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Verloren autoschip

De 'Tricolor' is niet het eerste schip dat
met duizenden auto’s schipbreuk leed.
‘Ugly John' ging dit schip in 1994 voor.
Daarbij gingen met het schip ca. 3.800
auto’s verloren. Dik de Jongh legt in deel
5 van de serie Maritieme Expertise uit,
wat de rol van de experts na die ramp is
geweest.
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"Scheepsontwerp met gebruikmaking
van het NAPA-systeem geeft de
scheepsarchitect meer vrijheid en flexi
biliteit," schrijft Attila Lengyel. "Het hele
ontwerpproces kan ermee worden uit
gevoerd zonder verplaatsing van infor
matie van of naar andere typen soft
ware.”
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Twee nieuw reeferschepen

Seatrade kocht vorig jaar twee nieuwe in
Taiwan gebouwde multi-functionele, con
ventionele reeferschepen met capaciteit
voor zowel stukgoed als reefercontainers. “Het antwoord op de droom van ie
dere reeferreder", schrijft Jakob Pink
ster in zijn inleiding tot een
gedetailleerde beschrijving van de nieu
we schepen.

Op de voorpagna: Het moderne Fkitschp (foto: Ftyng Focus).
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Jaarlijks miljoenen kilo afval in de Noordzee
leder jaar wordt er meer dan 20 miljoen

Grote stukken plastic m de maag van

Op dit moment worden er drie projecten

Noordse Stormvogels op de aanwezig

kilo afval in de Noordzee gedumpt. Om

een Noordse stormvogel, een vol blik

uitgevoerd:

heid van zwerfvuil. Bijna alle stormvo

dit probleem aan te pakken is het

verf op het strand of een autoband in

• KIMO Nederland, een internationale mi

gels hebben plastic in de maag omdat

EU- project "Save the North Sea" ge

een visnet is geen uitzondering”.

lieuorganisatie van lokale overheden

ze het aanzien voor voedsel. De verant

langs de Noordzeekust, is verantwoor

woordelijke ministers van de Noordzee

op houding en gedrag van mensen die

Internationaal project

delijk voor het Vuilvis project. Over een

landen hebben in maart 2002 besloten

de Noordzee gebruiken voor commerci

De landen waar de activiteiten plaatsvin

periode van drie |aar verzamelen 13 vis

dat de hoeveelheid plastic in de vogelm-

ële doeleinden of vrijtijdsbesteding. De

den, zijn België, Denemarken, Duitsland,

sersschepen uit Breskens, Stellendam

agen gebruikt moet gaan worden als

hoeveelheid zwerfvuil bedreigt niet al

Nederland, Noorwegen, het Verenigde

en Vlissingen het afval dat ze tijdens het

graadmeter voor de mate van zwerfvuil

leen het leven van vogels en zoogdie

Koninkrijk en Zweden. Nederland is door

vissen in hun netten krijgen in 'big-bags'.

op zee. Voor meer informatie www.alter-

ren, maar veroorzaakt ook grote eco

zijn ligging, zijn lange kustlijn en de aan

Aan de wal wordt het door een erkende

ra.nl.

nomische schade. Het ongecontroleerd

wezigheid van alle bovenstaande doel

inzamelaar in ontvangst genomen en

• De stichting ProSea is een educatieve

dumpen van het meest uiteenlopende

groepen één van de belangrijkste landen

voor vernietiging afgevoerd. Voor meer

stichting met als doel de kennis en

schadelijk afval kan uiteindelijk leiden tot

van dit project.

informatie www.zetnet.co.uk/coms/ki-

daardoor het bewustzijn met betrekking

mo.

tot bescherming van het zeemilieu te

• Alterra, het kennisinstituut voor de

vergroten. ProSea concentreert zich

start. Dit project wil invloed uitoefenen

ecologische ontregeling van de gehele
het Save the North Sea project in Neder

O ve r de Nederlandse
deelnemers

groene leefomgeving, onderzoekt en

daarbij op de mensen die hun brood op

land: “Er is ontzettend veel zwerfvuil

In Nederland participeren de volgende

adviseert op het raakvlak van natuur en

zee verdienen. De eerste Nederlandse

aanwezig in de Noordzee. Het is ongelo

organisaties in het “Save the North Sea"

menselijke activiteit. Dr. Jan Andries van

cursus werd gegeven in 1999 en de

felijk wat er allemaal op onze stranden

project: KIMO, Alterra, de Stichting Pro-

Franeker onderzoekt de maaginhoud

eerste internationale cursus in 2002.

aanspoelt of wat men uit de zee vist.

Sea en adviesbureau Huijskens & Istha.

van in Nederland dood aangespoelde

Voor meer informatie www.promare.nl.

Noordzee. Bastiaan Krips, adviseur voor

Zeehavens werken samen aan leefbaarheid
Staatssecretaris Van Geel van VROM

Zij betreffen de volgende thema's:

drijfsleven, het njk, de gemeenten en an

heden die in de eerste plaats tot hun ver

heeft heden het eerste exemplaar van de

-Stad/haven

dere openbare lichamen die bij zee

antwoordelijkheid behoren.

bundel Teven met de havens: ruimte

- Natuur / haven

havenaangelegenheden betrokken zijn

voor economie en leefbaarheid in de

-Recreatie/haven

en bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoe-

2. De raad heeft voorts tot taak informa

Nederlandse zeehavens" ontvangen uit

- Intensief ruimtegebruik

nng inzake zeehavenaangelegenheden

tie die van belang kan zijn voor de be

handen van de voorzitter van de Nationa

- Meervoudig ruimtegebruik

van nationaal belang:

leidsvoorbereiding en -uitvoering inzake

le Havenraad, de heer Van der Hek. De

- Duurzame energie

• de coördinatie van beslissingen over

zeehavenaangelegenheden van natio

Nederlandse zeehavens geven meer be

• Duurzaam transport.

kendheid aan de manier waarop zij om

zeehavenaangelegenheden die zowel

naal belang, in te winnen en te verschaf

van het rijk als van een of meer gemeen

fen.

Taken N ationale H aven
raad (S tb 1986 238)

ten of andere openbare lichamen een be

rekening houden met hun omgeving.

sluitvorming vergen;

Informatie en bestellen

Daarvoor hebben zij onder de vlag van

1. De raad heeft tot taak het door over

• de coördinatie tussen de gemeenten of

leven met de havens' is verkrijgbaar bij

de Nationale Havenraad het samenwer

leg bevorderen van:

andere openbare lichamen onderling

de

kingsproject Economie en Leefbaarheid

• de samenwerking tussen het havenbe

met betrekking tot zeehavenaangelegen

0. Rosier, telefoon 070 351 76 59.

gaan met hun ruimte en hoe ze daarbij

Nationale

Havenraad,

de

heer

opgezet. De bundel "Leven met de
havens: ruimte voor economie en leef
baarheid in de Nederlandse zeehavens”
is het eerste product van dat project.

Carnival Corporation Chairman & CEO Honoured

Hierin worden aansprekende voorbeel
den uit de praktijk voor het voetlicht ge

Micky Arison, Chairman & CEO, Carnival

cation option for the affluent into a main

haald.

In het samenwerkingsproject

Corporation, was named Seatrade Per

stream sector of the leisure industry.

The Seatrade Awards programme was

bundelen en delen de Nederlandse zee

sonality for 2003 at the fifteenth annual

Micky Arison has been a massive con-

introduced to highlight and recognise the
industry’s efforts in improving maritime

Seatrade Personality Award.

havens hun kennis en expertise op het

Seatrade Awards Ceremony Dinner. The

tnbutor to this process. It is in recogni

gebied van innovatief en omgevingsgeo-

Award was presented by the Guest of

tion of his record as a cruise industry in

standards, and to award those at the

riënteerd ruimtegebruik.

Honour, The Rt. Hon. Alistair Darling, MP,

novator of outstanding vision, m this and

forefront of new thinking.

UK Secretary of State for Transport.

many other areas, that the Seatrade Per

De bundel “Leven met de havens: ruimte

In announcing the Award, Chris Hayman,

sonality Award for 2003 goes to him.”

voor economie en leefbaarheid in de

Seatrade Managing Director said:

In the fifteen years of the Seatrade

Nederlandse zeehavens’ beschrijft gere

“The last 20 years have seen the trans

Awards programme, Mr. Arison is the

aliseerde praktijkvoorbeelden.

formation of cruising from a minority va

first cnise industry recipient of the

De Maritime Innovation Award 2002

ken over deze puur Nederlandse ontwik
keling. De aanvraag was zeer goed ge

Op maandag 14 april 2003 heeft demis

wi| alleen overleven door een gezamen

gooid en constateert dat deze nieuwe

documenteerd.

sionair minister De Boer van Verkeer en

lijke strategie van bedrijfsleven en over

ontwikkefcig de gemoederen brmen de

Waterstaat de jaarlijkse Mantime Innova-

heid. Sleutelwoorden daarbij zijn onder

sleepwereld bezighoudt. Vorig jaar was

tion Award 2002 uitgereikt aan de Car

nemerschap, stimuleren van innovatie,

het nog een goed idee. nu is het werke

(HME) heeft eind 20 00 de Mantime Irmo-

Vereniging Holland Marine Equipment

rousel Tug van het bedrijf NovaTug BV

internationalisatie en investeren n ken

lijkheid. Enige kritische kanttekening is

vabon Award r het leven geroepen ter

en aan de Flexibele Tankmodules van

nis. Het Maritiem Innovatie Risicofonds is

dat de commercialisering van het con

gelegenheid van liet afscheid van haar

Bolvneka Nirota BV. Het MARIN kreeg

daarbij een essentieel eerste hulp

cept nog meer vorm moet kragen.

toenmalige voorzitter, de heer G.C.W.

bovendien een eervolle vermelding. Tij

middel."

Holvneka Nirota BV uit Sneek is een man-

Speld. Deze prijs heeft ten doel meer be

dens zijn toespraak zei de minister het

De carrousel tugnnstallatie van het Rot

tieme toeleverancier, die een mnovabe-

kendheid te geven aan de vernieuwende

initiatief van het Maritiem Innovatie Risi

terdamse ingenieursbureau NovaTug BV

traiect heeft ingediend dat is uitgevoerd

kracht dte uitgaat van de maritieme en

cofonds te waarderen. Innovatie is en

(onderdeel van IMC) bestaat uit een gro

in de afgelopen 10 jaar. De winnende in

offshore toeleveringsindustne, alsmede

blijft een must in de maritieme sector”,

te diameter horizontale ring, die rondom

novatie bestaat uit nieuwe concepten

nnovabeve ontwikkelingen binnen de ma

aldus De Boer.

de accommodatie van een sleepboot

voor het vervoer van bevroren sinaasap

ritieme cluster te stimuleren. De prijs

De uitspraak van de minister kwam na

draait en is voorzien van een sleephaak.

pelsapconcentraat. Het bedrijf levert

werd voor het eerst m maart 2002 uitge

een verzoek daartoe van Pim van Gul

Het resultaat is een onbeperkte sleepvrij-

compleet uitgeruste en geautomatiseer

reikt door toenmalig Minister van Econo

pen, voorzitter van branchevereniging

heid rondom de sleepboot, een hoge

de modulaire laéngsystemen. Met deze

mische Zaken, mevr. A. JorntsmaLeb-

Holland Marine Equipment. Volgens Van

stabiliteit en het vermogen grote dynami

systemen kunnen schepen tijdelijk omge

bink, aan het bedrijf Rubber Design BV.

Gulpen staat de positie van de Neder

sche krachten op te nemen. De eerste

bouwd worden tot tankers. Het systeem

Dit clusterinitiatief wordt gedragen door

landse maritieme toeleveranciers zwaar

operationele inzet vond in 2002 plaats in

heeft een groot potentieel voor andere

Vereniging IRO en Vereniging Holland Ma-

onder druk door het verdwijnen van de

de omgeving van Temeuzen. De jury

toepassingen (binnenvaart, eetbare oliën

nne Equipment en wordt ondersteund

cascobouw bij de Nederlandse scheeps

was zeer te spreken over het feit dat be

en lichte chemicalien) en een bewezen

door de Stichting Nederland Mantiem

werven. Van Gulpen: “Als sector kunnen

staande principes overboord worden ge

exportpotentie. De jury is zeer te spre-

Land.

Optimism and opportunity returning O n board weather and route
optimisation
to the reefer shipping market
increase safety on board. A unique fea

Drewry Shipping Consultants Ltd., the

pects of conventional, palletised cargo

The SPOS on board weather and route

leading consulting service to the interna

working - particularly in the major fruit

optimisation system which is used by

ture in SPOS is the automatic calculation

tional shipping industry, has published its

trades - that should fit better with the

hundreds of masters around the world

of an optimum route advice taking the in

report, Reefer Shipping & Logistics - Re

emerging supply chain requirements

has been thoroughly upgraded. The new

dividual ship characteristics and weather

than containensed options.

The chal

system has been build m house by Me-

into account.

the market is entering a period of a re

lenge to the reefer sector is to convince

teo Consults software department and

alignment.

the client of this.”

recent tnals on a selection of vessels

According to the report the reefer trades

have been completed successfully. Es

clude automatic MAR links to standard e-

engineering the cold chain, stating that

The big issue of the 1990's was conven

New elements in the SPOS system in

tional versus containers and this remains

themselves continue to offer growth po

pecially the ease of use and Ngh quality

mail software for simple retrieval of

important, but in a number of trade ar

tential with population growth and in

graphics were mentioned as serious im

weather updates and flexible overlays of

eas the demarcation is now defined,

creased wealth being key demand drh

provements.

weather

elements,

hurricanes

and

planned voyages in a single display.

claims the report. However, more funda

vers.

mental influences are now coming to

"cultural” dimension driven by demand

However, there is an added
The SPOS system is used by shipping

With a single button, a predefined series

bear as once powerful export boards dis

shifting from customers being content

companies to improve the operational

of weather maps may be printed in

appear and in their place the balance of

with seasonal availability of products

performance of ships when planning and

colour or b/w indicating the expected

power shifts to the major retail chains.

(particularly fruits and vegetables) to re

executing a voyage. Depending on fore

vessel position as well.

“The retail chains view shipping as a

quiring a 365 day/year availability on the

casted weather patterns, the master can

While radio broadcasts are being re

component within a sophisticated logis

supermarket shelf.

plan his voyage while avoiding weather

duced, SPOS offers a low-cost and ex

tics and supply chain management sys

The report is designed for shipowners,

delays. It goes without saying that accu

tremely simple alternative to the ship

tem," says John Fossey from Drewry

operators, traders, investors and ana

rate weather information will assist also

ping industry in order to “master” the

“Those transporting or handling reefer

lysts seeking to evaluate future trade

in reducing severe weather damage and

weather.

cargoes (in ships and within terminals)

prospects, shipping potential and chang

will face new demands and methods of

ing needs of customers. The report also

More information

distribution.

Adversarial owner versus

offers those in the 'cold chain' an insight

including trial re

charterer “battles” will need to give way

into the makeup of reefer shipping and

sults and refer

to cooperation and developing added

its cost base.

ences is available
on the also re

value. The word transparency’ will loom
larger.”

For further information, please contact

newed

“The 2003 season has provided a boost

Drewry Contact: John Fossey, Drewry

WWW.SPOS.NL

for the conventional reefer ship sector,

Shipping Consultants Ltd,

for which moves to consolidate the in

Tel: + 44 (0)20 7536 6519

dustry

Fax: +44(0)20 7987 9 3 %

can

claim

some

benefit.

However, it cannot be complacent,” con

Internet: www.drewry.co.uk

tinues John Fossey. “There are key as

E-mail: fossey@drewry.co.uk

website:

Members of the International Salvage
Union (ISU) recovered nearly one million
tonnes of potential pollutants during sal

ISU Pollution Survey

vage operations last year. During 2002,
emergency assistance was provided

was n the ‘other pokitants’ category
wrtKh increased nearty ta x trie s on the
2001 Ague.
Durmg 20 02 there was a sharp nse in

absence of VLCCs and ULCCs m the ca

Joop Timmermans adds: la s t year

the number of tanker salvage operations

worldwide for 26 8 vessels with cargoes

sualty workload. In the case of 2002,

there was a modest ncrease of 8.5% in

- 39, as agamst 19 r 2001. The sngle

and bunkers threatening pollution, as

however, a single large tanker casualty

the number of casualties assisted, yet

very large tanker was carrying 240,000

against 247 ships m 2001 .The results of

resulted n a significant increase in the to

we saw a 77.5% increase n the amount

tonnes of crude at. This case accounts

the

Pollution

tal crude oi recovery figure. There was

of potential polutants salved. The now

for nearly 60% of the increase m poten

Prevention Survey show that oils, chemi

ISU’s

latest

annual

also a substantial increase in the recov

relatively rare case of a large tanker pro

tial pollutants salved. This vessel be

cals, other pollutants and bunker fuel re

ery of 'other pollutants', such as diesel

vides the explanation for much of this in

came disabled in Chinese waters during

covered last year totalled 957,122

on, aviation fuel and stops.”

crease. At the same time, there was a

severe weather. It was salved by a locally

tonnes, as against 539,073 tonnes in

Forty-lhree of the ISU’s 47 members re

dramatic 86% fall in the tonnage of

based ISU member, who towed the

2001. This amounts to an increase of

sponded to the latest annual survey. In

chemicals salved, while, in contrast, the

tanker to a sheltered location and car

77.5%.

2002, ISU salvors responsible for the

amount of bunkers salved rose by just

ried out a shipto-ship transfer of the en

ISU President Joop Timmermans says:

268 salvage assistances recovered the

over 11 %.”

tire cargo. The tanker was then towed to

"ISU salvors have recovered over 10.4

following:

The ma)or change in 2002, however,

a repair port.

million tonnes of potential pollutants in

Last year saw another substantial in

the nine years to end-2002. This in

63%, crude oil

60 3,7 36 tonnes (340,413 tonnes in 2001)

crease in the number of casualties -

crease in total pollutant recovery is a

1%, chemicals

8,179 tonnes (60,476 tonnes)

tankers and other vessels - requiring

sharp contrast to the pattern which

28%, other pollutants 272,556 tonnes (72,911 tonnes)

shipto-ship transfer services of cargoes

emerged in the three years 1999-2001,

(e.g. gasoline, slops,

and/or bunkers. The total rose from 15

when recoveries were running at around

dirty ballast, etc)

half a million tonnes. This reflected the

8% bunkers

cases in 2001 to 35 in 2002.
72,651 tonnes (65,273 tonnes)

BREKO NIEUWBOUW...
GRENSVERLEGGEND IN
SCHEEPSTECHNIEK
Trendzetter
Met hal Jowi projekt lanceerde Breko a li
eerste binnenvaartschepen met extra
capociteit, afmetingen 135 xl7m fr

In n o v a tie v e o p lo ss in g e n
Zoals met één pomp twee ladingtanks
bedienen of hef toepassen van nieuwe en
doorontwikkelde scheepsvormen

BAF BV

BUTTERFLY VALVES
BAF BV levert vlinderklep afsluiters op maat en volledig
conform Uw specificatie en wensen Ontwerp, maatvoering
en materiaal keuze voldoen aan (Inter)nationale normen en
standaarden. BAF vlinderklep afsluiters zl|n bij uitstek
geschikt voor toepassingen in de (drink)watervoorziening
en zl|n voorzien van het Klwa keurmerk.
B A F BV beschikt over een eigen reparatie afdeling die elk
type- en merk vlinderklep afsluiter voor II recondltioneert,
modificeert en met de benodigde materiaal- en test certifi
caten aflevert, inclusief standaard waarborg garantie.

Onze engineers ontwerpen en adviseren
altijd doordachte, efficiënte en kosten
besparende oplossingen.

V oo rb e e ld fu n ctie
Een goed voorbeeld doet volgen
Doarom vinden w ij onze ideeën regel
matig elders toegepast terug.
Een beter compliment voor onze
ontwerpers is er niet.

B AF BV,
Uw partner

R u im 25 ja a r v a k m a n s c h a p

in proces
en water

Nieuwbouw, onderhoud en reparatie voor

beheersing.

binnenvaart en kustvaart. O nze werf staat
garant voorvernieuwing en kwaliteit.

/
f

yiryvw.brcko.com

BREKO
n i e u w b o u w b.v.

Scheepvaartweg 3b • Papendrechl • Tel +31(0)78 641 68 68 • Fax +31|0|78 641 68 69

Postbus 9, 4900 AA Oosterhout
Kanaalstraat 7, 4905 BH Oosterhout
Tel.: 0162-460840, Fax: 0162-460488
------- ^
Internet: www.bafbv.nl
K I W e l
E-mail: info@bafbv.nl
Ï P S S ----- ™
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FRAMO

Frank Mohn Nederland BV

Frank M ohn N ederland BV w ith
45 em ployees, is a d a ughter
com pany o f Frank M ohn A S in
N orw ay.
Leading m an u fa ctu re r of
hydraulically driven cargo
pum ping system s to the w orld
ta n ke r m arket.
More than 29.000 FRAM O
submerged cargo pumps are in
service aboard over 1750 tankers
and in the first coming years another
200 ships will be equipped with
FRAM O cargo pumping systems.
Frank Mohn AS is also leading
manufacturer of anti-pollution
equipment as well as a wide range
o f products for the oil and petro
chemical industries.
Anti-heeling systems for container,
ferry and heavy lift ships are
enclosed in the production package.
Further, FR A M O has developed a
range of self-contained offloading
packages that are available for
rental from all Frank Mohn Offices
throughout the world.
Besides The Netherlands, FRAN K
M O H N A S has daughter companies
in USA, Singapore, Japan, Korea,
China and Brazil.
Total number of employees is
presently approx. 1100.
For more information:
w w w .fra m o .n o

T e r versterking van onze organisatie, zoeken w ij een:

ALL-ROUND MACHINE BANKWERKER
W erkzaam heden zullen vo ornam elijk bestaan uit:
•
M achinaal (na)bew erken van te reviseren pom p
onderdelen en hydraulische com ponenten, d .m .v .:
D raaien, frezen (teach-in m achines).
K otteren.
V lak/rondslijpen en vlakleppen.
• H et m aken van (m eet)rapporten.
• R eparatie w e rkzaam heden aan o.a. pom pen,
hydraulische com ponenten en tandw iel kasten.
D em ontage, inspectie, reparatie, m ontage en
testen.
• U itlijnen m .b.v. laser.
D eze w e rkzaam heden w orden vo ornam elijk uitgevoerd
in onze w erkplaats, m aar ook aan boord van schepen.
W ij zoeken hiervoor een persoon die vo ld o e t aan:
• G ediplom eerd m achine ban kw e rke r op M BO
niveau. (Bij vo o rke u r draaien, frezen en/of
kotteren).
• E rvaring m et roestvrijstaal verspaning en reparatie
w erkzaam heden.
• K ennis van de E ngelse taal in w oord en geschrift.
• In bezit van rijbew ijs B.
• Een flexibele en positieve instelling vo o r het verder
m ee-ontw ikkelen van onze w erkplaats.
• B ereidheid om (verder) opgeleid te w orden vo o r de
genoem de w erkzaam heden.
W ij bieden naast een veelzijdige functie, een prettige
w erksfeer, een passend salaris en aantrekkelijke
secundaire arbeidsvoorw aarden.
Ben je geïnteresseerd in bovenstaande functie, sch rijf
dan een korte b rie f m et c.v. en stuur deze naar:
Frank M ohn N ederland BV
PO Box 305 / E disonw eg 18
3200 AH S pijkenisse

V o o r m eer inform atie: M artin van D ijke / W illem B aardm an (tel. 0181-650300)
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Menso de Jo n g

Principes op ramkoers
e Amerikaanse regering was
hevig verontwaardigd over het
verzet van het ‘oude’ Europa
van Frankrijk en Duitsland te
gen de 'preventieve' oorlog
van de VS en Engeland tegen
Irak. Toch kan het principiële standpunt van
Chirac en Schröder dat zo’n wereldprobleem
uitputtend behandeld moet worden door de
Verenigde Naties (VN) alvorens tot actie over
te gaan, veel beloven voor de toekomst. Mits
de kemphanen hun tegenstellingen niet op de
spits drijven en daardoor op ramkoers raken.
Oud Europa zal zich nu wel inzetten voor de
behandeling door de Veiligheidsraad van
Noord-Korea's verbreking van het NorvProliferation Treaty. Het is immers niet principieel er
vrede mee te hebben dat alleen de VS hiero
ver met Noord-Korea onderhandelen en dus
ook eigenmachtig kunnen optreden tegen het

D

land. De VS willen al meer landen bij het con
flict betrekken, zodat van een principiële Euro
pese koers weinig aanvaringsgevaar is te
duchten.
Voor de wereldscheepvaart is te hopen dat
Chirac, Anzar, Loyola de Palacio en consor
ten nu zullen inzien dat unilaterale en ten dele
onwettige acties tegen tankers een heilloze
weg is en dat aanscherping van de tankerregels via de IMO, de daarvoor aangewezen VNinstelling, dient te lopen. Wat betreft het eer
der uitfaseren van oude tankers is dat
inmiddels gebeurd. Wel met het pistool op de
borst van IMO. Immers, de EU gaat gewoon
door de weg te bereiden voor invoering van
de regels voor alle schepen die EU-havens
aanlopen. IMO mag alleen overwegen de re
gels voor de gehele wereld te laten gelden.
De VS kunnen daar moeilijk tegen proteste
ren, want die zijn evenmin vies van dergelijk
bruut optreden. Het is nog te bezien of de
Aziatische landen de moed kunnen opbren
gen op een ramkoers te gaan varen
door de EU-voorstellen af te wijzen
of af te zwakken. Scheepvaartexperts hebben helemaal niets in te
brengen bij dit politieke geweld.
IMO zal ongetwijfeld veel aan ge
zag verliezen nu het steeds vaker
voorkomt dat een land of groep lan
den besluit zijn wil door te zetten met het
dreigement tot unilaterale actie over te zul
len gaan indien IMO het voorstel niet prak
tisch onverkort ovemeemt. Die landen vin
den dat zij niet anders kunnen omdat IMO
zelf te weinig initiatief toont bij het treffen
van maatregelen ter opvoering van de vei
ligheid. Zoals vaker in deze column ge
steld, kan dat ook niet zolang de leden IMO
daartoe de macht en de financiële midde
len onthouden. Tenzij een land daarom
vraagt, is IMO bijvoorbeeld niet bevoegd te
onderzoeken of Frankrijk en Spanje onjuist
gehandeld hebben door tankers uit hun
EEZ te verjagen wat volgens velen in strijd
is met het internationaal zeerecht. Evenmin
is te verwachten dat een land IMO zal vra
gen de mogelijkheid van 'preventief optre
den tegen piraterij in landen als Somalië op
de agenda te plaatsen. Het is eveneens on
waarschijnlijk dat het inmiddels opgerichte
EMSA (European Maritime Safety Agency)
wel met initiatieven mag komen zonder te

voren politieke goedkeuring te hebben verkre
gen. Deze politisenng van scheepvaartregulenng betekent bovendien dat technische regel
geving, zoals betere scheepsontwerpen,
strengere eisen aan onderhoud, herziening
Gross Tonnage en Load Lines, enz., relatief
weinig aandacht krijgt. Voor vele politici zijn
dergelijke onderwerpen te “technisch’ en dus
te moeilijk.
K eerpunt in Brussel?

Toch lijkt de Europese Commissie haar lesje
te hebben geleerd. Brussel wil de kartelvrijstelling van lijnvaartconferences opnieuw
onderzoeken, maar heeft aangegeven nu ook
te zullen overleggen met buitenlandse regel
gevers. De lijnvaartregels in de VS en de EU
zijn immers niet gelijk, zoals bij vervoerscontracten tussen individuele lijnen en afschepers
die de VS wel toestaan maar de EU niet. Ook
is samenwerking tussen de lijnen bij het landvervoer mogelijk in Amerika, maar heeft Brus
sel dat verboden. Bovendien verlangen de VS
dat iedere lijn die conferencelid wil worden,
ook toegelaten moet worden. In de beruchte
zaak tegen TACA, in 1998 resulterend in boe
tes van Euro 273 mln voor de aangesloten lij
nen, was juist een belangrijke overweging
voor Brussel dat de conference Hanjin en Hy
undai had toegelaten als nieuwe leden
waardoor de concurrentie op de Atlantic zou
afnemen. Ter rechtvaardiging stelde de Com
missie dat TACA deze lijnen had aangemoedigd lid te worden en dus dat zij niet zelf het
initiatief daartoe hadden genomen. Tijdens de
recente behandeling van het beroep bleek
daar nauwelijks of zelfs geen bewijs voor te
zijn.
De aangesloten lijnen vechten daarnaast de
willekeur aan bij het bepalen van de hoogte
van de boetes. Het Japanse NYK, met een
aandeel van slechts één procent in de Atlanticvaart, kreeg bijvoorbeeld een van de hoogste
boetes (Euro 20,6 mln). Tijdens de behande
ling van het beroep werd ook geopperd dat
de Commissie met de veroordeling van TACA
niet een juiste rechtsgang voor ogen had,
maar vooral politiek gemotiveerd was. Brus
sel wilde in 1998 een daad stellen tegenover
de conferences omdat men het niet eens was
met hun bestaande kartelvrijstelling. In dit ver
band is het opvallend dat de gewraakte toela
ting van Hanjin en Hyundai niet is genoemd bij
de aanvankelijke bezwaren (in 19% ) tegen de

dienstverlening, algemene voorwaarden,
transparante pnjsstelling, oneerlijke con
currentie, enz. Het is te hopen dat Brus
sel internationale regelgeving dienaan
gaande voor de lijnvaart evenveel, zo niet
meer aandacht zal geven dan de vraag of
de kartelvrijstelling mag blijven bestaan. Gro
te verladers kunnen ongetwijfeld hun eigen
boontjes doppen - velen doen dat reeds onge
acht de conferenceregels - maar kleine verla
ders kunnen de dupe worden van volledige
vrijheid in de lijnvaart. Toch lijkt dat politiek
niet bezwaarlijk te zijn. In de luchtvaart heb
ben we al pnjsvechters als Easyjet. Iedereen
weet dat je op zo’n vlucht voor je drankjes
moet betalen, maar slechts weinigen zijn zich
ervan bewust dat er meestal geen service is
wanneer een vlucht onverwacht urtvatt. Dan
kan je 's avonds laat opeens verloren op een
vliegveld staan. Organisaties als de ANWB zul
len daar wel aandacht aan gaan geven, zoals
de Consumentenbond reeds doet bij de ver
uiteenlopende winkelprijzen. Voor internatio
nale verladers is het moeilijker zo'n organisa
tie op te zetten.

TACAovereenkomst. Daarbij ging het voorna
melijk over restricties verbonden aan vracht
contracten, af te sluiten door de leden.
Een politieke daad stellen was kennelijk ook
de opzet in 2000 toen de leden van de FEFC
(de VerreOosten conference) opeens werden
beboet voor een overeenkomst over vrachttoeslagen, afgesloten in 1991, maar opgehe
ven in 1994 nadat de Commissie ertegen be
zwaar had gemaakt. Weliswaar kreeg de
Commissie bij de beroepszaak gelijk, maar
de boetes moesten vervallen omdat veel te
lang was gewacht met het vaststellen ervan.
Bovendien moet de Commissie de helft ver
goeden van de kosten, gemaakt door de conferenceleden voor juridische bijstand.
Geen conferences, wat dan wel?

Opheffing van de kartelvrijstelling voor confe
rences is inderdaad een politieke wens, vurig
gesteund door de verschepers. Concurrentie
moet er immers overal zijn behalve uiteraard
bij overheidsmonopolies. Maar, als we één
ding geleerd hebben bij het vrijmaken van de
markten voor energie, taxi's, enz., is het dat
gezonde concurrentie alleen mogelijk is bij
een goede regulering van de bedrijfstak ten
aanzien van zaken als vestigingscriteria,

Inmiddels heeft de Commissie een suc
cesje geboekt. Autovervoerders als
Wallenius Wilhelmsen zijn uit de FEFC
gestapt omdat zij niet langer geacht
worden lijnvaartrederijen te zijn. Inder
daad zijn deze vervoerders meer te verge
lijken met de chemicaliënreders die semHijnvaart beoefenen met deelladingen op
eenjarige vervoerscontracten en tegen spotvrachten. De chemicaliënreders worden nu
beschuldigd van prijsafspraken. Aanvankelijk
waren er alleen afspraken over operationele
samenwerking om zo een betere en goedko
pere dienstverlening te kunnen aanbieden.
Dat zou uit de hand zijn gelopen met ook af
spraken over tarieven en marktverdeling na
dat twee belangrijke afschepers, Dow Chemi
cal and Union Carbide, waren gefuseerd. Het

bewijs van kartelafspraken moet overigens
nog geleverd worden.
Betere containercnarkt

Ondanks de politieke perikelen klimt de cor>
tainervaart steeds verder uit het dal. Dat de
resultaten tot dusverre achterbleven zou een
gevolg zijn van de slechte vervoerscontracten
die vorig iaar zijn afgesloten. Per 1 mei zijn ve
le contracten aan vernieuwing toe, waarbij flin
ke vrachtverhogingen te realiseren moeten
zijn. In die tussenti|d hebben de reders niet al
leen te maken gehad met hoge bunkerpnjzen
en gestegen verzekenngspremies, maar
moesten bovendien meer betalen voor ge
charterde schepen om het extra ladmgaanbod op te vangen. Weliswaar steeg de Howe
Robinson index voor charterhuren van contai
nerschepen de laatste maanden van 2002
met verder door rond de 650 te blijven han
gen met zelfs een kleine dip in januari 2003.
Rond 1 maart overschreed de index evenwel
de 700 en naderde eind april de 900. Daar
mee werd de vorige piek van begin 2001
overschreden. Voor de kleinste schepen van
250/700 teu was de verbetering evenwel niet
meer dan 5 a 10% gedurende de afgelopen
maanden. Vooral de grotere schepen profi
teerden dus van het herstel. Overigens kun je
je afvragen waarom containerreders in 2002
schepen opnamen om het extra ladingaanbod
te kunnen vervoeren, terwijl zij wisten die
extra lading alleen met verlies te kunnen ver
voeren.
Het is verder merkwaardig dat de kleinere
schepen het tamelijk slecht blijven doen. De
meeste zijn niet-cellulair en kunnen dus uitwij
ken naar stuk- of bulkgoederen. Voor grotere
bulkers van 20/40.000 ton is de J.E. Hyde in
dex opgelopen van ruim 800 in september tot
1000 rond de jaarwisseling om, na een kleine
terugval in februari, door te stoten tot over
1300 eind april. Daarvan moeten toch ook de
kleinere schepen profiteren.
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Opdrachten

Barkmeijer Stroobos bouwt nog vier schepen voor Arklow

I)e H o o p boekt diverse opdrachten

De Ierse rederij Arklow Shipping heeft bij

van SWZ hopen wi| een mtgebreide be

Van Socatra i\ Frankrijk heeft De Hoop n Lobith en Heusden opdracht gekregen voor

Barkmeiier Stroobos een opdracht ge

schrijving van deze schepen te publice

twee roro schepen voor het transport van vtiegtugdeten (Artus 380) op de rivier de

plaatst voor vier vrachtschepen van

ren.

Garonne.

45 30 tdw. Het worden zusterschepen

De nieuwe schepen, bouwnummers 303

De afmetingen worden:

van de Arklow Rose en Arklow River, die

t/m 306, moeten volgend jaar resp. be

Lengte o.a.

75,00 m.

De schepen krijgen een dieseMektri-

vorig jaar resp. dit jaar in Stroobos wer

gin 2005 worden opgeleverd

Lengte w.l.

73,80 m.

sche voortstuwingsmstalatie van 2 x

Breedte mal

13,80 m.

den gebouwd. In een volgend nummer

735 kW, waarmee een snelheid van 11

Hotte

3,55 m.

kn wordt behaald.

Bovenkant wing tanks

4,80 m.

De bemanning zal mt 4 personen be

Diepgang max.

2,60 m.

staan.

Draagvermogen hierbij

1300

Bureau Veritas klasseert de schepen.

Het gas wordt vervoerd in vier cilindri

Diepgang zeegaand

'2,00 m.

De oplevering is gepland voor het eind

sche tanks van ieder 350 m3.

Diepgang min.

1,30 m.

van dit jaar (bouwnummer 402) resp.

stek).

Evenals de vorig jaar gebouwde duwbak

Draagvermogen op 1,50 m

250

eind augustus 2004 (bouwnummer 403).

De casco’s worden gebouwd door Wa

ken krijgen de nieuwe schepen bots-

terhuizen Shipyard onder de bouwnum

bestendige zijwanden volgens de con

Chem gas bestelt twee gastankers
De Rotterdamse rederij Chemgas heeft
twee gastankers voor de binnenvaart be

mers 8 en 9. Daarna verzorgt De Gerlien

structie van De Schelde.

van Tiem de afbouw van de schepen, be

Het eerste schip moet in het laatste

halve van het gasgedeelte dat door de

kwartaal 2003 gereed zijn, het tweede in

rederij in eigen beheer wordt uitgevoerd.

het begin van volgend jaar.

t

t

De afmetingen worden: L x B x H = 7 0 x
Impressie ro-ro schepen voor Frankrijk

10,30 x 5,10 m, de diepgang 2,50 m.

Verder gaf Otto Candies Inc. in de Verenigde Staten opdracht voor twee offshore sup
port vessels, die op de werf in Houma gebouwd zullen worden onder de bouwnummers 136 en 137.
De afmetingen worden: L o.a. x B mal = 80,77 x 16,40 m.
De oplevering is gepland voor het laatste kwartaal van 2004 resp. het eerste van
2005.

Algem een plan van de gastankers voor Chemgas.

D e G erlien van 'Hem boekt bunkerschip

Zijaanzicht van de schepen die in Houma worden gebouwd.

Behalve de hierboven vermeide opdracht

Het schip knjgt 2 x 6 tanks, met een tota

voor twee gastankers heeft De Gerlien

le inhoud van 45 6 0 m3.

van Tiem ook een order verworven voor

De loscapaciteit, met twee Bomemann

Bodewes Binnenvaart
boekt Riverliner

T ankeropdracht voor
Vahali

de afbouw van een estuair bunkerschip,

wormpompen, is 1200 m3/h .

Van de familie Walsum te Dordrecht

Scheepswerf Vahali in Gendt heeft op

bestemd voor Hoftrans en Verbeek.

Voor de voortstuwing zorgt een Caterpil

heeft Bodewes Binnenvaart opdracht ge

dracht gekregen voor een tankschip

De afmetingen van het schip, bouwnum-

lar dieselmotor, type 3516B DI-TA van

kregen voor een drogeladingschip van

voor de binnenvaart, type N gesloten,.

mei 252, worden: L x B x H = 110 x

1360 kW b ijl60 0 tpm.

het type River Liner 1145 E, een type

Het casco, type C, wordt in Servië ge

De oplevenng is gepland voor april

waarvan de werf al verscheidene heeft

bouwd, waarna de afbouw in Gendt

2004.

opgeleverd, zie b.v. de Vitesse in SWZ

plaats wxft.

oktober 2002, blz. 18. In het nieuwe

Het schip, bouwnummer 492, meet 9 0 x

13,50 x 5,32 m, diepgang 4 ,20 m en
laadvermogen 4 1 0 0 1.

schip wordt echter een andere motor in

11 m en krijgt een laadvermogen van cir

W eer kotter besteld bij M aaskant

gebouwd: een M U I, type 12V 4000

ca 1 5 0 0 1.

Maaskant Shipyards Stellendam heeft van Gebr. H. & B. Marys C.V. uit Amemuiden op

M60, van 1320 kW.

De oplevering is voor het einde van dit

dracht gekregen voor een boomkorkotter van het type Concorde, de 18e in de serie.

De nieuwe opdracht heeft bouwnummer

jaar gepland.

Het schip, bouwnummer 380, knjgt visserijnummer ARM-20 en moet tegen het eind

901 en moet komende zomer worden

van dit jaar worden opgeleverd.

opgeteverd.

D am e n boekt twee schepen voor G alatz
Van de Duitse rederij Jorker Ship Mana

ijsklasse IA en worden in Galatz ge

gement heeft Damen Shipyards op

bouwd. De bouwnummers z^n 82 7 en

dracht gekregen voor twee schepen van

8 2 8 en beide schepen moeten in maart

het type Combi Freighter 10.350. Het

2004 worden opgeleverd.

worden zusterschepen van de Ursula en

Voor enkele gegevens van dit ontwerp,

de Frida die de laatste maanden door

zie SWZ juli/augustus 2001, blz 9.

Damen Shipyards Okean zijn opgeleverd, maar de nieuwe schepen knjgen

G rote reparatieopdracht uit N igeria voor R ijn waal
Rynwaal Shipyards te HardinxveldGies-

dam. Inmiddels staan de schepen op de

sendam (zusterbedrijf van Shipyard K.

kade van Rynwaal Shipyards. Van de

Damen BV) gaat een grote reparatieklus

ovenge acht te repareren schepen is er

uitvoeren. In opdracht van de Nigenaan-

één schip (baggerschip Sea Lion) onder

se havenautoriteiten moet de werf 32

weg naar Roemenië om aldaar gerepa

stuks schepen gaan opknappen, onder

reerd te worden. De overige zeven sche

andere

pen (voornamelijk sleepboten) wachten

sleepboten,

passagiers-

en

loodsboten. De schepen zijn zó slecht

in Nigeria nog op een transportschip.

onderhouden dat naast de hermotorisering, het betimmeren en schilderen, ook

De totale looptijd van het project be

behoorlijk wat staalwerk vervangen moet

draagt zo’n achttien maanden. Geduren

worden.

de deze looptijd zullen gerepareerde

Maandag 7 april arriveerden 24 stuks

schepen groepsgewijs naar Nigeria

Een aantal van de Nigeriaanse schepen arriveert aan de werf van Rijnwaal

schepen per Biglift Traveller in Rotter

teruggaan.

Shipyards (foto: Rijnwaal).

Tewaterlatingen
Sider M ontediprocida

O e rd

Bro G enius

Bij Volharding Shipyards Foxhol is op 3 mei het 5000 tdw multipurpose vrachtschip

Bij Bqlsma Scheepswerf Lemmer heeft

Op 10 mei is bij Ferus Smit te Foxhol het

Sider Montediprocida, bouwnummer 521, te water gelaten. Het schip is bestemd voor

op 10 mei de veerboot Oerd, bouwnum

tankschip Bro Genius, bouwnummer

de Italiaanse rederij Italship uit Napels en is een zusterschip van de vorig jaar voor de

mer 706, het bouwdok verlaten. Het

341 te water gegaan, Het is een zuster

zelfde rederij gebouwde Sider Marleen en van de Sider Venus (zie SWZ september

schip is bestemd voor Wagenborg Pas-

schip van de in april opgeleverde Bro Ge

1999, blz. 8).

sagiersdiensten en is , behoudens enke

mini en van de m 2001 gebouwde Bro

le aanpassingen, een zusterschip van de

Globe en Bro Galaxy (zie SWZ december

in 1995 door Bijlsma gebouwde Sier, die

2001, blz. 24)

in SWZ maart 1995, blz. 4 3 e.v. uitvoe

Opleveringen

rig is beschreven.

M.T. O h a fia en M.T. Z arand a
Rijnwaal Shipyards heeft begin april de

door twee Deutz dieselmotoren, type

De accommodatie is ingericht voor 12

ten beschikbaar zijn.

laatste twee sleepboten van een order

BF6M 1013MC, met 112 ekW Newage

man, waarvoor twee eenpersoons-, een

De boten zijn gebouwd onder klasse van

van zes stuks opgeleverd aan de Nigeri-

Stamford generatoren. De havenset be

tweepersoons- en twee vierpersoonshut-

Lloyd's Register.

an Port Authorfty: de M.T. Ohafia, bouw

staat uit een Deutz dieselmotor, type

nummer 738, en M.T. Zaranda, bouw

BF4M 1013MC en een 62 ekW Newage

nummer 739. Beide boten hebben een

Stamford generator.

paaltrek van 45 t en zijn groter en ster

De uitrusting omvat een sleephaak van

ker dan de voorgaande, twee stuks van

4 5 1SWL en een kaapstander van 30 kN

2 2 1en twee stuks van 3 5 1 (zie SWZ no

bij 10 no/min.

vember 2001, blz.8).

Voor brandbluswerkzaamheden zijn op

De afmetingen van de laatste boten zijn:

het topdek van het stuurhuis twee Ajax

L o.a. x B x H = 3 0 ,0 0 x 11,00 x 4,70

monitoren geplaatst van 500 mVh. De

m; de diepgang is 3,60 m.

Nijhuis brandbluspomp wordt aangedre

Twee Deutz dieselmotoren, type TBD

ven door een Deutz dieselmotor, type

62 0 V12, van ieder 1380 kW bij 1800

616V12. Ook zijn er twee elektrisch aan

tpm drijven HRP type 711-51 roerpropel-

gedreven schuimpompen.

lers aan. De vierbladige vaste schroeven

Verder hebben de schepen een sproei-

draaien in Kort straalbuizen en geven

systeem voor oplosmiddelen ter bestrij

een snefrieid van 12 kn.

ding van olievervuilingen. De oplosmidde

Elektrisch vermogen wordt geleverd

lentank heeft een mhoud van 2 m3.

D e M.T. Ohafia en M .T. Zaranda (toto: Flying Focus).

Arie J a c o b

C utterzuiger vtx>r Rusland

De Gerlien van Tiem heeft op 5 april het j
binnenvaartschip Arie Jacob, bouwnum

Vosta IM G heeft op 7 april een demonta

mer 243, opgeleverd aan De Waardt

bele snijkopzuiger van het type CSD 350

Scheepvaart te Ouderkerk aan de IJssel,

opgeieverd aan de Russische opdracht

Het schip is in principe een zusterschip

gever. Deze zal de (vooralsnog naam

van de vorig jaar opgeleverde Casimir

loos gebleven) zuiger inzetten in Siberië

(SWZ juti/augustus 2002, blz 8), maar is

voor het aanleggen van zandwegen, die

een nieter langer en het laadvermogen

de olie- en gasvelden in de noordelijke

is nu 1 9 2 5 1.

toendra's toegankelijk moeten maken.
Vosta LMG leverde voor de zuiger het
ontwerp en de baggeruitrusting. De

D ian th us

bouw vond plaats bij een partner werf in

De Gerlien van Tiem heeft op 12 april het

Nederland.

drogelading/containerschip

De afmetingen zijn:

binnenvaart

Dianthus,

voor

de

bouwnummer

Lengte o.a.

25 ,00 m.

245, overgedragen aan de familie Pele-

Lengte over pontons

15,00 m.

marvHoeykens uit Antwerpen.

Breedte

De afmetingen zijn; L x B x H = 135 x

Holte

14,2 x 4,8 m; het laadvermogen is 4000

Holte verhoogd middendek

6,50 m.
1,80 m.
2,50 m.

t op een diepgang van 3,2 m.
Het enkele ruim biedt plaats aan 336

Met de ladder onder 45° is de bagger-

containers (TEU).

diepte 8,00 m.

Twee Caterpillar 3512 motoren van ie

Het totaal in de zuiger geïnstalleerde ver

der 1119 kW bij 1600 tpm zorgen voor

mogen is 48 5 kW; hiervan is 55 kW be

de voortstuwing,

stemd voor aandrijving van de snijkop

ties in Siberië zijn speciale maatregelen

motoren, hydraulische systemen, zuig

Twee Cummins hulpsets leveren elk 81

van het type Vosta LMG TSC 04.

getroffen om de installaties tegen lage

en persleidingen, de pompset, de ver-

kVA.

De baggerpomp is van het type GIW12 x

temperaturen te beschermen. -15° on

warmingssystemen alsmede de smeer

De Veth Jet boegschroef heeft een dia

14LSA 36.

der werkomstandigheden tot 4 0 “ in

olie en hydraulisch olie.

meter van 1600 mm en wordt aangedre

In verband met de extreme klimaatcondi-

'winterized' conditie. Dit betreft o.a. de

ven door een Caterpillar 35 08 motor van
747 kW.
Het casco was in China gebouwd,

Klegant L ady
Scheepwerd Grave heeft op 9 mei het riviercruiseschip Elegant Lady, bouwnummer

S irius

entree met receptie en bibliotheek, 2 x

144, overgedragen aan WT Cruises te Rotterdam. Het schip is bestemd voor reizen op

17 tweepersoonspassagiershutten en

de Europese rivieren, waaronder de Rijn, de Moezel en de Donau.

de rest van de accommodatie voor de

Scheepswerf Jac. den Breejen heeft op

bemanning.

21 april het dubbelschroef binnenvaart

Op het bovendek tenslotte bevinden zich

schip Sirius, bouwnummer 3410, opge

het stuurhuis en een overdekte sunloun-

leverd aan Stupping Trade Sinus, de heer

ge, beide met een naar beneden te be

J. Wagenaar, te Zwijndrecht.

wegen bovenstuk, en het open zonne

Het in China gebouwde casco heeft als

dek.

afmetingen: L x B x H = 134,85 x 15,00

Voor de voortstuwing zorgen twee Cater

x 4 ,8 5 m.

pillar dieselmotoren, type 3508(B) Dl-TA,

De containercapaciteit is 421 TEU in vijf

van ieder 716 kW. Zij dnjven Aquamaster

lagen.

roerpropellers, type US 901 CRP, met

Voor de voortstuwing zijn twee Caterpil

contraroterende schroeven aan. Op de

lar dieselmotoren, type 35128 Dl-TA,

proeftocht werd met deze installatie een

van ieder 1119 kW bij 1600 tpm ge

snelheid van 24,82 knvti behaald.

plaatst Deze drijven via ZF Marine keer-

Elektnsch vermogen wordt geleverd

koppelingen, reductie 5,04:1, de vaste

door vier generatorsets: 2 x Caterpillar
3406B Dl-TA van elk 215 kW, 1 x Cater

schroeven aan die in straalbuizen met
een diameter van 1750 mm draaien. De

De Elegant Lady

(foto: Arie Jonkman).

pillar 3406C Dl-TA van 245 kW en 1 x
John Deere 4039T van 52 kW.

vier roeren worden door twee onafhan
kelijke stuurmachines bewogen.

De afmetingen van het tweedeksschip

en waterbaBast (300 m3). Daarboven be

In het voorschip is een Vetbjet boeg-

Twee Sisu generatorsets, type 42 0

zijn: L x B = 110 x 11,40 m; de diep

vindt zich het Maasdek, met van voor

schroefinstallatie aangebracht, type 3-K-

DSRG, leveren ieder 70 kVA.

gang is normaal 1,40 m, maximaal 1,62

naar achter: proviandopslag, keuken,

1000. Deze wordt aangedreven door

Het schip heeft twee Veth-jet boeg

m. De kruiphoogte is 5.85 m boven de

restaurant, 2 x 15 tweepersoonspassa

een Caterpillar 3406C Dl-TA dieselmotor

schroeven. type K-1200, niet geschei

waterlijn van 1,5 m.

giershutten en een aantal bemannings-

van 29 8 kW.

den kanaalsystemen. Zij worden aange

Het schip heeft een 1,10 m hoge dubbe

hutten.

De Elegant Lady is gebouwd onder klas

dreven Caterpillar dieselmotoren, type

le bodem, met tanks voor brandstof

Op het hoofddek, het Waaldek, liggen

se van Germanischer Lloyd.

3406 C Dl-TA, van 371 kW bij 1900 tpm.

(gasolie, 200 m3), dnnkwater ( 320 m 3)

van voor naar achter een name salon, de

Bolero
Op 26 apnl heeft De Gerllen van Tiem het

Voor de voortstuwing zorgen twee Cater

kVA, Deze laatste voedt de koeleontai

dreven door een Carterpillar 3 508 motor

binnenvaartcontainerschip Bolero, bouw-

pillar ckeselmotoren, type 3512B DI-TA,

ners, maximaal 72 stuks en dient tevens

van 868 kW.
De airconditioned accommodatie omvat

nummer 244, opgeleverd aan Millennt-

van elk 1119 kW bij 1600 tpm. De

voor aandnivmg van een van de twee

um Ship 2000 uit Zwijndrecht.

schroeven draaien in straatouizen. Ach

boegschroeven, een Gerlien van Tiem

dne woningen, resp. voor de eigenaar,

De afmetingen van het schip zijn: L x B x

ter elke schroef zijn twee roeren ge

schroef met stuurbaar rooster en een

voor de stuurman en voor de matrozen.

H = 135 x 17,35 x 5,4 m; de maximale

plaatst die per set onafhankelijk van el

diameter van 1200 mm. Deze unit is in

Het stuurhuis meet 15 x 5 m en is hy

diepgang is 3,6 m en het bijbehorende

kaar kunnen sturen.

een dummy container geplaatst, cfce in

draulisch over 10 m in hoogte verstel

het ruim tegen liet voorschot is gesitu

baar. Er zijn aanrakingsgevoetge beeld

laadvermogen 5 3 0 0 1.
De containercapaciteit is 500 TEU in vijf

Elektrisch vermogen wordt geleverd

eerd.

schermen geplaatst voor bediening en

lagen. Het schip is voorzien van contai-

door twee Cummins hulpsets van elk 80

De tweede boegschroefinstallatie is een

bewaking van de diverse installaties en

nergeleidingen.

kVAen een Caterpiller 3412 set van 625

kanalen schroef van 1700 mm, aange

systemen.

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

Naam

W erf

B.nr.

Type schip

Opdrachtgever

Bijzonderheden

27-02

River Adagio

De Hoop Lobith/Heusden

394

Rrvierpass. schip

Grand Circle Cruise Line

125 m lang; 164 passagiers

in SWZ jj-m m /blz.

Stormmeeuw

Damen Gormchem

549956

Stan Patrol 3407

Douane

In een volgend nummer

17-03

Amadeus Symphony De Hoop Lobith/Heusden

399

Rivierpass.schip

Oostenrijk

Als Amadeus

SWZ 9 6 0 4 /0 4

0404

Bro Gemini

Ferus Smit

340

Prod.tanker

Marin Ship Management

Als Bro Galaxy

SWZ 01-12/24

0404

Moon Bels

Moonen

178

Motorjacht

Particulier

Als Mimi

SWZ 02-04/09

1504

Tong Tan

HC

1233

Sl.h.zuiger

China

Zie tewaterlating

SWZ 02-12/08

2604

Atcyon

Damen Bergum

River Liner 960

VoF Feenstra - de Jong

1 7 0 0 1; 97 0 kW Cummins

04

El Bakheet

Damen Gorinchem

5224

05

Tassina 3

Damen Gorinchem

511717

0805

QMS Raven

Damen Hardinxveld

1549

10 05

Dirk-Romy

De Gerlien van Tiem

248

03

409

Stan Launch 1405

Sea Ports Corp. Soedan

2 x 2 2 1 kW; 9.7 kn; 7,9 tBP

ASDTug 3110

EPA, Algerije

Als Tassina 1

SWZ 0 3 0 2 /3 9

Shoalbuster 2208

Damen Marine Services

Als Herman

SWZ 0 2 0 8 /0 8

Bi.va.vr.schip

De Waardt Scheepsbouw

Als Arie Jacob hierboven

Rederijnieuws
F airm ount M arine bestelt twee grote slepers
De Rotterdamse rederij Fairmount Man-

lisch aangedreven lier van het cascade

ne heeft twee grote zeesleepboten be-

type met drie trommels: twee voor

steld bij President Manne in Singapore.

sleepwerk en een voor ankerbehande-

De boten zijn bestemd voor sleep-, ber-

ling. De trommels hebben een capaciteit

gings- en ankerbehandelingswerkzaam-

van 1500 m staaldraad van 76 mm, Ver

heden. Zij krijgen de namen Fairmount

der zijn er haspels voor een reserve-

Sherpa en Fairmount Summit en komen

sleepdraad van dezelfde afmetingen, als-

volgend jaar onder Nederlandse vlag in

mede twee haspels voor 40 0

de vaart.

staaldraad van 76 mm. De lier heeft een

De afmetingen worden:
Lengte o.a.

m

houdkracht van 4 0 0 1 en is tevens voor
circa 76,00 m.

zien van twee nestenschijven. Aan de

Lengte 1.1.

66,60 m.

voorkant van de machinekamer bevin-

Breedtemal.

18,00 m,

den zich onder de lier twee grote ketting-

Holte

8 ,00 m.

bakken.

Ontwerpdiepgang

6,00 m.

De dekuitrusting omvat verder een hy-

De dubbelschroefboten, met twee moto-

draulisch bediende 'shark jaw’, SWL 300

ren per as, worden voortgestuwd door

t, en een stel hydraulisch bediende sleep-

vier MaK dieselmotoren, type 8M25, van

pennen, SWL: 2 0 0 1, op het achterschip,

2464 kW bij 750 tpm. De verstelbare

alsmede twee dekkranen van 8 1 op 7 m.

schroeven draaien in straalbuizen. De

Voor bluswerkzaamheden worden twee

vrijvarende snelheid wordt 14 kn, de

op afstand bediende water/schuim moni-

paaltrek 160 L De brandstofcapaciteit is

tors van elk 1200 mVh aangebracht

2200 m3 voor intermediate oil en 40 0

Ook worden de boten voorzien van oil

m3voor dieselolie.

dispersant systemen.

De schepen knjgen dwarsschroeven

De bemanning zal 36 personen tellen,

vóór en achter, met stuwkrachten van

De boten worden gebouwd onder klasse

1 2 1 resp. 1 0 1

van Lloyd's Register,

De uitrusting omvat een elektrotiydrau-
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Algemeen plan van de nieuwe Fairm ount slepers.
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P r in s e n b o r g

De ruimen worden afgedekt door hydrau

Koninklijke Wagenborg heeft op 29 april

lisch bediende vouwluiken.

de multipurpose container carrier Pnrv

Voor het schip zijn wegneembare tussen

senborg overgenomen van de Mawei

dekken beschikbaar. Als deze aan boord

Shipyard in China.

zijn neemt het draagvermogen af tot

De afmetingen zijn;

*

1 6 .6 1 2 1.
De tanktop is berekend op een gelijkma

Lengte o.a.

142,50 m.

tige belasting van 14,8 t/m 2 en is ver

Lengte l.l.

132,40 m.

sterkt voor het lossen door middel van

Breedte

22,00 m.

grijpers tot een totaal gewicht van 2 5 1.

Holte

12,80 m.

Voor ladingbehandeling zijn drie dekkra-

9,38 m,

nen van 3 5 1SWL op 29 m geïnstalleerd.

Diepgang
Draagvermogen

17.000 t.

Een

Gross tonnage

13.340 .

7S42MC, van 7560 kW bij 136 tpm,

MAN

B&W dieselmotor,

type

drijft een verstelbare schroef aan en
Het schip heeft drie ruimen van 24,8 x

De Prinsenborg (foto: Koninklijke Wagenborg Shipping).

geeft het schip een snelheid van circa

18,8 x 14,0 m. De totale ruiminhoud (ba

15,5 kn.

De boegschroef heeft een vermogen van

De rederij heeft inmiddels met de Chine

len) is 18.498 m3. De containercapa-

Elektrisch vermogen wordt geleverd

1000 kW.

se werf een contract voor een zuster

citeit is 596 TEU, waarvan 276 TEU aan

door een asgenerator van 1600 kW en

De Pnnsenborg is door Lloyd’s Register

schip afgesloten. De oplevering van dit

dek.

drie hulpsets van ieder 68 0 kW.

geklasseerd.

schip is gepland voor augustus 2004.

Ja m e s Cook
Spido in Rotterdam heeft onlangs het

de gefailleerde Wolthuis Cruises in Alk

dagpassagiersschip James Cook in ex

maar. Bij Scheepswerf Grave heeft het

ploitatie genomen. Het is de vroegere

schip een verbouwing ondergaan, waar

Staten van Holland (zie SWZ september

bij het de huisstijl van Spido heeft gekre

2002, blz. 22), voorheen eigendom van

gen.

De Jam es Cook (foto: SpidoJ
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Raad voor de Scheepvaart d o o r m r A.B. van den Engel

Aanvaring van de Cornelis
Vrolijk met de ferry Primrose
Op 18 januari 2002 is het vissersvaartuig Cornelis Vrolijk SCH 171, varende in het verkeersscheidingsstelsel nabij Dover, in
aanvaring gekomen met de Cypriotische passagiersferry Primrose. Op 25 oktober 2002 heeft de Raad voor de Scheepvaart
een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze scheepsramp.
Lering: Een verkeersbaan in een verkeersscheidingsstelsel is geen voorrangsweg.

U itspraak 2003, nr. 1
Toedracht

De 114 meter lange trawler Cornelis Vrolijk
was 17 januari 2002 uit IJmuiden vertrokken
om te gaan vissen in het Engels Kanaal en bij
Ierland. Kort na het passeren van de Noord
Hinder op 18 januari om 01.30 uur loste de
schipper de tweede stuurman af op de brug.
De uitkijken losten elkaar om de twee uur af.
De trawler voer in de zuidwestelijke verkeers
baan richting Straat Dover op een koers van
220° en met een vaart van circa 15 mijl per
uur. Het weer was goed, goed zicht en de
wind NW kracht 3 Bft. De stroom was om
03.00 uur 048° - 0,7 mijl per uur. Radars
stonden bij, marifoons op kanaal 16,11 en 6.
Er werd genavigeerd op GPSwaypoints en op
de electronische kaartplotter. Alle apparatuur
werkte naar behoren. Bij de noordpunt van de
South Falls bank, ruim voor de verplichte meidingslijn, meldde de schipper zich om 03.45
uur op kanaal 11 bij Dover Coastguard. Deze
had de Cornelis Vrolijk al op de radar en ver
zocht de schipper zich over 30 minuten nog
maals te melden. Omstreeks 03.00 uur ver
anderde de schipper koers naar 212° naar
het volgend waypoint nabij de South Fall boei.
Tevens kwam er een nieuwe uitkijk op post.
Vlak voor 03.00 had de schipper een schip in
zicht gekregen, naar hij schatte 45° over
stuurboord en op een afstand van 4 mijl. Het
was volgens hem een ferry. Hij zag het rode
boordlicht en na plotten concludeerde hij dat
de ferry een koers had van circa 80°, een
vaart van circa 20 mijl per uur en een CPA van
nul. Voorts zat iets over bakboord een schip
dat door de Cornelis Vrolijk werd opgelopen.
Hiervoor veranderde de schipper enkele gra
den naar stuurboord en stuurde 216°. Hij con
troleerde nogmaals de navigatielichten.
Omdat zijn ervaring was dat ferry’s meestal
zelf uit de weg gaan, nam hij aan dat dit ook
nu weer het geval zou zijn. Toen dit niet ge
beurde, besloot hij op circa l* /2 mijl afstand
op de autopilot 30° stuurboorduitte gaan. Tij

dens de draai, na circa 20°, zag de schipper
tot zijn verrassing dat de ferry bakboorduit
kwam. Hij zag de ferry recht van voren in en
zag beide boordlichten. De schipper nam aan
dat de ferry door zou draaien over bakboord,
schakelde over op handsturen en gaf hard
bakboord roer. Een aanvaring was echter niet
meer te vermijden. De Cornelis Vrolijk werd
eerst geraakt aan stuurboordboeg en vervol
gens door het achterschip van de ferry stuurboordachter.
De schipper had vlak voor de aanvaring de
alarmknop ingedrukt om de bemanning te
waarschuwen. Na de aanvaring probeerde hij
op VHF-kanaal 16 contact te krijgen met de
Primrose. Pas na ongeveer 10 minuten kwam
er antwoord. Beide schepen waren na de aan
varing gestopt. Met de MO&boot werd de
schade buitenboord aan de Cornelis Vrolijk
opgenomen. De schade was zodanig, dat er
werd teruggekeerd naar Umuiden voor repa
ratie.
De aanvaring werd gemeld bij Dover Coast
guard. Volgens het door de Coastguard uitge
geven bericht had de schipper van de Comelis Vrolijk als volgt gemeld: “Proceeding down
the southwest lane of TSS. Ferry Crossing
who was west north west and give-way vessel. I maintained my course and speed. I altered to starboard to pass round his stem and
the ferry altered to port and there was a collision. A glancing blow. Visibility was good at
the time”.
De roro/passagiersferry was die nacht om
02.10 uur uit Ramsgate vertrokken met be
stemming Oostende. Vanaf 02.30 stuurde
het schip volgens het logbook een koers van
90°. Volgens opgave van Dover Coastguard
was de koers van de Pnmrose 083° met een
vaart van 16,5 mijl per uur. Om 03.06 uur
passeerde de Pnmrose bij de Midfall boei de
grens van het verkeersscheidingsstelsel op
een koers van 088° en met een vaart van

17,5 mijl per uur. De (vrouwelijke) tweede
stuurman had de wacht op de brug. Bij het
binnenvaren van het verkeersscheidingsstel
sel naderden er verschillende schepen over
bakboord op een zuidwestelijke koers in de
verkeersbaan. Eén had volgens de stuurman
een CPA vooruit van 0,4 of 0,5 mijl en een an
der schip had een CPA van 0,1 mijl. Beide
schepen moesten volgens de stuurman wij
ken voor de Primrose. Nadat het eerste schip
voorover was gelopen en zich een paar ka
bels op stuurboordsboeg van de Primrose be
vond, had de stuurman het andere schip, de
Cornelis Vrolijk, op circa één mijl afstand over
bakboord met een onveranderde koers en
vaart. De stuurman besloot stuurboorduit te
gaan en gaf daarbij een lichtflash naar het na
derend schip om diens aandacht te trekken.
Op minder dan een mijl afstand zag ze de na
derende Cornelis Vrolijk stuurboord draaien,
doch plotseling weer naar bakboord komen,
waarna een aanvaring volgde. De bakboord
zijde van de Primrose en de stuurboordzij van
de Cornelis Vrolijk raakten elkaar toen de
schepen langs elkaar schampten. De Primro
se meldde aan Dover Coastguard geen scha
de te hebben opgelopen. Volgens het door
Coast Guard Dover uitgegeven bericht had de
officier van de wacht van de Primrose als
volgt gemeld: “At 02.05 UTC passed the Midfalls buoy crossing the southwest lane for
Ostende. Had several vessels on my port si
de. The first vessel had a close CPA 0,5 to
0,4. Fishing vessel approached on my portside and was supposed to avoid me. I wanted
to turn to starboard but could not because of
the other vessels. I had to alter to port and
then there was a collision”.

Na de invoering van de verkeersscheidingsstelsels in en naar de Straat van Dover is het
aantal aanvaringen drastisch verminderd,
doch het blijft een gebied, waar de zeeman,
conform het gestelde in Voorschrift 2, extra

op zijn hoede moet zijn. Helaas vinden er toch
nog aanvaringen plaats, veelal omdat sche
pen zich niet houden aan de vaarregels dan
wel deze met onvoldoende zeemanschap
hanteren. De aanvaring van de Comelis Vrolijk
met de ferry Primrose is hier een schoolvoor
beeld van. Beide schepen waren nalatig in het
juist toepassen van de regels. Door de Britse
kustwacht is voor de navigatie in de Straat
van Dover een 'Note to Shipowners, Masters
and all concemed with the Navigation of Seagoing Vessels’ uitgegeven. Deze Note is als
bijlage bij deze uitspraak gevoegd. De Come
lis Vrolijk was stomend, dus niet vissend, en
te beschouwen als een werktuigelijk voortbe
wogen vaartuig.
Varen in een verkeersscheidingsstelset
Een verkeersbaan is geen voorrangsweg.
Voorzover niet anders aangegeven in Voor
schrift 10, ontheft het schepen die in de alge
mene richting van de verkeersstroom varen
niet van hun verplichting op grond van enig an
der voorschrift. Zo ook niet van Voorschrift
15 (koers kruisen) en 16 (tijdig uitwijken).
Volgens de plot van Dover Coastguard bleef
de peiling constant en de schepen stuurden
aanvaringskoers. De Comelis Vrolijk was uitwijkplichtig. De omstandigheden lieten ruim
schoots toe om dit bijtijds en doelmatig te
doen. Dat de Primrose zich niet hield aan de
voorgeschreven wijze om een verkeersbaan
te kruisen, en daarmee de kans op een aanva
ring deed toenemen, waarvoor dit schip zich
eventueel elders zal moet verantwoorden,
doet niets af aan de uiteindelijke uitwijkplicht
van de Cornelis Vrolijk.
Kruisen van een verkeersscheidingsstelset
Schepen die geen gebruik maken van het verkeersscheidingsstelsel, zoals in dit geval de
Primrose, dienen voor zover uitvoerbaar het
kruisen van verkeersbanen te vermijden. In
dien een schip toch genoodzaakt is om te
kruisen, dient het zulks te doen met een voor
liggende koers, die zoveel mogelijk een rech
te hoek ten opzichte van de algemene richting
van de verkeersstroom benadert als uitvoer
baar is (Voorschrift 10c). Als vuistregel geldt
dat een schip wordt geacht de 90° regel te
overtreden indien zijn koers meer dan plus of
min 20° hiervan afwijkt. Met een koers van
083° kruiste de Primrose niet loodrecht,
maar onder een hoek van circa. 45°. De Prim
rose stuurde deze koers al ver buiten de ver
keersbaan en bleef, volgens het plot van Do
ver Coastguard, ook na het binnenvaren van
de verkeersbaan deze koers sturen tot aan
de aanvaring.
De bedoeling van de 90°- regel is om het krui
sen van de verkeersbaan zo kort mogelijk te
laten zijn, met een voor iedereen duidelijke en
bekende koers met een optimaal effect, op

dat er geen twijfel hoeft te bestaan over de
uitvoenng van Voorschrift 15 en Voorschrift
17. Niet alle ferry’s houden zich hieraan en
kruisen vaak met hoge snetieid de verkeers
banen, daarbij zelf uitwijkend voor al het ande
re verkeer. De schipper van de Comelis Vro
lijk was hierdoor mogelijk enigszins op het
verkeerde been gezet, want hij gaf ter zittmg
aan dat hij wel wist dat hij uitwijkplichtig was,
maar ervan uitging dat de ferry wel uit de weg
zou gaan.
Het uitwijken
De Raad acht het aannemelijk dat aan boord
van de Cornelis Vrolijk de misvatting bestond
dat men niet hoefde uit te wijken. De meeligger schuin achter zich vormde geen pro
bleem meer voor de Comelis Vrolijk om naar
stuurboord uit te wijken naar minimaal koers
250°, teneinde de naderende Primrose duide
lijk te laten zien, door het andere boordlicht te
tonen, dat er werd vrijgevaren en achterlangs
zou worden gestuurd. Helaas bleef de schip
per hier in gebreke en deed niets. De Raad
concludeert, uit de radarplot van Dover Coast
guard, dat de Cornelis Vrolijk veel later dan
aangegeven is gaan draaien op ongeveer 0,5
mijl. Voor het manoeuvreren in het laatste sta
dium voor de aanvaring bestaan geen vaste
regels. Schepen moeten zorgen niet in een
dergelijke situatie te geraken en in de vooraf
gaande fasen maatregelen nemen. De Corne
lis Vrolijk had in alle fasen van de nadering
moeten uitwijken, terwijl de Primrose vooraf
gaand aan de nabije situatie, ingevolge Voor
schrift 17.a.(ll) vanaf zo’n 2 a 3 mijl afstand in
dit geval, ook maatregelen had mogen ne
men toen de trawler nog geen aanstalten
maakte om uit te wijken. Gezien het feit dat de
Primrose een druk verkeersscheidingsstelsel
kruiste op een niet toegestane koers, had dit
zeker in de rede gelegen.
Conclusie

Er is hier sprake van een bijna standaard aan
varing in de zuidwestelijke verkeersbaan naar
Straat Dover, waar een ferry nalaat loodrecht
te kruisen en het schip in de verkeersbaan
meent op een soort voorrangsweg te rijden
(varen) en niet of te laat uitwijkt. Beide hande
lingen zijn onjuist en slecht en getuigen van
slecht zeemanschap.
Wat betreft de schuldvraag betreft de uit
spraak van de Raad uitsluitend het Nederland
se schip. De Primrose zal zich eventueel
tegenover een ander rechtscollege moeten
verantwoorden. De schipper van de Comelis
Vrolijk had moeten uitwijken, hij liet na om bij
tijds ruim voldoende maatregelen te nemen
om goed vrij te blijven, goed rekening hou
dend met de gebruiken van goed zeeman
schap. En bij het manoeuvreren liet hij na de
voorgeschreven manoeuvreerseinen te ge

ven. De schipper heeft schuld aan de aanva
ring.
Beslissing

De Raad straft de schipper wegens zijn
schuld aan de aanvanng door hem zijn be
voegdheid om als schipper te varen te ontne
men voor de periode van één week.
Leringen

1. Een verkeersbaan m een verkeersschetdingsstelsel is geen voorrangsweg.
2. Schepen die een verkeersbaan kruisen,
dienen dit op een voorliggende koers te doen
die zoveel mogelijk een rechte hoek maakt
met de algemene richting van de verkeers
stroom.
3. Het zich niet houden aan de vaarregels is
niet alleen slecht zeemanschap; het leidt tot
aanvaringen.
4. De Channel Navigation Information Service
kan zonodig informatie geven over andere
schepen.
Aanbevelingen

In het visserij- en zeevaartonderwijs dient men
aandacht te besteden aan het op de juiste wij
ze interpreteren van Voorschrift 10, zowel bij
de opleidingen als cursussen. Deze aanvaring
alsmede de aanvaring tussen het vissersvaar
tuig Cindy en de Grachtborg (uitspraak nr.
15/2001) kunnen daarbij als voorbeelden die
nen.
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M aritiem e expertise

D ik de «Jongh

M aritiem e Expertise
Deel 5 - W aar schade aan schip en leiding hand in hand gaan'
In de afgelopen maanden hoorden we regelmatig nieuws over de car-carrier TRICOLOR
die op 14-12-2002 in Franse wateren in de noordelijke toegang van Het Kanaal twee uur
na een aanvaring was gekapseisd en gezonken. De TRICOLOR was beladen met ca. 3000
personenauto’s van de merken Saab, BMW en Voh/o met een waarde van ca. US$
40.000.000,-. De auto’s werden verscheept van Zweedse en Duitse havens naar havens
in de USA.
Het schip ligt in behoorlijk ondiep water en moet derhalve door middel van wrakopruiming
worden verwijderd.
Tijdens het schrijven van dit artikel is een consortium van bergers vlijtig bezig de voorbe
reidingen te treffen voor de opruiming van het wrak en haar lading. Een gecompliceerd
karwei, waarbij het gevaar voor het milieu een belangrijk deel van de problematiek vormt.
Dat experts in deze zaak een belangrijke rol spelen en zullen spelen, mag duidelijk zijn.
Hoe die rol zou kunnen zijn, kan worden afgeleid uit een hierna beschreven vergelijkbare
ramp met een car-carrier.
L)e ram p

Het betreft het motorschip UGLY JOHN,
13.000 BRT, deadweight 14.000 MT, ge
bouwd in 1970 volgens de eisen van een eer
steklas classificatiebureau, gecharterd door
Dream Lines Ltd. en eigendom van rederij Adventurers.
Dit schip laadde eind 1994 in Masan en
Inchon (Korea) ca. 1000 personenauto’s van
Koreaanse makelij, vertrok naar Japan alwaar
in Hiroshima en Nakanoseki ca. 2800 Japan
se personenauto's werden geladen. Vervol
gens vertrok het schip van Nakanoseki (dus
beladen met totaal ca. 3800 personenauto's)
met bestemming de havens van Antwerpen,
Sheerness, Rotterdam, Bremerhaven en Ko
penhagen.
Varend in de Indische Oceaan zuidelijk van SriLanka nam de kapitein halverwege de lengte
van het schip aan stuurboordzijde een brand
lucht waar. Vervolgens zag hij rook ontsnap
pen uit één van de ventilatoren. Aangekomen
op de brug concludeerde de kapitein aan de
hand van de scheepstekeningen dat de rook
afkomstig was uit ruim 2 dek 5 en dek 8
(brandzone nr. 6). Daarop gaf hij opdracht
aan de le stuurman in de ruimen een onder
zoek in te stellen. Het bleek dat er brand was
uitgebroken en dat de ruimen vol rook ston
den. Ook ging in de C02-kamer rookatarm af.
Vervolgens besloot de kapitein een noodsein
uit te zenden en assistentie te vragen om de
brand te bestrijden.
Eerst nadat door de bemanning tevergeefs
1Dit is een aflevering uit een sene artikelen over Maritie
me Expertise verzorgd door experts van Touw B&B Ho(dng BV te Rotterdam. Voor bijzonderheden zie SWZ
12e jaargang, september 2002.

gepoogd was de brand te bestrijden met
brandblusapparatuur, besloot de kapitein on
geveer een uur na het waarnemen van de
brandlucht om in de ladingcompartimenten
van brandzone nrs. 5 en 6 C0?-gas te injecte
ren. Na een uur moest men echter constate
ren dat de brand was overgeslagen naar an
dere ruimen. Alle 210 C 02-flessen werden
leeggespoten in de ruimen, helaas zonder het
gewenste resultaat. Drie uur na het ontdek
ken van de brandlucht verlieten kapitein en be
manning het schip en gingen in de reddings
boot die hen binnen een half uur aan boord
bracht van een te hulp gekomen car-carrier.
Het noodsein van de UGLY JOHN werd opge
vangen door een bergmgssleepboot, die teza
men met een andere sleepboot te hulp snel
de. Deze beide schepen hebben vervolgens
gedurende vijf dagen getracht de brand on
der controle te krijgen door voortdurend blus
water over de UGLY JOHN te spuiten. Dat kon
echter niet voorkomen dat het gehele schip,
de lading auto’s incluis, van voor naar achter
tot aan de machinekamer uitbrandde. De vtjf-

de dag 's avonds tenslotte was de brand ge
blust en werd het schip nchting Colombo ge
sleept, waar het de volgende dag rond het
middaguur ten anker ging in afwachting van
de verder door belanghebbenden te nemen
maatregelen.
H et schip

De UGLY JOHN was gebouwd met 4 ruimen,
elk voorzien van resp. 12, 13, 13 en 8 dek
ken. In de dwarsscheepse schotten tussen de
ruimen bevonden zich deuropeningen met rol
luiken welke tijdens laden en lossen van auto’s
geopend waren. Op zee zorgden de gesloten
rolluiken voor een gasdichte afsluiting van het
betreffende compartiment.
Hetzelfde goki voor de openingen van op- en
afritten tussen de dekken onderling en voor
de deuren die toegang gaven tot de ruimen
vanaf het bovendek. In totaal waren de ruimen
op deze wijze ingedeeld in 11 compartimen
ten, elk onafhankelijk van de ander voorzien
van mechanische ventilatie en apparatuur
voor het ontdekken van brand en het toelaten

van C02-gas voor het blussen van brand.
De auto's werden geladen en gelost via twee
laadkleppen tegen het achterschip en/of een
laadklep tegen de stuurboordzijde bij ruim 2.
Deze laadkleppen gaven toegang tot dek 7
van alle ruimen en vanaf dit dek werden de
auto's naar alle ruimen gereden en gepar
keerd via de op- en afritten en de geopende
deuren.
I)e lading

De lading van de UGLY JOHN bestond uit ca.
3800 personenauto’s van verschillende ma
kelij. Gebruikelijk is dat de auto's aan boord
worden gereden door stuwadoorspersoneel,
gehuurd door reders eo/of charterers. Het
komt voor dat tijdens belading de conditie van
de auto's wordt geïnspecteerd door surveyors namens verschepers of de rederij. Tijdens
belading worden de ruimen aanhoudend ge
ventileerd om uitlaat- en brandstofgassen at
te voeren. Stuwadoors sjorren de auto's ver
volgens zeevast met op vier bevestigingspun
ten een sjorring van ketting of staaldraad vast
gezet op speciaal in het dek gemaakte
aanhechtingspunten. Op deze wijze vastgezet
blijven de auto's op hun plaats ook al zou het
schip kapseizen. Het spreekt voor zich dat in
de brandstoftank van elke auto zich nog een
hoeveelheid brandstof bevindt wanneer de
auto’s zeevast zijn gesjord (in de regel 2 tot 4
liter). Daarom is een regelmatige afvoer van
gassen uit de compartimenten gedurende de
gehele reis een vereiste.
De gehele beladings- en lossingsoperatie ge
schiedt onder verantwoordelijkheid van de rederi| die daartoe de scheepsbemanning van
gedetailleerde instructies voorziet. Zo hadden
charterers een centimeters dikke handleiding
voor vervoer van auto’s met car-carriers aan
boord van al haar eigen en gecharterde sche
pen. Daarin werden alle handelingen beschre
ven. Maar ook werd daarin geregeld welke
preventieve maatregelen/inspecties de be
manning moest uitvoeren ter voorkoming van
brand aan boord.

I)e expertise

Nadat de zwaar beschadigde UGLY JOHN ten
anker was gegaan op de rede van Colombo,
werd door experts namens ladingbelanghebbenden samen met rederijexperts aan boord
een eerste onderzoek gehouden. Ook werd
de sleepbootbemanmng geïnterviewd. Reeds
toen kwam vast te staan dat de lading perso
nenauto's door de brand waardeloos was ge
worden. Van alle auto’s was nog slechts een
verwrongen hoeveelheid staal over. Alles wat
brandbaar was, was verdwenen en alle alumi
nium delen waren gesmolten. Ook waren
sommige dekken door de hitte ingezakt
waardoor de bereikbaarheid van de auto’s
zeer werd bemoeilijkt.
Pogingen van experts om voor de ca. 3800
personenauto's nog enige restwaarde te reali
seren, liepen op niets uit. Daarom werd de la
ding in deze conditie afgestaan aan bergers,
die na onderhandelen met de eigenaar van
het schip ook de beschikking kregen over het
zwaar beschadigde schip als tegemoetko
ming in de door bergers gemaakte kosten.
Bergers hebben schip en lading tenslotte
verkocht aan een sloopbedrijf in India en
daarbij geconditioneerd dat zij schip en la
ding zouden afleveren op het strand van
Alang, een bekend kerkhof van te verschroten schepen. De schepen worden daar in
een lange rij en met de lengterichting haaks

op de kustlijn door lieren aan de wal op het
strand getrokken.
Toen bleek dat een tweede expertise aan
boord nodig was, lag de UGLY JOHN reeds
enige tijd op bovengenoemd strand. Daarom
moest voor deze inspectie toestemming wor
den verkregen van de slopers. Deze wilden
wel toestemming geven, maar werden daarbij
gehinderd door de Indiase douaneautoriteiten
die voor de restanten van de lading personen
auto’s invoerrechten wilden incasseren op ba
sis van de nieuwwaarde van de auto's. Eerst
na een succesvolle juridische procedure in In
dia werd dit probleem opgelost en kon de
tweede expertise alsnog plaatsvinden.
In vergelijking tot de zorg voor het milieu die
wordt betracht ten aanzien van de opruiming
van de TRICOLOR en haar lading personenau
to’s, steken de maatregelen genomen voor
de te slopen UGLY JOHN en haar lading schril
af. Het is dan ook de internationale gemeen
schap een doorn in het oog dat zandstranden
als die van Alang decennialang worden ge
bruikt als schroothoop van de internationale
scheepvaart.
De eigenaren van de ca. 3800 personenau
to's hadden allen een transportverzekenng af
gesloten voor het onderhavige transport.
Daarom werden ze voor het verlies van de
auto's schadeloos gesteld en droegen zij hun
recht om de schade op de redenj te verhalen
over aan de betreffende groepen verzeke
raars in Europa, Japan en Korea.
De met deze brand gemoeide schadeclaim
van de autoverzekeraars beliep in totaal ca.
USS 50.000.000,-.
De bij Colombo en Alang aan boord gehouden
expertises betroffen niet alleen de conditie
van de ca. 3800 personenauto’s, maar ook
en vooral het onderzoek naar de oorzaak van
de brand.
Daar volgens de vervoersovereenkomst de
redenj de aansprakelijkheid voor ladingschade door brand mag vnjtekenen, rustte op ladingbelanghebbenden de taak feiten en om

standigheden aan boord te vinden die deze
vnjtekening zouden kunnen ondergraven.
A fhandeling claims

ladingbelanghebbenden hebben daartoe zich
dan ook bediend van uitsluitend specialisten
onder schadeexperts op het gebied van
brand, nautisch onderzoek en internationale
regelgeving voor car-camers alsmede van ju
risten op maritiem gebted en claim adjusters.
Gezamenlijk dienden zij bewijzen te vinden
voor het ongedaan maken van bovengenoem
de vnjtekening. Eind 1995 kon worden gecon
cludeerd dat voldoende munitie verzameld en
voortianden was om bovengenoemd doel te
bereiken. Deze munitie bestond urt de volgen
de onderdelen:
1) Het schip was niet uitgerust met een brand
alarmsysteem zoals voorgeschreven in de re
gels van het classificatiebureau en in die van
charterers. Zo’n systeem maakt het mogelijk
dat brand te allen tijde kan worden ontdekt
met het oog, via de reuk en automatisch. De
aan boord aanwezige apparatuur voorzag al
leen in automatische detectie omdat de appa
ratuur was geplaatst in de C02-kamer en niet
zoals gebruikelijk op de brug. Bovendien
bleek een afsluiter nauwelijks te functioneren
vanwege roest en aangebracht plakband.
2) Tegen de classificatievoorschriften en de
instructies van charterers in, werden de 11 la
dingcomparbmenten niet permanent geventi

leerd, als er al sprake van ventilatie was. Bo
vendien er was onvoldoende deseloke aan
boord om hulpmotoren te laten voorzien in
een continue ventilatie van ale compartimen
ten. Verder waren een aantal ventilatoren be
schadigd, welke schade al aanwezig was
voordat het schip voor een onderhoudsbeurt
in dok ging juist vóór deze reis. Bij bestudenng van de door charterers aan de scheeps
bemanning gegeven schnfteüjke instructies
bleken deze niet te voldoen aan de eisen van
het classificatiebureau en de internationale re
gels op dit gebied.
3) De voorzieningen in de ventilatiekanalen die
deze snel moesten kunnen sluiten ingeval van
brand, functioneerden niet of te traag vanwe
ge oorzaken die vóór aanvang van de reis al
bestonden.
4) Het grootste deel van alle rolluiken die een
gasdichte afsluiting in de deuropeningen van
de dwarsscheepse schotten moesten garan
deren, stond open vanaf het begin van de
reis. Van deze rolluiken kon een gedeelte
zelfs niet worden gesloten omdat de gelei
ders van de luiken gedeformeerd waren. Hier
door was het uitgesloten dat de brand be
perkt bleef tot 1 compartiment zoals bedoeld
in de voorschriften.
5) Uit de interviews en afgelegde verklaringen
kon worden geconcludeerd dat de beman
ning ingeval van uitbreken van brand aan

boord met voor haar taak was berekend.
De redendeharterers geconfronteerd met bo
vengenoemd feitenmateriaal, hebben ladmgbelanghebbenden aangeboden de bij hen in
gediende claim in der minne te schikken. Na
enkele maanden van ondertiandeling is dit ten
slotte gebeurd en werd een resultaat behaald
dat beduidend hoger lag dan de volgens de
vervoersovereenkom st van toepassing zi|nde
aanspraketijkheidslimiet.
Dit resultaat werd bereikt door de niet aflaten
de ijver van de deskundigen om alle feiten en
omstandigheden in kaart te brengen, hoe bi
zar soms ook de omstandigheden tijdens het
onderzoek waren.

Naschrift
Onder het motto 'Mistakes are portals of discoveiy viel uit deze dramatische ervaring
voor alle betrokkenen het nodige te leren om
trent voorzorg ter voorkoming van een dergelijke scheepsramp. Daar veel van de gecon
stateerde gebreken aan het schip al vóór de
dokbeurt bestonden, dringt de vraag zich op
wat vóór en tijdens een dokbeurt kan worden
verbeterd aan het samenspel tussen de ver
tegenwoordigers van scheepseigenaren, de
scheepswerf en het classificatiebureau. Ook
bij dat proces kan de expert een belangnjke
rol vervullen.
Dik E. de Jongh
Touw B&B Holding BV
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Scheepsbouw d o o r A ttila Lengyel

Ship Design and
Product Modelling
using the NAPA System
Only a few decades ago enhanced information technology began to provide shipyards and design offices with powerful naval
architectural CAD/CAE systems; nowadays these tools have become an indispensable requirement for design efficiency, ac
curacy and competitiveness. These specialised software products and the related companies behind them play an important
role in the world of naval architecture. Undoubtedly, there are many types of ship design software able to cover the whole de
sign process, from initial design to production information. Throughout the final product, the ship is common to each system,
however the definition methods, mathematical descriptions or graphic user interfaces employed may differ significantly. The
purpose of this article is to describe from the user’s point of view one of the most accepted naval architectural software sys
tems developed by NAPA Oy (Ltd) in Finland.

background
There is one feature common to the leading
ship design CAD/CAE systems. They were all
developed within the shipbuilding environ
ment. Their route of development was defined
by the particular requirements of shipbuilding
and design. In the case of the NAPA system
these demands were met by the Wartsila ship
yards in 1976. At this time the shipyard need
ed a product-model oriented system, an effi
cient tool lor proiect design analysis capable
of modelling and accurately analysing any
type of ship. Wartsila decided to develop this
system irvhouse because a survey of the ex
isting systems on the market showed none of
them met these demands. The preliminary
studies took two years after which basic func
tions were determined. A few years later the
system was used in production not only by
the shipyard but also by the first outside regis
tered customers. In 1989 NAPA Oy was
founded and a group of experienced naval ar
chitects continuously developed and main
tained the software m order to cover a grow
ing number of ship design disciplines. In the
following years the number of NAPA user or
ganisations steadily increased and in 1999
exceeded 100. In particular the system has
achieved its leadership position in ship huH
form design and demanding damage stability
calculation. At present NAPA Oy employs 12
naval architects who not only develop the sys
tem but also form a customer support service
team.

General
The NAPA system can trace its origins back
to initial ship design. Hull form design, compartmentation and naval architectural calcula
tions have been the principal applications

from the very beginning. As in other similar
product modelling systems, the ship is built
up as a 3D product model by the help of geo
metric objects and definitions. However the
concept of the NAPA product model has also
been developed for the needs of early design
phases. Whilst in the early phases of design
the amount of information required by the
product model is significantly smaller, the de
sign usually changes frequently and such
changes are much greater than later in the
design process. Of course, the changes have
to be made in a very short time. The NAPA
system demonstrates this different philoso
phy of product modelling by the help of fast
and flexible tools.
The process of building up the product model
using the NAPA usually starts with the cre
ation of a hull form. There are several meth
ods of defining the hull surface such as trans
forming an existing hull form, using
parametnc definition tools and libraries as
well as simply creating new ones from
scratch. The next step is to create reference
surfaces ensunng topological definitions of
compartments and the easy update of com
partment arrangements. The reference sur
faces form the basic mechanism of the NAPA
ship model. Their usage makes the NAPA ship
model flexible, fast and easy-tcxnanage in the
rapidly changing project environment.
The NAPA product model is based on a con
sistent design. All of the primary information
are located in the product model which also
serves as a source of information. New defini
tions are added to the product model which is
then updated before other designers can ac
quire it. The NAPA product model also allows

concurrent design. Each party can work on
the same model at the same time thereby
making the process more efficient. Subcon
tractors can also be connected to a project
more closely than they would otherwise be
without the model.
It was clear to NAPA that it is more difficult to
correct mistakes after the basic design
phase, therefore the system pays more atten
tion to the earty design phases. In this way the
quality of design can be improved and the in
direct design costs significantly reduced.
H u ll definition an d production
fairing

The hull form in the NAPA system is defined
by the surface gnd. The grid is a set of curves
topologically referenced to each other by
their intersection points. Curves are either pri
mary, defined by coordinates or secondary
whereby the shape is determined by the inter
section points with the primary ones. The mu
tually intersecting curves form a socalled
‘patch surface' which is preferably four sided.
The neighbounng patches are connected and
in this way the entire hull surface is deter
mined. The build of the grid is of vital impor
tance. It is possible to create the hull surface
in a relatively short time and carry out the nec
essary hydrostatic or hydrodynamic calcula
tions. However it is wise to build up a wellarranged gnd where the references between
the curves are defined more exactly- Person
ally I always use the term the 'good working
grid’. The good working gnd enables easy
control of the entire hull surface. The time
spent for defining such a grid is only a few
hours more but the resulting hull surface can
be adapted to any modification. Curves usual

ly contain only a few definition points and ttie
whole grid only a few curves. Of course the
user has more freedom in grid definitions if he
starts to define the hull form from scratch in
stead of exporting a previously defined form.
However the method of building up the grid is
always the same. As the first curve, the main
frame is defined which is followed by the profile-, tangent-, and knuckle curves. These are
the socalled ‘main curves’ which are always
primary and of particular importance. As a
next step frames are defined and grid defini
tion is completed by defining longitudinal
curves along the ship, intersecting the previ
ously defined frames. At this stage the hull
form is sufficient for carrying out calculations
and can be used for further definitions of com
partments. Nevertheless using an efficient
tool such as the Hull Surface Editor it is very
easy and quick to make the longitudinal
curves primary and allow the frames to com
pletely hang on them. In this way the whole
grid is controlled only by a few definition
points, thus a good working grid is created.
After obtaining some experience in grid defini
tion the fairness of the designed hull form
should be very close to the accuracy required
by production. This means that using the NA
PA system there is almost no process re
quirement for the production fairing of a prop
erly designed hull form. The situation is
different if the hull form is transferred from an
other system using dxf of iges files. In this
case the ship already has a clearly defined
shape which usually should remain un
changed. Therefore such a hull grid consists
of more lines and definition points and in most
cases fairing must follow after building up the
grid. However surface fairing, which is repre
sented in the NAPA software, is much more
efficient than lines fairing. With lines fairing the
required fairness of the entire hull form can be
NAPA Hull Surface Editor

achieved within a few weeks, with surface fair
ing however this time can be reduced to just a
few days. The fairing process is especially
fast with the above mentioned Hull Surface
Editor. The essential advantage of the Hull
Surface Editor is in the interactive creation
and editing of curves. Any definition can be
accessed interactively and a comprehensive
set of tools is available for carrying out
changes such as adding a point to the curve
definition without changing its shape or shift
ing the point with minor displacement. The
fairness of the hull surface can be checked by
colounng the curvature or graphical display of
the inclinations. Additionally, NAPA's OpenGL
support allows the user to control all aspects
of the lighting and presentation.
It is usual in hull form design that the transfor
mation tool of the system is chosen to define
the hull. NAPA also offers various possibilities
of transforming the parent hull where quick
changes of main dimensions, displacement
and longitudinal center of buoyancy are possi
ble. The resulting hull may be stored in any
version of the active project which allows
easy comparison with the parent hull. The
structure and the topology of the surface grid
is unchanged after the transformation.
Perhaps the most compact method which al
lows the designer to quickly vary characteris
tic dimensions of the ship and to investigate
the new hull form designs is the parametrize
tan of geometric definitions. In parametric
representation, sets of parameters are used
in the definition of the grid curves. Because
for different ship types the grid structure
varies significantly, parametrized templates
may be defined. The quality of the form ob
tained in this way depends on the quality of
the parametric hull. The more parametrically

defined geometric features the form contains,
the easier it is to obtain a good result. To
some extent, the usage of parametric hull
forms displays similanties with transforma
tion, but parameters allow the control of many
details that cannot be handled by transforma
tion. The parameters of the hull form are gath
ered m different tables where they are dis
played explicitly by values or defined by a
calculator formula, while parameters may al
so depend on each other.

The N A P A ship nuxiel

After completion of the hull surface the
process of creating compartments and com
partment arrangements may begm. In order
to define a flexible ship model other reference
surfaces besides the hull surface should be
defined. The simplest reference surface is a
plane but special surfaces such as connec
tion surface or cylinder surface can also be
used in defining the compartment’s limits.
Planes are usually defined by the location of
watertight bulkheads or decks where position
or height may change during the design
process. In the case of any change in the wa
tertight subdivision of the ship, compartments
and their geometric attributes are automati
cally adjusted to the new situation. Creation of
reference surfaces and compartments is a
fast definition process especially where
macros are used. Complicated shapes can
be achieved using NAPA's ability to add or
deduct parts of compartment definitions or
other compartments.
When compartment definition has been fin
ished the defined compartments are grouped
into an arrangement whereby relevant proper
ties are given to the compartments. By simply
indicating the purpose of the compartment,
other properties including steel reduction, fill
ing capacity, density of the content, are also
included from a previously defined and stored
purpose definition table. This arrangement
forms a basis not only for carrying out stabiln
ty and damage stability calculations, but also
for general arrangement drawings. NAPA’s
compartment arrangement represents the
highest level in the geometry hierarchy, incor
porating all of the relationships between
curves, surfaces, compartments and tables.
A very good example of this is the loading
condition window which allows the user to in
teractively carry out changes to the loaded
component. It is possible to modify the
amount of the tank contents in the capacity
table numerically or on the drawing by select
ing and loading or unloading the tank with the
cursor. The relevant data on the drawing or in
the table are in both cases updated automati
cally and the actual floating position as well as

the relevant stability criteria are evaluated.
NAPA also provides a 3D product model of
the detailed steel structures of the ship. De
veloped modelling tools ensure that the mod
el can be created early enough to meet the
needs of proiect and basic design. Obiects
such as profiles, pillars, brackets or openings
are added to the mam structures (decks, bulk
heads, shell plating) while topological relation
ships are also present in the definitions. In this
way only a small amount of primary informa
tion is required to give the model excellent
adaptability to changes. When the steel mod
el is constructed, the weight of the steel struc
tures can easily be transferred to the weight
calculation task. Any information the model
contains can be used in the output lists and ta
bles. Typical numeric outputs are calculations
of weight, center of gravity, cost, marvhours,
number of parts, welding length and painting
areas. Furthermore, a more advanced numer
ic output concept takes the form of a stan
dard report, which provides further opportuni
ty for layout and combining different lists and
drawings.
N A P A Basic m acro language

Once created and tested the macro can bring
the user significant time savings. It can be
used for solving particular tasks or can serve
as a tool for carrying out more general and
standardized procedures. Undoubtedly, using
macros is the most productive way to work
with NAPA. NAPA Basic macro language is
not only a set of control statements, subrou
tine, mathematical and service functions but
also contains special functions supporting
naval architectural needs. All NAPA com
mands can be used in a macro, and the

macro language has direct access to all data
in the database. This advantage allows the
user to carry out all routine work automatical
ly or to generate new applications based on
the standard NAPA system.
For example, a ship loaded with containers
can be evaluated easily from a stability per
spective in the CR (criteria) subtask of NAPA.
It is well known that visibility requirements al
so play important role in such a design. A
macro written for this purpose can immedi
ately check the visibility from the captain's
post for each loading condition. Another ex
ample of the effective usage of NAPA macros
is the creation of lines drawings. Especially in
the early stages of design when the hull form
has to be frequently modified, a macro can
create a new lines drawing immediately after
the completion of the hull form modification
process. Due to the language of the macro
the lines drawing can also be customized to
the company's standard layout and norms.
Macros can also be helpful in the latter stages
of design. Vanous standard listings and rele
vant drawings can be created to form the re
quired content of the delivery documents
such as the Stability Booklet or Longitudinal
Strength Booklet. Once a document is creat

ed any possible changes in definitions and cal
culations can also be updated in the booklet.
A simple listing macro ensures that the new
calculation results are stored in the project
database with the same reference name as
used in the document.
Working with macros becomes even simpler
and well defined when using the newly devel
oped NAPA Manager system. Complex
macros can be split to smaller parts and
structured into a hierarchy. The hierarchy tree
is the basis of the Manager which always dis
plays the need to update the result if any defi
nition in the design has been changed since
the last evaluation. This ensures that the out
put documents contains the most up-todate
information.
Conclusion

This article touches on only a few areas of the
most important benefits of using the NAPA
system. Undoubtedly the examples and descnptions given above fully support the needs
of a flexible 3D product model. However it is
impossible to share with the reader all experi
ences concerning the effective usage of the
system in just a few pages. This is not only be
cause the system provides a comprehensive
set of tools for carrying out naval architectural
tasks but also since the users’ inventiveness
is also infinite. Ship design using the NAPA
system gives the naval architect more free
dom and more flexibility. Despite the number
of link functions, the whole design process
can be accomplished using the NAPA system,
avoiding any transfer of information from or to
other types of software. Topological geome
try objects, macrobased fast definitions, cal
culations, numerical and graphical output
functions connected with an information data
base are likely to be the most efficient way to
react and follow frequently changing cus
tomers’ requirements. This is all already rep
resented in the NAPA system and its design
philosophy is becoming more and more ac
cepted worldwide.

A Lengyel,
Vuyk Engineering Groningen B.V.
NAPA loading condition window
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diameters (8 mm, 10 mm en 12 mm) en

lengte hiervan 500 mm, terwijl het ande

schappen.

lengtes van twee, vier en zes meter.

re uiteinde 100 mm lang is.

ten voorttomen.

pneumatische

gereed

Bij de PU leidingen is de toegestane

Voor de duidelijkheid tekent men daarbij

werkdruk afhanke!i|k van de omgevings

Gezien d e praktische mogelijkheden wor

aan dat de laatstgenoemde maten de

Voor gebru* in combinatie met deze spi

den verschillende van deze spiraalleidin-

maximale aanbevolen lengte betreffen;

raalleidingen heeft Legris diverse in

temperatuur; tot 30°C zou bij de leiding

steekkoppeüngen met LF3000 aanslui

diameter 12 mm een druk van 0,9 MPa

ting

beschermveer

(9 bar) toelaatbaar zijn, voor de beide an

beschikbaar, zowel met BSP cikndnsche

dere diameters wordt bij deze tempera

draad (G l/4 ” en G3/8") als met BSP co

tuur een maximale druk van 0,8 MPa (8

nische schroefdraad (R l/4 " en R3/8").

bar) aangegeven.

en

kunststof

Bij de laatste heeft men de buitendraad
van af fabriek reeds voorzien van een

Voor meer informatie:

coatmg: de modellen met cilindrische

Legris B V.

schroefdraad worden standaard met O-

Postbus 74
1380 A8 Weesp

ring geleverd.

T. 0294 48 02 09
Het soepele leidingmateriaal polyure-

F. 02 94 480294

thaan

E. legris.bv@legris.com

heeft

een

grote

flexibiliteit

waardoor de burtendameter van de spi

E M C -veilig en kneedbaar rubber C O N D U C T O N m et succes getest
Om meroelektronica te beschermen te

en buisdoorvoeropenrigen

met een

de doorvoerooenrig te bevinden. Vervol

gen elektromagnetische impulsen en

twmendiameter 125 mm bepaald. Na

gens worden de RISE-sJangdelen tot aan

interferentie worden steeds vaker struc

veroudemg van 20 jaar bleken de dem

de blootgelegde afschemwig aange

turele maatregelen getroffen in de vorm

pmgwaarden voor zowel kabet- als bus-

bracht waart* aan de achterzijde van de

van stalen constructies die een kooi van

doorvoemgen slechts in gemge mate

doorvoeropenng 20 mm vnie ruimte

Faraday vormen. De maatregelen zijn no

te zijn beinvtoed.

wordt gehouden. Is de doorvoering vdedig gevuld met slangdelen dan wordt

dig om een betrouwbare werking van ap
paratuur te kunnen garanderen. Kabels

CONDUCTON heeft als voordeel dat met

een 4 0 mm dikke laag CONDUCTON

en buizen die via doorvoeropeningen in

alleen elektromagnetische impulsen en

aangebracht over de blootgelegde ka-

deze kooiconstructies worden gevoerd,

interferentie worden gedempt, maar - ri

belbraidtng. Na het aanbrengen van de

vormen echter een potentiële bron van

combinatie met het RISE-systeem - ook

kneedbare rubber wordt de doorvoerng

storing. Beele Engineering levert hier

effectief bescherming wordt geboden te

aan beide zqden afgewerkt met een 20

voor het kneedbare rubber CONDUC

gen brand die door de doorvoering van

mm dikke laag brandbestendige en wa

TON, waarmee een effectieve demping

de ene naar de andere ruimte zou kun

terafstotende FlWAkit.

van de elektromagnetische straling word

nen doorslaan.
Voor meer informatie:

gerealiseerd. Recent is dit kneedbare
EMC-rubber met succes getest door het

Het snel verwerkbare rubber maakt deel

Beele Engineering BV

Deense onderzoekinstituut Delta,

uit van het RISE-systeem dat wordt toe

Beunkdijk 11

meter 37 mm) werden dempingwaarden

gepast voor het brandwerend en water

7122NZAalten

Tijdens de test werd de effectiviteit van

vastgesteld van 38 - 8 3 dB en 20 - 66 dB

dicht afdichten van kabel- en buisdoor

T. 0543-461629

CONDUCTON voor verschillende door

voor de respectievelijke frequenteberei-

voeringen. Het systeem bestaat uit

F. 0 5 4 3 4 6 1 7 8 6

voeropeningen voor kabels en buizen

ken van 0 - 1 GHz en 1 - 1 0 GHz. Voor

brandbestendige slangdelen. Bij de in

E

onderzocht. Parallel aan het onderzoek

buisdoorvoeringen bedroegen de dem

stallatie van het RISE EMC-systeem

W www.rise-systems.com

werd een verouderingstest uitgevoerd,

pingwaarden respectievelijk 46 - 83 dB

wordt eerst de isolatiemantel van de

waarmee de dempingwaarden na 20

en 3 5 -66 dB.

doorgevoerde kabel over een lengte van

jaar werden bepaald. Voor kleine kabel

De werking van de kneedbare CONDUC-

40 mm verwijderd. De hierdoor blootge

en buisdoorvoeropeningen (binnendia-

TON-rubber werd ook voor grote kabel

legde braiding dient zich circa 20 mm in

info@beele.com

Radio Holland

presents new updated e-mail program SkyFlle
Recently, Radio Holland introduced a
new updated version of the maritime email program SkyFile. The new SkyFrte

Some Features of Skyfite at a glance:

third parties, you can now restrict the

as an Inmarsat Service Provider (ISP).

• Split-billing and separate listing of all

access to the SkyFite account by defin

The preferred LESO partner of Radio Hol

ing and forwarding a 'black/white' list

land Connect is France Telecom, Radio

of allowed/blocked’ email addresses

Holland provides customers with hard

to your SkyFile Server.

ware (Fleet 77, Indium, MiruM, etc.), ser

traffic: emails, SMS and faxes

Version 4.0. offers some additional func

• Multi-user component: a group of

tions and features specially developed

users with individual protected account

by France Telecom Mobile Satellite Com

names. SkyFile may be used by a

munications, such as separate biing

group of users with individual account

vice and airtime. Radio Holland offers
Radio Holland Connect is part of the Ra

PostPaid Services, PrePaid Services,

dio Holland Group. Since October 2002,

Crew Calling Solutions and Data Ser

• Message folder (Archive) making stor

the Radio Holland Group offers airtime

vices.

compression rates up to 80%. This will

age. filing and overview of emails easi

for maritime satellite systems via the

result in cost-effective, user-friendly and

er

new RH company and brandname Radio

and a multHJser component. The new
SkyFile version also offers improved

reliable transfer of emails, faxes and
short messages (SMS). SkyFile is avail
able free of charge via Radio Holland

names

• Even better compression up to 80%!
• Full compatibility with already installed
SkyFile versions

For more information:

Holland Connect. RH Connect is a sup

Radio Holland Marine

port organization for all RHG branches

Annet Boers (Communication Manager)

worldwide that are selling airtime prod

T. 0 1 0 4 2 8 3 3 8 7
E. info@rhconnect.com

Connect and can be used for sending

• Full control of email traffic through

ucts and services. RH Connect is also

messages via Inmarsat A. B, GAN, M, Mr

black/wtirte lists and fixed address

the Brand name to profile the Artime so

nnM (phone). Fleet and Iridium.

book. In case of unwanted emails

lutions and activities of the Rad» Holland

(SPAMs) or misuse from unauttionzed

Group. RH Connect has been registered

or a.boers@rhm.nl
W. www.rhconnect.com
or www.radiohotendgroup.com

Radio Holland Group will open office in Curaçao
On 27th March 2003, mr. David Slager,

that visit Ciracao and the other islands n

contaner and cruse vessels and the

Netherlands). In 2001, Mowing the

CEO of the Radio Holland Group, an

the Caribbean for transshpment, the var

Dutch Navy, who is also our customer in

merger n 1999 between the Marine divi

nounced that the Radio Holland Groip is

ious cruse vessels that regularly visit the

The Netherlands, there is potential for

sion of SATT-RadioHolland S A (the par

in the final process of setting up a new

Caribbean and the Dutch Navy base in

Rad» Holand n the Canbbean area. If

ent company of Radn Holand Manne)

regional branch office in Curasao. It is ex

Curacao. Radio Holland used to have

you look at the Kingdom of The

and STN Atlas Manne. Mr. Slager be

pected that the office will be fully opera

three branches in the Caribbean, ri

Netherlands. Curacao is the second

came Member of the Board of Directors

tional by June/July 2003. Radio Holland

Aruba, St. Martin and Curacao. The first

largest port, after Rotterdam. Radio

of

Curacao will provide service to the grow

activities of Radio Holland in Ciracao

Holland Curacao w< be a stepping stone

EuroMarme Electronics GmbH, which he

ing maritime industry and shipping activi

started in 1925. However, after Radio

to the rest of the Canbbean area.’

combined with his function as Managing

ty in Curasao and the Canbbean area.

Holland separated from former holding
Short CV David Slager

(The Netherlands). Last ye », he suc

company

SAJT-RadioHolland

(now

the

German

holding

company

Director of Rad» Holland Manne B.V.

It will be the 48th Radio Holland branch in

Zenitel) in 1999, the Radio Holland Group

After having served m many manage

cessfully completed a Management Buy

the worldwide Radio Holland Group net

no longer had offices in the Caribbean.

ment positions with amongst others

Out of the entire Radio Holand Group, to

Shell (South Africa), Texaco Nederland

gether with ABN AMRO Capital (The

provide service to all ships in the

David Slager says: “We are very pleased

B.V. and Stalt Holding (The Forsythe

Netherlands) and a team of RH man

Caribbean area. Focus will be on the

that we are back in Curacao. I believe

International Group of Companies), Mr.

agers.

tankers that supply oil to the various re

that, with growing maritime activity in the

David Slager joined Radio Holland in

Since June 2002, Mr. David Slager is

fineries in the region, including the

area thanks to the large amount of

1998, when he became Managing

Chief Executive Officer (CEO) of the

Curacao refinery, the container vessels

tankers visiting the Curacao refinery, the

Director of Radio Holland Marne (The

Radio Holland Group.

work. Radio Holland Curasao N.V will

N ew deep well pump for crude boosts
efficiency and minimizes lifetime costs
lifecycle costs, helping operators to
boost their profitability. The CKL 300
pump relies on technology proven in the
company's CK and DL pump series to
improve operational safety and reliability,
increase efficiency, and reduce system

▼

* scheepselektromotoren
geclassificeerd volgens diverse
scheepsciassificatlebureaus.

complexity.
Features of the CKL 300 include a dou
ble suction single stage impeller result
ing in high efficiency and a low NPSHr for
reduced stripping period. This feature,
together with a double volute pump
Hamworthy KSE has developed an elec-

house, reduces axial and radial forces

tncallydriven deep well cargo pump for

and minimises wear and tear on the

FPSO and FSO applications. The CKL

pump bearings. A drive unit with sepa

300 pump system provides a solution to

rate lubrication of the shaft bearings also

today’s demand for a simplified distrib

requires minimal inspection and mainte

uted pump system using an electric mo

nance. Operational flexibility is achieved

tor on the weather deck connecting to

by a choice of fixed or variable speed.

the pump units via a long drive shaft.
The CKL 300 is designed with a capacity
To support the introduction of the new

of 80 0 to 1000 scrryhr at a pressure of

pump, Hamworthy KSE has enhanced its

150mlc. Further development of the CKL

test facility at Svanhaj to include the con

series will increase capacity to 2000

struction of a 32.5 metre tower for

scnyhr.

string tests. Testing is carried out ac
cording to ISO 9906 on full or short

For further information:

lengths, and includes monitoring and

Graham Lockyer

measuring of all critical parameters and

Hamworthy KSE Group

environmental performance.

Fleets Comer, Poole, Dorset BH17 OJT

The objective in designing the new pump

United Kingdom
T. + 4 4 (0 )1 2 0 2 662604

has been to reduce initial investment and

F. + 4 4 (0 )1 2 0 2 662636

Leverancier van:
standaard- en speciaalmotoren,
motorreductoren,
wormwielreductoren,
tandwielkasten.

M aritiem onderwijs

W im van Horssen

Maritieme Academie Amsterdam
Eén instituut voor V M B O , M B O en H B O

Een klaslokaal met uitzicht op de
havenmond van Umuiden. Natuurlijk
ga je niet naar school om uit te raam
te kijken. Maar wie even niet bij de les
is en door de ramen de schepen naar
binnen en naar buiten ziet varen, weet
wat hij bij de Maritieme Academie zit
te doen: zich voorbereiden op een va
rend bestaan.
In deze eerste aflevering van een serie
over maritieme opleidingen in Neder
land brengen we een bezoek aan de
Maritieme Academie Amsterdam, die
vanuit verschillende locaties een groot
deel van deze opleidingen in NoordNederland verzorgt.

p het schoolgebouw aan de
Kanaalstraat in Umuiden staat
nu nog 'Nova College, Mantiem Instituut Umuiden'. Dat
wordt binnenkort ‘Maritieme
Academie Amsterdam’, de
gemeenschappelijk naam van de maritieme
opleidingen van het Nova College (MBO), de
Hogeschool Amsterdam (HBO) en het Noord
zee College (VMBO). De directie van de Mantieme Academie Amsterdam wordt gevoerd

O

door Jan Wieger Hof, Directeur van de Unit
Scheepvaart, Transport & Logistiek van het
Nova College, Aad van der Poel, directeur van
het Instituut voor Industriële en Maritieme
Technologie (IMT) van de Hogeschool Amster
dam, en Arjan Mintjes, directeur van het
Noordzee College.

IDrie scholen

Het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) No
va College verzorgt opleidingen op MBO-niveau voor 16plussers, vertelt unit-directeur
Jan Hof. Het college telt ongeveer 16.000
leerlingen verspreid over dertien units, waar
onder de Unit Scheepvaart, Transport en Lo
gistiek met ongeveer 700 leerlingen. Naast
de school in Umuiden, waar zeevaart, visvaart
en Rijn- & Binnenvaart wordt onderwezen,
heeft het Nova College vestigingen in Katwijk
voor visserij, Hoofddorp voor management,
opslag en vervoer, en Harlingen voor zee
vaart en Rijrven Binnenvaart. Behalve regulier
onderwijs en naschoüngscursussen wordt
door het Nova College ook contractonderwijs
gegeven aan zo’n 2000 mensen per jaar. De
vestiging in Umuiden telt ongeveer 350 leer
lingen.
De Hogeschool van Amsterdam heeft een
HBOopleiding voor Maritiem Officier. Het ma
ritieme gedeelte van deze opleiding is vong
jaar verhuisd naar het Nova College in Umui-

den. Het managementgedeelte is in Amster
dam gebleven.
Het Noordzee College verzorgt technische en
maritieme opleidingen op VMBOnrveau in Umuiden en opleidingen Rijn- & Binnenvaart en
Kortevaart in Harlingen, in het pand van het
Nova College.
E én academie
“In de Maritieme Academie Amsterdam zijn al
le maritieme opleidingen van het Nova Colle
ge, de Hogeschool van Amsterdam en het
Noordzee College verenigd”, vertelt IMT-directeur Aad van der Poel. "Het voordeel daarvan
is een betere aansluiting van de verschillende
niveaus, terwijl de onderwijsinstellingen wel
hun eigen identiteit behouden en ieder een
waaier van opleidingen achter zich heeft.
Daardoor is het onderwijsaanbod heel breed.”
De samenwerking bestrijkt nu volgens Van
der Poel geografisch een gebied tussen de
lijn Amsterdam-IJmuiden en het noorden van
Nederland. Met de opleiding op Terschelling
wordt nog gesproken over samenwerking.
Die in Den Helder heeft aansluiting gezocht bij
het Scheepvaart en Transport College in Rot
terdam.
Zowel Hof als Van der Poel noemen Harlingen
als een voorbeeld van het positieve effect van
de bundeling. Doordat daar nu in het kader
van de Maritieme Academie Amsterdam de
maritieme VMBOopleiding van het Noordzee
Colllege is gevestigd, kiezen meer leerlingen
er voor een nautisch vak en stromen er ook
meer door naar de MBO-opleiding van het No
va College, die in Harlingen in de afgelopen jaren is gegroeid tot zo'n 120 leerlingen.
Vier clusters
De clustering van maritieme opleidingen, zo
als die in Maritieme Academie Amsterdam,
wordt sterk gestimuleerd door de rijksover
heid, die daar in 2001 een Ronde Tafel Over

Aad van der Poel
(links),
Jan Hof (midden)
en de auteur.

leg over heeft gehouden, vertelt Aad van der
Poel. Er zijn nu vier clusters: Noordzeekanaal,
RotterdamOen Helder, Vlissingen en het
Noorden, “Met onze cluster waren we in juni
2001 al bezig”, zegt hij. “Een belangrijke
cluster is die van het Scheepvaart en Trans
port College (STC) in Rotterdam, die onlangs
de HBOopleiding heeft overgenomen. De
MBOen HBOopleidingen in Vlissingen werken
al samen en zoeken nu aansluiting bij opleidin
gen in België zoals die in Gent. De Noordelijke
cluster gaat echter nog niet verder dan con
tacten tussen de HBOopleiding op Terschel
ling, de MBOopleiding in Delfzijl en de MBOopleiding in Zwolle, Tussen die opleidingen is
nog niet echt sprake van samenwerking; ze
spelen elkaar meer de bal toe. De opleiding in
Den Helder zit daar wat tussenin met de aan
sluiting bij Rotterdam.
D ichtbij
Hoewel door de clustering wordt geprobeerd
de versnippering van het maritieme onderwijs
tegen te gaan, is het volgens Van der Poel ze

Pim Lips (19) zit in het derde jaar van de
MBOopleiding voor Maritiem Officier. “Ik
heb via de waterscouting, waar ik heel
wat jaren bij gezeten heb, met de scheep
vaart te maken gekregen”, vertelt hij. 'Ik
had op deze opleiding op meer praktijk
gehoopt, bijvoorbeeld meer werken met
motoren. Die praktijk is nu verdeeld: de
een doet bijvoorbeeld wat met de motor
en de andere met de separator.”
‘Ik vind het ook jammer dat stuurman en
machinist samen worden opgeleid', zegt
Pim. Ik had liever alleen een opleiding
voor stuurman. Dan zou ik meer gemoti
veerd zijn. Ik heb toch minder aandacht

ker niet te bedoeling dat uiteindelijk alle oplei
dingen in één instituut worden verenigd. "We
moeten het onderwijs bij de leerling brengen,”
zegt hij. “Die hoeft dan niet van huis en op ka
mers te wonen. Ook willen we niet, dat hij gefuikt wordt in zijn keuzemogelijkheid. Verder
moet de opleiding 'cool' zijn." Hij voegt daar
aan dat de leerlingen met alleen op de oplei
ding moeten komen, maar dat ze er ook op
moeten blijven. Zo’n 70% van hen maakt op
het ogenblik zijn opleiding ook af.
Groeiende belangstelling
Zowel Jan Hof als Aad van der Poel signaleren
een weer groeiende belangstelling voor de
maritieme opleidingen. “Een aantal jaren gele
den hebben onze opleidingen, en in het alge
meen de technische opleidingen, een behoor
lijke tik gehad.", zegt Hof. “De aanmeldingen
voor de maritieme MBOopleidingen zijn nu
(half maart, Red.) met 60 al op het niveau van
juni vorig jaar. Ik denk dat dit komt door de
stagnerende economie, waardoor minder be
langstelling is voor bijvoorbeeld een ICToplei-

voor het werk van de wtk.”
“Aardig vind ik de navigatie en het bela
den”, zegt hij. “Ook interessant vind ik de
lessen in lassen en bankwerken. En de
cursus op de simulator met beeld op Ter
schelling."
Plm woont in Heemskerk en kan op de
brommer naar school. Hij vertelt, dat de
meeste van zijn 32 klasgenoten uit de re
gio komen; slechts een aantal woont in Umuiden op kamers.
Pim Ups verheugt zich al op zijn stagepe
riode na dit schooljaar. “Dan ga ik een
half |aar varen op de clipper 'Stad Amster
dam'.”

op de Maritieme
iie Amsterdam de verkorte HBOvoor Maritiem Officier. 1k ben in
1999 van school gekomen met het MBOdiploma Marof en ben toen gaan varen",
vertelt hij. “Maar omdat je met een HBCkJn
ploma beter aan de wal terecht kurrt, ben
ik in 2001 begonnen aan de tweejarige
verkorte HBOopleiding, waarvoor ik vier
dagen les krijg in Amsterdam en één dag
in Umuiden.”
Het verschil met de MBOopleiding zit voor
hem vooral in de aandacht voor manage
menttaken en systemen. “Het analyseren
van systemen is echte HBO-stof, zegt hij
en noemt als voorbeeld het gyrokompas,
dat je niet alleen leert bedienen, maar
waarvan je ook leert hoe het werkt en
waarom. Hij denkt, dat hij met de HBOopleiding ook beter in staat is om leerlingen
aan boord te helpen.
“Op de HBOopleiding krijg je wel weinig
praktische dingen”, voegt hij daaraan toe.
“De MBOopleiding is veel praktischer.
Daar leer je dingen als sleutelen, lassen en
bankwerken.”
Van de lessen die hij krijgt, heeft hij het
minste op met simulatietechniek. “Je hebt
er wel wat aan als je begint, maar ik zit er
nu voor spek en bonen bij”, zegt hij. “Zo
moesten we vanmorgen met een bootje
de haven binnenvaren. Dan wordt er iets
gesimuleerd, wat je al in het echt hebt ge
daan!"
ding. Voor de VMBOopletdingen in Umuiden
en Harlingen, waar per jaar 80 è 90 leerlingen
terecht kunnen, zijn zelfs wachtliisten." En
daaronder zit maar een heel klein gedeelte
schipperskinderen.
Ook bij het HBO neemt het aantal eersteiaarsleerlmgen weer toe. Van de Poel meldt, dat

het er nu ongeveer 40 zijn tegen gemiddeld I
25 in de afgelopen jaren.
De toegenomen belangstelling blijkt volgens
Hof ook uit het feit dat het weer druk wordt op
de Open Dagen. "Terwijl we voorheen bi| wijze
van spreke met veertig leraren klaarstonden
voor drie leerlingen.”

Jammer vmcft Steger het ook, dat er zo
veel aandacht in de opleiding aan de ma
chinekamer wordt besteed. “Slechts 15
tot 20% van de lessen is voor stuurlieden
zoals ik,” constateert hij. “De rest is voor
de de wtk. Nu zijn er maar twee stuurlie
den van de negen die de verkorte HBOMarof opleiding volgen; de rest zrjn machi
nisten.'
Heel enthousiast is Sieger over de moge
lijkheid van keuzevakmodules die hij als
HBOor heeft. “Ik heb een meeloopstage
gedaan op de afdeling Spoedeisende
Hulp van een ziekenhuis", zegt hij. “Dat
was heel erg leuk. Je krijgt daardoor als
Marof gelegenheid dingen te zien, die je
aan boord ook kan meemaken."
Sieger Sakko heeft voor zijn verkorte
HBOopleiding Amsterdam gekozen, om
dat hij daar woont. Voordat vorig jaar in
het kader van de clustering de simulatoren van Amsterdam naar Umuiden werden
verhuisd, werden ook alle lessen daar ge
houden. “De omgeving hier in Umuiden is
perfect”, zegt hij, “Maar de school is moen
lijk bereikbaar. Ik kom vanaf het Amster
damse Centraal Station met de Fast Ferry
en dan met de bus, Dat duurt bij elkaar
drie kwartier” .
Over enkele maanden hoopt Sakko af te
studeren. En dan? le k k e r weer varen",
zegt hij.

Behalve de conjunctuur denken ze dat de toe
genomen belangstellingen voor het maritieme
onderwijs ook te danken is aan onder andere
de promotie door Nederland Maritiem Land,
het scholenproject van Amports en zelfs de
aanwezigheid van de zeeverkenners op de
HISWA.

Voor m e er informatie:
M aritiem e Academ ie Am sterdam
w ww .m aritiem e-academ ie.com
Nova College (MBO)
Unit Scheepvaart en Logistiek
tel. 0 2 5 5 5 1 9 0 1 6
w ww .novaplein.nl/m aritiem /
Hogeschool van A m sterdam (HBO)
Instituut voor Industriële en M aritiem e Technieken
tel. 0 2 0 5 9 5 14 0 0
www.imt.hva.nl
Noordzee College (VMBO)
tel. 0 2 5 5 5 3 0 7 2 9
Een van de Radarsimulators

www.noordzee-college.nl

D o n a ld Ernst (29) volgt op de Maritieme
Academie Amsterdam de vt|fdaagse cur
sus Radamavigator. Die moet hij onder an
dere gevolgd hebben om tot le stuurman
of hoger bevorderd te kunnen worden. Hij
heeft daarvoor ook al een cursus
Scheepsmanagement en een cursus Fre
Fighting gevolgd. De Scheepvaartbemanningswet, die op 1 februan 2002 van
kracht is geworden, eist ter uitvoering van
het STCW-verdrag, dat stuurlieden en ka
piteins op schepen boven 6.000 GT die
cursussen gedaan hebben.
"Ik ben al vijf jaar van school af en vaar als
2e stuurman op de chemicalientankers
van Vopak”, vertelt Donald. “Zonder de chploma's voor die cursussen zou ik niet mo
gen blijven. De baas betaalt de cursus,
maar deze vijf dagen zijn werknemersdagen.”

Ik kreeg de keuze tussen een cursus Ra
damavigator m Rotterdam en Umutden.
want je hebt er een simulator voor nodig.
Die in Rotterdam is meer een aanwezig
hetdscursus. Daarom ben * naar Umuden gegaan. Ik heb m Amsterdam gestu
deerd. Daarom kn)g ik hier nu dezelfde

leraren. Min acht medecursisten varen bij
rederijen als Spfiethof, HAL en Van Oord."
“We oefenen hier op een automatisch Arpa-systeem”, gaat Donald verder. “De stof
van de cursus Radamavigator is wel deels
dezelfde als die voor Radarwaamemer uit
de opleiding.”
Na de cursus gaat Donald verder van zi|n
zesweekse verlof genieten. Daarna gaat
hq weer met plezier terug naar zee. “Met
een chemische specialisatie is op de wal
wel een baan te vinden", zegt hij. "Maar ik
vind varen veel te leuk om te stoppen.“

De Machinekamersim ulator
De M aritiem e Academ ie beschikt in het gebouw van het Nova College over uitgebreide faci
liteiten voor simulatortraining. De jongste aanwinst is de Rijn- en Binnenvaart Radarsimulator
m et drie scheepsbruggen en in de zeer nabije toekomst uitbreiding naar vijf. Voor de zee
scheepvaart is e r een brugsimulator m et zes scheepsbruggen en een machinekamersimulator
m et zes werkstations. Alle simulatoren kunnen aan elkaar gekoppeld worden, zodat de inter
actie tussen de schepen geoefend kan worden.

O nderw ijs

Sarah D e Preter

H ogeschool Rotterdam zendt
discipelen uit
Scheepsbouw kunde aan de andere kant van de aardbol
In het kader van hun studie Scheeps
bouwkunde aan de Hogeschool Rotter
dam moeten de derdejaarsstudenten
praktijkervaring opdoen. De meeste
studenten lopen stage in eigen land,
maar jaarlijks trekken ook enkele stu
denten over de Nederlandse grens.
We laten Timo Dekoning (21), Michael
van Wijk (22) en Jan-Martin Molegraaf
(20) aan het woord. Zij verkenden de
scheepsbouwkundige en culturele as
pecten van respectievelijk Hong Kong,
Dubai en Noorwegen. Enkele weken
geleden hielden ze een presentatie
voor jongere medestudenten. Daarbij
gaf hogeschooldocent en stagebege
leider ir Martien van Hees aan dat sta
gerapporten na lezing jammer genoeg
vaak in de la verdwijnen. ‘Het presen
teren van hun ervaringen voegt meer
waarde toe en is nuttig voor aankomen
de stagiaires.' Het International Office
van de Hogeschool ziet nog te veel
hindernissen voor jongeren die naar
het buitenland willen.

Overzicht van de w erf Dubai Drydocks

V.l.n.r. Tïmo Dekoning. M ichael van Wijk en Jan-Martin M olegraaf (Foto Sarah De Preter)

imo Kwam via zijn familie in Bel
gië in contact met de manager
van de Anglo Eastem Shipmanagement Group in Hong Kong. Hij
werkte er in de technische
dienst en verbleef ook drie da
gen aan boord van een containerschip.
JarvMartin was als kleine jongen al vaker op
pad in Scandinavië. Hij stroomde via medestu
denten in Noorwegen binnen bij de Ulstein

T

Verft nabij Alesund.
Michael tenslotte is een geboren wereldreizi
ger. Een studie scheepsbouwkunde biedt veel
perspectieven voor een baan in het buiten
land, geeft hij aan. Hij zocht doelgericht naar
een stageplaats en kwam terecht bij de Dubai
Drydocks. Koffers gepakt en afgereisd? 'Mooi
zou het zijn. In werkelijkheid heb je veel voor
bereidingstijd nodig om zaken als een visum,
vliegtickets en huisvesting te regelen.'
Verschillende impressies

De Hogeschoolstudenten verkenden drie to
taal verschillende delen van de wereld. In ge
sprek met elkaar zetten ze de voornaamste
verschillen op een rijtje. ‘De mensen in Dubai
zijn laaggeschoold en arm,’ bericht Michael.
‘De technische kennis wordt vaak gekocht in
het Westen. Wat scheepsbouw betreft, is het
niveau bij ons erg hoog.’ Hij kreeg er te ma
ken met lange werktijden. ‘Ik had dagen van
twaalf uur bij een temperatuur van zo’n 52
graden.’
JarvMartin beleefde een wat ‘koelere’ stagetijd
en is nog vol van het Noorse landschap. ‘Als
fervent zeiler voelde ik me in Noorwegen orv
middellijk thuis. In Noorwegen zie je betrekke
lijk weinig mensen maar des te meer natuur-

schoon. Dat geeft een enorm gevoel van vrij
heid.'
Tïmo kon in Hong Kong dan weer over de kop
pen lopen. ‘Ik ben regelmatig met collega's
wezen stappen en heb ook een boottocht
rond Hong Kong Island gemaakt. Er leven 6,5
miljoen mensen op een kleine oppervlakte.
Het is er dag en nacht enorm druk.'
W erkom geving

Michael werkte in de afdeling scheepsreparatie van Dubai Drydocks. Veel begeleiding
heeft de student met gekregen. 'Ik kreeg g e
lijk twee zeeschepen en een lijst met de nood
zakelijke reparaties toebedeeld. In feite was
er niemand die me uitlegde wat er allemaal
moest gebeuren. Omdat ik graag alleen werk,
vond ik het niet eens zo erg. En als ik maar
vindingrijk genoeg was, kreeg ik ook wel alle
nodige informatie. In een land als Dubai is cre
ativiteit vaak belangrijker dan kennis.’ Bijvoor
beeld op communicatief vlak. ‘Op een be
paald ogenblik moest ik leiding geven aan
laaggeschoold werfpersoneel. Het is bepaald
niet makkelijk zich in een vreemde cultuur ver
staanbaar te maken. Gelukkig beheers ik het
nodige vak-Engels. De rest heb ik dan maar
met handen en voeten urtgelegd.'

JanMartin werd in Noorwegen wel goed be
geleid. 'De eerste drie dagen zat ik op school
om te leren snijden en lassen. Daarna heb ik
op de werf praktische klussen uitgevoerd. Ik
werd begeleid door een ervaren werknemer.
Op ontwikkelingsvlak heb ik betrekkelijk wei
nig geleerd in Noorwegen maar de productie
heb ik van nabij leren kennen.’.

Hj volgde ook een cursus Noors. Üat is han
dig, temeer omdat ik na mijn studies meteen
weer naar Noorwegen wil gaan. Ik heb in
middels contact met het classificatiebureau
Det Norske Veritas. Ik wil er graag afstuderen
en later op de universiteit van Oslo nog verder
studeren.’
Timo werd in Hong Kong goed opgevangen
door de medewerkers van de rederij. 'Ik kon
met mijn vragen altijd ergens terecht. In het
begin vreesde ik dat het werk boven mijn nh
veau zou liggen. Uiteindelijk kon ik echter heel
goed mee.' Hij werkte in de technische dienst
die een 140-tal zeeschepen managet. 'Ik ont
wikkelde er onder meer een excel-programma waarmee we het aantal containers afhan
kelijk van de diepgang van de schepen
konden optimaliseren. Ook heeft Timo vanuit
Kaoshiung op Taiwan de seatrials meege
maakt van het containerschip 'Colima', ge
bouwd op de werf China Shipbuilding Corpo
ration [foto dl. ‘Op theoretisch vlak heb ik erg
veel bijgeleerd. Daarnaast is mijn Engels er
een stuk op vooruitgegaan. Ik ben zeer tevre
den over deze stage. Nu kan ik naar een re
der stappen en concrete ervanng presente
ren.’

W eer thuis

'Het was keihard werken in Dubai,' zegt Micha
el. ‘Niet zelden gebeurden ook zware ongeluk
ken op de werf. Zoals het bezwijken van de
dokdeur van het grootse dok ter wereld (521
bij 100 meter), waarbij 30 personen omkwa
men. Dat was shockerend maar je wordt er
wel hard door.’

In z|n vnje tijd trok htj er in z’n eentje op uit.
“De eerste twee dagen heb ik met een schep
netje kakkerlaken lopen jagen. Later heb ik
veel door het gebergte en de woestijn ge
zworven.' Weer terug in Nederland moest hij
met alleen aan de temperatuur wennen. ‘Ik
vond de mensen ook plotseling vreselijk saai
en bot. In feite wilde ik onmiddeilijk weer
terugvltegen. Misschien ga ik wel afstuderen
in Nieuw-Zeeland m de jachtbouw.’
Timo paste zich weer snel aan in Nederland.
‘Mij viei op hoe stil we het hier hebben. Ik
kwam immers uit een vreselijk drukke stad. Ik
heb echt genoten van de eerste rustmomen
ten hier.’
JarvMartin voelde zich aanvankelijk vreemde
ling in eigen land. ‘Hoewel ik op de werf in
Noorwegen de enige buitenlander was, werd
ik er nooit zo behandeld. De Noren zijn erg
open en altijd hulpbereid als je er alleen voor
staat. Ik voelde me onmiddellijk in hun cultuur
opgenomen.’
N ieuw e wereld

Alledrie zouden ze hun stage zó weer over
doen. Daarvoor voeren ze argumenten aan.
'Op technisch vlak verschilt dit nauwelijks
van een stage in Nederland. Het boeiende is
dat je allerlei nieuwe zaken en gebruiken

leert kennen. Je moet je aanpassen aan een
andere cuftuur en zelfstandig je weg leren
vinden. Dat komt later ook je carrière ten
goede.’
Hun tip aan jongere studenten scheepsbouwkunde. ‘Als je de kans krijgt om naar
het buitenland te gaan, dan moet je hem met
twee handen grijpen. Daardoor bekijk je

CSBC-weri op Taiwan

plots je studie eens op een heel andere ma
nier. De confrontatie met een nieuwe wereld
houdt je open-minded.'
Toch kiezen nog relatief weinig studenten
voor een verblijf in het buitenland. Dat blijkt
uit een gesprek met Cora Santjer van het
International Office van de Hogeschool Rot
terdam. Het bureau buitenland werd een
zestal jaar geleden opgericht met als doel
studenten te stimuleren om over de grens te
kijken. 'In het begin concentreerden we ons
vooral op studentenuitwisseling met het bui
tenland. Inmiddels zien we dat veel breder
en helpen ook bij de bemiddeling van stage
plaatsen in het buitenland.’
Maar te veel mensen blijven nog gewoon in

eigen land, vindt Santjer. ‘HR-breed gaan
jaarlijks zo’n 200 studenten de grens over.
Wij vinden dat nog veel te weinig en doen
ons uiterste best daar verandering in te
brengen.’ Wat houdt studenten dan tegen?
'Meestal is de intentie er wel maar valt de
hoeveelheid voorbereidingswerk die met
een stage in het buitenland verbonden is te
gen. Daarnaast is de druk op de studenten
ook erg groot. De eis om snel klaar te zijn en
geen vertraging tijdens de studies op te
lopen staat jammer genoeg vaak unieke er
varingen in het buitenland in de weg.’

studenten tijdens hun presentatie jongstle
den? 'Je kunt niemand dwingen,’ zeggen de
heren. 'Anderzijds weten ze niet wat ze mis
sen...'

Mevr. Sarah De Preter is freelance
journaliste

Michael, JaoMartin en Timo struikelden met
over deze hindernissen. Ontgoocheld over
de wat magere opkomst van tweedejaars

H et m om ent waarop de
dokdeur bij Dubai Drydocks
bezwijkt

Los en vast
Transport & Offshore Services
Specialist in uitzenden,
detacheren en
w e rv in g & selectie
v a n m aritiem p ersoneel

TOS R otterdam

TOS Vlissingen

TOS Delfzijl

W e sterk ad e 7 a

Boulevard B ankert 3 0 8

Landstraat 3

0 1 0 - 4 3 6 62 93
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0596 - 620 828
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R IN A
R IN A , an IACS classification society, is currently
looking to strenghten its Rotterdam office and would
like to invite people with adequate work experience to
apply for the position of:

SPECIAAL
SCHEPEN
Op zoek naar een partner voor de bouw van speciaalschepen, compleet
afgestem d op uw wensen? Volharding Shipyards is dé specialist op
dit gebied. O f het nu gaat om kleine series of eenm alige projecten.
Zoals onder andere survey-schepen, zelfvarende bokken, kabelleggers.
Volharding Shipyards beschikt over state-of-the-art geoutilleerde
overdekte faciliteiten, die garant staan voor optim ale kw aliteit. M eer
Informatie? Bel, e-m all of fax onze afdeling m arketing & sales.
Centraal adres marketing & sales
Waterhuizen 7, 9609 PA Waterhuizen
T (050) 404 69 54, F (050) 404 69 94
sales@volhardlng.nl

Surveyor

Function:

(m/f) full-time

Carrying out surveys of ships in service,
surveillance on new buildings, testing activi
ties and certification of marine products and
service suppliers.

Requirements: Marine Engineer or Naval Architect
(TU/HTS with C license).
Good communication skills (written and
spoken).
Fluent in English (written and spoken).
We offer:

A responsible and challenging position
within a dynamic work environment.
Good salary and benefits, depending on
education and experience.

Please send your letter and CV in English within two weeks to Rina
Netherlands B.V., Mr M. Nigito, Boompjes 545, 3011 XZ Rotterdam.
Tel. 010 41 47 444, e-mail Rotterdam.Office@rina.org.

MULTI NV
Scheepsbouwkundig Studiebureau
Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen
Wij beschikken over volgende computersystemen:

Autocad, Microstation, Nupas.

M ulti NV: Kapelanielaan 13 D 9140 Temse - B
Tel: +32/3/710.58.10 -

E-mail: info@mnlti.be

Fax: +32/3/710.58.11

Web: http://www.multi.be
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Teken- en adviesbureau Star

F L E X IB E L E N K L A N T G E R I C H T
W e maken betrouwbare tekeningen. Onze service gaat een stap verder
W e denken vanuit de opdrachtgever. U w belang is onze zorg!
O ok gewichtsberekeningen en veiligheidsplannen behoren tot ons
dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven, constructiebedrijven en
baggermaatschappijen weten ons te vinden. U ook!
Teken- en a d v ie s b u r e a u S t a r
Bermweg 85,2 9 0 7 LA Capelle aan den IJssel
T e L O IO 4 5 1 2 3 9 3 - Fax: O IO 4 5 8 6 2 4 5
E-m ail: k -s ta r@ p la n e tn l - Intern et: w w w .k-star.nl
Scheepsbouw -Werktuigbouw

Scheepsbeschrijving d o o r Ja k o b Pinkster

Lombok & Luzon Strait
Seatrade s new leap forw ard in large versatile reefer ships
Probably the answer to any reefer owners dream is a multi-functional conventional reefer ship with both general cargo and
reefer container capabilities. Meet the two sisters of the new Strait Class Reefers from the Dutch company Seatrade that do
just this.
Introduction

Delivered on 14th August 2002 the M.V.
Lombok Strait sailed from Keelung Taiwan on
her maiden voyage as Seatrade’s latest
reefer merchant ship which was to take her
on to Japan, New Sealand, Columbia, Costa
Rica and Italy. Shortly thereafter, her sister
ship, the Luzon Strait also set sail under the
same company flag. Both vessels have been
built by China Shipbuilding Corporation,
Keelung Shipyard in Taiwan in the Republic of
China.
Originally these two ships were not designed
according to Seatrade specifications etc. but
for another reefer fleet owner. However they
failed to take delivery of both vessels (obvi
ously due to the drop in the reefer market
and the somewhat anxious expectations for
the then near future) and it was just at that
stage that the vessels were placed for sale on
the open market. Seatrade seized the oppor
tunity and purchased both vessels in a rela
tively short time span of about 3 months in
cluding preliminary and thereafter detailed
introduction to the vessels, purchasing negoti
ations, financing, paper work, inspections,
technical trials, delivery etc.
The conventional reefer problem

Conventional reefers in layman's terms are
floating fridges; their cargo spaces are insu
lated to prevent the transfer of heat between
hold and environment and they have dedicat
ed refrigeration machinery on board which
cools the cargo (in the case of fruit etc., e.g.
bananas in boxes at 13 degrees Celsius) or
freezes the cargo (in the case of frozen meat
in boxes e.g. meat -25 degrees Celsius). One
big difference between the fridge analogy and
the conventional reefer ship is that the latter is
also equipped with extensive ventilation sys
tem for the cargo holds. This is necessary for
the carnage of live (respiratory) cargoes such
as fruit etc. These cargoes must be ventilated
during the trip to dissipate the carbon dioxide
gases etc. that are produced by such car
goes otherwise the riping process is acceler
ated and this would undoubtedly jeopardise

M.V. Lombok Strait

the end quality of the product upon delivery to
the shipper.
Also for Seatrade the (reefer) market has
been a tough environment to operate in.
Reefer cargo is a seasonal affair with general
ly only one directional cargo (i.e. fruit from
South America to Europe) and return voyages
in ballast. Besides trying to get a return cargo
in the fruit season, one of the biggest chal
lenges for specialised reefer operators is to
keep the fleet occupied during the off-season.
Another difficult aspect which requires the
necessary attention is that of reefer cargo
carried in containers, the socalled reefer con
tainers; container ships fitted out with reefer
plug in facilities (i.e. electrical power sockets
which transport power from the ship's electri
cal installation to a single refrigeration installa
tion which is integrated in the reefer contain
er) are a prime source of competition to the
conventional reefer ships. Many container
ships have developed liner trades and are
therefore potential transporters also of (con
tainerised) reefer cargo.

The S trait Class
Vessel outline description

The vessel is designed to carry refrigerated
and frozen cargoes, such as banana, fruit and
frozen meat, in break bulk or on pallets in four

cargo holds and reefer or dry containers
(40'/20’ x 8' x 9'-6") on weather deck.
The vessel, see General Arrangement Ran, is
furthermore a single screw, diesel direct dri
ven Reefer Carrier with machinery space and
all accommodations including Navigation
Bridge located aft. Low speed manoeuvring is
assisted with a bowthruster unit.
The vessel is of flush deck type with forecas
tle and six tiers of deckhouse situated on up
per deck and having a raked stem, bulbous
bow, transom stern and a semi-balanced
hanging type rudder.
Water ballast tanks are arranged in double
bottom and peak tanks. Fuel oil tanks are
arranged in deep tanks and low wing tanks.
The hull under the upper deck is divided by
watertight bulkheads as follows: fore peak
tank and boson's store, NO. 14 cargo holds,
engine room, steering gear room and aft
peak tank.
Three refrigeration chiller units supplied by
YORK MARINE AB are provided for cooling of
fifteen cargo compartments arranged in eight
independently insulated and gas tight temper
ature zones. This system has been adopted
on around 15 other reefer vessels in the past
and therefore contains state of the art well
proven cooling and refrigeration techniques.
All fifteen cargo compartments are provided
with independent air circulation system and
with fresh air supply.

One permanent control atmosphere (C.A.)
system with microcomputer control unit for
nitrogen gas is provided for the cargo holds.
One permanent modified atmosphere (M.A.)
system is provided for containers.
All decks are of the solid deck types. The sec
ond deck and fourth deck of Hold No. 2, 3 &
4 and second deck of Hold No. 1 are not pro
vided with insulation. The clear height of each
compartment is 2,200 mm. Cargo holds bale
volume is about 620,000 cuft.
For handling refrigerated pallet cargoes, four
loading/discharging sets of new design are
fitted to the vessel.
Rules and Regulations

The vessels are built according to the follow
ing Rules and Regulations:
•BUREAU. VERITAS BV 1313 E, * , REFRIG
ERATED CARRIER, CONTAINER SHIP, DEEP
SEA, ^MACH, AUT-MS, RMC/CA, ICE III,
CNC-1
• Maritime Regulations of the Country of Reg
istry
• International Load Line Convention, 1966
• International Convention for the Safety of
Life at Sea, 1974 and 1978 protocol includ
ing amendments of 1981, 1983, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994,

Table
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Principle

D i m e n s io n s

DcwrijptHHi
Dimcn'iima
Length (O A )
Length.(B.P.)
Breadth (MLD)
Depth (MLD)
Design draft (MI D)
Scantling draft (MU)J
Scantling draft (EXT)
(keel thickness ■17 mm)
Wright«
Full Displacement
Deadweight
(Summer draft, d-9.317 m)
Lightship Weight
LCG
K.G
Tonnage mominrmenti
Gross l onnagc (International)
Net Tonnage (International)
Main Engine
Power/RPM (M C R)
Power/RPM (N O R)
Speed
Scrvicc Speed
(Design Draft (at N O R. with
15% Sea Margin*)
Endurance
Endurance

Ï
I
Gross capadt) (hold)
Floor Arcu (hold)
Container

Tank tapaeits
Fucl Oil Tank
Diesel Oil tank
Watet Ballast Tank
Frcsh Water Tank

1995 and 19% (herein called “SOLAS')
• 1988 amendments to the SOLAS 1974 for
the Global Maritime Distress and Safety Sys
tem. (GMDSS, Area A l, A2 and A3)
• International Telecommunication Radio Reg
ulation, Edition of 1994
• International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships, 1973 as modified
by Protocol of 1978 relating thereto, includ
ing amendments of 1984, 1985,
1987,1989, 1990, 1991, 1992 and 1994
(herein called." MARPOL 73/78"), ANNEX I,
IV and V
• International Regulations for Preventing Col
lisions at Sea, 1972 including amendments
1 981,1987,1989 and 1993
• International Convention of Tonnage Mea
surement of Ship, 1969
• Rules of Navigation of Suez Canal Authority
including Regulations for the Measurement
of Tonnage
• Rules of Navigation of Panama Canal Au
thority including Regulations for the Mea
surement of Tonnage
• Australian and Maritime Safety Authority Ma
rine Order part 32, 1992 (Cargohold Lad
der and Cargo Gear)
•International Labour Organization Conven
tion No.92 and No. 133 concerning Crew

anil data: M.V. LOMBOK STRAIT
Value

Dimension

16700
157.1KÎ
25(H)
13 40
8.70
9 30
9317

m
m
m
m
m
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21,84*
abt 13.220
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Abt 8300
Abl. -11.02
Abt 10.17
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Accommodation on Board Ship, Geneva,
1949
•International Labour Organization Conven
tion No.68 concerning Food and Catering
on Board Ship
• Rules and Regulations of USCG for Foreign
Vessels Operating in Navigable Waters of
the United States (CFR Title 33, Chapter I,
Part 155,159 and 164)
• US Department of Agriculture Requirements
for Temperature Recording Installation
•Safety and Health Regulations for Longshonng (USA)
• IM0 Rules for Carriage of Dangerous Cargo
in Container on Deck
• ISO Draft Proposal No. 6954, Guidelines for
the Overall Evaluation of Vibration in Mer
chant Ships, 1984
•European Pilot Association Requirements
for Pilot Ladders
Result o f Sea Trial

The M.V. LOMBOK STRAIT, as mentioned pre
viously was built under the survey of the BV
(Classification Society) which means that con
struction, machinery, outfits and equipment of
the vessel has been subject to B.V. inspec
tion. The vessel sea trials and technical tests
were carried out by CSBC and witnessed by
BV surveyor on 18th January 2002 off
Keelung harbour, Thailand. The trial speed
was recorded as being 21.7 knots at NOR
(Normal Operation Rating) with a 15% sea
margin and sea trial condition (i.e. displace
ment of about 11,500 metric tons). The re
sults of noise and vibration measurement sat
isfied the comfort rating number (crn) 3 for
cargo ship of DNV recommendation with ves
sel running ahead steadily at 85% MCR of
main engine on the sea trial.
The specific fuel oil consumption (SFOC) was
thereby 129.26 gr/bhp.hr at MCR with lower
calorific of 10,200 kca|Ag according to offi
cial shop test by HHI.
Cargo L oading Capacity

14.413
6.431
15,801/105
14.221/101 4

kW /rpm
kW/r.p.m.

2L10

knots

15,000

nm

17.726.65
7.340.55
220
(including 200 reefer
container locations)

m
m*
FEU

1,985.32
223 39
2.937.13
23502

iïT
m3
m1
m1

The vessel’s cargo loading capacity can be
summarised as follows:
Cargo holds bale volume: approx. 620,000
cubic feet
Cargo holds floor area:
approx. 7,300
square meters
Pallet units (1 m x 1.2 m) approx. 5,500
in cargo hold
units

Cargo H o lds

Cargo holds are constructed with the aid of
tweendecks and bulkheads into fifteen sepa
rate cargo spaces. These spaces are, in turn,
divided into eight insulated zones. Lining of
the holds insulation are arranged vertically.
The decks are provided with aluminium grat-

T a b le 2. C a r g o H o ld C a p a c ity
Cargo Hold
Number
No. 1 C.H. (0)
No 1 C.H. (I)
No 1 C.H (2)
No. 2 C.H. (1)
No. 2 C.H. (2)
No. 2 C.H (3)
No. 2 C.H (4)
No. 3 C.H (1)
No. 3 C H. (2)
No 3 C.H. (3)
No 3 C.H (4)
No 4 C.H. (1)
No 4 C.H. (2)
No 4 C.H. (3)
No 4 C .H (4)

T o ta l

Bale Volume

l» Jl

Bate Volume

Iff*]

Floor Area

l»'L .

1265.73
741 24
391.69
1390.19
1222 36
1029.59
641.19
1525 28
1504.69
1525.44
1125.70
1295.6*
1285.96
1156.95
597.28

44698 84
26176.65
13*3240
49049.10
43167.24
36359.63
22643.41
53*64 76
53137.63
53870 41
39753.72
45756.51
45413.25
40857.31
21092.75

554 659
327.692
174 083
614.604
543 285
441.327
284I9Ô
674 303
669 442
653.279
498 980
572.800
571 539
495.909
264.462

16698 97

5 8 9 7 1 8 .6 1

7 3 4 0 .5 5 4

ings, perforated and securely positioned in
accordance with proper air circulation require
ments. Supporting of the gratings is such that
it is possible to bear a 9 m t axle load of a ver
tical forklift which may be utilised to transport
the cargo in the hold.
The gratings designed for a vertical forktift of
9 mt included all load coefficient, distributed
on 2 tires each having a contact area of 150
mm x 230 mm. Wood support and joints are
impregnated and antimould treated.
Insulation o( Cargo H olds

Thermal insulation of cargo spaces and hatclv
es are based on an average heat transfer co
efficient of 0.40 kcal/hr.m2 °C (0.47 W/m2
°C). Materials used as insulation are classifica
tion approved types such as glass wool (den
sity approx. 20-24 kg/m 3 ) and polyurethane
(density approx. 20 45 kg/m 3). Water absorp
tion for this insulation material is not more
than 2% by volume for polyurethane and 2.5%
for glass wool. Furthermore use has been
made of Warkaus plywood coated on both
sides with approved phenolic resins or equiva
lent and surfaces adjacent to the inner side of
the cargo holds area have been coated with
coloured epoxy paint (solvent free) which is

Description
Deck Crane
(Fore)
Deck Crane
(Aft)

_____...... ! >I*
Eloctnc-hvdrauhc
Cylinder Luffing Type
(C O . MOO - 4528)
ri-iconc-m
i n r t r . i h , orauuc
4 ,^ .1 .^
Cylinder Luffing T>pe
CCL 2000 -4333)

suitable for carriage of food.
YORK & THERMO SERVICE executed the in
stallation of insulation work in the cargo holds
and a one year quality and performance guar
antee was issued for the insulation of cargo
holds.
C ontainer Capacity

Total container number is 220 FEU (Forty foot
equivalent units) (with 200 reefer container lo
cations) or 440 TEU {Twenty foot equivalent
units) slots on deck. The stacking of contain
ers is shown in Figure 1 in the GA plan.
Cargo H a n d lin g System

For handling containers and other deck car
goes there are two sets of electr»hydraulic
single type deck cranes, each mounted on a
vertical column. These cranes also have the
ability of handling the pallet cargoes when pal
let trolley fails. Each crane has a turning ra
dius of 33 m. Refrigerated pallet cargoes are
handled by no less than four sets of pallet trol
leys which are situated within two large dou
ble deck houses that are installed on the ves
sel upper deck. Needless to say any general
cargoes in the holds can also handled by
these pallet trolleys.

Partkelari (SW L x Rearh)
40 tons / 45 tons x 28 m

40 ions / 45 tons x 33/30 m

Pallet Trolley

Featured on board each of the two sister
ships are four remote radio controlled pallet
handling systems. These systems ensure
rapid loading and discharging of all kinds of
reefer (and general) cargo. The four pallet trol
leys are mounted under deck houses for car
go handling in rainy weather. On the upper
deck there are two large deck houses which
each accommodate two of the four pallet trol
leys. Two pallet trolleys are therefore placed
in one double deck house. All pallet trolley
handling is done over the starboard side of
the vessel. Pallet trolley data is as follows:
Make:
TTS-NORLIFT
Capacity:
12.5 tons (Pay Load)
Service speed: vertical: 45 nVmin
honzontal: 60 m/min
Pallet Cage

Each pallet trolley system makes use of a pal
let cage on which pallets are loaded for load
ing and discharging operations. Pallet cage
data is as follows:
Make:
TTSNORLIFT
Capacity:
Eight Pallets per Cage
Side D o or

Each vessel is equipped with four side doors
with watertight packing material. The side
doors are furthermore situated in pairs on star
board side and above upper deck level. These
side doors seal off the entrance to each of the
four pallet trolleys in the two deck houses.
There are therefore two side doors per trolley
deck house. The side doors are inclined about
2° inward to obtain protection and are also
combined with rail for pallet trolley. These rails
provide the reach for the pallet trolleys out
ward from the ship's starboard side. The size
of the side doors are about 4.2 m x 8.0 m
clear opening suitable for one pallet trolley
passing through. Each side door can be oper
ated wrth a vessel heel angle of approx, 5 de
grees (maximum), a vessel trim of approx. 2
degrees (maximum) and ambient temperate
ranginging from -20°C up to 45°C maximum.
The side doors are of the hinged up type and
are operated by two direct acting hydraulic
cylinders. Flush lifting eyes are provided in
each of the side doors for emergency opera
tion by crane in case of malfunctioning. Side
door data is as follows:
Make:
TTSNORLIFT, approx. 4.2
m x 8.0 m.

tion gas to calibrate and check the operation
of the gas analysers.
Besides the computer control, the system
can also be operated manually.
C.A. system for Cargo hold
System capacity is approx. 1000
Nm3/hr/95% N2.
M.A. system for container
System capacity is approx. 190 Nm3/hr/95%
N2.
Make: UNITOR (NORWAY) (YORK MARINE A.B
(SWEDEN)
Fixed Type Container Fitting
Make: ALL SET MARINE

Table 4: Cargo

& Carriage Temperatures
B anana*

Transport tem perature (°C ) + n

F ru its

F ro zen

+2

-25

Table 4 shows the carriage temperature for
some different types of reefer cargoes, how
ever this can only be achieved by a suitable
refrigeration system. On board the Strait
Class, the refrigeration system consists of
three brine chiller units fitted on a heavy ma
rine base frame each equipped with their own
screw compressor, electric motor, sea water
cooled shell and tube condenser/liquid receiv
er. CaCI2 brine cooler shell and tube type,
piping and control valves are also installed.
The capacity can be controlled from about
3,5%-5% with one unit running at minimum ca
pacity to 100% with all three units running at
full capacity. The system is dimensioned such
that during normal cooling/refrigeration con
ditions one chiller is a stand-by/reserve set
which may be utilised in case of maintainance
demands. Refrigeration system data is as fol
lows:

One permanent C.A. system is provided for
supplying nitrogen gas to all cargo holds. One
permanent M.A. system is provided for sup
plying nitrogen gas to all containers.
The OXYSTAT control units (running under its
own microcomputer control) measures the
gas concentration of up to 8 compartments,
once per hour. The gas samples are automat
ically collected through sample tubes and pre
sented to an Oxygen and Carbon Dioxide ana
lyzer in 120 system. The computer then
compares the readings obtained with those
that are programmed in the system and, in
case of any deviation between measured and
programmed data, then operates control so
lenoid valves to maintain the correct hold at
mosphere.
The system is furthermore fitted out with ex
ternal printer that prints out the measured val
ues on a regular basis and records alarms if
and when they occur.
The system automatically introduces calibra

Make: YORK MARINE A.B (SWEDEN),
Refrigerant: R407C

T—

T a h ir 5: V r iu r l r o m iilrm m l o p a c it y

o
3

I

Highest officcr
Senior officer
Junior officcr

Rilling

Total on board
Suez Crew

-

’T

m

Other

4

1 -owner
1 • Chief Engineer
1 - T * Engineer
,1 - Sparc
1 Reefer Engineer 1 Pilot
1 - Electrician
1 - 3"" Engineer
2 - Spare
1 - 4* Engineer
6
5

1 Basum
3-OS
3 A.B
7

3
3
4

1 -Caftoin
pL- Chief officcr
1 - 2"1officer
I - 3"' officcr

Reefer Container Monitoring System
Make: SABROE CONTROL A/S

Controlled Atm osphere (C .A .)
System

Refrigeration System

Kank

Dangerous Cargoes
IMO Rules for Carriage of Dangerous Cargo in
Container on Deck

Oil mai
Slorcà
30 persons
i> persons

Sun
3
3
9

Deck Crane
Make: TTSNORLIFT
C rew A cco m m odations/C om ple
ment

The crew accommodations may be found on
the poop deck, A-deck, Bdeck and C-deck
and are modern, spacious and of a high stan
dard. Each crew member having their own
sanitary spaces etc. Within these spaces, liv
ing quarters are available to a maximum num
ber of 30 persons and 6 persons extra for
Suez Crewing purposes.
A standardized Accommodation Panel Sys
tem has been within the accommodations.
Such systems are widely adopted on modem
commercial vessels of A.P MOLLER, CGM,
DELMAS etc. Such a system features: flexibili
ty with regard to bulkhead length, height and
thickness; robust, uniform construction and
simple maintenance procedures. Further
more the panel system used on board has su
perior fire resistance and sound reduction
properties as well as a pleasing finished ap
pearance.
M a in Engine, A ux iliary engines
an d propulsions systems:

15

An impressive main engine and propulsion
system gives the M.V. Lombok Strait a speed
of just over the 21 knots in service conditions.

2 - Spore

12

M a in E ngine

4

15

The main engine is of the slow speed type and
has the following main data:
Type: HYUDAWMN B&W 7S60MC-C
Maximum rating (BHP): 21,490 hp at 105 rpm

Capstan - 2 sets
Make: Kamewa Group
Type: CA2.5E
Bow Thruster -1 set
In order to facilitate the manoeuvring of the
vessel at slow speed a bow thruster has been
fitted with the following specifications:
Make: KHI
Type: Electric motor driven with controllable
pitch propeller
Normal thrust: About 12.0 ton (Electric motor
output about 770 kW, 30 minutes rating).
Control: Start/stop and the pitch of propeller
blades to be controlled from a control stand
in the wheelhouse.

Normal output rating (90 % of MCR): 19,340
hp at 101.4 rpm
Designed to burn HFO of 600 cst at 50 °C
S.F.O.C. (NOR) : 125 g/BHP/hr plus 5% al
lowance at MCR with lower
calorific value of 10200 kcal/kg on M/E test
bed and ISO condition.

rudder. Rudder data is as follows:
Total area: 23.555 m2
Affd part Aa : 17.50 m2
Por’d part Af: 60.55 m2
Height H : 7.0 m
B Ratio Af/A: 0.257
B (top) :5.15 m
T (top): 1.04 m

Electric G enerating Plant
Steam G enerating Plant

Of prime importance for any reefer vessel is
the electrical generator plant. Main generator
data as follows:
4 sets
Type: TAIY0 FEW 55B-10
Output each : 1500 kW, 450V A.C. x 60 Hz
Main Generator Engine
Type: YANMAR 6N280L-EV
Output: 2 2 0 0 hpx720RPM

The vessel is fitted with one auxiliary boiler,
data as follows:
Make: AALBORG SUNROD
Type: Aalborg Mission™ OC, Vertical cylindri
cal, composite type marine boiler.
Evaporation: 2000 kg/hr x 7 kg /cm 2 g, 5 at
mosphere (oil burning side) 1300 kg/hr x 7
k g /cm 2 g, sat. (exh. gas side).

Em ergency G enerator

Tank Arrangem ents

There is one emergency generator set on
board and the data is as follows:
Type: STAMFORD UCM274E
Output: 99 kW max., 450V A.C. x 60 Hz
Emergency Generator Engine
Type: MAN D0226MLE
Output: 117 kWx 1800 RPM

The tank arrangements may partly be taken
from the G.A. plan in Figure 1. More detailed
information on tank data is given in Tables 6
through to 9 for respectively the following
tanks: Fuel Oil Tanks, Diesel Oil Tanks, Water
Ballast Tanks and Fresh Water Tanks.
The vessel has an impressive action radius of
15,000 nm and a ballast capacity of approx.
3000 mt.

Propeller

The vessel is propelled by one propeller di
rectly driven by the main engine. Propeller da
ta is as follows:
Make: NAKASHIMA
Type: Six blades (each of the aerofoil section
types) and a solid keyless type hub.
Material: Nickel aluminium bronze
Diameter: 6200 mm
Pitch: 7059 (mean)
R.P.M. (NOR) 101.4

Rudder
Steering of the vessel on her long voyages
around the world is effectively executed with
the use of one semi-balanced hanging type

Steenng Gear -1 set
Make: ULSTEIN FRYDENB0
Type: Rotary Vane Type, RV 85 0 3
H atch Cover

In order to access the cargo holds the vessel
has been equipped with a number of hatch
covers. A short description of these and their
locations are given below:
Make: TTS-Technology Japan.
Type: Pontoon for Deck House Top Exposed
Deck
Folding for Weather Deck (F'cle & Upper
Deck)
Folding (Insulation) for Tween Deck
Folding (Non-Insulation) for Tween Deck
The hatch covers clear openings of all steel
hatchways are 3300 mm x 6000 mm. Fixed
and moving parts of hatch covers are accord
ing to the TTS standard in respect of design
and materials.
Anchor, C h ain Cables anil Ro|>es

Anchor
2-Bower Anchor, AC-14 Type, 4500 kg/set
(CSBC)
Anchor Chain Cable
Grade 3, Flash butt welled steel with stud,
62mm cp x 577.5 m (V1CINAY CADENAS,
S.A)

D eck M achinery

Spaceous deck areas allow the placement of
the following deck machinery:
Windlass/Mooring Winch
(on fore deck)-2 sets
Make: Kamewa Group
Type: MW 100 E/CU 62U3 (1 C/1 + 2 m /d +
1 w/e)
Mooring Winch (on aft deck) - 2 sets
Make: Kamewa Group
Type: MW 100E (2 m /d + 1 w/e)

Mooring ropes
52 mm diameter, 8-strands, 5 sets (YUEN
LEN RUBBER CO., Ltd.)
Fire E xtinguishing system

Make: UNITOR
Engine Room: C02 total flooding system, fire
hydrant and portable fire extinguisher.
Accommodation: Fire hydrant and portable
fire extinguisher
Cargo Hold: Fixed type C02 fire extinguishing
system
Weather Deck: Fire hydrant

_
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Life Boat D av it / W inch

N avigation E q uip m e nt

Type: Free fall davit type, TPF-7568 (ACEBI) 1 set
Winch: Hydraulic motor driven type
Wire rope: 13 mm diameter (G. SWR. Twist
free).
Make: NORSAFE & ACEBI

Extensive navigation equipment on board on
the vessel is shown on the following list:
Magnetic Compass (C.PIath, Navipo II) 1 set
GPS Navigator (JRC, JAN-1397-IBS) 2 sets
Radar with Arpa, SBand (JRC, J
AM-9733-CA with ARPA)
1 set
Radar with Arpa, X-Band (JRC,
JAM-9723CA with ARPA)
1 set
Doppler Speed Log (JRC, JLN-520)
1 set
Auto Pilot 1 Gyro Compass
(Litton Marine, ADG3000/MK37VT)
1 set
Weather Facsimile (JRC, JAX-9A)
1 set
ECHO Sounder (JRC, JFE-570S)
1 set
Anemometer (DEIF, 879)
1 set
Rudder Angle Indicator (ULSTEIN)
1 set
Whistle System (Zöllner) Electric,
ZET-horn type 131 C
1 set
air horn type M75
1 set
Navtex Receiver (JRC, NCR-300A)
1 set

V
Raft & Rescue Boat D av it - 2 sets

Type: SCH 1 4 /1 1 -4L/R (NEODECK MARINE)
Make: VIKIMGI2 sets
Life Saving E quipm ent

Life boat: located at after side
NORSAFE, Free Fall Boat GES25 Dry Cargo
Version.
Rescue b o a t:
located at Starboard side

MOB type, VIKING 470 GRP 1
Life ra ft:
VIKING (16 persons)
VIKING (6 persons)
Life jacket :V0SPER NAVAL
SYSTEMS PTE LTD.

4 sets
1 set
40 sets

GMDSS Rack) Equpment (JRC, J
SS800)
1 set
VHF Radio Telephone (JRC, JHS-32A) 2 sets
Two Way VHF Transceiver (JRC, JHS-7) 1 set
EPIRB (JRC, JQE-3A)
1 set
Inmarsats (JRC, JUE-310B)
1 set
Inmarsat-C (JRC, JUE-75C)
1 set
UHFTranseiver(JRC,JHS410A)
6 sets
Radar Transponder (JRC, JQX-30A) 2 sets
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R adio E quipm ent

Extensive communication equipment may al
so be found on board as may be seen from
the following list:

www.VIKINGsafetyshop.com
A fu n c tio n a l a n d h ig h -q u a lity fa c ility e n a b lin g y o u to re trie v e
all th e d a ta a n d in fo r m a tio n y o u m a y n e e d a n d t o e n te r an
e n q u iry fo r V IK IN G p ro d u c ts w h ic h w ill be ad dressed
im m e d ia te ly - w ith o u t an y o b lig a tio n o n y o u r p a rt.

VIKING UFE SAVING EQUIPMENT B.V.

P.O. Bo« 266
3330 AG Zwijndrecht

Tel: +31 78-610 28 33
*31-78-610 33 61

fax:

w w w V IK IN G sa fetys h o p .c o m

Safety o f life at sea is o f p rim e con cern to VIKING To pro du ce life-sa vin g e q u ip m e n t t o t h e h igh est possible safety standards
m ust be th e distin g u ish e d aim o f any m an u factu rer in this field. H aving lea rn t va lu a b le lessons th ro u g h o u r m ore th a n 40
years o f existence in th e m a ritim e business. VIKING stands for quality, re lia b ility an d safety.

VIKING'
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wezig op zijn laatste vergadenng en
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leiden dat er geen tuchtrechtelijke maatre

genloze concunentie. CEMT wil actief deel

Nederlandse Antillen geregistreerd. Welis

Daarna was het woord aan ViceAdmiraal

gelen meer mogelijk zijn bij scheepsonge

nemen in de maritieme cluster om samen

waar voeren zij de Koninkrijksvtag, maar de

b.d. J.LA van Aalst, een zeer ervaren hydro

vallen met schepen die in de Antillen zijn ge

met anderen een levensvatbare maritieme m

regelgevende en toezichthoudende taken

graaf, die een bijzonder goede presentatie

registreerd. Als men daar toch prijs op stelt,

dustrie te handhaven, CEMT bevindt zich in

liggen bij het Nederlands Antilliaanse Depar

gaf over elektronische zeekaarten alsmede

zullen de Antillen dat in een nieuwe landsver

een uitstekende positie om een verbinding te

tement van Scheepvaart en Maritieme Za

de problematiek bij het gebruik van de GPS.

ordening zelf moeten regelen.

onderhouden tussen de maritieme technolo

ken, dat nauwe contacten met Nederland

Er kunnen belangrijke fouten in de positiebe

Aan het eind van het seminar werd de me

gen en de Europese Ume op het gebied van

onderhoudt.

paling ontstaan als de kaart niet op dezelfde

ning van de vele aanwezigen over het al dan

onderwijs, beroepsmatige ontwikkeling en

Scheepsrampen en scheepsongevallen die

geodetische grondslag (WGS 84) is geba

niet behouden van het tuchtrecht voor

maritieme technologie m het algemeen.

lokaal geregistreerde schepen overkomen,

seerd als het GPS-systeem.

scheepsongevallen hier te lande gepeild en

Leden van de CEMT nemen deel in werk

worden door de Commissie van Onderzoek

Na de pauze kreeg de heer B.J.M. Komproe

het was duidelijk dat behoud van het tuch

groepen van het Maritime Industries Forum

onderzocht en indien daarvoor reden be

MPA, directeur van het Departement van

trecht breed werd gedragen.

en andere organisaties op het gebied van

Ir. M.G. Koopmans, plv. Hoofd van de Afde

staat, worden de conclusies aan de Raad

Scheepvaart en Maritieme Zaken het

Het seminar kan als zeer geslaagd worden

training en onderwijs, maritiem onderzoek

voor de Scheepvaart voorgelegd, die vervol

woord. Zijn voordracht ging over de huidige

beschouwd.

en ontwikkeling en maritieme veiligheid en

gens een tuchtmaatregel zou kunnen ne

stand bij het registreren van zeeschepen on

men.

der de Antilliaanse vlag. Het aantal geregis

CEMT organiseert symposia over belangrij

milieu.

Thans bestaat deze Commissie 50 jaar en

treerde schepen steeg in de afgelopen vier

W E M T ontwikkelt zich tol
CEMT

dit gouden jubileum was voor de KNVTS

jaren van 239 naar 305.

Een aantal Maritieme Technotogievererngin

door de leden organisaties. Het laatste sym

aanleiding om een seminar over de Veilig

Opvallend is het geringe aantal Nederlandse

gen, waaronder de KNVTS, zijn tó van de
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neuwenaam: CONFEDERATION OF EURO-
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Het seminar werd gehouden in het Pent

heid te betrachten.

PEAN MARfTIME TECHNOLOGY SOOETES
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De laatste presentatie werd gegeven door
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Jhr.Mr. B.W.F. van Riemsdijk, voorzitter van
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len alsmede de Minister van Verkeer en Ver

Hij memoreerde dat de officiële oprichtings

deelnemende verengingen te bevorderen.

voer, de heer H. Domacassé en vele andere

datum 1 jii 1953 is en dat er sedert de op-
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Op dit moment nemen verenigingen uit

fessionele scheepsbouwers, scheepswerk-
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tuigkundigen en anderen de werkzaam zijn

len, Portugal, Spanje en het Verenigd Ko

in de maritieme technologie.

ninkrijk (IMarEST en RINA) deel in CEMT,

CEMT is zich ervan bewust dat de maritieme

met een totaal ledenaantal van ongeveer
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30.000 gekwalificeerde maritieme technici.

In Memoriam R. Vertioef
Te Sliedrecht is op 16 april overleden de heer R. Vertioef,
ouckiirecteur-eigenaar R. Verhoef B.V. Sliedrecht.
De heer Verhoet was 79 jaar en ruim 41 jaar lid van de KNVTS.

ke maritieme onderwerpen, ondersteund

Ifc v N S I
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European m aritim e
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Dutch shipbuilders and -suppiers strong

zoek zullen kostenbeheersing en strate

related products usually causes prob

business seminar Van der Velden Group

ly support further development

gische samenwerkingsvormen op het

lems, Often, a list of all relevant supple

in Rotterdam demonstrated the benefits

SeaQuipment.

ers, including up-todate name and

of a solid internet strategy.

of

gebied van inkoop en distributie centraal
staan. Ook wordt de rot en invloed van

address details, is not available. To date,

Members of the major European industry

systeemleveranciers onderzocht. Zi| zijn

Damen Shipyards has used various

As a Dutch agent for marine cranes,

associations like COFRENA (FR), VSM

van groot belang bij het optimaliseren

stand-alone suppliers’ databases (at cor

they

inter

(GE), VNSI (NL), HME (NL), HISWA (NL),

van de maritieme toeleverketen. Op ba

porate and departmental level) with po

est from

all over the globe via

FME-CWM (NL) or APMI (P) receive a 50%

sis van dit onderzoek kan een lotal cost

tential addresses where orders can best

www.SeaQuipment.com. Chris Maat of

discount when they present their prod

analysis’ model ontwikkeld worden dat

be placed.

Van der Velden claims that a good web

ucts or services at:

nieuwe inzichten kan opleveren in de rol

site is a first step, but the use of major

www.SeaQuipment.com.

van onder andere voorraden, import/ ex

As the Netherlands’ Shipbuilding Industry

webportals is just as important to attract

If you want to increase your business to

port en douaneregelgeving.

Association (VNSI) has now launched the

quality visits.

day, please go to:

receive

expressions of

SeaQuipment website, Damen Shipyards

www.SeaQuipment.com and sign on

Het onderzoek zal naar verwachting be

quickly.

gin mei 20 03 starten met het in kaart

will no longer use existing internal sys

Van der Velden has already sold several

tems and no further similar system will

marine cranes to entire new clients via

brengen van de scheepsbouw 'supply

be set up for internal use.

www.SeaQuipment.com,

chain'. Interviews met een aantal Neder

the

leading

European maritime portal.

Topoverleg

landse wen/en vormen hiervoor de ba

that SeaQuipment is designed as a sys

EU Commissioner Erkki Liikanen also

AWES/CESA nam in 2002 het initiatief

werpen

tem in which suppliers and providers fill in

presented the European perspective on

tot een structureel overleg op Europees

bestelling, aflevering, gebruik in bouw

their own data. SeaQuipment participants

the international shipbuilding industry in

niveau Dit gebeurde onder voorzitter

proces en een globale kosteninschat-

make additions and corrections online. In

the 21st century. Concerning the mar

schap van Sjef van Dooremalen (IHC Ca

ting. Naar verwachting zal het onderzoek

view of suppliers’ interests, this website

itime industries he made the following re

land). Als eerste aftrap is het rapport

begin juli 2003 zijn afgerond. Informatie

will contain up-to<!ate information, includ

marks:

LeaderSHIP 2015 - a Road Map for the

over het onderzoek is te verkrijgen bi)

ing links to suppliers’ websites for further

“...Innovation and research and develop

future of European Shipbuilding and Ship-

Pieterl Hart van VNSI.

details. The self updating effect is expect

ment, have a key influence on competi

repair Industry samengesteld. Eind janu

ed to make this a far better system than

tiveness. I am aware that maritime indus

ari 2003 werd dit rapport, dat bi) VNSI

any commercial or internal system.

tries

advanced

voor (geassocieerde) leden verknjgbaar

information and communication tech

is, door de CEO’s aangeboden aan de

Dutch shipyards want to make maximum

nologies very early.

Europese Commissie. Van EU-zi|de wa

use of the internet. This also applies for

The shipping industry is clearly a leader

ren vijf commissarissen aanwezig, van

van der Giessende Noord, IHC Holland

in logistics, as is the shipbuilding industry

Nederlandse zijde naast Sjef van Doore

and Merwede Shipyard. These shipyards

in integrated manufacturing. This posi

malen ook Kommer Damen (Damen

are members of the IHC Caland group,

tion needs to be maintained and devel

Shipyards Group). Bestoten is het rap

working mainly as suppliers to the off

oped further.

port verder uit te werken binnen acht

shore oil and gas, dredging, RoPax fer

One way forward is. for example, joint

werkgroepen. Nederland is in zes van

ries and maritime industries on a global

electronic procurement platforms specif

deze werkgroepen vertegenwoordigd:

basis.

ically designed for the needs of ship

Level Playing Field, R&D incentives, ad

yards. 1am very pleased to note that a

vanced financing, European defence

Van der-Giessen de Noord's purchasing

dedicated conference on the eiuroship

identity, skill development en industry

manager Hary Nijenhuizen welcomes

initiative, ted by Euroyards, a coopera

structure. Aan de werkgroepen maritime

www.SeaQuipment.com as means to

tive effort of six major European yards, is

safety en intellectual property neemt ons

provide a clear and structured overview

part of this year’s SMM side programme.

land geen deel. Na de uitwerking van de

of product- and supplier data. New fea

There are two other valuable European

nota is het de bedoeling dat er in juni

tures as Requests For Data and deep-

initiatives that I should not fail to mention:

2003 verder wordt overlegd op Euro

linking to company (drawing) databases

SeaQuipment, inibated by the Dutch

pees niveau.

on the internet, enhance the functionality

Shipbuilding

of SeaQuipment enormously.

and

Not only the purchasing, but also the en

Scandinavian yards and suppliers coop

gineering department can reduce time

erate ..."

Su pp ly C h ain M anage
m ent in S h ip b u ild in g

or by sending E-mail requests to the

With the endorsement by two main play

Toeleveranciers spelen een belangrijke

SeaQuipment members.

ers in the European shipbuilding industry,

rol in de scheepsbouwindustne. Vandaar

sis. In deze gesprekken komen onder

Purchasing manager Cees van Dijk says

have

embraced

Industry

Association,

ShipXchange in which mainly

and cost by structured internet searches

aan

bod

als

timing

van

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

Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie

A ke rb o o m Y acht E q u ip m en t
A lb la ss erd am Yacht building B V
W e rf A ib la ss erd am B V.
S c h e e p s w e rf 't A m b a ch t B V.
A m e ls H olland B V
A m e ls S c h e ld e B.V,
S c h eep sb o u w b e d rijf H e t A nker
B arkm eijer S troobos B.V.
B o d ew e s B innenvaart B.V.
B o d e w e s ’ S c h e e p s w e rv e n B .V
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B V,
S c h e e p s - e n Ja ch tw erf L.J. B o e r B.V.
B reko N ieu w b o u w e n R e p a ra tie B .V
V a n Brink S h ip yard B.V.
S c h e e p s w e rf v/h C . B uitendijk B.V.
S c h e e p s w e rf B yism a B.V.
S c h e e p s w e rf B ijlsm a L e m m e r B.V,
C e n tra l industry G ro u p N V.
C o n o sh ip Internation al B.V.
D a m e n S hip yards B ergum
D a m e n S hip yards G o rin ch em
D a m e n S hip yards G ro u p
D a m e n S h ip yard s H ardinxveld
D a m e n S hip yards H o o g e za n d
Ship yard K. D a m e n B.V.
Joh. van D uijvendijk B.V.
E n g e la e r S ch eep sb o u w B.V.
S c h e e p s w e rf F e ru s Sm it B.V.
S c h e e p s w e rf G e e rtm a n B.V.
S c h e e p s w e rf 'G elria' B.V.
va n d e r G ie s s e n -d e N oord N.V.
van d e r G ie s s e n -d e Noord S hip b div.
S c h e e p s w e rf G ra v e ' B.V.
S ch eep sb o u w D e G reu n s B.V.
Van G reve n ste in s S c h e e p s w e rf B V.
D e G root N ijkerk B .V
S c h e e p s w e rf H arlin gen B.V.
S c h e e p s w e rf H o e b é e B V.
A . & L. H o e k m a n B.V.
S c h e e p s w e rf D e H oop H eu s d en B .V
S c h e e p s w e rf D e H o o p Lobith B.V.
W e rf 'D e H oop' (S c h ie d a m ) B.V.
IH C D elta S hip yard B.V.
IH C H olland N.V.
IH C H olland N .V B e a v e r D red g ers
IH C H olland N.V. D red g e rs
IH C H olland N.V. Parts & S erv ice s
S c h e e p s w e rf D e K aa p B.V.
K eppel V ero lm e B.V.
G ebr. K ooim an B.V.
D okbedrljf Luyt B.V.
S c h e e p s w e rf ‘M a a s b ra c h t’ N.V.

S c h e e p s w e rf M a a s k a n t B ruinisse
S c h e e p s w e rf M a a s k a n t S te lle n d a m
S c h e e p s w e rf M e p p e l/W o u t L ie ze n
M e rw e d e Shipyard B .V
S c h eep sw erf M e tz B.V.
N e d e rlo f S ch eep sb o u w B V
N rehuis & V a n den B erg B V,
S c h e e p s re p a ra tie H . N ie s s e n B V.
K oninklijke N ies tern S a n d e r B.V.
O ra n je w e rf S c h e e p s re p a ra tie B V
P ad m o s B ruinisse B.V.
P ad m o s S te lle n d a m B.V.
S c h e e p s w e rf P ete rs B.V,
R D M S u b m arin e s B V,
R otterdam U nited D o ck ya rd B.V.
K oninklijke S c h e ld e G ro e p B.V.
S c h e ld e M a rin e b o u w B.V.
S ch eld e p o o rt B V. R e p a ra tie w e rf
H ellingbedrijf S ch eve n in g e n B.V,
S ch ra m & V a n B e e k B.V.
S c h e e p s w e rf D e S ch ro ef B .V.
Serdijn S h ip re p air B.V.
S hipdock A m s te rd am B.V.
S c h e e p s w e rf S lob B.V.
S m its M a ch in efa b riek en
S c h e e p s re p a ra tie B.V.
Texdok B.V.
Tille S ch eep sb o u w Kootstertille B.V.
B.V. S c h e e p s w e rf ‘V ah aii’
S c h e e p s w e rf V is s e r B.V.
V la ard in g en O o st S c h e e p s re p B.V.
Volharding S hip yards F oxhol B .V
Volharding S hip yards H a rlin g en B.V.
Volharding S hip yards W a te rh u iz e n B.V.
S c h e e p s w e rf Vooruit B.V.
V O S T A L M G B.V.
W a te rh u ize n S hip yard B.V.
S c h e e p s w e rf v/d W e rff en V is s e r
D van d e W ete rin g B.V,
A n tw erp S h ip re p air N.V,
G e a s s o c ie e r d e le d e n :
A L B C O N B.V.
A lfa Laval B enelux B.V.
A lubouw d e M ooij B.V.
A rb o d e M aritiem B.V.
A rklow S hipping N e d e rla n d B.V.
A tlas IM C S B V.
V e re n ig d e B ierens B edrijven B.V.
B oonk V an Le eu w en A d vo c ate n
B orand B.V.
B u co m ar

K ee s B u rg er S c h eep srep a ratie
C A P E G ro e p B V
C e n te r Line
D e lta S u rve ys B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Z n . B V,
E co nosto N e d e rla n d B.V.
Edaircon
F a m e s t E n g in eerin g B.V.
F le n d e r B rum hof M arin e/B ru in h o f B.V.
F N V B o n d genoten
G e m e e n te lijk H av en b e d rijf R o tterd am
H ertel B .V M a rin e S ervices
)F S N eth e rlan d s B.V.
IH D A S hipbuilding S ervice
IN N O V IS IO N
S ch eep sb o u w k u n d ig B ureau
H e rm a n J a n se n B.V.
K L C M a rin e C o n su ltan ts B.V,
KNVTS
Logic Vision B.V.
M A R IN
M a rin S h ip m a n a g e m e n t B V.
D irectie M a te rie e l K oninklijke M a rin e
A fdeling M a ritie m e Techniek
M asterS h ip
M etalix B V
N avin g o B V.
N E S E C S ch eep sfin a n cie rin g e n
N u m e riek C en tru m G ro n in g e n B.V.
Q u erc u s Technical Training S erv ice s B.V,
S u b s id ie -ad v ies b u rea u R a a d & D a a d B V.
R alte co B .V
R o lls -R o yce M a rin e B enelux B,V.
S ig m a C oatin gs B.V.
S ik a N ed e rlan d B.V.
S tork B ronsw erk B.V.
Struik & H am ersla g B V
Touw B & B H olding B.V.
V e k a G roup B.V.
A van der V eld en B.V.
M u s e u m w e rf V reesw ijk
V u y k E n g in eerin g R o tterd a m B .V
S ch eep sbouw kundig B u reau Z e e m a n B.V.

V N SI
B o e rh a a v e la a n 4 0
P ostbus 138, 2 7 0 0 A C Z o e te rm e e r
Tel.: ( 0 7 9 ) 3 5 3 11 6 5
Fax: ( 0 7 9 ) 3 5 3 11 5 5
E -m a il info@ vnsi.nl
Internet: w w w .vnsi.nl

m e e r i nf o op: W W W . V N S I . N L

Mmm Holland Marine
Equipment
ABB M arine & Turbocharging
Absorb'it Environmental Technology BV
Aggreko N ederland BV
Ahoy' Rotterdam N V *
Ajax Fire Protection System s BV
A lew ijnse Holding BV
A lew ijnse M arine Technology BV
A lew ijnse M arine BV
A lew ijnse Noord BV
Alfa Laval Benelux BV
Alphatron M arine BV
Alum ar BV
A M W M arine BV
Arbode M aritiem BV
Baars & Bloemhoff M arine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bennex Holland BV
Bloksma BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Brush H M A BV
C entraalstaal BV
C hartw orx Holland BV
Coops en Nieborg BV
Corrosion & W ater-C ontrol BV
Croon Elektrotechniek BV
D am en Shipyards G orinchem *
D atem a Delfzijl BV
D a Vinei C ollege *
D eno Com pressors
D esm i • K&R pompen BV
Discom BV
Droste Elektro BV
Drumarkon BV
Duvalco BV
E.B.R. Techniek BV
Econosto N ederland BV M aritiem
Eefting Engineering
Eekels elektrotechniek BV
Elinex Trading & Consulting BV
eL-Tec Elektrotechnologie
Euronorm Aandrijftechniek
FG Governors & Engine Parts BV
Flender Bruinhof M arine
G em eentelijk Havenbedrijf Rotterdam *
G erling N C M *
Van de G iessen Strooihuizen
Van de G raaf BV
G reenship BV Treatment Technology
G renco BV
GTI M arine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
D en Haan Rotterdam BV

Holland M arine Services Amsterdam BV
Holvrieka Nirota BV
Hoogendoorn's M aritiem e Betim meringen en
Interieurbouw
HR P Thruster System s BV
Hytop BV
IH C Holland N V Lagersmit
Im tech M arine & O ffshore BV
Information D isplay Technology BV
Intertech BV
Johnson Pump BV
Kelvin Hughes O bservator BV
Ketting Handel BV
Kongsberg M aritim e Ship System s BV
Kooren Shipbuilding and Trading BV
M achine- & Lierenfabriek C . Kraaijeveld BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
Van Lessen en Punt Holding BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Loggers BV
Logic Vision BV
M achine Support BV
M am paey O ffshore Industries BV
M aprom Engineering BV
Marflex BV
M arilux BV
M A R IN *
M arine Service Noord
M arktechnical BV
M ateriaal M etingen Europe BV
Technisch Bureau M ercurex BV

Schelde M arine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard *
Serdijn Ship Repair BV
Ship's Equipment C entre
Shipkits BV
Siem ens Nederland N V
S IG M A Coatings BV. M arine Divisie
Sm it Gas System s
Teken- en adviesbureau Star
STN Atlas N ederland BV
Stork Bronswerk BV M arine System s
Stork G ears & Services BV
Stork-Kw ant
Stork Services BV (M aritim e)
Techno Fysica BV
Theunissen Technical Trading BV
Thofex BV
ThyssenKrupp Liften BV
Trafa-Resitra Transformatoren BV
BV Technisch Bureau Uittenbogaart
VAF Instruments BV
Van Voorden G ieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Vecom M etal Treatment Technology BV
Verebus Engineering
Verhaar O m ega BV
Vlaardingen O ost Anker- en Kettingfabriek
Volharding Shipyards *
W artsila N ederland BV
W artsila Propulsion N etherlands BV
W eham a BV
W ijsm uller Bros.

M errem M aterials
M etagis BV
M etalix BV
M otrac H ydrauliek BV
N auti M ax BV
Navylle BV
N ed -D ec k M arine BV

W inel BV
W inteb V O F
W olfard & W essels W erktuigbouw BV
W oodward Governor N ederland BV

NRF BV
Nicoverken M arine Services BV
Nijhuis Pompen BV
Northrop G rum m an Sperry M arine BV

* G eassocieerd lid

N.R. Koeling BV
Pols Aggregaten BV

Xantic BV
York-inham refrigeration BV

N ie u w e le d e n
E.B.R. Techniek BV
FG Governors & Engine Parts BV

Praxis Automation Technology
Progress Technique BV
Promac BV
Radio Holland M arine BV
Ridderinkhof BV
R O C Kop van Noord-Holland
Roden Staal BV
Rolls-Royce M arine Benelux BV

H D C M arvelconsult BV
H elm ers Accom m odatie en Interieur BV

Rotor BV
Rubber Design BV
Sandfirden Technics BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)

H ertel M arine Services

Schelde G ears BV

H o lla n d M a r in e E q u ip m e n t
Vereniging van m aritiem e toeleveranciers
M aaskade 119
Rotterdam
Postbus 2 4 0 7 4
3 0 0 7 DB Rotterdam
T: (010) 44 4 4 333
F: (0 1 0 )2 1 30 700
E: info@hme.nl
I: w ww .hm e.nl

.

_■
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Activiteiten
D e c u rs u s s e n van
H o lla n d M a r in e E q u ip m e n t
• D e tw eedaagse 'Algem ene Introductiecursus
voor de m aritiem e cluster' is bedoeld voor
m ensen die nieuw zijn in de sector en alles te
w eten willen komen over de w ereld van de
scheepvaart en scheepsbouw. D eze unieke
cursus is laagdrempelig en geschikt voor alle
nieuw kom ers, ongeacht hun opleidings
niveau Cursusdata: 19 + 20 juni (Rotterdam )
en 18 + 19 septem ber (R otterdam ).

^

op

27

mei

de

C O M P O S IT IE -w o rk s h o p

'Integrated Bridge S ystem s' plaats Centrale
vraag w as hoe de w ettelijke definitie van
'In teg rate d B ridge S ys te m s ' m oet w orden
geïnterpreteerd D iezelfde m aand w erd een
C O M P O S IT IE -b ijee n ko m st 'R obuuste au to
m atisering' georganiseerd . In d e planning
staan de volgende workshops: C O M P O S IT IE
Binnenvaart (vervolg), C O M P O S IT IE 'Design
to Maintain'

Holland Marine
Equipment

z o ek Rusland w ordt afgerond in augustus
20 03 .
• Chinajaar 20 0 3 . O p 13 juni vond het seminar
'Lokale aanwezigheid van de maritiem e se c
tor in China' plaats. Centraal them a w as waar
rekening m ee moet w orden gehouden bij de
opzet van een bedrijf in C hina. Tijdens dit
seminar is tevens het sm oelenboekje m et de
deelnem ers aan C hinajaar 2 0 0 3 g e p rese n 
teerd.

In het kader van 'H M E G aat Digitaal' staan
• D e cursus 'Scheepsbouw voor niet-scheepsbouw ers' biedt diegenen die in hun dagelijk
se w erkzaam heden te m aken hebben m et
scheepsbouw techniek. maar geen scheepsbouwopleiding hebben, de mogelijkheid om
een snelle inhaalslag te maken D e startdata
zijn 8 septem ber (R otterdam ) en 18 sep tem 
ber (G roningen).
• 'M aritie m -tec h n is ch com m uniceren in het
Engels' is een cursus Engels speciaal gericht
op de m aritiem e sector. Z e e r interessant
voor bedrijven die hun w erknem ers over de
drem pel willen helpen bij communicatie met
internationale klanten.
Startdatum : 11 septem ber (D ordrech t).
• D e cursus 'V O L /V C A vo or de m aritiem e
sector' vindt plaats te Dordrecht op 2 6 en 27
juni en op 9 en 10 oktober. D eze veiligheidscursus is specifiek op w erkzaam heden aan
boord gericht en is interessant voor perso
neel dat zo veilig m ogelijk wil w erken aan
boord van schepen.
• H M E gaat sam enwerken met T N O -C M C en
M A R IN voor het opzetten van de internatio
nale w orkshop 'Sound and V ibration on
B oard'. P lanning: d e c e m b e r 2 0 0 3 . D e
workshop richt zich op toeleveranciers, ont
werpbureaus, marines, w erven en reders.
• S am en m et het R O V C uit Ede w ordt de
C om m unicatietraining
M a rin e
S ervice
Engineers vorm gegeven. Streven is deze in
septem ber 2 0 0 3 aan te kunnen bieden.

D e in n o v a tie - a c t iv ite it e n v a n
H o lla n d M a r in e E q u ip m e n t
• In sam enwerking met de Inspectie V erk eer
en W a te rs ta a t/D iv is ie S ch eep vaa rt vond

de volgende activiteiten gepland:
• Im plem entatie so ftw a re S ite sca p e, dat in
2 0 0 2 door Nederland M aritiem Land geïntro
duceerd w erd. M e t dit nieuw e inform atienet
w erk kunnen HM E-leden docum enten van de
vereniging downloaden en contacten o p zet
ten en onderhouden over m arktontw ikkelin
gen. N a de pilot-periode zal later dit jaar het
eerste symposium plaatsvinden om de vele
m ogelijkheden duidelijk te m aken en het
gebruik door de leden te stimuleren.
• Stroomlijning backoffice H M E
• A fronding individuele bedrijfsadviezen door
Syntens

Contactpersoon Innomtic: Diana Mulder tdmOhme.nl).
D e e x p o r t a c tiv it e ite n v a n
H o lla n d M a r in e E q u ip m e n t
• G edurende de beurs Norshipping (3 t/m 6
juni) w aren de 2 7 deelnem ers aan het
Nationale Paviljoen en hun relaties uitgeno
digd voor een zeiltocht, georganiseerd door
het R otterdam s H avenbedrijf en R PPC . Dit
even em en t
w erd ondersteu nd
door
Nederland M aritiem Land en de Nederlandse
A m bassade te O slo. Tevens heeft de voorzit
ter van H M E, dhr. W .M van Gulpen, tijdens
een N ed e rlan d s -C an a d ee s m atchm akingprogram m a uitleg gegeven over de
Nederlandse scheepsbouw- en toeleveringsindustrie en w aa r zich bij zakendoen m et
Canada eventuele mogelijkheden bevinden.
• Sam en met Rotterdam Ahoy' is een nationa
le presentatie in voorbereiding tijdens N EVA
S t. Petersburg (2 2 -2 5 septem ber) inclusief
een exclusieve vaartocht en w orden er voor
bereidingen getroffen voor een presentatie in
Roem enië. Leden van H M E krijgen aantrek
kelijke kortingen en worden tijdig op de hoog
te gebracht van het aanbod. Het m arktonder

• IN M E X India, Kormarine Pusan. inkom ende
missie China. Europort en M arintec Sjanghai
zijn in voorbereiding. D e w erving voor
IN M E X , Korm arine en Europort is reeds
gestart. Indien u van een goede plaats op
deze beurzen verzekerd wilt zijn binnen het
N ederlandse collectief, schrijf dan nu in.

Contactpersoon Export Joska Voerman (jvOhme.nl).
Contactpersoon Chinajaar 2003: Mexander Schouten
(as@hine.nl).
D e b r a n c h e - a c t iv ite it e n v a n
H o lla n d M a r in e E q u ip m e n t
• D e M a ritie m e Zeildag 2 0 0 3 belooft een
groots evenem ent te worden voor leden en
hun relaties. D eze zeildag zal dit jaar plaats
vinden op vrijdag 5 septem ber 20 0 3 . Tijdens
de M aritiem e Zeildag 2 0 0 3 worden de spor
tleve elem en ten van de 'ou de' C IG d a g ,
zoals de Tjerk Hiddeszbokaal, gecombineerd
met het gezellige ledenkarakter van de vro e
gere HME-vaardag.
• H M E pleit bij de overheid voor een langere
termijn beleid, dat gericht is op het behoud
van de m aritiem e cluster vo or N ederland.
D oor de krim pende thuismarkt dreigt er een
ram pscenario, waarin onze leidende positie
steed s ve rd er w egzakt. A lleen met een
offensief industriebeleid kan het tij w orden
gekeerd. W ij maken ons daar sterk voorl
• D e vereniging Holland M a rin e Equipm ent
bevordert de positionering van de N e d e r
landse maritiem e toeleveranciers In de markt
d o o r belangenbehartiging, versterking van
het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie
en bundeling van knowhow Indien u nog niet
bent aangesloten, vraag dan aan M artin
Bloem ( m b@ hme.nl) naar de voordelen van
uw lidmaatschap.

Word nu abonnee van

Abonnementstarieven zijn exclusief 6% BTW. Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan; opzegging kan uitsluitend per aangetekende brief plaatsvin
den tot twee maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode.

Voorvlagregistratie is
er meer dan onze driekleur

PANAMA

Hu bei Marine verleent de service wanneer u op zoek
bent naar een tijdelijke of permanente vlag, een andere Class

BELIZE

Surveyor of een goedlopend ISM-systeem.
Gooi het anker uit voor deskundigheid en bel ons...

HONDURAS

JAMAICA

Hubel M arine b.v.
P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam
Tel: 0 i 0 458 73 38 • Fax 0 i 0 458 76 62
e-maii: hubel-marine@wxs.nl

BOLIVIA

e a rc h
Aggregaten
DBR Projects BV
Rivierdijk 452
3372 BW Hardinxveld
E-mail: saies@dbr-hardinxveld.com

Tel. 0 1 0 -4 1 2 0 2 9 0
Fax 010-413 54 69
E-mail: thofex@hetnet.nl
www.thofex.nl

DP werkschepen en FPSO
Arbeidsbemiddeling
maritiemevacaturebank.nl

Plaats of zoek vacatures op
www.maritiemevacaturebank.nl
Dé website waar vraag naar en aanbod
van mensen in de maritieme bedrijfstak
eikaar kunnen vinden
www.maritiemevacaturebank.nl
info@maritiemevacaturebank.nl

■ Audiovisuele Produkties
Westholland Video / Groep WHVG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -4 2 3 95 83
Fax 038 - 423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtingsen bedrijfsfilms
Automatisering

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

Automatisering

80S

maritime consultants

Maritime Consultants
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail:
rob@bos-maritimeconsultants.com

H Elektrotechnische installaties en
nautische apparatuur

Hfdiewiinse
Alewijnse Marine BV
Energieweg 46c
6 5 4 1 CX Nijmegen
Postbus 6973
6503 GL Nijmegen
Tel. 024-371 63 11
Fax 024-371 6310
E-mail: am@alewijnse.nl
Website: www.alewijnse.nl

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

3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0 1 8 6 -6 4 14 44
Fax 0186-64 08 80
E-mail: info@elga.nl
www.elgawelding.com

Luxe Jachten

801

maritime consultants

Maritime Consultants
Irisstraat 23
2015 AS Haarlem
Tel. 023-5344048
Fax 023-5344051
E-mail:
rob@bos-maritime-consultants.com

Management Solutions

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

Maritiem Projectbureau

LOWLAND
IN TE R N A TIO N A L

Lowland International B.V.
Postbus 3036
2130 KA Hoofddorp
Tel. 0 2 3 -5 5 7 0101
Fax 023 - 563 79 44
E-mail: info@lowland.com
www.Lowland.com

Maritieme Dienstverlening

KONGSBERG

Kongsberg Maritime Ship Systems B.V.
Malledijk 7b
3208 LA Spijkenisse
Tel. 0 1 8 1 -6 2 3611
Fax 0181 62 5 0 1 3
www.kmss.no

Constructïepakketten
; ïs

Metall
Metalix B.V.
Postbus 4
2960 AA Kinderdijk
Tel.:078-6910627
Fax 078-6914520
E-mail: info@metalix.nl
www.metalix.nl

H Dieselmotoren onderhouds en
reparatie apparatuur
De Haas Dieselmotoren BV
Govert van Wijnkade 3
3144 ED Maassluis
Tel.:010-5913511
Fax 010-5902805
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www.dehaasdiesel.nl
Thofex BV / Chris Marine
Daniël Pichotstraat 10
3115 JB Schiedam
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■ Hefkolom/Sectiebouw
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl
Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d
9140Temse (B)
Tel. 0 0 3 2 -3 -7 1 0 5810
Fax 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 11
E-mail: info@multi.be

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

Marine Surviiyor* • Ship Rrclrtratinn Service«

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: hubei-marine@wxs.nl
Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37
3144 EG Maassluis
Tel. 0 1 0 -5 9 2 1 9 66
Fax 0 1 0 -5 9 2 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Maritiem Trainingscentrum BV
Beerweg 101
3199 LC Maasvlakte
T el.0181-36 23 94
Fax 0 1 8 1 -3 6 29 81
Email: info@mtc-nl.org
Maritiem Instituut ümuiden

Contract
Opleiding & Training

Kanaalstraat 7
1975 BAIJmuiden
Tel. 0255-51 901 6
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.ncot.nl

BI Mechanica! Seats
Roodhart Marine Services
Heijplaatstraat 21
3089 JB Rotterdam
Tel. 010-48725 42
Fax 010-287 22 62
■ Milieu en Veiligheid
AbsorbitB.V.
Küppersweg 15
2031 EA Haarlem
Tel. 023-553 99 99
Fax 023 - 553 99 90
E-mail: info@absorbit.nl
www.absorbit.nl
H Naval Architects Consulting
Engineers
Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7
Postbus 29156
3001 GD Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 3 08 52
Fax 0 1 0 -4 1 3 08 51
E-mail: info@groensoet.nl
■ Onafhankelijk Coatings &
Corrosie Onderzoek
C0T
Zijlweg 340-342
2015 CP Haarlem
Tel. 023-5319544
Fax 023-5277229
E-mail:spoel@cot-nl.com
■ Pompasafdichtingen
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 078-691 04 72
Fax 078-691 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

Maritieme Toeleveranciers
BH Reparatie Pompen
Roodhart Marine Services
Heijplaatstraat 21
3089 JB Rotterdam
Tel. 010-4872542
Fax 010 - 287 22 62

Lastoevoegmaterialen
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
Elga Benelux
Edisonstraat 10

ü Maritieme Training

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

■ Safety Training

m i
Maritiem Trainingscentrum BV
Beerweg 101
3199 LC Maasvlakte
Tel. 0181 36 23 94
Fax 0181 -3 6 29 81
Email: info@mtc-nl.org
■ Scheepsfinanciering
NeSec Scheepsfinanciermgen
Koninginnegracht 60
2514 AE Den Flaag
Tel. 0 7 0 -3 9 2 52 50
Fax 0 7 0 -3 9 2 37 35
■ Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
96 00 AE Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9 5 5 0 0
Fax 0 5 9 8 -3 9 24 27
E-mail: coopsflieborg@coopsflieborg.nl
Roden Staal b.v.
Postbus 4
93 00 AA RODEN
Tel. verkoop: 05 0 - 367 75 00
Fax: 0 5 0 -5 0 1 67 25
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl
■ Scheepsregistratie

Tel. 0 1 0 -2 3 8 0 9 99
Fax 0 1 0 -2 3 8 09 88
Email: info@nicoverken.nl
■ Schotdoorvoeringen water- en
gasdicht
IHC Lagersmit
Smitweg6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 0 7 8 6 9 1 04 72
Fax 0 7 8 6 9 1 04 77
E-mail: info@tagersmit.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 1 3 ,3 0 3 4 KD Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 1 1 4 6 14
Fax 0 1 0 -4 1 4 1 0 0 4
E-mail: info@tbu.nl
HC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 07& 691 04 72
Fax 07 8 6 9 1 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com

■ (S)WTK aan de wal

Q e 11 i s
CO M AKER OO TE C H N IC I

XeltisBV
Munsterstraat 203
7418 EV Deventer
Postbus 72
7400 Aß Deventer
Tel. 0 5 7 0 -5 0 21 70
Fax 0 5 7 0 -5 0 21 71
www.xeltis.nl

■ Voor al uw m aritiem e zaken

■ Thrusterseal
IHC Lagersmit
Smitweg 6
Postbus 5
2960 AA Kinderdijk
Tel. 07 8 6 9 1 04 72
Fax 07 8 6 9 1 04 77
E-mail: info@lagersmit.ihcholland.com
www.ihclagersmit.com
■ Uitlijnen en funderen

lA ttr

■ Vertaalbureaus
Scheeps- en RegefTechnsche Vertakngen Nederlands. Frans. Engels, Spaans
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Te). 0 7 8 -6 1 7 9 1 17
Fax 0 7 8 -6 1 8 6 8 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

A nd M A W i ’n g t u W c t l

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 01 80 -4 8 38 28
Fax 0 1 8 0 -4 8 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com
■ Veiligheid

s
er
Lloyd’s Register
Weena Zuid 170
3012N C Rotterdam
Tel. 0 1 0 -2 0 1 84 47
Fax 0 1 0 -4 0 4 55 88
■ Waardevolle adressen
Holland Marine Equipment, Vereniging
van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 01 0 -4 4 4 4 3 3 3
Fax 0 1 0 -2 1 3 07 00
E-mail info@hme,nl, www.hme.nl
■ Werktuigkundige Probleemanalyse
Technofysica, Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0 1 8 0 -6 2 0 2 1 1
Fax 0 1 8 0 -6 2 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

Staal - ijzer Gieterij
Hubel Manne BV
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle 3/dlJssel
Tel. 01 0 45 8 73 38
Fax 0 1 0 -4 5 8 76 62
E-mail: hubeknarine@wxs.nl
■ Scheepsreparatie

CDAllard
AllardEurope NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allardeurope.com
www.allardeurope.com

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

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam

S C H IP ™ W E R F
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Colofon
'Schip en Werf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip
en Wert de Zee' waarin participeren: de Konmkh|ke Nederlandse
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS. de
Koninkli|ke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het
Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging
van Kapiteins ter Koopvaardq. de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouwindustrie VNSI. het Koninkli|k Nederlands
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van
het KM en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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