwerkt worden.

Advies verdere behandeling 
blaarvorming
Op basis van de bevindingen en technische 
overwegingen, was COT van mening dat van 
het corrosiewerende verfsysteem van de wa- 
terballasttanks geen lange duurzaamheid 
meer verwacht mag worden. Zolang echter 
de blaren intact blijven in contact met een ba
sische vloeistof, zal er niet direct corrosie- 
schade optreden.
Het eerste advies luidt dan ook: de tanks 
nooit drogen. Wel is het voorspelbaar dat de 
blaren op een gegeven moment open gaan 
barsten, waarbij dan het blanke metaal in aan
raking komt met zeewater. Corrosie is dan 
een logisch gevolg. Daarom adviseerde COT 
dan ook de tanks jaarlijks te monitoren en pas 
een totale verfspecificatie op te stellen als de

blaren daadwerkelijk open barsten. Indien dit 
criterium wordt aangehouden zal zware cor
rosie of intenng worden voorkomen. 
Ondertussen kan worden gezocht naar een 
goedkope voorbehandelingsmethode in com
binatie met een verfsysteem en het testen 
daarvan in proefvlakken. Op basis van de re
sultaten kan dan een volledige conservenngs- 
specificatie worden opgesteld. Hierbij kan 
dan de prijs - kwaliteitsverhouding worden 
meegenomen.

Conclusie inventarisatie en labo
ratoriumonderzoek
Naar aanleiding van het onderzoek kan 
samenvattend worden gesteld dat de aange
troffen blaarvorming onder de gegeven om  
standigheden geen aanleiding geeft tot direct 
herstel van het verfsysteem in de waterbal- 
lasttanks.

Mogelijke oorzaken blaarvor
ming in waterballasttanks:
Blaarvorming van coatinglagen die in water 
zijn ondergedompeld, kan worden toege
schreven aan een van de volgende factoren:
a. Verfsysteem
b. Voorbehandeling
c. Kwaliteit coatings
d. Applicatie
e. Applicatie omstandigheden
f. Oplosmiddel retentie
g. Temperatuurgradiënt
h. Drukverschillen
i. Chloriden

a. Verfsysteem
Het toe passen coatingsysteem (of beter con- 
serveringssysteem = voorbehandeling en co
atingsysteem) moet ten allen tijdens afge
stemd worden op het object en de
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omstandigheden waaraan het systeem wordt 
blootgesteld. Indien een coating(s) met is af
gestemd op de omstandigheden kunnen de
fecten, waaronder blaarvorming, ontstaan, 
zoals omschreven. Het voorschrijven van verf
producten moet altijd afgestemd worden op 
de (te verkrijgen) ondergrond en omstandig
heden. Enige kennis van zaken van de toe te 
passen producten is dan ook logisch te noe
men.

b. Voorbehandeling
Voor het aanbrengen van het coatingsysteem 
wordt het oppervlak voorbehandeld. Indien de 
tank voor het voorbehandelen vervuild is ge
weest met bijvoorbeeld chloor- en/of zwavel- 
verbindingen, welke niet voldoende zijn verwij
derd, ontstaan na het voorbehandelen 
ijzerzouten, met name ijzerchloriden. Deze ij- 
zerchloriden zijn hygroscopisch. Door de hy- 
groscopische werking van de ijzerchloride 
wordt vocht aangetrokken onder het 
coatingsysteem, waarvan blaarvorming het 
gevolg is. Invloed van chloriden hebben we 
reeds uitvoerig omschreven in een eerder ar
tikel en is nog te lezen op onze web-site onder 
www.cot-com.nl

c. Kwaliteit coatings
Tijdens de bouwfase wordt het staal tegen 
voortijdige roestvorming beschermd door 
middel van een shopprimer met een laagdikte 
van ca. 20 pm. Het eigenlijke bescherm
systeem wordt, na het voorzetten van de las
naden en scherpe randen, in één of twee la
gen veelal over de shopprimer aangebracht 
door middel van airless spuiten. De gemiddel
de laagdikte ligt tussen 200 en 400 |jm. Voor 
de stabiliteit van het schip worden de water- 
ballasttanks geladen met (zee-)water. Het 
coatingsysteem moet daarom een langdurige 
barrière vormen tussen het staal en het zee
water. De mate waarin een coating hiertoe in 
staat is, wordt aangegeven door de zoge
naamde m-waarde. Dit dimensieloze getal 
wordt berekend uit de waterdampdoorlatend- 
heid en is niet afhankelijk van de laagdikte. 
Hoe hoger de m-waarde, hoe lager de water- 
dampdoorlatendheid en hoe beter de barriè- 
re-werking van het coatingsysteem. Op basis 
van de m-waarde is een onderlinge vergelij
king van de barrière-werking van het coating
systeem mogelijk.

De shopprimer die zich onder het coating
systeem bevindt, kan ook leiden tot blaarvor
ming. Indien een aangebrachte shopprimer 
poreus is kan het ontsnappen van lucht leiden 
tot poriën in de daarop aangebrachte coa
tings, wat resulteert in blaarvorming. Water
oplosbare bestanddelen in de shopprimer 
kunnen ook leiden tot blaarvorming van de 
ballasttankcoating.

d. Applicatie
Na het aanbrengen van de eerste laag heeft 
het coatingsysteem de tijd nodig om uit te 
harden (curing), voor het aanbrengen van de 
vervolgla(a)g(en). Vervolgens dient de tank 
voldoende belucht te worden om alle oplos
middelen uit het conserveringssysteem en de 
tank te laten uitdampen. Indien niet de voor
schriften van de verfleverancier worden of zijn 
aangehouden (denk aan “te" dikke lagen), blijft 
oplosmiddel achter, waardoor blaarvorming 
op kan treden.

e. Applicatieomstandigheden
De applicatieomstandigheden, zoals relatieve 
luchtvochtigheid en luchttemperatuur, kunnen 
zodanig zijn geweest dat het staal vochtig 
was tijdens het aanbrengen van de eerste 
verflaag (dauwpunt onder objecttemperatuur). 
Het dauwpunt moet minimaal 3 °C boven de 
objecttemperatuur zijn. Het vocht kan druk
verschillen veroorzaken (zie b.), waardoor 
blaarvorming optreedt.

f . Oplosmiddelretentie
Wanneer een conserveringssysteem op het 
gestraalde staal aan een temperatuurgradiënt 
wordt blootgesteld, zal condensatie van op
losmiddel kunnen optreden aan het grensvlak 
substraal/coating, wanneer het grensvlak de 
laagste temperatuur bezit en wanneer er nog 
oplosmiddel aanwezig is. Door diffusie van 
water richting oplosmiddel, zal dit zich mani
festeren in de vorm van blaren. De hoeveel
heid achtergebleven oplosmiddel (dit noemt 
men oplosmiddelretentie) wordt voor een be
langrijk deel bepaald door de laagdikte van de 
aangebrachte coating, het type oplosmiddel 
en eventuele toevoeging(en) van (verkeerde) 
verdunningsmiddelen. Door restanten van 
achtergebleven oplosmiddel treden drukver
schillen op.
g. Temperatuurgradiënt
Blaarvorming in coatings onder invloed van 
een temperatuurgradiënt treedt op als warm
te door de coating naar een koudere onder
grond stroomt. Om deze vorm van blaarvor
ming te elimineren moet de coatinglaag of 
coatingsysteem, door middel van toevoeging 
van speciale pigmenten, een groot warmtege- 
leidingsvermogen hebben, zodat de aanwezi
ge temperatuurgradiënt snel kan worden geë
limineerd.

h. Drukverschillen
Blaarvorming wordt veroorzaakt door diffusie 
van water door het coatingsysteem, ten ge
volge van een concentratieverschil tussen het 
medium en eventueel aanwezige wateroplos
bare producten in de coating of op het staat- 
oppervlak. Door opname van het water ont
staat er een blaar als de druk groter is dan de 
vervormingsweerstand van het verfsysteem.

Coatingsystemen kunnen osmotische blaren 
vormen als:
- wateroplosbare producten in het coating

systeem of op het grensvlak van een on
doorlaatbare ondergrond aanwezig zijn;

- de blaarwand drukdicht is, zodat voor de 
vorming de noodzakelijke druk kan ont
staan;

- door de blaarwand alleen watermoleculen, 
of slechts een zeer geringe hoeveelheid op
losbare stof kunnen diffunderen.

Is de druk als gevolg van zwelling groter dan 
de spanning, veroorzaakt door het verschil in 
uitzettingscoëfficiënt dan treedt blaarvorming 
op. De blaarvorming treedt het eerst op plaat
sen waar de coating (iets) minder hecht ten 
opzichte van plaatsen met een betere hech
ting.
i. Chloriden
De invloed van chloriden op metalen onder
gronden is uitvoerig omschreven in een uitga
ve van mei 2002. Een vervolgonderzoek, in de 
vorm van een uitgebreide literatuurstudie naar 
de exacte hoeveelheid chloriden waarbij geen 
blaarvorming optreedt wordt door ons nog na
der uitgevoerd. Daarom ook bij deze een op
roep om aan ons recente rapportage(s), infor
matie, documentatie etc. te willen 
verstrekken. De informatie kunt uw opsturen 
naar het COT, PB 98 2050 AB Overveen t.a.v. 
Ben Alblas - laboratorium manager.

De hiervoor genoemde punten a t/m  i zijn de 
meest voorkomende oorzaken van blaarvor
ming onder de gegeven omstandigheden. 
Het is niet uit te sluiten dat een combinatie 
van de genoemde punten mogelijk tot de 
blaarvorming heeft geleid. Voor het vaststel
len van de definitieve oorzaak van de blaarvor
ming dienen alle tanks ter plaatse beoordeeld 
te worden en zal aanvullend een grootschalig 
laboratoriumonderzoek moeten worden uitge
voerd. Allereerst zal de gehele geschiedenis 
van de waterballasttanks achterhaald moeten 
worden. In het aanvullend laboratoriumonder
zoek zullen alle aspecten, zoals staalkwaliteit, 
voorbehandeling, verfsysteem, applicatieom
standigheden e.d. worden betrokken. Deze 
onderzoeken zijn tijdrovend en kostbaar. 
Vooraf is bovendien niet met zekerheid te zeg
gen of de oorzaak van de blaarvorming gere
produceerd kan worden. Daar bij is elk aanvul
lend onderzoek naar de oorzaak van de 
blaarvorming aan een 16 jaar oud verf
systeem overbodig te noemen.

Peter van der Spoel,
Md. Metaal Bescherming van het Centrum voor 
Onderzoek en Technisch advies (COT) B.V

http://www.cot-com.nl
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SKF introduceert nieuwe standaard afdichtingen voor groefkogellagers
Groefkogellagers behoren tot het meest 
toegepaste lagertype in de markt. Het 
universele ontwerp maakt het de voor
keursoplossing voor toepassingen met 
zowel radiale als axiale belasting en bij 
hoge toerentallen.
De afgedichte groefkogellagers van SKF 
zijn verder verbeterd met twee nieuw 
ontworpen afdichtingen die voorzien in 
een langere levensduur en een lager 
energieverbruik bij veel toepassingen.
Het gaat hierbij om de volgende afdich- 
tingsontwerpen:

•  Slepende RSH afdichting welke de RS1 
afdichting vervangt.

•  RSL afdichting met een lage wrijvings- 
coëffiënt welke de RZ afdichting ver
vangt.

De nieuwe afdichting vertoont een bete
re prestatie in vergelijking met bestaan
de oplossingen. Daarom biedt SKF 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 6 0 ,6 2  en 63:
- De Hversie (contact) vervangt het huidi

ge RS1 type. Achtervoegsel in de la- 
gercodering is RSH (bijv. 6203-2RSH) 
en zal twee ontwerpen hebben volgens 
de lagerafmeting.

- De L-versie (licht-contact) vervangt het 
huidige RZ type. Achtervoegsel in de 
lagercodering is RSL (bijv. 6203-2RSL) 
en heeft ook twee ontwerpen.

Voor meer informatie:
SKF NEDERLAND 
Postbus 37
3900 AA VEENENDAAL
Tel. (0318)5607 50
Fax (0318) 56 06 00
E-mail: ringo.van.voorst@skf.com
Internet: http://nederland.skf.com

Tribon Solutions releases Tribon.com 5.0

In November 2002 Tribon.com has been 
upgraded with release 5.0 enabling ship 
designers to access more than 96000 
components from suppliers world wide. 
The dialogue between ship designers 
and suppliers makes it possible to easily 
send technical enquiries and questions 
about products from ship designers to 
suppliers.

A new function for broadcasting supplier 
information has been added. When a 
supplier publishes a new product on Tri- 
bon.com or updates information about 
an existing product, the supplier can bro
adcast this information via email to ship
yards and design agents. This message

will contain hyper direct links to the pro
ducts so that designers for easy access.

A list-of-values for search attributes has 
now been introduced in the browse se
arch function. When specifying search 
criteria for search attributes, it is possi
ble to easily display a list of available va
lues in the global database. Apart from 
selecting from the list it is still possible to 
directly key in a criteria value with or 
without a wildcard specification.

The navigation and searching are now 
much quicker and more intuitive with the 
improved user interaction. Tribon.com 
release 5.0 contains new functions for

searching by initial letter or supplier na
me as well as a search function for part 
of name or country.

The supplier broadcast dialogue, a sup
plier sends a message to shipyard users 
when new products are published or 
when a change has been done to the 
product data. This example shows a new

Reverse Osmosis Fresh Water Genera
tor from Hatenboer-Water b.v., Nether
lands.

For information contact:
Tribon Solutions AB 
Magnus Feldt, Marketing Director 
T +46 40 66 80 322 
F +46 40 668 03 01,
E magnus.feldt@tribon.com 
W www.tribon.com

F U R U N O  A IS  Type FA-100 Now Type Approved

The recently announced FURUNO AIS ty
pe FA-100 has now been type approved 
and wheel mark approved by BSH (Bun- 
desamt fur Seeschifffahrt und Hydrogra
phie) against IEC61993-2, IEC61162 
and IEC61108. FURUNO's FA-100 is 
now ready for immediate installation on
board vessels.

Consisting of a combined control and 
electronic unit with a 6-line data display 
plus a junction box for cable connecti
ons, it is compact in design, easy to in
stall and prepared to interface with other 
compatible equipment, such as Radar or 
ECDIS. There are two antenna options, 
either a compact combined VHF/GPS

antenna solution or the use of separate 
GPS and VHF antennas.
Optionally, the incoming AIS information 
can be transferred via a cable to a stan
dard PC, for which user-friendly software 
is available. So storing and analysing of 
AIS information is possible for future re
ference and additional safety.

The FURUNO FA-100 automatically trans
mits all necessary static and dynamic da
ta required. In the near future more than
6.000 SOLAS vessels have to be fitted 
with AIS. After 1 July 2003, all existing 
tankers, approx 11.000, have to carry 
AIS not later than the first safety equip
ment audit after 1st July 2003.

For information contact 
FURUNO European Branch Office, 
T +45 36 77 4012  
F +45 36 77 8558 
E mail@furunoebo.com 
W www.furuno.com

Automatic Identification System 
F A - 1 0 0

mailto:ringo.van.voorst@skf.com
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http://www.tribon.com
mailto:mail@furunoebo.com
http://www.furuno.com


Dubbele Y-inschroefkoppelingen vereenvoudigen persluchtvoorziening

Bij pneumatische systemen moeten een 
groot aantal componenten vaak apart 
van perslucht worden voorzien. Veelal 
worden vanaf de hoofdleiding via ver-

deelblokken verschillende toevoerleidin- 
gen naar deze componenten gelegd. Dit 
levert in de praktijk nogal eens proble
men op, omdat het pneumatische 
systeem daardoor behoorlijk omvangrijk 
en gecompliceerd kan worden. Gebruik 
van meervoudige koppelingen die in na
bijheid van de aan te sluiten apparatuur 
worden aangebracht is makkelijker en 
goedkoper en bespaart ruimte.

Nieuw op dit terrein zijn twee series dub
bele Y-inschroefkoppelingen, die thans 
door Legris worden gepresenteerd. In
geschroefd in één schroefdraadaanslui- 
ting wordt hiermee direct een viervoudi
ge aansluiting voor 04  mm of 06  mm 
kunststof leidingen geboden. Bij de eer

ste reeks - de 3112 - is de messing ver
nikkelde inschroefkoppeling uitgerust 
met R l/8" of R l/4 ’ BSP conische 
schroefdraad, die van fabnekswege 
reeds van een precoating voorzien is. Bij 
de tweede reeks - geïntroduceerd als de 
typen 3132 - wordt een inschroef deel 
met BSP cilindrische schroefdraad 
G l/8" of G l/4 ” toegepast. De in slag- 
vaste kunststof uitgevoerde viervoudige 
koppelingen zijn voorzien van montage- 
gaten, die bevestiging in panelen of el
ders in de installatie mogelijk maken. De 
toegepaste instant koppelingen zijn in 
principe geschikt voor alle kunststof lei- 
dingmaterialen, waaronder polyamide en 
het soepele polyurethaan. Zowel monta
ge als demontage is snel - zonder enig

gereedschap - uit te voeren. Door de lei
ding in te steken wordt direct een be
trouwbare verbinding gerealiseerd, ter
wijl de volledige doorlaat behouden blijft. 
Een handige ontkoppelring maakt ook 
het losnemen van de aangesloten kunst- 
stofleiding weer eenvoudig mogelijk.

Voor meer informatie:
Legris BV 
T 0294-480209 
F 0294480294  
E legris.bv@legris.com

Ingeschroefd in één schroefdraadaansluiting wordt met de dubbele Y-koppelingen direct een viervoudige aansluiting voor 
0 4  mm of 0 6  mm kunststof leidingen geboden.

Mll elektromotoren met geïntegreerde frequentieregelaar
Met de Mll-serie (Motor Integrated Inver- 
ter) van Carpanelli presenteert MAK Aan
drijvingen BV een reeks elektromotoren 
waarbij een frequentieregelaar volledig 
geïntegreerd is. Deze aandrijvingen 
onderscheiden zich door hun compacte 
bouw, waardoor ze bijzonder geschikt 
zijn voor toepassing in situaties waar 
ruimtebesparing wordt gevraagd. De 
units hebben een diameter die gelijk is 
aan die van een standaardmotor, terwijl 
ze nauwelijks langer zijn dan een remmo- 
tor. Dit komt doordat de Irequentierege- 
laar in het verlengde van de motor is ge
plaatst, waardoor de regelaar tevens 
goed gekoeld wordt door de achterop 
draaiende koelvin.

Naast de compacte uitvoering hebben 
elektromotoren met geïntegreerde fre
quentieregelaar nog enkele andere inte
ressante kenmerken. Met name het gro
te installatie- en gebruiksgemak. Kostbare 
en kwetsbare kabelverbindingen tussen 
motor en regelaar komen niet voor. Een 
ontstoringsfilter, overspanningbeveiliging 
en thermische beveiliging zijn inge
bouwd. Met behulp van het bijbehorende

regelkastje met display en membraan- 
toetsenbord zijn alle gewenste instellin
gen eenvoudig ter plaatse uitvoerbaar. 
De microprocessorgestuurde frequentie
regelaar is opgebouwd met moderne 
IGBT techniek. Via de serièle RS485 
interface is regeling en bewaking op af
stand mogelijk. Tot de opties behoort in
bouw van een Profibus module.

Bij de Mll kan gekozen worden voor een 
standaard IEC 34.7 of IEC 72.1 motor, 
dan wel een speciaal model uit het pro
gramma van deze Italiaanse elektromo
torenfabrikant. Er zijn typen leverbaar 
met vermogens van 0.18 kW tot 7.5 kW, 
in één- en driefasen uitvoering. De stan
daard beschermingsklasse is IP55; alle 
modellen beantwoorden volledig aan de 
daarvoor geldende normen.

Voor meer informatie:
MAK Aandrijvingen BV 
T 0320-266966 
F 0320-266999 
E info@mak.nl 
W www.mak.nl

De Carpanelli elektromotoren met geïntegreerde frequentieregelaar hebben 
een diameter die gelijk is aan die van een standaard-motor, terwijl ze nauwe
lijks langer zijn dan een remmotor.
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MASTERS IN 
MANOEUVRING...

Maritime pilots. They manoeuvre ships through some 

very crowded ports. On time. Every time. All 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!I L o o d s w e z e n

Nederlandse Loodsencorporatie

Seattleweg 7, building no. 3

Harbour no.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-mail: info@loodswezen.nl

w w w .loodsw ezen.nl

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

Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Kerst-WIId-Biljarten 2002

Woensdag 18 december 2002 werd het 
traditionele Kerst-witó-biljarten van de 
KNVTS afgewerkt. Zoals aangekondigd 
in het November nummer was de plaats 
van handeling de nieuwe societeits-ruim- 
te achter het algemeen secretariaat van 
de KNVTS aan de Mathenesserlaan 185 
te Rotterdam. Gestart in September was 
het na grote inzet mogelijk om dit evene
ment, zoals in vroeger dagen, weer bin
nen een verenigings-eigen lokatie te laten 
plaatsvinden.
Unaniem werd van de meer dan 30 aan
wezige leden gehoord dat de nieuwe lo
katie bijzonder stijlvol van opzet is ge
worden en alle mogelijkheden biedt om,

zij het op andere leest, weer een ont
moetingspunt a la tempo doeloe te wor
den.
Hans Burger heette in de geest van die 
mogelijkheid eenieder welkom en droeg 
de leiding van dit kerst-wild-biljarten over 
aan Henk van Stralen en Jo Frenchs. 
Vooraf sprak Fred van der Wal, voorma
lig voorzitter van de KNVTS een woord 
van dank uit aan al diegenen die hadden 
bijgedragen aan het totstandkomen van 
de nieuwe societeitsruimte. Hij overhan
digde Hans Burger een stoffelijke blijk 
van waardering in de vorm van een “fles- 
koude-thee”.
De avond verliep zeer geanimeerd en zo
als gebruikelijk ging eenieder aan het ein
de huiswaarts met een kalkoen of haas 
of rollade of kip etc.
Onze nieuw aangetreden hoofdredacteur 
Joost van Aalst nam de gelegenheid te 
baat om iets over zich zelf te vertellen en 
wat zijn ideeën zijn om Schip en Werf de 
Zee naar een nog hoger kwalitatief ni
veau te tillen. Het bood de aanwezige le
den van de KNVTS daarbij de mogelijk
heid om eens nader kennis met hem te 
maken.
Verwacht mag worden dat de nieuwe so
cieteitsruimte een bepaalde sociale func
tie binnen het verenigingsgebeuren kan 
gaan innemen, in welk verband elk lid 
welkom is om eens te zien hoe een en 
ander gestalte is gegeven.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het JUNIOR LIDMAATSCHAP

W.J.R. de Knecht
Student Scheepsbouwkunde-Hoge- 
school Haarlem
Student BedrijfskundeRotterdam

OKTOfiFR 9007 - ÇPHIP ... iA/FRF X 7PC

Peperstraat 30 
2969 AZ OUOALBLAS 
Voorgesteld door R. de Knecht 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het GEWOON LIDMAATSCHAP

C.W. van der Blom
Directeur/Eigenaar European Marine
Consultants
Bermweg 7
4388 CA OOST-SOUBURG 
Voorgesteld door J.A. Warmerdam 
Afdeling Zeeland

E. ten Feld
General Sales Manager-Wartsila Propul
sion Drunen 
Besoyensestraat 100 
5141 AL WAALWIJK 
Voorgesteld door T. de Gruijter 
Afdeling Rotterdam

P.H. Huisman 
Lyraweg 4 C 
CURACAO
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling Curacao

G.H.van Heusden
Tech.Coordinator Curacao Towage 
Company Curacao 
Jan Baarda kade Z/N 
CURACAO
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling Curacao

C.S, Lutgenwerff
Directeur De Antillen B.V. Curacao 
Schouwburgweg 17 
CURACAO
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling Curacao

I

\

J.H.S. van der Pas 
Maritiem Trainer S.T.C. Rotterdam 
Tulpstraat 7 
4461 NWGOES 
Voorgesteld door S. Zeegers 
Afdeling Zeeland

N.R. Sprock
Nautical Manager Towage Comparty Cur
açao
Jan Baarda kade Z/N 
CURACAO
Voorgesteld door J.M. Kooijman 
Afdeling Curaçao

P.A. Weenink
Manager Engineering MHI Equipment Eu-
ropeAlmere
Jousterweg 176
8465 PP ALMERE
Voorgesteld door R.A.H. Sijberden
Afdeling Amsterdam

Voorgesteld en gepasseerd voor 
het BELANGSTELLEND LID
MAATSCHAP

W. van Steijn
General Manager Curaçao Drydock Co.
Dokweg 1
CURACAO
Voorgesteld door R. Lapre 
Afdeling Curaçao

J.H van Zonneveld
Makelaar in Assurantiën First Insurance 
Brokers Curaçao 
Kaya Mendelssohn 103 
CURACAO
Voorgesteld door L. v.d.Sluijs 
Afdeling Curaçao
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Groene werven aan de 
Waddenzee
Op 20 februari a.s. vindt de workshop 
‘Groene werven aan de Waddenzee' 
plaats. Deze workshop (welke georgani
seerd wordt door de Waddenvereniging 
t.s.m. VNSI) is bedoeld voor werven en 
andere belanghebbenden aan de Wad
denzee en het iJsselmeer, Gesproken 
wordt onder andere over waterverontrei
niging, anWouling, bedrijfsmilieuplannen, 
milieuzorg, vergunningen en econorru 
sche ontwikkelingen.
Voor meer informatie kunt u contact op
nemen met Bert de Vries van VNSI of 
www.vnsi.nl.

Project Roemenië
Om de kennisoverdracht tussen Neder
landse en Roemeense maritieme bedrij
ven en onderzoeksinstituten te stimule
ren, is een overeenkomst opgesteld. De 
Programma Samenwerking Oost-Europa 
(PSOkwereenkomst is op 17 december 
2002 getekend door VNSkoorzitter Fred 
Busker en plaatsvervangend algemeen 
directeur van Senter Willem Zwalve

Doel van de PSOovereenkomst is het re
aliseren van een kenniscentrum aan de 
universiteit in Galati in Roemenië.
Het consortium bestaat uit VNSI, TU 
Delft, Hogeschool INHOLLAND, het 
Scheepvaart en Transport College en 
Berenschot International Solutions B.V.

Voor meer informatie kunt u contact op
nemen met Dick Schotte van VNSI 
(d.schotte@vnsi.nl).

Scheepsbouw voor niet- 
scheepsbouwers
De VNSI-cursus Scheepsbouw voor niet- 
scheepsbouwers is opgezet voor werk
nemers die geen officiële scheepsbouw 
opleiding hebben gevolgd.
Gedacht kan worden aan werktuigbouw
kundigen en elektrotechnici op 
MBO/HBOntveau die nauw betrokken 
zijn bij inbouwwerkzaamheden en uitrus
ting van een schip. Scheepsbouw voor 
niet-scheepsbouwers omvat drie modu
len waarin onder andere de onderwer
pen scheepstypen, stabiliteit, vervor
ming door lassen, theoretische 
sterkteleer, voortstuwing en warmte aan 
de orde komen.
Scheepsbouw voor niet-scheepsbou
wers wordt op cd-rom aangeleverd en is 
beschikbaar voor leden en geassocieer
de leden van VNSI.

Arbo &  Milieu

Tinvrije antifouling: lichtpuntje

Op 27 november 2002 heeft VNSI bij de 
Ministerpresident de noodklok geluid 
over het Nederlandse toelatingsbeleid 
voor antifouüngs. De onder andere door 
de Tweede Kamer uitgeoefende druk 
heeft ertoe geleid, dat de Staatssecreta

ris van VROM op 2 december 2002 
heeft toegezegd dat er kort na de jaar
wisseling een regeling zal komen die ge
bruik van 2e generatie tinvrije antifou- 
lings voor zeegaande vaartuigen 
mogelijk maakt. De voorwaarden voor 
deze voorlopige toelatingen worden op 
ambtelijk niveau uitgewerkt. De regefing 
zal alleen gelden voor antifoulings waar
voor een officiële aanvraag bij het Colle
ge voor de Toelating van Bestrijdings
middelen is ingediend. Nadat officiële 
bekrachtiging daarvan zullen de be
treffende werven een brief ontvangen 
waarin de 'spelregels' zijn aangegeven.

Geen convenant voor Oplosmidde
len

Na veel wikken en wegen is in de Stuur
groep ARBO- en Milieuzaken besloten 
geen - naar verwachting zeer moeizaam - 
traject te starten om met het Ministerie 
van Sociale Zaken en de vakbonden tot 
een convenant te komen over verminde
ring van de blootstelling aan oplosmidde
len in de scheepsbouw en -reparatie. In 
plaats daarvan zullen VNSI en de andere 
betrokken werkgeversorganisaties zelf 
een Plan van Aanpak uitwerken. Verbete
ring kan en moet, maar bij voorkeur via 
een pragmatische en doelgenchte werk
wijze waarbij niet eenzijdig naar andere 
verfproducten wordt gekeken, maar ook 
naar andere mogelijkheden om het ge
wenste doel te bereiken.

Techniek 

IO-Open Mind

Het Open Mind project is inmiddels in vol
le gang en duurt tot begin 2004. Samen 
met bedrijven, consultants en TUOelft is 
de afgelopen maanden een stevige in
spanning geleverd om het bestaande 
projectplan verder uit te werken. Dit 
heeft geleid tot een werkplan voor gene
rieke modelbouw en een aantal pilotpro- 
jecten die onderling met elkaar verbon
den zijn. De generieke modelbouw wordt 
uitgevoerd onder leiding van TLO. De pi
lots voor Sales Engineering, Product 
Engineering en Product Support Engi
neering worden achtereenvolgens ge
trokken door van der Giessende Noord, 
IHC Holland Dredgers en Schelde Mari- 
nebouw.
Op het gebied van Sales Engineering 
wordt een pilot gestart die zich richt op 
het verbeteren van de communicatie tus
sen scheepswerf en de leveranciers van 
elektrotechnische installaties in de aarv 
biedingsfase, zodat E-systemen sneller 
en beter ontworpen kunnen worden.
Voor Product Engineering wordt gestart 
met een pilot om koelwatersystemen te 
ontwerpen met behulp van een zoge
noemde productconfigurator, waarin 
kennisregels voor het ontwerp opgesla
gen worden. Hierdoor wordt het ont
werpproces gerationaliseerd en ver
sneld.
De pilot voor Product Support Enginee
ring richt zich op het ontwikkelen van een 
systeem, waarbij de kosten voor het on
derhoud gedurende de levenscyclus in
zichtelijk worden. De resultaten van deze 
pilots worden teruggekoppeld naar het 
geneneke modelbouwtraject en hierin 
verwerkt. Bovendien zullen vanuit de ge  
nerieke modelvorming een aantal pro
ducten worden ontwikkeld die breed in
zetbaar zullen zijn in de maritieme 
sector, te weten DelftBase en SeaQuip- 
ment. DelftBase is software die het be
groten van schepen verbetert, versnelt 
en inzichtelijker maakt. SeaQuipment is 
een intemetcatalogus die klanten een
voudig en snel gedetailleerde productin
formatie en bijbehorende leveranciers 
laat vinden. Al met al dus een complex 
project dat niet alleen de communicatie 
tussen de werven zal verbeteren, maar 
ook de communicatie in de keten aan
pakt.

http://www.vnsi.nl
mailto:d.schotte@vnsi.nl
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Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yacht 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.
DUM ACON 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 Niestem 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.
Tïlle 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: (0 7 9 )3 5 3  11 55
E-mail info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl

meer info op: WWW.VNSI.NL
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Van der W erff & Visser boekt garnalenkotter
Voor Rederij De Vries B.V. in Den Helder gaat Van der Werff & Visser een garnalenkot
ter bouwen, naar een ontwerp van Gaastmeer Scheeps- en Jachtontwerp.
De afmetingen worden: L x B x H = 23,99 x 5,95 x 2,70 m.
De oplevering van het schip, bouwnummer 355, is gepland voor het vierde kwartaal 
van ditjaar.

Zijaanzicht garnalenkotter voor Rederij De Vries.

Flevotrans
Damen Shipyards Bergum heeft op
22 november het binnenvaart container
schip Flevotrans, bouwnummer 407, 
overgedragen aan VoF Flevotrans.
Het schip is van het type River Liner 
960, met als afmetingen: L o.a. x B = 
85 x 9,60 m; de diepgang is 3,20 m.
Het schip is voorzien van een Cummins 
dieselmotor, type KTA38M1, met een 
vermogen van 735 kW, en van eer 360 
kW boegschroef.
De Flevotrans vervoert vuilcontainers 
van het Container Terminal Lelystad 
naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar.

C h e m g a s  21
Chemgas Shipping B.V. in Rotterdam 
heeft op 9 december de Chemgas 21 in 
dienst gesteld, een duwbak voor het ver
voer van vloeibaar gas. Het schip werd 
gebouwd door Waterhuizen Shipyard on
der bouwnummer 2, ging op 11 oktober 
te water en werd daarna aan de werf on
der regie van de rederij afgebouwd. 
Evenals het zusterschip Chemgas 20 is 
de Chemgas 21 voorzien van de door 
De Schelde ontwikkelde botsbestendige 
scheepswanden. De botsbestendige 
scheepswand en de Chemgas 20 zijn 
beschreven in SWZ december 2002, 
blz. 20, resp. blz. 22.

Zainalreza A
Damen Shipyards Gorinchem heeft in no
vember de Stan Tender 1905 Zainalre
za, bouwnummer 542403, opgeleverd 
aan Alireza Dammam.
De afmetingen zijn: L o.a. x B o.a. x H = 
19,15 x 5,30 x 2,70 m: de diepgang 
achter is 1,60 m.
Het schip heeft een stalen romp en een 
aluminium bovenbouw.
In het dekhuis bevinden zich de stuur- 
stand en daarachter tien stoelen voor 
passagiers en een toilet. De accommo
datie voor de tweekoppige bemanning is 
onderdeks ondergebracht.
Twee Caterpillar 3412 E motoren, van ie-

Opleveringen

der 634 kW bij 2100 tpm, drijven via 
Reintjes tandwielkasten, type WAF 344, 
de vaste schroeven aan en geven het 
schip een snelheid van 19,5 kn op de 
proeftocht,
Lloyd's Register klasseerde het vaartuig 
met de notatie: *  100 Al SSC Workboat 
Mono HSC G3 LMC (without cross).

Frisian I^ady
Scheepswerf Peters heeft op 6 decem
ber het vrachtschip Frisian Lady, bouw
nummer 2002, opgeleverd aan Booms- 
ma Shipping B.V. te Sneek.
Het schip heeft een onbeperkt vaarge- 
bied, maar is tevens geschikt voor de 
Rijnvaart.
De afmetingen zijn:

Lengte o.a. 
Lengte l.l. 
Breedte mal 
Ho te
Diepgang mal 
Draagvermogen 
Gross tonnage

104,23 m. 
99,21 m. 
15,00 m. 

7,00 m. 
5,50 m. 

4 6801. 
3666

Het schip heeft twee ruimen, met graan- 
inhouden van 3419 resp. 3793 m3. De 
containercapaciteit is 186 TEU, waarvan 
54 TEU aan dek.
Een MaK dieselmotor van 2880 kW bij 
600 tpm zorgt voor de voortstuwing en 
geeft het schip een dienstsnelheid van 
circa 12,5 kn.

River Countess
Scheepswerf Jac. Den Breejen in Har- 
dinxveldGiessendam heeft op 15 de
cember het rivierpassagiersschip River 
Countess, bouwnummer 3430, overge
dragen aan Global River Cruises te Ba
zel. Het schip is bestemd voor de vaart 
op de Rijn en de Donau en zal vooral met 
Amerikaanse toeristen varen.
De afmetingen zijn L o.a. x B = 110 x
11,40 m; de maximale diepgang is 
1,60 m, waarbii de kruiplijnhoogte bo

ven water zes meter bedraagt. In ver
band met dit laatste zijn stuurhuis, 
schoorstenen, sky-tounge en mast hy

draulisch neerlaatbaar uitgevoerd.
Het schip heeft in het voorschip twee 
dekken en op het achterschip dne. De 
resulterende niveauverschillen worden 
opgevangen in het centrale trappenhuis, 
waar zich ook een lift bevindt die alle dek
ken bedient. Er zijn 69 tweepersoons 
hutten voor 138 passagiers. Deze heb
ben de beschikking over een lounge op 
het voorschip, een restaurant op het 
achterschip, waar alle passagiers in één 
zitting kunnen eten, en verder over een 
winket, beautysalon, fitnessruimte, sauna 
en solarium.
Voor de voortstuwing zijn twee flexibel

opgestelde Deutz motoren, type TBT 
620V8, van 808 kW bij 1800 tpm geïn
stalleerd, die elk een Aquamaster roer- 
propeller, type CRP 901, aandrijven 
(CRP staat voor contra rotating propel
ler). Met deze installatie bereikt het schip 
een snelheid van 24 krn/h.
De Veth boegschroef, type 2-K-1000, 
wordt aangedreven door een Deutz die
sel, type BF6M 1015, van 285 kW bij 
1500 tpm.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door drie generator sets: twee van ieder 
300 kVA en een van 200 kVA.



Sicier Monique

Volharding Shipyards heeft op 17 de
cember de multipurpose container car
rier Sider Monique, bouwnummer 506, 
opgeleverd aan de Italiaanse opdracht
gever.
Het betreft een verlengde versie van de 
tweede serie V-borgen (zie o,a. de Van- 
couverborg in SWZ juli/augustus 2001, 
blz. 16), met als afmetingen:

Lengte o.a. 
Lengte 1.1. 
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen

138,80 m. 
130,50 m. 

15,87 m. 
9,65 m. 
7,68 m. 

10.300 t.

Het schip heeft een ruiminhoud van 
13.762 m3 (486.000 cu.ft) en is uitge
rust met twee 40 tons kranen.
Een MaK dieselmotor van 3840 kW 
geeft het schip een snelheid van 15 kn.

Espoire

Damen Shipyards Bergum heeft op 18 
december het vrachtschip Espoire, 
bouwnummer 9323, overgedragen aan 
rederij Geuze op Tholen. Het schip is van 
het type Combi Freighter 3850 en is ge
lijk aan de recent voor Armawa gebouw
de schepen van dit type, zie o.a, de 
Oostersingel in SWZ van juli/augustus 
2001, blz.14,

D e Vertrouwen GO-38

Op 11 januari heeft Maaskant Shipyards 
Stellendam de kotter De Vertrouwen GO- 
38, opgeleverd aan Zeevisserijbedrijf C. 
Tanis Jaczn & Zn. C.V. te Goedereede. 
Het schip, bouwnummer 576, is het 16e 
van het type Concorde en verschilt weinig 
van de voorgaande schepen, zoals b.v. 
de Arendjan G 026 (zie SWZ juni 2002, 
blz. 8). Eén verschil is dat de trappen 
naar het achterdek aan de voorzijde van 
de lierkamer zijn geplaatst. Verder zijn er 
enkele verschillen in de vangstverwer- 
kingsinstallatie en in de accommodatie.

Damen levert drie A SD  Tugs 3110 op

In de laatste twee maanden van 2002 
heeft Damen Shipyards Gorinchem drie 
sleepboten van het type ASD Tug 3110

opgeleverd. De boten verschillen nogal 
in machine-installatie en qua uitrusting, 
zoals uit onderstaand overzicht blijkt:

Aida Kondo

IHC Delta Shipyard heeft in december 
het personeelsvaartuig Aida Kondo, 
bouwnummer 992. opgeleverd aan de 
Tanzania Harbours Authority, Het betreft 
een Delta Labour Launch 2000 met de 
volgende afmetingen: L o.a. x B mal x H 
= 20,35 x 5,64 x 3,30 m; de diepgang 
achter is 1,60 m en het leeg gewicht cir
ca 3 8 1.
Het schip heeft een aluminium romp en 
bovenbouw.
Het dekhuis omvat het iets verhoogde 
stuurhuis, daarachter twee toiletten en 
de trap naar de accommodatie onder
deks en vervolgens zitplaatsen voor 66 
passagiers. Onderdeks zijn er 84 zit
plaatsen voor passagiers.
Voor de voortstuwing zijn twee flexibel

opgestelde Caterpillar dieselmotoren ge
plaatst, type 3412C TA, van ieder 459 
kW bij 1800 tpm. Zij drijven via Vulkan 
flexibele koppelingen en Reintjes tand
wielkasten, type WAF 244, reductie 
2,539:1, de vijfbladige schroeven aan, 
die een diameter van 1050 mm hebben. 
Met deze installatie is de snelheid in vol
beladen toestand (150 passagiers) 12,0 
kn.
De machinekamer is voorzien van een 
FM 200 blusinstallatie.
Als reddingmiddelen zijn op het topdek 
zes Viking opblaasbare vlotten voor elk 
25 personen geplaatst, alsmede twee 
drsjflichamen.
Het vaartuig is gebouwd volgens de 
voorschriften van Lloyd’s Register.

De Aida Kond o (foto: Van der Kloet, Sliedrecht).

Naam San Ciriaco Wadi Hateeb Tassina 1
Bouwnummer 511706 511709 511713
Opdrachtgever S.E.R.S., Italië Yemen Ports Authoritv EPA, Algerije
Hoofdmotoren 2xCat3516BTAHD/A 2 x Wartsilâ 6L26 2 x MaK 6M20
kW x tpm 2 x 1 6 8 6 x 1 6 0 0 2 x 1 8 0 0 x 1 0 0 0 2 x 1 1 4 0 x 1 0 0 0
Roerpropeller Rolls Royce US 205 Rolls Royce US 205 Rolls Rovce US 155
Schroefdiameter 2400 mm 2400 mm 2000 mm
Snelheid vooruit 13,0 kn 13,1 kn 12,3 kn
Snelheid achteruit 12,1 kn
Paaltrek vooruit 5 5 ,3 1 5 6 ,0 1 3 6 ,4 1
Paaltrek achteruit 51,Ot 5 2 ,5 1 3 3 ,5 1
Gensets 2 x Cat 3304B T, 2 x 100 kVA 2 x Cat 3304B, 2 x 100 kVA 2xM AND2866E, 2x  113 kVA 

+ havenset 58 kVA
Kraaijeveld sleeplier 2 st., 181 x 11 m/min. 2 st., 20 tx  10 m/min. 1 st., 10 tx  10m/min.
Mampaev sleephaak 2 st., 6 5 1 1 st., 6 5 1 1 st., 4 5 1
Kaapstander 5 1 x 15 m/min; electr. 5tx30m /m in:hydr, 5 tx l5 m /m in ; electr.
Hekrol 1250x0  550 mm 1250x0 550 mm 1250x0  550 mm
Dekkraan n.v.t n.v.t. Effer 1,12 tx  7,85 m
Brandbluspompen,aangedreven door 2 x 1350 m3/h  bij 11 bar,hoofdmotoren 1 x 800 m3/h  bii 12 bar.l x Cat 3406 TA 1 x 800 m3/h  bij 11 bar, BB hoofdmotor
Schuimt ank 23,6 m3 23,6 m3 8,6 m3
Overslagpomp drinkw. n.v.t. n.v.t. Sihi 20 m3/h  bij 1,5 bar
Accommodatie 8 man in 6 hutten 12 man in6 hutten 10 man in 6 hutten
Klasse RINA Lloyd's Register Bureau Veritas



Gabriele

Verder leverde Damen Shipyards Gorin- 
chem in december de Stan Tug 1605 
Gabriele, bouwnummer 503906, op aan 
Alastair Shipping Ltd. op Malta.
De boot is voorzien van twee Caterpillar 
3408C TA/B motoren van ieder 350 kW 
bij 1800 tpm. Via Reintjes tandwiel
kasten, type WAF 164L, reductie 
5,044:1, drijven zij vaste driebladige 
schroeven aan, diameter 1300 mm, in 
Van de Giessen staalbuizen. De vrijvarerv

Bedrijfsnieuws

de snelheid is 10,0 kn en de paaltrek 
12,41.
De uitrusting omvat een enkele duwste- 
ven en een Mampaey sleephaak van 1 5 1. 
Onderdeks bevinden zich een vierper- 
soons hut, kombuis en sanitaire voorzie
ningen.
Lloyd’s Register klasseerde de boot voor 
'Specified Coastal Service’.

Strategische sam enwerking Schelde M arinebouw en Imtech

TECHTEXTIL
In ternationale  vakbeurs voor technisch textiel en non-w ovens

Schelde Marinebouw heeft aan Imtech 
opdracht verleend voor het verzorgen 
van de technische infrastructuur van de 
Johan de Witt, het tweede LPD dat de 
Koninklijke Marine vorig jaar bij De Schel
de bestelde. Het betreft de complete 
elektrische installatie en platformautoma- 
tisering, inclusief een geïntegreerde

brug, alsmede de volledige lucht- en kli
maatbeheersing. Met de order is een be
drag van €  36 miljoen gemoeid.
Voor dit complexe project hebben Schel
de Marinebouw en Imtech - in nauw over
leg met de Koninklijke Marine - besloten 
een strategisch partnership aan te gaan.

'S r MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen 

Wij beschikken over volgende computersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas.

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

/B liï jjR J t;
nte— T i .i

Teken- en adviesbureau Star

FLEXIBEL EN KLANTGERICHT
W e  maken betrouw bare tekeningen. O n ze  service gaat een stap verder 
W e  denken vanuit de opdrachtgever. Uw belang is onze zorg!
O o k  gewichtsberekeningen en veiligheidsplannen behoren tot ons 
dienstenpakket. Steeds m eer rederijen, w erven , constructiebedrijven en 
baggermaatschappijen w eten  ons te  vinden. U  ook!

Teken- en adviesbureau Star
Bermweg 85, 2907 LA Copelle aan den IJssel 
Tel.: 010 451 23 93 -Fax: 010 458 62 45 
E-mail: k-star@planetnl - Internet www.k-stor.nl

S c h e e p s b o u w  -  W e r k t u i g b o u w

In de m ed isch e w e re ld , industrie , lan d b o u w , m ilieu  
b escherm in g  o f in vrije tijdsb ested ing  -  technisch textiel 
speelt van d a ag  de dag een beslissende rol. O p de 
Techtextil, de b e langrijkste  beurs v o o r technisch textie l 
en n o n -w o ve n s  w o rd en  de versch illend e  to ep ass in g s
geb ied en  aan g eg even  do o r 12 du id e lijke  p ic to g ram 
m en. H ier p resen teert de w e re ld m a rk t zich in al haar 
versch e id en h eid . M e t n ieu w e  m ateria len , in n o vatieve  
concepten  en m et de n ieu w ste  p roducten  en ideeën. 
B ovendien  b ied en  de Techtextil en het paralle l van  
7 t/m  10 april 2003  geh o u d en  sym p o s iu m  g e leg e n h e id  
vo o r een in te rd iscip linaire  d ia lo o g . D at betekent 
n ieu w e  persp ectieven , tips  en contacten  v o o r u w  w erk. 
W ij v erh e u g e n  ons op  u w  bezoek!

N a d e re  in fo rm a tie  v e rk rijg b aar bij:

M esse Frankfurt
V erte g en w o o rd ig in g  N ed erlan d
Telefoon: (0 2 0 )6 2 3  87 44, Fax: (0 2 0 )6 2 0 1 4 5 6
in fo @ m ess e fran k fu rt.n l
w w w .te c h te x til.c o m

M esse Frankfurt
O ffic ië le  D e leg atie  v o o r B elgië en L u xem bu rg  
Telefoon: (02) 534  95 95, Fax: (02) 534 9 6 9 6  
in fo @ b elg iu m .m es se fra n k fu rt.co m

Frankfurt am Main Messe
8 t /m  10 april 2003 Frankfurt

mailto:info@nmlti.be
http://www.multi.be
http://www.k-stor.nl
mailto:info@messefrankfurt.nl
http://www.techtextil.com
mailto:info@belgium.messefrankfurt.com
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SWZ 03-02-01
Static and dynamic aspects of a 

capsize phenomenon

Taylan, M.
Ocean EngineeringlCB 9341 F),
200302, vol.30, no.3, pg-331, nrpg-20, 
gr-12, ta-2, ENG
Capsizing of ships constitutes a primary 
group of casualties that leads to loss of 
life and money. Unfortunately, its mecha
nism has yet to be fully resolved due to 
underlying complex dynamics and para
meters. Upon studying the causes in mo
re detail, designing safer ships against 
capsizing may become a reality. In the 
present study, a relatively different ap
proach called "reserve of stability" or 
“stability margins” which utilizes both sta
tical and non-linear dynamical aspects of 
stability is employed to analyse ship 
hydrodynamics. For this purpose a non-li- 
near roll model in beam waves bas been 
implemented. In order to apply the theo
ry, a capsized vessel is chosen to be 
analysed in terms of stability,
0150321

SWZ 03-02-02
Large-amplitude motion responses 

of a Ro-Ro ship to regular oblique 

waves in intact and damaged condi
tions

Chan, H .S.; Atlar, M .; Incecik, A.
Journal of Marine Science and Technolo- 
gy(CB 9691), 200206, vol.7, no.2, pg- 
91, nrpg-9, gr-15, ta-1, dr-1, ENG 
This article presents a non-linear time-do- 
main simulation method for the predicti
on of large-amplitude motions of a ro-ro 
ship in regular oblique waves in an intact 
and a damaged condition. Numerical 
computations and model tests have 
been carried out to investigate the dyna
mic motion responses of the roro ship
42

“Dextra” to various wave amplitudes at 
three wave headings. 
0150620;0150631

SWZ 0302-03
Bayesian estimation of directional 
wave spectra for ship guidance 

system

Iseki, T . ; Terada, D.
International Journal of Offshore and Po
lar EngineeringlCB 8108), 200203, 
vol.12, no.l, pg-25, nrpg-6, gr-18, ta-3, 
dr-3, ENG
New techniques are introduced into the 
Bayesian modelling procedure to estima
te directional wave spectra based on ship 
motion data. In this proposed method, 
the triple-valued function problem in follo
wing seas is strictly taken into account, 
and the optimum solution is obtained 
from the stochastic viewpoint. Using the 
estimated directional wave spectrum, it is 
shown that the future states of ship mo
tions and longitudinal bending stresses 
can be evaluated based on the assump
tion of linear responses. Onboard experi
ments were carried out to examine the 
reliability of the proposed method. 
0210111

SWZ 0302-04
Stress analysis for structurally dis

continuous parts in a mega-float 
structure

Kada, K .; Fujita, T . ; Krtabayashi, K. 
International Journal of Offshore and Po
lar EngineeringlCB 8108), 200203, 
vol. 12, no.l, pg-48, nrpg-8, gr-6 , ta-2, 
dr-23, ENG
The authors developed a new stress ana
lysis method applicable to a mega-float 
structure with structurally discontinuous 
parts (girders with openings, etc.) and 
verified its appropriateness by the appli
cation of it to a prototype structure. In 
the proposed method, the mega-float 
structure is represented by a FEM vibra
tion analysis model of a 3<Jimensional, 
slit-shaped girder supported by buoyan
cy springs, and excited at the end of the 
wave incident side in the vertical directi
on; the vibration response of the structu
re is thus analyzed.
1030101

SWZ 0 3 0 2 0 5
Explosive removals of offshore 

structures in the Gulf of Mexico
Kaiser, M .J.; Mesyanzhinov, D .V .; Pulsi
pher, A.G.
Ocean & Coastal ManagementlCB

7521), 200208, vol.45, no.8, pg-459, 
nrpg-25, gr-12, ta-9, dr-4, ENG 
A statistical description of the explosive 
removal of offshore structures in the fe
derally regulated Outer Continental Shelf 
of the Gulf of Mexico are presented ba
sed on data collected by the US Minerals 
Management Service. The influence of 
factors such as water depth, planning 
area, configuration type, and structure 
age upon the application of explosive re
moval methods are investigated. The 
number of structures expected to be re
moved from the Gulf of Mexico using ex
plosive methods is also forecast over a 
short-term time horizon according to 
structure, configuration type, water 
depth, and a planning area categoriza
tion.
0620116

SWZ 0 3 0 2 0 6
Product-oriented optimum structu

ral design of double-hull oil tankers

Na, S.S. ; Karr, D.G.
Journal of Ship ProductiontCB 6728), 
200211, vol.18, no.4, pg-237, nrpg-12, 
grAta-7, dr-12, ENG 
A convenient interactive structural des
ign system (ISSMID), which consists of a 
structural arrangement module, a scant
ling module, and an interface module, 
has been developed for the optimum 
design of doublehull oil tankers. The 
structural arrangement module defines 
the configuration and properties of the 
longitudinal, transverse, and transverse 
bulkhead members. The scantling modu
le determines the scantling of the longitu
dinal, transverse, and transverse bulkhe 
ad members to obtain the minimum 
structural weight and fabrication cost. 
The interface module generates the data 
for the structural analysis (AIMSYS/NA- 
STRAN) and the CAD system 
(TRIBON/AUTOKON). This paper descri
bes a new structural cost model develop
ed by considering welding technique, 
welding poses, and assembly stages to 
manage the fabncation man-hour and 
process. Also, a multi-objective function 
method (random search method) is de  
veloped to find the minimum structural 
weight and fabrication cost. 
0120210:0120330

SWZ 0 3 0 2 0 7
Ultimate strength of ageing ships
Paik, J.K. ; Thayamballi, A.K.
Proceedings of the Institution of Mechani
cal Engineers. Part M.(CB 9831),

200211, vol. 126, no.l, pg-57, nrpg-21, 
gr-16, ta-4, dr-11, ph-1, ENG 
This paper is a summary of recent rese 
arch and development in areas related to 
the ultimate strength of ageing ship hulls, 
undertaken by the authors. Some rele 
vant methodologies for modelling the 
two age-related structural degradation 
factors, namely corrosion and fatigue 
cracking damages, are proposed and 
studied. The effects of corrosion and fati
gue cracking damages on the ultimate 
strength of ship panels are investigated 
by nonlinear finite element analyses and 
mechanical tests. The variations of ship 
hull ultimate strength as a function of 
age-related structural degradation are in
vestigated by progressive collapse ana
lyses using the idealized structural unit 
method (ISUM). Important insights and 
findings obtained by the research are no
ted and recommendations are made re  
garding future development work where 
appropriate.
0140200

SWZ 0 3 0 2 0 8
A novel method for identifying vorti
cal structures

Pemberton, R,J.; Turnock, S .R .; Dodd, 
T.J.; Rogers, E.
Journal of Fluids and Structures(CB 
7184), 200212, vol.16, no.8, pg-1051, 
nrpg-7, ta-1, dr-3, ENG 
A method for identifying vortices in a 2-D 
velocity field is developed. A function ba
sed on the local angles of velocity with 
respect to a datum is calculated at each 
point in the 2-D field. This function is a lo
cal minimum at vortex centres. An ad
vanced statistical technique for identify
ing multiple minima is used to find the 
minima of this function. The method is 
used for vortices, calculated using a 
RANS CFD code (CFX 4.3), forming 
around a very large crude carrier (VLCC) 
and the results are seen to be close to 
the centres of the vortices.
0150200

SWZ 0 3 0 2 0 9
Casualties in dry bulk shipping 

(1963-1996)

Roberts, S .E.; Marlow, P.B.
Marine Policy (CB 3894), 200211, 
vol.26, no.6 , pg-437, nrpg-14, gr-5, ta-6, 
dr-1, ENG
In recent years, bulk carriers have been 
identified with high risks of catastrophic 
structural failure and foundering, and
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with heavy loss of human life. This study, 
based upon Lloyd’s of London casualty 
records, identified four risk factors that 
had significant, independent effect upon 
the likelihood of a bulk carrier founde
ring. The risk of foundering increased 
with the age of the ship, and was related 
to the ship's flag of registration. Most im
portantly, however, increased risks were 
found for heavy cargoes of iron ore and 
scrap steel or iron, and for trading rou
tes to the Far East and from Europe to 
North America. Additional safety measu
res, in particular regarding ship design 
and high-risk trades, may well be neces
sary to reduce the high casualty rates. 
0211400:0211431;0240520

SWZ 0302-10
Dockworker earnings, containerisa

tion, and shipping deregulation

Talley, W.K.
Journal of Transport Economics and Poli- 
cyfCB 1075 F), 200209, vol.36, no.3, 
pg447, nrpg-21, ta-3, ENG

This paper examines the earnings of US 
union dockworkers for periods prior to 
and after passage of the Shipping Act of 
1984. Wage equation estimates indicate 
that the hourly (weekly) wages of union 
dockworkers increased by 14.3 per cent 
(15.3 per cent) in the post deregulation 
period, but the increase is not uniform 
across regions. Wages increased by 
32.6 per cent (34.6 per cent) and 15.2 
per cent (14.7 per cent) in the Northeast 
and West, respectively. Evidence sug
gests that the wage increases resulted 
from an increase in dockworker bargai
ning power, attributed to the increase in 
demand for dockworkers; the decrease 
in the likelihood that dockworker employ
ers will chance a strike; and the increase 
in port capitaHabour ratios.
0430220

SWZ 0302-11
Fire risk analysis and its application 

to ships

Dogliani, M .; Vergine, A.

An innovative fire safety regulatory ap
proach concerning the fire safety on bo
ard ships is about to be introduced by 
the International Maritime Organisation 
(IMO). It will be possible to use alternati
ve, performance-based fire safety design 
and arrangements in lieu of traditional 
prescriptive designs. After providing a 
summary of the background of this new 
approach, this paper briefly reviews the 
state of the art in the fire engineering 
science applied to ships and pinpoints 
gaps to be filled by future R&D. For the 
sake of illustration, an example of appli
cation is provided.
0211431:0211414

SWZ 0302-12
Design against minor impacts

L.tzen, M .; Pedersen, P.T.
A procedure for design and for predicti
on of damages to ship bows and side 
shells of vessels during minor impacts is 
presented. The procedure is illustrated 
by practical examples. Many impacts

happen dunng manoeuvring in harbour 
areas. If the vessel is not completely con
trolled, it may have severe impacts with 
quays or obstacles. Similarly, when a 
vessel collides with floating objects ener
gy is released for structural deformation 
of the vessel. Floating objects may be 
cargo tost by other vessels such as con
tainers and barrels or nature-made ob
jects such as logs or floating ice bits. 
Two application examples are presen
ted. The first example deals with an im
pact with a fender system during a har
bour manoeuvre. Contact forces and 
energy absorbed by the system during 
the manoeuvre are calculated and the 
maximum safe berthing velocity for the 
vessel is estimated. Secondly, collision 
with floating objects is illustrated by an 
example where a bulk carrier impacts 
small icebergs.
0140131

MARITIEM
TRAININGSCENTRUM B.V.
Het train ingsirotituut voor ueili^heid aan boord van schepen en 

ofjshore-installaties.

Gecertificeerde cursussen volgens Offshore & STCW 9 5  

richtlijnen (o.a.):

Basic Safety

Proficiency in:

• Survival craft

• Fast Rescue craft 

(basic & advanced) Fire Fighting  

(basic & advanced) First Aid 

M edical Care on Board 

Crowd- & Crisis M anagem ent 

Tailor made courses on request

Beerw eg 10 1  ƒ 3199 LM M aasvlakte

N e t h e r l a n d s

harbour no. 7033

phone + + 3 1 (0 )18 1-36239 4
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Trendzetter
Met het Jowi projekt lanceerde Breko als 

eerste binnenvaartschepen met extra 
capaciteit, afmetingen 135x1 7mtr.

Innovatieve oplossingen
Zoals met één pomp twee ladingtanks 

bedienen of hel toepassen van nieuwe en 
doorontwikkelde scheepsvormen. 

Onze engineers ontwerpen en adviseren 
altijd doordachte, efficiënte en kosten

besparende oplossingen.

Voorbeeldfunctie
Een goed voorbeeld doet volgen. 

Daarom vinden wij onze ideeën regel
matig elders toegepast terug.
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Ruim 25 jaar vakmanschap
Nieuwbouw, onderhoud en reparatie voor 
binnenvaart en kustvaart. Onze werf staat 
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# # #  Holland Marine 
Equipment

ABB Marine & Turbocharging
Absorb'it Environmental T e ch n o lo g y  B V
Aggreko Nederland BV
Ajax Fire Protection System s B V
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Systems (A M S ) B V
Alewijnse Nijmegen Schepen B V
Alewijnse Noord BV
Alphatron Marine BV
AMW Marine BV
Arbode Maritiem BV
Bakker Sliedrecht Electro In d us trie  B V  
Beele Engineering BV 
Bell Licht
Bennex Holland BV 
Bloksma BV 
Bosch Rexroth BV 
BOT Groningen BV 
Brush HMA BV 
Centraalstaal BV
Central Consulting Group B V  (C C G ) 
Chartworx Holland BV 
Coops en Nieborg BV 
Corrosion & Water-Control B V  
Croort Elektrotechniek BV 
Damen Shipyards Gorinchem *
Datema Delfzijl BV 
Da Vinci College *
P. Dekker, Machinefabriek B V  
DENO COMPRESSORS 
Desmi • K&R pompen BV 
Dlscom BV 
Droste Elektro BV 
Drumarkon BV 
Duvalco BV
Econosto Nederland BV M aritiem
Eefting Engineering
Eekels elektrotechniek BV
eL-Tec Elektrotechnologie
Euronorm Aandrijftechniek
Flender Bruinhof Marine
Gemeentelijk Havenbedrijf R o tte rd a m  *
Gerling NCM *
Van de Giessen Straalbuizen 
Van de Graaf BV 
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Den Haan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en  In te rie u r B V
Hertel Marine Services
Holland Marine Services A m s te rd a m  B V
Hoogendoorn's Maritieme B e tim m e rin g e n  en
Interieurbouw
HRP Thruster Systems B V

H ytop B V
IH C  Holland N V  Lagersm it 
Im tech M arine  & O ffshore B V  
Inform ation Display Technology B V  
Intertech B V  
Johnson Pump B V  
Kelvin Hughes O bservator B V  
Ketting Handel B V
K ongsberg M aritim e Ship S ystem s B V
Kooren Shipbuilding and Trading B V
M achine- 8. Lierenfabriek C . Kraaijeveld B V
Lankhorst Touwfabrieken B V
Lem ans Nederland B V
V an Lessen en Punt Holding B V
B V  Installatiebouw Van d e r Leun
Loggers B V
Logic Vision B V
M achine S upport B V
M am paey O ffshore  Industries B V
M aprom  Engineering B V
M arflex B V
M arilux B V
M A R IN  *
M arine Service N oord
Marktechmcal BV
M ateriaal M etingen Europe B V
Technisch Bureau M ercurex  B V
M errem  M aterials
M etag is  B V
M etalix  B V
Nauti M ax  B V
Navylle B V
N R F B V
Nicoverken M arine  Services B V
Nijhuis Pom pen B V
Northrop G rum m an S perry  M arine  B V
N  R. Koeling B V
Pols Aggregaten B V
Praxis Autom ation Technology
Prom ac B V
Radio Holland M arine B V
Ridderinkhof B V
R O C  Kop van Noord-Holland
Roden Staal B V
Rolls-Royce M arine Benelux B V
R otor B V
Rubber Design B V
Sandfirden Technics B V
Scheepvaart en Transportcollege (S T C )
S chelde  G ears  B V
S chelde  M arine S ervices
S cheldepoort Repair & C onversion Yard *
Serdijn Ship Repair B V
Ship's Equipment C en tre
Shipkits B V
Siem ens N ederland N V

S IG M A  C oatings BV, M arine Divisie
Sm it G as  S ystem s
Teken en adviesbureau S tar
S TN  A tlas N ederland B V
Stork B ronsw erk B V  M arine System s
Stork G ears & S ervices B V
S tork-Kw ant
Stork Services B V  (M aritim e)
Techno Fysica B V  
Theunissen Technical Trading B V  
Thofex B V
ThyssenKrupp Liften B V  
Trafa-Resitra Transform atoren B V  
B V Technisch Bureau U ittenbogaart 
V A F  Instruments B V  
Van Voorden Gieterij B V  
Van Voorden Reparatie B V  
V ecom  M etal Treatm ent Technology B V  
Verebus Engineering 
Verhaar O m ega B V
Vlaardingen O ost Anker- en Kettingfabriek  
Volharding Shipyards *
W artsila  N ederland B V  
W artsila  Propulsion Netherlands B V  
W ehania  B V  
W ijsm uller Bros.
W inel B V  
W inteb  V O F
W olfard & W esse ls  W erktu igbouw  B V  
W oodw ard G overnor Nederland B V  
Xantic B V
York-mham refrigeration B V

* G eassocieerd  lid

N ie u w e  le d e n
S tork  Services B V  (M aritim e)
Verebus Engineering 
W eham a B V
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SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

D e  inschrijving v o o r d e  jaarlijkse  prijs v o o r d e  m e e s t in n o vatieve  o rg an isa tie  b innen  d e  m a ritiem e  industrie  
is ge s ta rt! D e  w in n aar van  vorig  ja a r k re e g  d e  prijs u itg e re ik t d o o r M in is te r  Jo rrits m a . R u b b e r D e s ig n  plukt 
nog s te e d s  d e  v ru ch ten  van  d e  p ub lic ite it v o o r haar p ro d u ct N o R e T e x l A an  w ie  re ik t d e  reg erin g  d e  
M aritim e  Innovation  A w ard  2 0 0 2  uit? A an  u?

SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

Ie d e re  N e d e rla n d s e  to e le v e ra n c ie r  van m a ritiem e  en o ffsh o re  p ro d u c te n  o f d ien sten  kan m ee d in g e n  naar 
d e ze  prijs. D o w n lo ad  he t inschrijv ingsfo rm ulier via w w w .h m e .n l en  s tu u r h e t o p  naar ons b ureau , lie fst m et 
e n ig e  toe lichting  en  fo to m a te ria a l.

SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

D e  inschrijving sluit op  1 m aart 2 0 0 3 . D it c lu s te rin itia tie f w o rd t g e d ra g e n  d o o r veren ig ing  IR O  en  v e re n i
g ing H olland M arin e  Equipm ent.

f 00̂ M aritim e  
L /  Innovation Award2002

SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

D e  w in n en d e  inzending m o e t b re ed  to e p a s b a a r zijn b innen  de  m a ritiem e  sec to r, e e n  g o e d e  v e rk o o p b a a r
heid hebben  a ls m e d e  v o ld o e n d e  e x p o rtp o te n tie e l b e z itte n . M in im u m v e re is te  v o o r e lk e  inzending is dat e r  
e e n  a a n to o n b are  N e d e rla n d s e  to e g e v o e g d e  w a a rd e  w o rd t g e g e n e re e rd . H e t kan e e n  p roductinno vatie , 
e e n  p ro c e sin n o v atie , m aar ook een  m arke tin g innovatie  zijn.

SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

D e  jury, b e s ta a n d e  uit neg en  v o o ra an sta an d e  d esku n d ig en  m e t een  m a ritiem e  a c h te rg ro n d , buigt zich  
o v e r  d e  inzend ingen  en k o m t m e t een  v o o rd rac h t van drie  n o m in aties , d ie  a lled rie  in d e  g e le g e n h e id  
w o rd e n  g e s te ld  om  hun product te  p ro m o ten  v o o r e e n  belangrijk  m aritiem  publiek.

SCHRIJF NU IN VOOR DE MARITIME INNOVATION AWARD!

Is uw  bedrijf innovatie f?  M e ld t u zich dan aan v o o r d e  aw ard! O f  ben t u als w e r f  o f rederij in aanraking  
g e k o m e n  m e t he t m e e s t in n o vatieve  bedrijf van N e d e rla n d ?  N o m in e e r  d a t bedrijf!

R e a g e e r sne l, zo dat de ju ry  tijd ig  w o rd t g e ïn fo rm e e rd  o ve r uw  b e la n g rijk e  b ijd ra g e  aan  
de v e rn ieu w in g  van sc h e e p v a a rt en  o ffsho re !

http://www.hme.nl


Tabel 1 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2002 vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 Zuid Korea 111 i  43 1.217.162 42 1.154.512 440 26.268.452 14.112.802 -  12 -  407.373
2 Japan (21 89 1.513.464 115 1.824.712 455 18.288.478 10.089.305 +■ 19 + 50.193
3 China (31 23 324.572 15 200.620 286 6.334.161 4.196.886 -  43 -  398.002
4 Italië [4] 3 19.968 7 52.940 72 2.063.400 2.223.270 + 3 -  10.477
5 Polen (51 9 74.391 10 147.872 98 2.345.163 1.789.944 -  2 -  8.570
6 Duitsland (6) 11 267.924 2 42.540 58 1.224.605 1.228.045 -  10 -  252.798
7 Kroatië (71 5 106.269 8 35.464 49 1.285.130 900.546 + 1 -  110.444
8 Spanje [81 16 72.537 1 1.775 100 819.605 842.458 -  16 -  65.548
9 Roemenië [91 6 54.490 7 42.132 101 708.656 783.215 + 1 -  11.829
10 Nederland [12] 1 0 32.698 14 61.456 178 463.060 728.212 + 7 + 39.329

11 Frankrijk [11] 0 0 0 0 14 553.019 705.600 0 0
12 Ver. Staten [13] 4 21.135 0 0 46 981.380 679.759 0 + 171.530
13 Finland [10] 3 133.818 0 0 6 464.552 591.040 -  3 -  133.543
14 Taiwan [15] 6 69.762 4 94.066 26 868.886 505.185 -  2 + 27.674
15 Turkije [17] 5 30.660 11 48.630 71 290.617 420.756 + 4 + 10.880
16 Denemarken [14] 1 59.749 0 0 12 614.480 420.070 -  -1 -  59.322
17 Rusland [16] 6 41.807 1 5.600 70 293.443 407.864 -  6 -  39.719
18 Oekraine [18] 2 13.008 4 27.280 32 449.823 385.919 0 + 1.835
19 Singapore [19] 9 42.168 5 13.440 29 199.205 240.233 -  6 -  68.980
20 India [20] 6 23.024 1 2.500 48 125.938 199.617 -  9 -  27.354

Tabel 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2002 vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LNG tankers 3 225.373 2 174.375 54 5.234.527 3.943.623 -  2 -  135.750
LPG tankers 4 53.252 3 62.295 39 913.373 796.221 -  3 -  19.994
Chemicaliëntankers 28 389.895 25 394.897 265 4.849.708 4.237.684 -  7 -  64.003
Olietankers (crude) 23 790.083 5 119.295 248 21.061.124 8.163.845 -  18 -  693.959
Productentankers 15 156.190 30 519.825 156 3.384.179 2.490.766 + 11 + 350.524
Tankers overig 1 6.084 2 17.765 10 78.950 104.805 + 2 + 27.745
Droge bulkschepen 36 585.983 59 1.029.920 273 10.240.583 4.656.926 + 1 + 61.517
Droge bulk/oliesch. 0 0 0 0 2 130.000 65.000 0 0
Droge bulk, overig 2 48.312 1 6.860 10 198.110 122.096 -  1 -  41.210
Vrachtschepen 19 164,096 38 186.676 260 1.924.080 1.985.253 + 15 + 31.370
Pass./vrachtschepen 1 9.032 0 0 3 14.100 26.085 -  1 -  12.995
Containerschepen 41 1.062.788 28 906.195 297 11.120.733 7.772.024 -  21 -  353.271
Koelsc hepen 2 34.250 1 6.975 5 47.650 62.475 -  1 -  27.275
Ro-ro vrachtschepen 5 98.133 11 268.165 60 2.073.712 1.428.907 + 3 + 112.850
Pass/ro-ro vr.schepen 9 93.320 3 21.102 54 690.610 728.669 -  13 -  191.063
Cruise schepen 3 223.565 1 10.200 40 2.782.027 3.567.223 -  1 -  241.617
Overige pass.schepen 10 28.558 5 9.180 35 22.257 106.492 -  6 -  39.844
Overige droge lading 0 0 0 0 4 60.138 70.686 0 0

Subtotaal 202 3.968.914 214 3.733.725 1.815 64.825.861 40.328.780 -  42 -  1.236.975

Visserij vangschepen 21 45.414 23 58.634 204 161.198 515.122 -  1 + 9.542
Overige vissersschepen 2 4.990 1 2.485 7 5.332 24.698 -  1 2.505
Offshore bevoorrading 18 123.601 7 45.392 95 226.913 639.725 -  8 -  65.499
Overig offshore 1 4.150 0 0 11 42.341 96.249 -  1 + 24.019
Research 0 0 0 0 12 96.821 174.556 0 0
SlepeiVduwen 32 54.626 26 36.665 237 73.865 346.771 -  16 -  52.541
Baggeren 2 17.368 3 22.229 21 175.439 301.304 + 2 + 14.103
Overig 4 31.252 2 3.185 56 133.181 258.165 -  4 -  67.876

Subtotaal 80 281.401 62 168.590 643 915.090 2.356.590 -  29 -  140.757

Totaal generaal 282 4.250.315 276 3.902.315 2.458 65.740.951 42.685.370 -  71 -  1.377.732



Voor het derde achtereenvolgende kwar
taal is de omvang van het wereldorder- 
boek teruggelopen.
Het orderboek had per 30 september
2002 een omvang van 2458 schepen 
met 42.685.370 egt en 65.740.951 gt; 
dat is 71 schepen, 1.377.732 egt 
(3,1%) en 2.019.599 gt (3,0%) minder 
dan eind vorig kwartaal.
De teruggang Is veel groter dan het ver
schil tussen nieuwe opdrachten en de 
opgeleverde tonnage (348.000 egt 
resp. 536.344 gt). Andere factoren 
moeten dus mede een rol spelen: annu
leringen?

De opleveringen waren: 282 schepen 
met in totaal 4.250.315 egt en 
6.652.682 gt; dat is 38 schepen, 
189.281 egt (4,6%) en 270.764 gt 
(4,2%) meer dan in het voorgaande 
kwartaal.

Nieuwe opdrachten: 276 schepen, met 
in totaal 3.902.315 egt en 6.116.338  
gt; dat is 34 schepen, 844.603 egt 
(27,6%) en 1.485.735 gt (32,1%) meer 
dan in het voorgaande kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's moet 
circa 24% van de orderportefeuille (10,3 
miljoen egt) nog in 2002 worden opgele
verd, circa 49% (20,9 miljoen egt) in
2003 en de rest (11,5 miljoen egt) in
2004 of later.

De grootste verliezers waren opnieuw 
Zuid Korea, China en Duitsland, die ieder 
een kwart miljoen tot bijna een half mil
joen egt achteruit gingen. Verder verlo
ren Finland en Kroatië ieder meer dan
100.000 egt.
Voornaamste winnaar qua omvang van 
de orderportefeuille: De Verenigde Sta
ten met een winst van 171.530 egt.
De cijfers voor de Top 20' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil
lende scheepstypen.

Nederland

Ons land neemt met 728.212 egt op de 
wereldranglijst de 10e (12e) plaats in 
(tussen haakjes de positie in het vorige 
kwartaal). Naar gt gemeten staat Neder
land met 463.060 gt op de 15e plaats

(onveranderd) en naar aantal schepen in 
opdracht met 178 stuks op de 4e plaats 
(onveranderd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Ne
derland met 32.698 egt de 15e (onver
anderde) plaats in, met 20.562 gt de 
16e (15e) plaats en naar aantal schepen 
met 10 stuks de 6e (gedeelde 9e/10e) 
plaats.
Er waren 14 nieuwe opdrachten met 
61.456 egt en 32.982 gt. Hiermee staat 
ons land op de 6e (8e) plaats naar egt, 
op de 9e (onveranderd) naar gt en op de 
4e (onveranderde) plaats qua aantal 
schepen,

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Toelichting tabellen

De tabellen geven een overzicht van de 
opgeleverde schepen en ontvangen op
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order
portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com-

pensated gross tonnage, orderporte
feuille bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouw
de kwartaal en (tussen haakjes] in het 
voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
3e kwartaal 3e kwartaal per 30 september 2002 vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LNG tankers 0 0 0 0 1 1.200 2.460 0 0
Productentankers 0 0 0 0 4 17.200 27.520 0 0
Overige tankers 0 0 0 0 1 5.000 8.000 0 0
Vrachtschepen 4 19.498 9 43.106 53 199.736 273.833 +4 +19.958
Pass./Ro-ro vr.schepen 0 0 0 0 3 74.086 69.764 0 0
Passagiersschepen 0 0 0 0 2 2.000 8.000 0 0
Overige droge lading 0 0 0 0 2 30.138 40.686 0 0
Bedrijfsvaartuigen 6 13.200 5 18.350 112 133.700 297.949 +3 +19.371

Totaal 10 32.698 14 61.456 178 463.060 728.212 +7 +39.329



I n t e r n a t i o n a l M a r i n e  A c c i d e n t  R e p o r t i n g  S c h e m e

De MARS-reports zijn een initiatief 

van “The Council of the Nautical In
stitute". De rapporten worden vrijwil

lig opgemaakt en verzonden door 

gezagvoerders van schepen en door
X

andere autoriteiten die kleine onge

lukken of nearmisses' meemaken.

M A RS 200267 Ancient 
and Modern
I read the very thought provoking article 
'THE USE OF VISUAL AIDS TO NAVIGA
TION'' • A Nautical Institute Presentation 
by Commodore David Squire CBE FNI. 
One phrase that caught my attention, 
and which I repeatedly hear being discus
sed in my new role as a maritime training 
facilitator, is “the right balance" between 
older and modern aids to navigation. I 
think one of the factors to decide what is 
the "right" balance is the phrase in the ar
ticle “reliability of each method depends 
also on the circumstances and location 
of the navigator".

Given below are some illustrations that 
portray this, some for traditional aids (I 
include radar as traditional!) and the ot
hers for modern aids.

Incident 1

Own vessel was approaching Keelung 
(ChMung) harbour (North Taiwan) to pick 
up a pilot inside the breakwater. The 
GPS constantly put the vessel in the out
going channel whilst the fairway buoy in
dicated the opposite! Unfortunately, the 
rocky (partly above water) shoreline ga
ve a very unreliable radar fix though the 
lights were prominent enough for us to 
be sure we were in the correct channel. 
The approach has some extremely sud
den, erratic and strong tidal streams. A 
notice to mariners received later clarified 
our doubts - the WGS correction was 
found to be 0.15’ to the West! In this in
stance, it would have been foolish to rely 
on the GPS.

What about places where such correc
tions have not been published - a wrong 
assumption is worse than none! I also 
wonder what we might have done, had vi
sibility deteriorated to the extent that we 
could not see the fairway buoy let alone 
the lighthouse!

Incident 2

While approaching the mad house that is 
the approaches to Changjiang Kou river 
estuary to pick up our pilot, the seeming

confusion was further accentuated by 5 
vessels picking up a pilot at the same ti
me in the same location wm -ltN the 
channel. There were also strong tidal 
streams which did not agree with the BA 
tidal atlas, a plethora of fishing vessels 
and stakes, local coasters and language 
problems! The BA chart clearly states 
that the positions of buoys is continuous
ly changed due to changing depths of 
the estuary. The closest “fixed” navaid (a 
small island) is a good 13 miles off, 
buoys do not have the same markings 
as the BA chart (apparently the Chinese 
chart is more reliable), the place is choc- 
a-bloc with fishing vessels, and RACONS 
do not work! The only two navaids that 
we could put more trust in were the GPS 
and the echo sounder. Ah-did I forget to 
add that visibility is usually 0.2 to 2 miles 
in this busy shipping lane most of the ye
ar? In this instance, it is wise to use the 
GPS.

Incident 3

English channel - overcast skies, mor
ning daylight, force 7 winds, rough seas, 
zero visibility. We could not see the 
buoys, lighthouses or the coastline. The 
only means of plotting the position were 
the radar and the GPS. Speeds varying 
between 3 knots and 12 knots (this was 
on a 25,000dwt general cargo ship, 4 
years ago). Thankfully, the last time we 
had passed this place, we had used 
BOTH visual fixes and radar fixes - thus 
making identification of a confusing situ
ation easier. Why confusing? Two reas
ons - one - the coastline had either too 
few or too many projections, and - two - 
there were TWO vessels going in the 
wrong lane making us wonder if it was 
them or us who were in the wrong lane! 
(Where is the VT1S when you need it??™ - 
The comedy that is life).

Incident 4
Own vessel was approaching Port Klang. 
Both the GPS's gave the same position, 
1 to 3 miles away from what the land vi
sual and radar fix gave. We decided to 
trust the latter and the distinct channel 
buoys (mangroves do not have lighthou
ses - for all those who would judge using 
a buoy as a position indicator as a car
dinal crime!) supported our judgement. I 
still do not know the reason WHY the 
GPS’s did that. (No, they were not on DR 
mode, DOP was fine, and they later gave 
proper positions)
Hurrah - visual navigation.

M A RS 200268 Seismic 
Incident 3
I have served as Master for the last 4  %  
years on one of the largest and most 
high tech Seismic vessels in the industry. 
These ships have difficulty manoeuvring 
when working. They are unable to stop, 
have a maximum speed 5 knots and can
not go slower than 2.5 knots. The nor
mal turning rate is 3 degrees a minute 
and, as we trail gear of 10 to 12 x 
6000m streamers at a width of 1,100m, 
these are “big vessels".

I have experienced quite a few situations 
which have, as their root cause, a lack of 
language capability and general lack of 
understanding of COLREGS and good 
seamanship. In the North Sea this sum
mer I was called to the bridge by my 
OOW when a 30,000 tons bulk carrier 
was on steady course and “aiming” for 
the streamers. The vessel had an CPA 
of less than lnm and our guard vessel 
made several unsuccessful attempts to 
hail the vessel, starting at 11,5nm distan
ce.

The bulk carrier responded at about 
6.5nm after the OOW used the VHF DSC 
“all ship call" and contact was establish
ed on a VHF working channel. The OOW 
informed the bulk carrier about our ope
rations, our vessel and trailing gear size 
and requested the vessel to give us an 
wide berth of at least 3nm passing 
ahead and 5nm astern. The conversa
tion continued:

Bulker: - Sorry, I can not change the 
course.
Own ship: - You are heading into danger, 
I have ten seismic “steel” cables astern 
with a length of 6,000m each, if you 
cross them they will wrap around your 
propeller.
Bulker: - Master say “Steer this course", 
I steer this course.
Own ship: - Could you please call your 
Master to the bridge?
Bulker: -No, Master is asleep.
Own ship: - 1 insist you call your Master, 
my Master would very much like to talk 
to him.
Bulker: - OK, OK, I call Master.

Some five minutes later the situation was 
easily solved when the bulk carrier’s Mas
ter arrived on the vessel's bridge and 
took some action.

M ARS 200270 Tank Entry
A void space in a gas vessel was opened 
up for inspection by ship's staff prior to a 
Class Survey. All safety procedures we
re observed as per Company require
ments and the void space had been ven
tilated for approx. 40hrs.

The following staff entered the tank to 
conduct the inspection: the vessel’s Su
perintendent, Master and Chief Officer. 
The Bosun and an AB were in attendance 
at the entrance of the tank and the 3rd 
Officer was on the Bridge. After 30 mi
nutes, the Chief Officer left the tank and 
the Superintendent and Master followed 
behind. The Master and Superintendent 
rested inside the tank on the platform 
just below the tank entrance to catch 
their breath, after a few minutes the Su
perintendent attempted to leave the tank 
but felt weak, he was helped out of the 
tank by the crew on deck. The Master 
then left the tank, he was also feeling 
very weak but did not need assistance. 
It took them some time to recover.

The void space was coated with fine 
sooty particles which is assumed to have 
been generated during IG operations. 
The space had been checked for hydro
carbon gases but none were detected, 
the vessel could not test for toxic gases 
as no test equipment for toxic gases 
was carried onboard. The Tank had 
been tested for oxygen levels and was 
found to be within limits. An investigation 
was held onboard and the following 
points were noted:

1. The vessel does not have a toxic gas 
detector, all vessels should be provi
ded with this equipment.

2. Persons entering a space which is 
contaminated with fine particles of 
soot should carry ELSA sets.

3. Face Masks are to be worn, however 
in this instance they may have been of 
a limited effect.

4. The Master and Superintendent had 
probably inhaled a large amount of 
soot particles which were suspended 
in the tank atmosphere and which in 
turn decreased the absorption of oxy
gen through the lungs. The faces of 
the Master and Superintendent, after 
exiting the tank, were uniformly black



due to the soot.
5. The ventilation and the movement of 

the personnel within the tank had dis
turbed the soot particles.

6. The origin of the soot particles to be 
investigated and rectified.

7. Cleaning of the void spaces to be con
sidered in the future.

M ARS 200272 G M D SS
and Unsafe Manning
I read with interest the MARS 200217  
captioned “why we need a lookout”. In 
response to the subject of lookout, my 
observations may be captioned as 
‘GMDSS & unsafe manning". Although 
STCW 95 puts great importance on the 
need of a continuous vigilant lookout by 
the OOW in Section A-Vlll/2 (safe naviga
tion) parts 2, 3 and 3.1, the reality on 
board is quite alarming, especially at 
night. The steady reduction in manpo
wer on board has brought about a situ
ation where every officer has to do mul
tiple jobs. The GMDSS watch 
requirement on the OOW who is on navi
gation duty is actually leading to unsafe 
manning. To avoid overtime expenses, 
few ship owners provide any assistance 
to the Duty Officer on the bridge at night. 
Try to imagine the situation on the bridge 
at night with weather fresh to moderate. 
The Captain has kept company with the 
OOW until 2200 and then left the bridge 
with a request that he be woken up in ca
se of any problems. The OOW is left by 
himself to maintain lookout duty as well 
as GMDSS duty. He keeps on the move, 
sometimes using the binoculars, nee
ding to look through the Clearview 
screen during rain or snow, looking at 
the Radar to monitor the movements of 
other ships in the vicinity and taking ac
tions to alter speed and course as ne
cessary to avoid collision by consulting 
theARPA. It is also required to check the 
position by GPS, compare it with DR po
sitions on the chart and change course 
on the autopilot at predetermined posi
tions. Now comes a GMDSS radio signal 
which the OOW must attend to. It may 
be a telephone call from Head Office or 
the Agents at the next port, it may be a 
radio telex message or even a DSC 
Alert. The GMDSS installation is located 
on the rear bulkhead of the bridge and 
the OOW is unable to maintain his naviga
tion watch so long as he is attending the 
radio. If he is gossipprone by nature, he 
would not lose the opportunity to spend 
a few minutes every time he answers 
and there is no guarantee how many 
calls he might attend to at night. If it is a

radio telephone call for a crew member, 
the OOW is distracted from his look out 
duty for a much longer period. He also 
has to make entry in the Radio Log with 
timings, so he will use a small source of 
light and lose his night vision for a few mi
nutes every time he uses a light. Does it 
comply with STCW 95 Section A-VIII/2 
part 3.1 clause 14 or 26?
The IMO has given the clue for solving 
the problem in clause 16.8 for all seafa
rers to see. To the best of my knowled
ge only the Panama Maritime Authority 
has taken appropriate actions in their cir
cular 118 which states that vessels must 
carry a minimum of two Watchstanding 
Deck Officers or one dedicated Radio Of
ficer. For increased safety the IMO is 
stressing on duplication of all essential 
gadgets including the GMDSS installa
tion, but why saddle the radio communi
cation duty on the OOW who is already 
burdened with other duties. The false 
alert rate is still 97%, this was less than 
2% with a dedicated Radio Officer on 
board.
It is on record that even in 2001 and 
2002 merchant vessels have sunk 
without a single DSC Distress Alert sent 
either by terrestrial or satellite links (so
metimes even the EPIRB was not used) 
despite full GMDSS installations in dupli
cate on board and all Deck Officers (in
cluding the Master) in possession of valid 
GMDSS GOC qualifications. In a panic si
tuation only the dedicated Radio Officers 
can take all the steps necessary under 
the GMDSS scheme. Why discredit the 
Deck Officers by treating them as fully- 
fledged Radio Officers and requiring 
them to demonstrate their ability to ope
rate all DSC equipment during Port State 
Control inspections?

More reports are always needed, li 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, 1 7 Estuary Dive, 
Felixstowe, Suffolk IP11 971, UK. E-mail 
address: mars@nautinst.org.

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.

hydraulische componenten
H ydropack levert een breed en zeer com pleet 
program m a aan hydraulische com ponenten. 
Z on der uitzondering voldoen deze  com ponenten  
aan de  m axim ale kw aliteitseisen van Hydropack. 
Bovendien staat een gedegen advies borg voor 
een ju iste keuze. D oor een effic iënte orderver

w erking en een royale m aga- 
zijnvoorraad kent Hydropack  
korte levertijden.

hydraulische 
systemen

Hydropack is gespeciali
seerd in het ontw erpen en 
bouw en van hydraulische  
installaties. Van eenvoudige  
aggregaten to t zeer g e 
avanceerde en com plexe  
besturingssystem en. De  

enorm e know -how  en een goed geoutilleerde  
w erkp laats  m et vakkundig personeel staan borg  
voor een uitstekend _ urrtt-'
eindprodukt.
ISO 9001 gecertificeerd

COSY

hydropack
the better hydraulic company
H y d r o p a c k  G ro ep

Kosmonaut 26 Postbus 2515 3800 GB Amersfoort 
Telefoon 033 454 32 10 Fax 033 454 32 24 

web: www.hydropack.nl e-mail: info@hydropack.nl
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BAF BV 
BUTTERFLY VALVES

P.O. Box 9
4900 AA Oosterhout 
Kanaalstraat 7 
4905 BH Oosterhout 
The Netherlands 
Tel.: (31) 162 - 46 08 40 
Fax :(31) 162-46 04 88

Bankers:
ING Bank Oosterhout 
no.65.65.53.553 
C.C. Breda no. 45494 
VAT no.: NL805804390B03 
E-mail : info@bafbv.nl 
Website: www.bafbv.nl

N ijverhe idsstraa t 10 - 3371 XE H ardinxve ld  
Postbus 9 - 3 3 7 0  A A  H ardinxveld 

Tel. 0 1 8 4 -6 7 6 7 3 0  Fax 0 1 8 4 -6 2 1 1 3 0

Voor vlagregist ratie is 
er meer dan onze driekleur
Hubel M arine verleent de service w anneer u op zoek 
bent naar een tijdelijke o f perm anente vlag, een andere 
Class Surveyor o f een goedlopend ISM-systeem.

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

Hubel Marine b.v.
RO.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam 
Tel.:0I0 458 73 38 • Fax OIO 458 76 62 
e-mail: hubel-marine@wxs.nl

HONDURAS

6 3
JAMAICA

delta marine engineering nv
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

W ij beschikken over volgende com putersystemen: 
Autocad, Microstation, Nupas en Cadmatic.
dme nv: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse -B 
Tel: +32/3/710.58.19 -F ax : +32/3/710.58.11 
E-mail: in fo(a),dme.be 
Web: http://www.dme.be

S ch e e p sb o u w  •  
C h e m ic a lië n  tan ke rs  •  

O ffs h o re  •  
Z w a re  c o n s tru c tie s  •  

K ra n e n b o u w  •  
P ijp le id in g e n  •

Elga Benelux • Postbus 1551 • 3260 BB Oud-Beijerland 
Tel. +31 (0)186 -6 4  14 44  • F ax+31 (0)186 - 64 08 80

mailto:info@bafbv.nl
http://www.bafbv.nl
mailto:hubel-marine@wxs.nl
http://www.dme.be


mari t i me

■  Audiovisuele Produkties
Westholland Video /  Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038 -4 2 3  95 83
Fax 038 -4 2 3  89 98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

xantic
Xantic Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 0 7 0 -343  33 50 
Fax 070 -3 4 3  33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Automatisering
(Navision ERP-software)

Logic Vision b.v.
Postbus 187 
2800 AD Gouda 
Tel. 018 2 -3 9  98 44 
Fax 018 2 -3 9  98 45 
E-mail info@logicvision.nl 
www.logicvision.nl

ü
KONGSBERG

Kongsberg Maritime Ship Systems B.V.
Malledijk 7b
3208 LA Spijkenisse
Tel. 018 1 -6 2  36 11
Fax 0181 62 50 13
www.kmss.no

■  Automatisering 
(Voortstuwing)

ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 -407  88 88 
Fax 010 -4 0 7  84 44 
E-mail: info@nl.abb.com

■  Bouwpakketten
Centraalstaal B.V.
Postbus 204 
9700 AE Groningen 
Tel. 050 -542  21 22 
Fax 050 -5 4 2  14 26 
E-mail: sales@centraalstaal.nl 
www.centraalstaal.nl

■  Constructiepakketten

ear Ci

■  Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

IH/llewijnse Groep
Your e le c tr ic a l  p a rtn e r

Alewijnse Nijmegen Schepen BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Tel. 0 2 4 -3 7 1 6 3  11 
Fax 024-371 6 310  
E-mail: ans@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

■  Glijlagers met witmetalen voering
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 07&691 04 72
Fax 078691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■  H efko lo m /S ectieb o u w
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 059 8 -3 9  55 00
Fax 0598 -39  24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

■  Ingenieursbureau

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

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

Thofex BV/Chris Marine 
Daniël Pichotstraat 10 
3115 JB Schiedam 
Tel. 010 -412  02 90 
Fax 0 1 0 -4 1 3 5 4  69 
E-mail: thofex@hetnet.nl 
www.thofex.nl

IN T E R N A T IO N A L  N A V A L E N G IN E E R IN G  C O N S U L T A N T S  B.V

Allbrandswaardseweg 7,
Postbus 730,3170 AA Portugaal 
Tel. 010-501 2 215  
Fax 010-501  25 01 
E-mail: inec@worldonline.nl 
Website: www.inec.nl

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0  58 10 
Fax 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 1 1  
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 0 79 -3 4 2  45 81
E-mail: f.de.nijs@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■  Lastoevoegmaterialen

tuf
Elga 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

Alf
Vxantic

Xantic Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 070 -3 4 3  3 350  
Fax 0 7 0 -343  33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Maritiem Projectbureau 

é  'I  LOWLAND
r  IN TERNATIO N AL
Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 0 23 -5 5 7  01 01 
Fax 0 2 3 -563  7944  
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening

H arin* S w v*rurt • Map K r p m a a  S tivK at

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d Ussel 
Tel. 010 -458  73 38 
Fax 0 1 0 -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

Advi-Safe Rotterdam BV
Postbus 23147
3001 KC Rotterdam
Tel. 010 -4 3 6  20 30
Fax 010 -436  04 45
E-mail: l.lombert@advisafefotterdam.com

■  Maritieme Techniek

6b
PROMAC B.V.
Van Voordenpark 14 
5301 KP Zaltbommel 
Tel. 0418 -68 33 33 
Fax 041 8 -6 8  33 55 
E-mail: info@promac.nl 
www.promac.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

Nicoverken Holland b.v. 
Regoutstraat 1 
3125 BH Schiedam 
Tel. 0 1 0 -238  09 99  
Fax 0 10 -2 3 8  09 88 
Email: info@nicoverken.nl

Maritieme Training

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 018 1 -3 6  2394  
Fax 0 18 1 -3 6  29 81 
Email: info@mtc-nl.org 
Maritiem Instituut Umuiden

N o V â  Contract

Opleiding & Training

Kanaalstraat 7
1975 BA Umuiden
Tel. 0255-519016
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.ncot.nl

■  Mechanical 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 Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 0 10 -413  08 52 
FaxO lO -4130851  
E-mail: info@groensoet,nl

■  Pom pasafdichtingen
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. 010-4872542  
Fax 010-287 22 62

■  Roerkoningsafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078691 04 72
Fax 078 6 9 1 0 4  77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com
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Safety Training Scheepsreparatie

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 018 1 -3 6  23 94 
Fax 0 1 8 1 -3 6  29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allship
m a n n «  p r o j e c t *

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 022 9 -5 5  12 0 5 /5 5  1306
Fax 0 229 -55  12 92
E-mail: allship.marine.projects@tiscali.nl

■  Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070 -392  52 50 
Fax 0 7 0 -392  37 35

■  Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9  5 5 0 0
Fax 0 59 8 -3 9  24 27
E-mail: coopsmieborg@coops-nieborg.nl

■  Scheepsregistratie

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 0 1 0 -4 5 8  73 38 
Fax 0 1 0 -4 5 8  76 62 
E-mail: hubeknarine@wxs.nl

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

■  Schotdoorvoeringen water- en 
gasdicht

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 8 0 8  77 
Fax 0 7 8 -6 1 8  30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel. 010 -411  46  14 
Fax 0 10 -4 1 4  10 04 
E-mail: info@tbu.nl

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

Staal - ijzer Gieterij

QRIIard
Allardturope NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allard-europe.com
www.allarckurope.com

■  Straalbuizen
Van de Giessen Straalbuizen
Nijverheidsstraat 8
3371 XE HardinxveldGiessendam
Tel. 0 1 8 4 -6 7  62 62
Fax 0 18 4 -6 7  62 67
E-mail: info@nozzles.nl, www.nozzles.nl

■  (S)WTK aan de wal

0 e  l t  i s
C O M A K E R  O O  T E C H N I C I

Xeltis BV
Munsterstraat 20a 
7418 EV Deventer 
Postbus 72 
7400 AB Deventer 
Tel. 0 5 7 0 -5 0  21 70 
Fax 057 0 -5 0  21 71 
www.xeltis.nl

■  Turbochargers
ABB Marine Turbochargers 
Marten Meesweg 5 
3068 AV Rotterdam 
Tel. 010 -407  88 88  
Fax 010 -4 0 7  84 44  
E-mail info@nl.abb.com

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

■  Uitlijnen en funderen

g a : i i ; i ^ T [ 2 jE . i 3 j
Ati gnjxenf «nd U rv ic ti

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0 1 8 0 -4 8  38 28
Fax 0 1 8 0 -4 8  38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

Veiligheid

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3199 LC Maasvlakte 
Tel. 018 1 -3 6  23 94 
Fax 0 1 8 1 -3 6  29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■  Verfinspectieburo
C0T
Zijlweg 340-342,
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-531 95 44 
Fax 0 2 3 -5 2 7  72 29 
Contactpersoon: P. van der Spoel 
E-mail: cothaarlem@hetnet.nl

■  Vertaalbureau’s
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 7 9 1  17 
Fax 0 7 8 -6 1 8  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 -4 0 4  55 88

■  Waardevolle adressen
Holland Marine Equipment, Vereniging
van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 010 -4 4 4  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 018 0 -6 2  07 05 
E-mail: info@technofysica.nl

SCHIP™ WERF 

de ZEE
Colofon
'Schip en Werf de Zee' is het orgaan var de Stichting 'Schip 
en Werf de Zee' waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KIWTS. de 
Koninklijke Vereniging 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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Diesel engines tailored  
to m eet any requirement 
from 450 kW to more 
than 100.000 kW

MAN B&W Diesel A/S 
Teglholmsgade 41 
DK-2450 Copenhagen 
Telephone: +45 33 85-1J 00 
Fax:+45 33 85 10 30 
www.manbw.dk

http://www.manbw.dk
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