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U itgelicht Inhoud
9
N a jaren M aand M aritiem
In dit nummer de laatste aflevering van 
deze rubriek over de scheepsbouw van 
de hand van de heer F. Kok, die zijn 
werkzaamheden voor dit blad gaat be
perken. De rubriek wordt voortgezet 
door de heer ir. H. van Donselaar.
De redactie dankt de heer Kok voor zijn 
hooggewaardeerde berichtgeving over 
de Nederlandse scheepsbouw en stelt 
zijn voortgaande bijdrage aan de 
scheepsbeschrijvingen zeer op prijs.

23

7-Provinciën digitaal 
gereconstrueerd
Met PhotoShip, een nieuwe PIAS-modu- 
le, kan vrijwel elk schip in vrijwel elke om
geving worden gereconstrueerd. De 
methode werd getest op de in aanbouw 
zijnde ‘7-Provinciën', de replica van het 
schip van Michiel de Ruyter.

29

Grootste valpijpschip ter 
wereld
Van Oord ACZ heeft de bulkcarrier 
‘Kvitnes' laten ombouwen tot het valpijp
schip, de ‘Rocknes'. Met 25.000 dwt is 
dit het grootste in zijn soort ter wereld.

44
H onderd jaar voortvarend
In november is het 100 jaar geleden, dat 
William Froude', de studievereniging 
voor de opleiding Maritieme Techniek 
aan de TUD werd opgericht. In drie arti
kelen wordt de geschiedenis van dit 
‘Scheepsbouwkundig Gezelschap' ver
haald.
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N l e u w s

Vopak breidt Latijns-Amerikaans 
termlnalnetwerk ult
Koninklijke Vopak N.V. maakt bekend 
overeenstemming te hebben bereikt met 
HCI/Brenntag inzake de overname van 
de belangen van laatstgenoemde in ter
minals in Venezuela (Puerto Cabello), Co
lumbia (Barranquilla en Cartagena) en de 
50%rdeelneming van HCI/Brenntag in Si- 
pressa in een terminal in Guayaquil, Ecu
ador.
Deze overname is een waardevolle toe-

Nederlof Scheepsbouw in Geertruiden- 
berg en Corrosion & Water Control in 
Moerkapelle hebben hun experiment met 
elektrische bescherming van het onder
waterschip van binnenschepen succes
vol afgerond. Een computergestuurd 
zwak elektrisch spanningsveld be
schermt hierbij het onderwaterschip te
gen corrosie en aangroei. Zo goed dat 
zelfs blank ijzer aangroei- en roestvrij 
blijft. De ontwikkelaars claimen dat sche
pen met elektrische bescherming nog 
maar eens in de zeven jaar voor onder
houd hoeven te worden drooggezet.

Twee schepen van Rederij Cement Tank- 
vaart (RTC) uit Raamsdonksveer hebben 
er twee jaar mee gevaren zonder last te 
hebben van corrosie of aangroei. De re
derij laat binnenkort nog acht schepen 
voorzien van de kathodische bescher
ming. “Een van de schepen liep vorig 
jaar schade aan het vlak op, waardoor 
de verflaag grotendeels verdween, “zegt 
directeur Tiny Nieuwenhuysen van 
Nederlof. “Ook op de bijna blanke plaat 
was geen corrosie of aangroei zichtbaar. 
We berekenden dat we met kathodische 
bescherming de vaartijd tussen twee 
onderhoudsbeurten konden rekken. 
Nu blijkt eigenlijk dat we het onderwater
schip niet hoeven behandelen met 
teervervangers of vinyl. Het systeem vol
doet zelfs op de blanke plaat.” De werf 
zou graag een proef doen met een 
volledig ongecoat schip. Martijn 
Nieuwenhuysen is er van overtuigd dat 
dat probleemloos kan, maar vraagt zich

voeging aan het bestaande netwerk van 
terminals van Vopak in Latijns-Amerika, 
dat nu actief is in Brazilië, Mexico, Chili 
en Peru.

De terminals worden voornamelijk ge
bruikt voor de opslag en verwerking van 
chemische grondstoffen afkomstig van 
de Amerikaanse Gulf Coast. De terminals 
hebben een totale capaciteit van

af wie met zo'n kaal schip zou willen 
rondvaren.

De vinding bespaart volgens Nieuwen- 
huysen veel geld op onderhoud en verlet 
wegens verblijf op een werf en levert een 
bijdrage aan het milieu. De binnenvaart- 
vloot brengt jaarlijks honderden tonnen 
teervervangende coating en vinyl in het 
oppervlaktewater. “Omdat schonere 
schepen minder weerstand hebben, be
sparen ze bovendien brandstof.”

Het computergestuurde systeem meet 
met sensoren voortdurend de weerstand 
tussen schip en omgeving en legt een 
beschermend spanningsveld rond de 
scheepshuid, waardoor het corrosiepro- 
ces stopt. Het in de zeevaart al langer 
bestaande systeem is speciaal dooront
wikkeld voor de binnenvaart en intussen

141.000 m3 voor de bulkopslag van 
vloeistoffen en drogelading.
Voor een aanzienlijk deel van de totale 
capaciteit heeft Vopak een contract voor 
lange termijn opslagdiensten gesloten 
met de distributie-ondernemingen van 
HCI in Latijns-Amerika.
Met deze transacties verwacht Vopak 
een positieve bijdrage te leveren aan het 
netto-resultaat over 2003.

goedgekeurd door Lloyd's. De werf ver
wacht binnenkort goedkeuring voor ge
bruik op ADNR-schepen. “Veel schepen 
gaan nu elke 2,5 jaar op de helling. We 
verwachten dat met dit systeem op zes 
a zeven jaar te brengen. Waarschijnlijk 
zijn minder reparaties nodig aan het 
onderwaterschip.”

Nu de proefperiode is afgerond ver
wacht Nieuwenhuysen dat er veel be
langstelling is voor het systeem. “We 
hebben het inbouwen van het systeem 
opgenomen in ons leveringsprogramma 
en een exclusief samenwerkingsverband 
gesloten met Corrosion & Water Control. 
De inbouw geschiedt in principe op onze 
werf, maar zonodig bouwen we het 
systeem ook op andere werven in.”

Het systeem kost, afhankelijk van de

ClassDirect Live 
passes user 
milestone
Lloyd's Register's online class infor
mation service ClassDirect Live has 
passed a significant milestone, with 
over 1,200 individual client company 
users and over 4,500 client account 
holders. According to these figures, 
an average of nearly four people per 
company access the service. 
Collectively, these clients are respon
sible for more than 15,500 ships 
worldwide. ClassDirect Live is an 
award-winning web-based service 
which provides Lloyd's Register- 
classed shipowners with information 
on ships, shipboard equipment, clas
sification status, statutory certifica
tion status and increasingly, ship 
plans and other related documenta
tion. In addition to being technologi
cally forward-thinking, the service is 
also an effective means of engender
ing transparency. “From its launch in 
1999, ClassDirect Live has been 
recognised as an innovative and ef
fective tool,” says Alistair Stubbs, 
Lloyd's Register's Manager of Ship 
Information Systems. “The fact that 
owners, operators and managers of 
Lloyd's Register-classed vessels are 
taking up the option to use Class- 
Direct Live in greater numbers than 
ever is a clear indication of the utility 
of the service.

scheepsmaat, naar schatting tussen de
17.000 en 30.000 euro, exclusief de in
bouw, waarvoor ongeveer 10.000 tot
25.000 euro voor nodig is. De werf be
nadrukt dat het hier slechts om een prijs
indicatie gaat. “Zeker voor nieuwbouw- 
schepen kan het systeem concurreren 
met verfsystemen. Een keer coaten kost 
zo 15.000 euro,” zegt Martijn Nieuwen- 
huysen. Daar komt bij dat het bescher
mingssysteem waarschijnlijk in aanmer
king komt voor milieusubsidie. De werf 
verwacht dat het vanaf 2004 op de lijst 
staat van gesubsidieerde milieuproduc- 
ten.

Experiment elektrische bescherming 
tegen corrosie is succes



Scheepswaarnemers beloond
Woensdag 7 mei 2003 reikte staatsse
cretaris Melanie Schultz van het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat bij het 
KNMI Koninklijke onderscheidingen en 
beloningen uit aan koopvaardijofficieren. 
Deze officieren hebben zich verdienste
lijk gemaakt door jarenlang geheel op 
vrijwillige basis waarnemingen van het 
weer door te sturen aan het KNMI. Deze 
uitreiking kent een lange traditie en ge
beurt om de 2,5 jaar.

De scheepswaarnemingen, die wereld
wijd verspreid worden, leveren een be
langrijke bijdrage aan de weersverwach
tingen van het KNMI en andere nationale 
weerinstituten. Dagelijks worden 43.000 
scheepswaarnemingen uit 14 landen 
over de hele wereld uitgewisseld, waar
onder 400 Nederlandse. Sinds 1940 
geldt er een vrije uitwisseling van deze 
gegevens. Ten tijde van de VOC was dit 
wel anders, toen waren waarnemingen 
bedrijfsgeheim, wegens hun economi

sche rol bij de routering van schepen.
Het Nederlandse weer is meestal van de

oceaan afkomstig, terwijl het waarne- 
mingsnetwerk daar het dunst is.

Waarnemingen op zee zijn immers veel 
lastiger te faciliteren dan op het land. 
Scheepswaarnemingen zijn daarom van 
essentieel belang; de meteoroloog 
krijgt hierdoor inzicht in het weer dat 
naar ons toe komt. De meteoroloog 
maakt wel steeds meer gebruik van sa- 
tellietwaarnemingen, maar scheeps- 
waarnemingen blijven onmisbaar omdat 
de satellietgegevens gekalibreerd moe
ten worden met scheepswaarnemin- 
gen.

Nederland kent door haar lange 
historie als belangrijke zeevarende 
natie al bijna anderhalve eeuw de traditie 
prijzen aan zeevarenden uit te reiken 
voor het beste scheepsjournaal. Vroe
ger waren dit hier beloningen in de vorm 
van binocles, barometers, boekwerken 
en dergelijke. Tegenwoordig bestaat de 
beloning uit een zilveren of gouden 
medaille met daarbij een oorkonde.

Winner o f Thor H eyerdah l A w ard 2003 N ovaT ug en  H olvriek a N irota  
w inn en  M aritim e Innovation  
A w ard 2002

The 2003 winner of the Thor Heyerdahl 
International Maritime Environmental 
Award is the International Tanker Owners 
Pollution Federation Limited (ITOPF). The 
award was presented by Ms Jacqueline 
Beer Heyerdahl in the City Hall of Oslo, 
Norway.
London based ITOPF was founded in 
1968 as a non profit making organisa
tion by the international tanker owners in 
response to accidental spills of oil and 
other substances from ships. The organi
sation is now funded by all the world's 
shipowners, and provides advice and as
sistance, without charge, to government 
authorities all over the world. Dr Helmut 
Sohmen is ITOPFs Chairman, and Man-

Rederij Spliethoff bestelde bij Radio Hol
land Netherlands 26 Furuno FA-100 UAIS 
systemen voor installatie op de verschil
lende schepen in de Spliethoff vloot. 
Daarnaast bestelde Spliethoff maar liefst
10 Fleet F77 satcomsystemen van Nera. 
Zes Fleet systemen zijn bestemd voor de 
A-gracht schepen. De overige vier Fleet 
systemen zijn bestemd voor vier nieuw 
te bouwen S-gracht schepen in Polen. 
Voor deze vier nieuwbouw schepen gaat

aging Director Dr. Ian White received the 
award on behalf of the organisation.

The Thor Heyerdahl International Mar
itime Environmental Award was intro
duced by explorer and scientist, the late 
Dr. Thor Heyerdahl and The Norwegian 
Shipowners' Association in 1999. The 
Green Award Foundation from Rotter
dam received the first award, at Nor- 
Shipping in 2001. From 2003 the spon
sorship behind the award has been 
developed further, to include also Det 
Norske Veritas, Gard Services and 
Skuld. The award consists of a statuette 
by artist Nico Widerberg and 100 000 
US Dollars.

Radio Holland overigens een bijna volle
dig navigatie/communicatie pakket leve
ren. De apparatuur van het eerste S- 
gracht schip zal in oktober worden 
geleverd aan de werf, de drie resterende 
schepen in de loop van volgend jaar. De
ze nieuwbouwschepen worden speciaal 
gebouwd voor zware vrachten, contai
ners en de voor Spliethoff traditionele pa
pier vaart.

Op maandag 14 april 2003 heeft demis
sionair minister De Boer van Verkeer en 
Waterstaat de jaarlijkse Maritime Innova
tion Award 2002 uitgereikt aan de Car
rousel Tug van het bedrijf NovaTug BV 
en aan de Flexibele Tankmodules van 
Holvrieka Nirota BV. Het MARIN kreeg 
bovendien een eervolle vermelding. Tij
dens zijn toespraak zei de minister het 
initiatief van het Maritiem Innovatie Risi
cofonds te waarderen. 'Innovatie is en 
blijft een must in de maritieme sector', al
dus De Boer.

De uitspraak van de minister kwam na 
een verzoek daartoe van Pim van Gul
pen, voorzitter van branchevereniging 
Holland Marine Equipment. Volgens Van 
Gulpen staat de positie van de Neder
landse maritieme toeleveranciers zwaar 
onder druk door het verdwijnen van de 
cascobouw bij de Nederlandse scheeps
werven. Van Gulpen: 'Als sector kunnen 
wij alleen overleven door een gezamen
lijke strategie van bedrijfsleven en over
heid. Sleutelwoorden daarbij zijn onder
nemerschap, stimuleren van innovatie, 
internationalisatie en investeren in ken

nis. Het Maritiem Innovatie Risicofonds is 
daarbij een essentieel eerste hulp
middel.'

De Maritime Innovation Award stond 
open voor zowel product- als voor pro
ces- en bedrijfskundige innovaties. In 
tegenstelling to t vorig jaar kende de 
shortlist dit jaar al deze innovaties. De ju
ry was ook verheugd dat het aantal in
zendingen het voorgaande jaar overtrof. 
De jury daagt de toeleveranciers uit vol
gend jaar naast productinnovaties op
nieuw proces- en bedrijfskundige innova
ties onder haar aandacht te brengen. De 
jury is ervan overtuigd dat de maritieme 
maakindustrie innovatief is en ziet dit 
graag terug in een groot aantal kwalita
tief hoogwaardige inzendingen. Het is im
mers het innovatief vermogen in brede 
zin waarmee de Maritieme toeleverings- 
industrie zich onderscheidt van de con
currentie en zodoende een wezenlijke bij
drage levert aan het toekomstig 
bestaansrecht van die industrie.

Grote orders voor Radio Holland Netherlands



Lankhorst “Koninklijk”
Lankhorst Euronete group bv mag zich 

sinds vrijdag 20 juni 2003 Koninklijk noe
men. Hare Majesteit de Koningin kende 
het predikaat Koninklijk toe ter gelegen
heid van het 200-jarig bestaan van het 
Sneker bedrijf. De onderscheiding werd 
vrijdagmiddag 20 juni jl. om 17.15 uur 
uitgereikt door Burgemeester Siebold 
Hartkamp tijdens de feestelijkheden 
rondom het jubileum

In juni is het precies 200 jaar geleden dat 
het huwelijk tussen Nicolaas Jurjen Lank
horst met de Sneeker weduwe Hendrikje 
Stam werd voltrokken en daarmee de 
naam Lankhorst werd toegevoegd aan 
de bestaande kleine touwslagerij.
Van een klein lokaal fabriekje van touw en 
netten is het anno 2003 uitgegroeid tot 
een internationaal gerenommeerd be
drijf, met vestigingen in een tiental lan
den, waarvan het hoofdkantoor ge
vestigd is op slechts een steenworp

Tanker ‘Tempera’ 
wins ‘ship of the 
year’ award
The Society of Naval Architects of 
Japan has recently announced that it 
has awarded its 'Ship of the Year 
2002' accolade to the aframax 
tanker Tempera, built by Sumitomo 
Heavy Industries (SHI), owned by 
Fortum Oil & Gas of Finland and 
classed by Lloyd's Register.
Tempera is the largest tanker in the 
world to be built to Lloyd's Register's 
1A Super Ice Class notation. It is also 
the world's first double-acting tanker 
(DAT), which means that it can pro
ceed through light ice conditions 
ahead and through heavy ice condi
tions astern, due to its azipod propul
sion configuration, specially de
signed aft end and ability to turn 
through 1800. Lloyd's Register also 
classes Tempera's sister-ship,
Mastera.

“Sumitomo, Fortum and the design
ers, Kvaerner Masa-Yards, are to be 
congratulated on this award,” says 
Niels Overgaard, Lloyd's Register's 
Business Manager - Tankers.
“Lloyd's Register is proud to have 
been associated with these highly in
novative vessels.”

afstand van de plek waar het allemaal is 
begonnen. Met ruim 1000 werknemers 
wordt een omzet gerealiseerd van €  
125 miljoen.
Lankhorst leverde oorspronkelijk aan 
boeren, vissers en beurtschippers uit 
Sneek en omgeving en in de negentien-

Op 1 juni was het drie jaar gelden dat de 
Clipper Stad Amsterdam gedoopt werd. 
Het schip werd gedoopt door mevrouw 
R. Kok-Roukema, echtgenote van de 
toenmalige minister-president. Om de 
verjaardag van het schip te vieren werd 
er op die dag een fonds in het leven ge
roepen. Dit fonds, het ING Clipper Jonge
renfonds, stelt zich to t doel om het mee
doen aan internationale jongerenraces 
aan boord van de Clipper Stad Amster
dam ook bereikbaar te maken voor min
der draagkrachtige jongeren.

Namens de Raad van Bestuur van ING 
Groep overhandigde Hans van der 
Noordaa, directeur Corporate Communi
cations & Strategy, 's avonds tijdens een 
captains dinner een cheque ter waarde 
van 112.000 euro aan oud-gedeputeer- 
de Bob Verburg, beoogd voorzitter van 
het ING Clipper Jongerenfonds. Het 
fonds biedt ruimte om de komende tien 
jaar telkens twee jongeren te sponsoren 
tijdens de internationale Cutty Sark Tall 
Ships' Races, waar de Stad Amsterdam

de eeuw werd de letterlijke overstap van 
de stadswallen naar de Prinsengracht 
aan de overkant gemaakt 
In de eerste decennia van de twintigste 
eeuw speelde het bedrijf in op de mecha
nisatie van de landbouw. Lankhorst ging 
bindtouw produceren voor de touwver-

de afgelopen jaren met groot succes 
aan heeft meegedaan.
De Clipper Stad Amsterdam is eigendom 
van Randstad en gemeente Amsterdam. 
Tijdens SAIL Amsterdam 1995 ontstond 
bij vijf wethouders het idee om een groot 
zeilschip te bouwen als symbool voor de 
handelsgeest van de stad. Frits Gold- 
schmeding, oprichter en oud president-

slindende zelfbindermaaimachines die 
wereldwijd voor de graanoogst werden 
ingezet. Na de tweede wereldoorlog 
zorgde Lankhorst voor sisal balenpers- 
touw voor de balenpers voor het bunde
len van hooi en stro op de akker. Dat si- 
saltouw werd in Sneek gefabriceerd en 
vanaf 1966 ook in Tanzania, waar Lank
horst deelnam in een spinnerij op een si
salplantage.
Mede door de productie van touw en 
scheepstrossen kende Lankhorst een 
voorspoedige groei. Deze groei werd 
versterkt door de overname van een aan
tal collega-bedrijven. Dit jaar wordt de 
bouw van een moderne touwfabriek in 
Griekenland voltooid. Hier worden nu de 
belangrijkste merknamen Tipto Eight en 
Euroflex geproduceerd.
De 21ste eeuw zal voor Lankhorst Euro
nete group in het teken staan van nieuwe 
uitdagingen en ontwikkelingen, samen
werkingen en expansies. Een groot, flexi
bel en gezond bedrijf dat klaar is voor de 
volgende eeuw van zijn geschiedenis.

directeur van Randstad en zelf hartstoch
telijk zeiler, had in die tijd hetzelfde idee. 
Hij wilde een schip bouwen om zijn liefde 
voor mooie schepen te verenigen met 
de Randstad-gedachte: het stimuleren 
van werkgelegenheid. Tijdens SAIL Am
sterdam 2000 werd het schip gepresen
teerd aan het grote publiek.

Fonds voor jarige Clipper Stad Amsterdam
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IM O  invited to  set risk  
criteria Mercy Ship naar Nederland
At MSC 77 IACS proposed that IMO, as 
the international organisation for regulat
ing ship safety and pollution prevention, 
set the overall acceptance criteria for the 
development of ship hull construction 
standards for classification. In this, IACS 
is in agreement with the position taken 
by Bahamas/Greece and supported by 
other IMO Members.

IACS submitted a detailed information 
paper (MSC 77/INF.6) advising how this 
could be achieved. In the IACS proposal, 
IMO is being invited to adopt the goal 
based approach used by other industries 
for setting the maximum overall tolerable 
risk criteria for passengers, crew, and 
the public ashore. These risk criteria 
would form the basis for establishing 
both global and local strength require-

ments. At present IACS already has uni
fied requirements for global hull longitudi
nal strength for new construction and 
ships in service based on this approach, 
as well as many areas of harmonised lo
cal standards.

Following a discussion where the IMO 
Members expressed support for the 
classification concept, but had differing 
views on the interpretation and implica
tions of the two submissions, MSC con
cluded that while Bahamas and Greece 
have been requested to provide guid
ance on what is meant by 'goal based’ 
standards that they suggest, IACS is re
quested to submit details of the pro
posed overall risk criterion approach. 
This will be done through a submission 
from IACS to MSC 78.

Boskalis Westminster wint 
ICT Boardroom Award
dr. P.A.M. Berdowski, vice-voorzitter 
Raad van Bestuur van Koninklijke Boska
lis Westminster nv, heeft de ICT Board
room Award 2003 in ontvangst geno
men in aanwezigheid van de 
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, mevrouw drs.
A.D.S.M. Nijs MBA. De ICT Boardroom 
Award is een prestigieuze prijs voor het 
meest innovatieve en succesvolle ICT ge
bruik binnen het grootbedrijf in Neder
land. De toekenning van deze Award is 
een initiatief van onder meer het Ministe
rie van Economische Zaken.
De jury, onder leiding van Armandus 
Lundqvist, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van de Technische Universiteit 
Eindhoven, kende de Boardroom Award

Vlaggenschip de Anastasis van hulpverle- 
nings- en ontwikkelingsorganisatie Mercy 
Ships komt in augustus naar Nederland. 
Mercy Ships die dit jaar haar 25-jarig jubi
leum viert, brengt door middel van haar 
zeewaardige hospitaalschepen de Ana
stasis, de Africa Mercy en de Caribbean 
Mercy en haar permanente landbases in 
Sierra Leone en Nicaragua hoop en ge
nezing in Afrika en Midden-Amerika.
De Anastasis en haar bemanning

verblijven van 26 augustus t/m  9 sep
tember in Rotterdam aan de Wilhelmina- 
kade. Tijdens deze periode wordt dit 
grootste privé hospitaalschip ter wereld 
opengesteld voor rondleidingen, vinden 
er voor diverse groepen bijeenkomsten 
plaats en nemen schip en bemanning 
deel aan de Wereldhavendagen. Meer 
informatie over de diverse activiteiten is 
te vinden op www.mercyships.nl.

toe aan Boskalis om de volgende reden: 
“De jury is onder de indruk van de moed 
van het management, om zich letterlijk in 
het diepe te storten en de hele infrastruc
tuur die bestond uit talrijke systemen en 
applicaties, op de schop te nemen en te 
stroomlijnen. Zeker in de baggerwereld 
met locaties die her en der over de 
wereld verspreid liggen, is centralisering 
en uniformisering van het ICT-beleid niet 
gemakkelijk. Dat Boskalis daar toch in 
geslaagd is, zegt veel over het succes.” 
De heer Berdowski, die binnen de Raad 
van Bestuur van Boskalis de directe ver
antwoordelijkheid heeft voor ICT, noemt 
de Award een “kroon op het werk van de 
afgelopen vijf jaar” .

Gerard van Oortmerssen 
nieuwe directeur TNO Telecom
Dr.ir. G. (Gerard) van Oortmerssen 
(1945) is per 1 mei 2003 benoemd tot 
nieuwe directeur van TNO Telecom. 
Gerard van Oortmerssen was hiervoor 
directeur van het Centrum voor Wiskun
de en Informatie (CWI) in Amsterdam. Hij 
volgt bij TNO Telecom drs. R. (Rob) G.J. 
Langezaal op. Van Oortmerssen stelde 
zichzelf en TNO Telecom voor op een bij
eenkomst voor klanten en relaties.
TNO Telecom is op 1 januari 2003 ont
staan door de overname van de re- 
search-activiteiten van KPN door TNO. 
Van Oortmerssen zal invulling geven aan 
de verdere ontwikkeling van de ICT- en 
telecommunicatie-activiteiten van TNO

ten behoeve van bedrijfsleven en over
heid. Verder zal hij leiding geven aan de 
verdere integratie van TNO Telecom in 
de TNO-organisatie.
Gerard van Oortmerssen studeerde Ma
ritieme Technologie aan de TU Delft en 
werkte na zijn promotie enige tijd als 
onderzoeker bij het Maritiem Research 
Instituut Nederland (MARIN) waar hij laat
stelijk werkte als Hoofd R&D. In 1991 
trad hij bij het CWI in dienst als Managing 
Director. In 1994 werd hij benoemd tot 
General Director van het CWI. Sinds 
1998 is hij voorzitter van ERCIM - the Eu
ropean Research Consortium for Infor
matics and Mathematics.

Thales Launches New Truly G lobal Positioning System
Thales has launched a new generation of 
decimetric Differential GPS (DGPS) posi
tioning systems, offering the oil, gas and 
hydrographic industries new levels of ac
curacy and quality of service, with no 
range restrictions from reference sta
tions. SkyFix XP, available from Thales 
GeoSolutions, is capable of accuracies 
of 10cm in the horizontal and 15cm in 
the vertical domains, surpassing accura

cies and quality standards previously ex
perienced in the Differential GPS market
place.

Certainly the most accurate system avail
able today, SkyFix XP draws on a com
pletely new technique, known as Satellite 
Differential GPS (SDGPS), using the exist
ing global network of Thales reference 
stations to track all satellites continuous

ly throughout their orbit, generating ref
erence-station-independent correction 
data. This fully dynamic, highly accurate 
and completely reliable correction infor
mation, available for any location regard
less of proximity to a reference station, 
makes the system truly global, with no 
range restrictions, representing a major 
breakthrough for the industry.
Fully compatible with existing systems,

SkyFix XP has a similar hardware plat
form and configuration to that of the 
standard SkyFix model making it easy to 
upgrade an existing system with the ad
dition of a dual frequency GPS receiver 
and the new MultiFix 4 software. In addi
tion, the MultiFix 4 software is compati
ble with most leading GPS receivers.

http://www.mercyships.nl
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O ver de band spelen
In Haarlem zakken de kademuren van ellende 
in elkaar, bruggen worden met noodverban
den nog enigszins in bedrijf gehouden. Elders 
is het van hetzelfde laken een pak met sluizen 
die niet meer of nauwelijks functioneren, wa
terwegen die dichtslibben, enz. Zelfs op de 
Waal is er achterstallig baggerwerk. Geld 
voor onderhoud is er niet. Wel voor nieuwe in
vesteringen. Haarlem geeft honderden miljoe
nen uit aan ambitieuze nieuwbouw in de 
binnenstad, het Rijk zelfs miljarden, zoals voor 
de Betuwelijn en de TGV naar Parijs. In Rotter
dam kan, tenminste bijna, een nieuwe Maas
vlakte worden gebouwd, maar renovatie van 
oude havens is onmogelijk. Daar kan alleen 
iets geheel nieuws komen zoals huizen en 
kantoren.

Je moet dus niet klagen over het gebrekkige 
onderhoud van bestaande infrastructuur. Als 
er bezuinigd wordt, krijgt onderhoud toch de 
eerste klappen, niet investeringen in nieuwe, 
het publiek aansprekende zaken. Als infra
structuur oud en versleten is, moet je daarom 
over de band spelen door geheel nieuwe te ei
sen. Als de Zuid-Willemsvaart en het Wilhel- 
minakanaal verouderd zijn, moet er maar een 
geheel nieuw kanaal komen van Roermond 
naar Moerdijk. Is het Spaarne met zijn vele

bochten en krakkemikkige bruggen langza
merhand ongeschikt voor de binnenvaart, 
vraag om een nieuwe verbinding tussen de 
Ringvaart en het Noordzeekanaal. De kans is 
groot dat een projectbureau vervolgens bere
kent dat de investeringen daarvoor te hoog 
zijn en dus aanbeveelt de oude vaarweg voor 
minder geld grondig te renoveren. De politiek 
kan dan opgelucht over zo'n grote ‘bezuini
ging' het geld daarvoor voteren.

Bij de presentatie van het rapport ‘Logistieke 
uitdagingen voor de Nederlandse economie', 
uitgebracht door de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat, gaf voorzitter Nico Wijnolst reeds 
een aanzet in deze richting met zijn opmer
king dat er in 30 jaar niet meer echt geïn

vesteerd is in binnenvaarwegen 
en spoor. We zouden de miljar
den die de EU nu vooral in Zuid- 
Europa investeert in infrastruc
tuur, ten dele naar Nederland 
moeten zien om te buigen. Zo wil 
een EU-werkgroep onder leiding 
van Karel van Miert 208 miljard 
Euro's steken in het Transeurop- 
ese Netwerk, vooral voor tunnels 
in de Alpen en betere verbindin
gen naar Zuid-Europa.
Wijnolst vindt ook dat onze 
kracht ligt in de logistiek, niet in 
de kenniseconomie. Daar hoort 
R&D bij, maar dat wordt bij ons 
vaak stiefmoederlijk behandeld. 
Volgens The Economist besteed
de Defensie in 2001 slechts 65 
mln dollar aan R&D, ongeveer
0,7% van hetgeen de EU-landen 
eraan uitgaven. Bij de aanschaf 
van defensiematerieel is ons aan
deel in de EU daarentegen 5%. 
Misschien moet onze defensie- 
staf ter voorkoming van verdere 
aantasting van het R&D-budget 

met ambitieuze plannen komen, bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van een snel, goed bewapend 
en amfibisch vaartuig dat eventuele terro
risten tot op het land kan achtervolgen. Het 
kan onze scheepsbouw wellicht exportorders 
bezorgen.

Wanneer gaat K orea failliet?
Reeds maandenlang verwacht ik het bericht 
te lezen dat de Zuidkoreaanse scheepsbouw 
failliet is gegaan. De werven zouden daar im

mers op elke order 20% tot 40% verlies ma
ken. De drie grootste werven (Hyundai, Sam
sung en Daewoo) hadden in 2002 een omzet 
van 11,4 miljard Euro, wat dus 16,3 miljard 
had moeten zijn om glad te lopen bij een ge
middeld verlies van 30%. Geen enkele werf 
kan dat lang volhouden. Toch vermelden de 
kranten alleen maar redelijke winsten bij de 
Koreaanse scheepsbouw. Het verlies van bij
na vijf miljard moet de overheid dus gedekt 
hebben met subsidies. De Europese Commis
sie richt dan ook haar pijlen op de exportfinan
ciering door de staatsbank Korean Export-Im
port Bank. Als we aannemen dat de bank 70% 
van de jaarlijkse omzet of ongeveer 8 miljard 
Euro's financiert met een renteverschil van 
3%, betekent dat een subsidie van slechts 
240 mln Euro. Waar haalt Seoul de overige 
miljarden aan veronderstelde ‘heimelijke' 
steun vandaan? Bovendien moet je nog reke
ning houden met overeenkomstige subsidies 
in Europa. Zo kreeg het Finse Masa-Yards on
langs een staatsgarantie voor exportfinancie
ring van 2,5 miljard Euro's. Brussel tilt ook 
zwaar aan de Koreaanse herstructurerings
steun, zoals enkele jaren terug verleend aan 
onder andere Daewoo, maar heeft nimmer 
verklaart waarom de EU wel dergelijke steun 
mocht geven aan EU-werven. Zo ging de 
Commissie in 1997 akkoord met 811 mln Eu
ro steun voor de herstructurering van de 
Spaanse scheepsbouw. Inmiddels wordt 
onderzocht of de aanvullende 1,5 miljard Eu
ro, verstrekt door de Spaanse regering tus
sen 2000 en 2002, terecht was. Spanje 
claimt dat het bedrag alleen bestemd was 
voor de marinewerven. Sinds de oprichting 
van Izar in 2001 behoren marinewerven en 
commerciële werven tot één groep wat kruis
bestuiving mogelijk maakt. Het lijkt tijd te wor
den dat de marinebouw ook onder toezicht 
komt van de Commissie zodat alle EU-werven 
kunnen meedoen bij offertes voor oorlogs
schepen.

Je vraagt je dan ook af of de Commissie over 
de band speelt. Door jarenlang vol te houden 
dat alle schuld bij Korea ligt, verdoezel je wat 
er allemaal mis is bij de Europese scheeps
bouw en dat er geen doeltreffend Europees 
scheepsbouwbeleid is. Ondertussen kan zich 
een koude sanering voltrekken. Een groot 
aantal, vooral kleine werven zijn reeds het 
slachtoffer geworden. Dank zij de inzet van de 
Duitse regering die een steun van 6% voor



containerschepen binnenhaalde, kunnen vele 
Duitse werven nog even voort. Van een Euro
pees beleid zou je evenwel verwachten dat 
veerboten eerder in aanmerking zouden ko
men voor steun. Tot voor kort vond men im
mers dat gecompliceerde veerboten tot de 
specialiteit van de Europese werven behoor
den, zulks in tegenstelling tot eenvoudige con
tainerschepen die de Koreanen en Chinezen 
nu eenmaal goedkoper kunnen bouwen. Ook 
Giovanni Montanari van de Italiaanse reders- 
vereniging vindt dat scheepsbouwsteun juist 
moet gaan naar de high-tech-werven. Deson
danks gaan de laatste tijd de meeste op
drachten voor veerboten naar Korea. Van ta
melijk simpele vrachtveerboten gaat het naar 
RoPax-ferries, zoals onlangs door Norfolkline 
bij Samsung besteld, waarna uiteraard de 
cruiseferries volgen. P&O en Stena verkregen 
reeds RoPax-ferries uit het Verre Oosten. l'At
lantique en Fincantieri gaan nog respectieve
lijk een en twee passagiersveerboten bouwen 
voor nationale opdrachtgevers. In Frankrijk 
gebeurde dat dank zij grote druk van de kant 
van Franse vakbonden en politici.
Een andere, technologisch hoogwaardige be
drijvigheid is de bouw van FPSO's, de drijven
de productie-eenheden voor de offshore. 
Daar kijkt Brussel niet eens naar, want de 
ouderwetse EU-scheepswerven kunnen die 
niet bouwen in tegenstelling tot de Koreaan
se. Gespecialiseerde offshore-bedrijven leve
ren soms nog de topsides voor buiten Europa 
gebouwde rompen van FPSO's.

IM O , een politieke speelbal
Griekenland en de Bahamas verrasten de ma
ritieme wereld met hun voorstel IMO een gro
tere rol te laten spelen bij de ontwerpcriteria 
voor nieuwbouw. De klassebureaus reageer

den onmiddellijk als door een wesp gestoken: 
IMO heeft niet de kennis in huis voor deze 
taak; de rol van de klasse zou gedegradeerd 
worden tot toezichthouder.
Het lijkt evenwel een goed voorbeeld van over 
de band spelen. Griekenland was het oneens 
met de pogingen van de EU de rol van de IMO 
verder uit te hollen door eigen regelgeving 
voor tankers op te stellen. Als EU-voorzitter 
gedurende de eerste helft van 2002 kon Grie
kenland moeilijk hier openlijk stelling tegen ne
men. Ook de Bahamas hebben nog een ap
peltje te schillen met Spanje en Frankrijk in 
verband met de ‘Prestige'. Dus stellen ze voor 
IMO juist meer bevoegdheden te geven.
Na de verhitte gemoederen van het eerste 
uur bleek het allemaal toch mee te vallen. Het 
Maritime Safety Committee (MSC) van IMO 
ziet wel wat in door de organisatie te ontwik

kelen ‘goal-based’ standaards, zoals de 
graad van aanvaardbare roestvorming, 

kwaliteit van materieel en te verwach
ten levensduur van een schip. De 

klassebureaus blijven dan verant
woordelijk voor de ‘risk-based’ be
nadering van het ontwerp. IACS, 

de vereniging van de grootste klas
sebureaus, verklaarde daarmee te 
kunnen leven en bereid te zijn met 

IMO samen te werken op basis 
van de aanbevelin
gen van het MSC en 
tegelijkertijd te stre
ven naar eigen, uni
forme klasseregels 
voor scheepsver- 
banddelen.

Griekse reders die de reputatie hadden alleen 
de goedkoopste en dus wat sterkte betreft, 
marginale schepen te bestellen, zijn het laat
ste jaar in het geweer gekomen tegen de toe
nemende marginalisering van het sterktever- 
band. Deels kan deze houding zijn toe te 
schrijven aan de wens eigen falen, zoals bij 
behoorlijk onderhoud, te verbergen. Wat is 
makkelijker dan de klasse de schuld in de 
schoenen te schuiven, vooral nu regeringen 
die al in het verdomhoekje hebben gedrukt. 
Toch bouwde de Griekse reder Papachristi- 
des reeds tankers die naar eigen zeggen vei
lig zo'n dertig jaar meekunnen. In tegenstel
ling tot opportunistische reders als Broström 
met een jonge vloot zien de Grieken dus niets 
in permanente leeftijdsreducties voor tankers. 
Scheepsfinancier Paul Slater, voorzitter van 
First International, wil IMO vervangen door een 
nieuwe organisatie waarvan de US Coast
guard, het nieuw opgezette EMSA van de EU 
en overeenkomstige regionale organisaties in 
andere werelddelen de leden worden. Het 
nieuwe IMO zou moeten toezien op het functi
oneren van de havenstaatcontroles, de classi
ficatie, enz. en reders, charterers, enz. moe
ten kunnen vervolgen als zij de regels 
overtreden. Dus een echte waakhond met 
slechts beperkte, indirecte politieke controle. 
Over zo'n idee kan je jaren praten zonder iets 
te bereiken. Praktischer lijken de voorstellen 
van William O'Neil, de aftredende secretaris
generaal van IMO, de organisatie meer be
voegdheden te geven vlaggestaten te contro
leren en van Robert Somerville van 
klassebureau ABS de rol, de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van klassebureaus 
nader te preciseren.
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Teso bestelt veerboot bij Dam en
Texels Eigen Stoomboot Onderneming, 
de TESO, heeft bij Damen Shipyards een 
nieuwe veerboot voor de dienst tussen 
Texel en Den Helder besteld.
Het schip, bouwnummer 557051, krijgt 
de volgende afmetingen:

Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte o.a.
Breedte mal 
Holte
Ontwerp diepgang 
Max. diepgang 
Max. draagvermogen

130,40 m. 
127,24 m. 

22,70 m. 
22,15 m. 

7,18 m. 
4,05 m. 
4,40 m. 
1840 t.

Het schip krijgt twee autodekken, elk 
met 704 m opstellengte, en geschikt 
voor asbelastingen van 20 t  op het on
derste dek en van 1,75 t  op het boven
ste dek. Daarboven liggen het salondek 
en het panoramadek. De passagiersca
paciteit is 1750 personen.

Impressie van de nieuwe veerboot voor Texel.

Het schip wordt voortgestuwd door vier 
roerpropellers, die worden aangedreven 
door elektromotoren van 1650 kW, 690 
V. Zij leveren een snelheid van 15 kn. 
Voor de stroomvoorziening komen er 
vier generatorsets van 2780 kVA en een 
hulpset van 375 kVA.
De hoofdgeneratorsets voeden twee 
6000 V schakelborden, van waar de

voortstuwingsmotoren worden gevoed 
via een dedicated trafo. Verder zijn er 
twee 400 V schakelborden, die via een 
trafo zijn aangesloten op de 6000 V bor
den; de havenset en de walaansluiting 
werken ook via de 400 V borden.
De oplevering is gepland voor juni 2005.

Bulgaarse opdracht riviercruiseschip voor Merwede
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Zijaanzicht van het cruiseschip voor Dunav Tours.

Merwede Shipyard heeft van de Bulgaar
se touroperator Dunav Tours in Rousse 
opdracht gekregen voor een riviercruise
schip. Het schip is bestemd voor de 
vaart tussen Amsterdam en de Zwarte 
Zee.
De afmetingen worden: L x B x H =
110,00 x 11,40 x 2,75 m.
Het schip krijgt accommodatie voor 161 
passagiers en 45 bemanningsleden.

Weer River Liner voor 
Bodewes Binnenvaart
Bodewes Binnenvaart heeft van de firma 
Verheij &  Zn. in Werkendam opdracht ge
kregen voor een binnenvaartschip van 
het type River Liner 1145. Het schip 
heeft bouwnummer 897 en moet in het 
vierde kwartaal van dit jaar gereed ko
men.

Op de ontwerpdiepgang van 1,55 m ge
ven twee motoren van ieder 783 kW het 
schip een snelheid van ongeveer 23 
km/h. Dit zijn Caterpillar 3508B moto
ren, die Veth roerpropellers met contra- 
roterende schroeven aandrijven.
Het schip, bouwnummer 701, moet be
gin 2004 worden geleverd.

Vervolgopdracht voor 
Dam en Shipyards
Damen Shipyards heeft van Soflusa in 
Portugal opdracht gekregen voor nog 
twee snelle passagiersveerboten van het 
type Damen Fast Ferry 4912. Deze or
der volgt op een voor zeven schepen van 
dit type. Het eerste schip van de serie, 
de Damiao de Goes, is kort beschreven 
in SWZ april 2003, blz. 12. Ook de nieu
we schepen zullen door Damen Ship
yards Singapore worden gebouwd.

Weer Combi Freighter 
3850 voor Damen Bergum
Damen Shipyards Bergum heeft van een 
Nederlandse opdrachtgever een order 
ontvangen voor een vrachtschip van het 
type Combi Freighter 3850, waarvan de 
werf er al ettelijke heeft afgeleverd. De 
nieuwe opdracht heeft bouwnummer 
9346 en moet nog dit jaar worden opge
leverd.

Van Duijvendijk boekt 
beunschip
Voor de heer Heuvelman gaat Scheeps
werf Van Duijvendijk een beunschip bou
wen met een laadvermogen van circa 
1200 t. De afmetingen zijn: L x B =
81,30 x 9,50 m.
De oplevering van het schip, bouwnum
mer 192, is gepland voor het eerste 
kwartaal 2004.

Opdrachten

Grote opdrachten voor 
Volharding Shipyards
Volharding Shipyards heeft recent enkele 
belangrijke opdrachten binnengehaald. 
Het gaat daarbij in totaal om acht sche
pen.
De grootste opdracht is die van Beluga 
Shipping die nu vier 900 TEU container
schepen bestelde. Het betreft een met 
bijna 20 m verlengde versie van het Vol
harding 750 ontwerp, waarvan de werf 
er inmiddels zeven in opdracht heeft, 
waaronder twee voor Beluga. De gege
vens van deze schepen staan in SWZ ja
nuari 2002, blz. 26.
De 900 TEU schepen voor Beluga krij
gen de bouwnummers 565 t/m  568 en 
de namen Beluga Magician, Beluga 
Mastery, Beluga Majesty en Beluga Moti
vation. De oplevering is voor 2005 ge
pland.
De serie 750 TEU schepen is aangevuld 
met een zevende schip, de Energizer, 
bouwnummer 553, voor JR Shipping in 
Harlingen. Hiervan wordt de oplevering 
eind 2004 verwacht.
Verder kreeg Volharding Shipyards uit 
het buitenland een opdracht voor twee 
tankschepen, bouwnummers 558 en 
559, voor oplevering medio 2004. In es
sentie worden het zusterschepen van de 
in 2001 door Frisian Shipyard Welgele
gen (thans onderdeel van de Volharding 
Groep) gebouwde Lucy P.G. en Asprella 
(zie SWZ maart 2002, blz 23 e.v.). 
Tenslotte werd een multipurpose vracht
schip van 5700 tdw geboekt voor Itali
aanse rekening. Het bouwnummer is 
564 en de oplevering is gepland voor de 
eerste helft van 2004.

Vervolgopdracht voor 
Ferus Sm it
Ferus Smit heeft van de Zweedse reder 
Erik Thun opdracht gekregen voor nog 
twee schepen van het type Trollmax. Het 
worden dus zusterschepen van de Eken 
en Leckö, die beide reeds zijn opgele
verd, en de nog in aanbouw zijnde Lurö. 
Voor enkele gegevens, zie SWZ novem
ber 2001, blz. 7.
De schepen krijgen de bouwnummers 
356 en 357, zullen in Foxhol resp. in 
Leer worden gebouwd en moeten medio 
volgend jaar resp. drie maanden later 
klaar komen.



Den Breejen bouwt auto- 
veerpont

De Stichting de Maasveren in Lith heeft 
bij Scheepswerf Jac. den Breejen een 
autoveerpont besteld, die de naam Alem 
zal krijgen en bij het gelijknamige plaatsje 
(circa 10 km ten noorden van Den 
Bosch) de verbinding over de Maas zal 
verzorgen.
De afmetingen van de dubbeleinder zijn: 
lengte over de kleppen 36,00 m, de 
breedte o.a. 12,95 m en de holte 1,80 m. 
De diepgang is 0,80 m leeg en 1,15 m ge
laden; het draagvermogen is 60 t.
Het rijdek heeft een breedte van 7,50 m 
en is geschikt voor een maximaal voertuig
gewicht van 20 t, een maximale asdruk 
van 10 t  en een maximale wieldruk van 5 t. 
Naast het rijdek is aan weerszijden een 
rijwieldek met een breedte van 1,50 m. 
Voor de voortstuwing zorgt een Schottel 
unit, die op halve lengte in de zijde is ge
plaatst, tegenover het stuurhuis dat aan 
de andere zijde is opgesteld. De Schottel 
wordt aangedreven door een dieselmo
tor van 96 kW bij 1800 tpm.
Het schip, met bouwnummer 3443, 
moet in december worden opgeleverd.

Opleveringen

M aria Cattiva
Royal Huisman Shipyard heeft in april het 
zeiljacht Maria Cattiva, bouwnummer 
377, opgeleverd aan een buitenlandse 
eigenaar.
Het betreft een klassiek sloep getuigd 
zeiljacht, met de volgende afmetingen: 
Lengte o.a. 39,92 m.
Lengte over dek 39,13 m.
Lengte w.l. 28,00 m.
Breedte max 7,95 m.
Diepgang 3,82 m.
Waterverplaatsing 1 8 0 1.
Het schip is gebouwd van Corus 'Alustar' 
aluminium.
In het schip is een MTU/DDC motor, type 
8V 2000 M70, van 475 kW bij 2100 tpm 
geplaatst. Via een ZF tandwielkast, re
ductie 2,517:1, drijft deze een Lips ver
stelbare schroef aan met vier high skew 
bladen, diameter 1050 mm.
Verder is het schip voorzien van een Hun
dested intrekbare boegschroef van 53 
kW en een vaste helschroef, 41 kW, van 
hetzelfde fabrikaat.
Electriciteit wordt geleverd door twee 
Northern Lights hulpsets van ieder 55 
kW.
Het schip is uitgerust met een zoetwater- 
maker van 12 m3/2 4  uur.

Bunkerschip voor 
D e Hoop Schiedam

VANS bunkerservice in Antwerpen heeft 
De Hoop Schiedam opdracht gegeven 
voor een bunkerschip met een laadver
mogen van circa 300 t, dat de naam Bill 
zal dragen.
De afmetingen worden: L o.a. x B mal x 
H = 34,63 x 7,00 x 2,80 m; de geladen 
diepgang 2,30 m.
Het schip krijgt vier tanks voor circa 260 
t  gasolie, alsmede - in de machinekamer
- acht tanks voor circa 30 t  smeerolie.
De stuurhut wordt flexibel opgesteld, 
met daarachter een vast opgestelde win
kelruimte.
Het schip, bouwnummer 205, moet om
streeks het einde van het eerste kwar
taal 2004 worden opgeleverd.

Snellius
Bij Damen Shipyards Galatz vond op 30 
april de tewaterlating plaats van het op- 
nemingsvaartuig Snellius. Het schip is 
het eerste van twee, die de Koninklijke 
Marine bij Damen Shipyards bestelde. 
Het zal bij De Schelde worden afge
bouwd.
Voor de voornaamste gegevens, zie 
SWZ mei 2002, blz. 25.

Grave boekt bunkerschip
Van Zwaans van den Heuvel Tankvaart
B.V. heeft scheepswerf Grave opdracht 
gegeven voor de afbouw van een in Roe
menië gebouwd casco. Het betreft een 
bunkerschip van 110 x 11,40 m, met een 
holte van 3,50 m, een diepgang van 2,85 
m en een laadvermogen van 2950 t.
Het schip, bouwnummer 146, krijgt 10 
tanks met een totale inhoud van circa 
3500 m3. Daar het schip vooral stookolie 
zal vervoeren worden de tanks van ver- 
warmingsspiralen voorzien. De bunker- 
giek krijgt een lengte van 26 m. Een die
selmotor van 735 kW zorgt voor de 
voorstuwing. Het schip wordt gestuurd 
met twee roeren achter de straalbuis en 
met een Verhaar driekanalenboog- 
schroef. De oplevering wordt in het eer
ste kwartaal van 2004 verwacht.

Sw iss Corona
Bij De Hoop Heusden is op 9 mei het ri- 
vierpassagiersschip Swiss Corona, 
bouwnummer 384, te water gegaan. Het 
schip is bestemd voor Scilla Tours in Ba
zel en zal elders worden afgebouwd.
Het meet 110 x 11,40 m en zal 152 pas
sagiers kunnen vervoeren in 68 hutten 
en 8  suites.
Naar verwachting zal de Swiss Corona 
volgend voorjaar in de vaart komen.

Verbouwingsopdracht 
voor M etz en Hoogedoorn
Unlimited Yacht Charter in Maarssen 
heeft opdracht gegeven om het voorma
lige opleidingsschip van het KOF, de Prin
ses Margriet, te verbouwen to t cruise 
schip.
Bij Metz op Urk zal het staal- en alumini
umwerk worden uitgevoerd, een om
vangrijke klus daar het schip een geheel 
nieuwe bovenbouw krijgt. Wanneer dit 
werk gereed is, begin volgend jaar, gaat 
het schip naar Scheepswerf Hoog
edoorn in Werkendam, waar het zal wor
den ingetimmerd en de elektrische instal
latie wordt aangebracht.
Na de verbouwing zal het schip als She- 
rakan in de vaart komen.

Tewaterlatingen

V opak.Frisia
Op 21 juni is bij Waterhuizen Shipyard 
het motortankschip Vopak.Frisia, bouw
nummer 3, van de helling gegleden. Het 
schip wordt gebouwd voor de heer Syte- 
ma en zal gaan varen voor Vopak. Het is 
het eerste van een serie van vijf voor ver
schillende eigenaren. Voor enkele gege
vens, zie SWZ december 2002, blz. 7.

De M aria Cattiva (foto: Royal Huisman Shipyard).

De Maria Cattiva is voorzien van een gro
te hoeveelheid computer- en automatise
ringsapparatuur, zowel voor bediening

en bewaking van de systemen aan boord 
als voor amusementsdoeleinden.

Geminus
Dutch Shipbuilding Service te Groot Am- 
mers heeft op 22 mei het vrachtschip 
Geminus, bouwnummer 906, overgedra
gen aan de heer Wildenbeest te Lem
mer.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte mal 
Holte 
Diepgang 
Draagvermogen

87,00 m.
83,20 m. 
11,45 m.

5,30 m. 
3,78 m. 

circa 2250 t. 
Het schip heeft een enkel ruim, met daar
in een verplaatsbaar graanschot. De 
ruiminhoud is 3200 m3.
Voor de voortstuwing zorgt een ABC die
selmotor, type 6MD2C800-A, die is afge
steld op 750 kW bij 800 tpm en die een 
verstelbare schroef aandrijft.
De Geminus, waarvan het casco in Rus
land werd gebouwd, is door Bureau 
Veritas geklasseerd.
In 2001 werd door Dutch Shipbuilding 
Service al een zusterschip opgeleverd, 
de Anke.



Damen Shipyards Gorinchem heeft in ju
ni vier schepen opgeleverd aan de Latta- 
kia General Port Company in Syrië.
Het betreft in de eerste plaats de Stan 
Tug 1906 Al-Hussen, bouwnummer 
6123
Twee Caterpillar 3412C TA motoren van 
ieder 403 kW bij 1800 tpm, geven de 
boot een snelheid van 10,7 kn en een 
paaltrek van 14,1 t.
De uitrusting omvat een sleephaak van 
150 kN SWL, een kaapstander van 3 t 
en twee brandblusmonitors van 200 
resp. 400 m3/h , met een dieselgedre- 
ven bluspomp.
Vervolgens twee Stan Launches 1204,

de Al-Marqueb en de Ja'aber, bouwnum- 
mers 502910/11, bestemd voor perso
nenvervoer.
Een Caterpillar 3306B TA/A motor van 
160 kW bij 2000 tpm levert een snelheid 
van 8,4 kn.
Tenslotte werd een Pushy Cat 1204 op
geleverd, de Al-Khawabi, bouwnummer 
502912. De boot is bestemd voor duik- 
werkzaamheden in de haven en het kust
gebied. Daarvoor zijn een lagedruk com
pressor van 60 m3/h  en een hogedruk 
compressor van 6 m3/h  geïnstalleerd.
De hoofdmotor is gelijk aan die van de 
Stan Launches hierboven.

Em pire en Catharina
Breko Scheepsnieuwbouw heeft op 6 ju
ni het koppelverband Empire, bouwnum
mer 150, alsmede het motorschip van 
het koppelverband Catharina, bouwnum
mer 151, opgeleverd (de bak volgt 
binnenkort). De identieke koppelverban
den zijn bestemd voor resp. V.o.F. Werk
man & Zn. te Werkendam en V.o.F. Gra
tie te Papendrecht.
De lengte van elk koppelverband is 
183,40 m, 96,40 m voor het schip en 
87 m voor de bak; de breedte is 14,20 
m. De containercapaciteit is 538 TEU in 
vijf lagen.
Er zijn vijf MTU dieselmotoren in elk kop
pelverband geplaatst:
* Twee 12V4000 M60 motoren van ie

der 1177 kW voor de hoofdvoortstu
wing.

* Een 8V2000 motor van 397 kW voor 
aandrijving van de Verhaar boeg
schroef van het motorschip.

* Eenzelfde motor achter in de bak voor 
aandrijving van een HRP roerpropeller. 
Deze is in een beun geplaatst en is hy
draulisch zakbaar.

* Een 12V 2000 motor van 600 kW voor 
aandrijving van de Verhaar boeg
schroef van de bak.

Door deze configuratie van schroeven 
kunnen schip en bak bij het laden en los
sen zich onafhankelijk van elkaar ver
plaatsen.
Bediening en bewaking van de motoren 
en van diverse andere systemen gebeu
ren met een MTU tweedraads systeem.

Zijaanzicht van de Presto.

Damen Shipyards Bergum heeft op 6 ju
ni het tankschip Presto, bouwnummer 
9332, overgedragen aan Dagevos Ship
ping in Wemeldinge. Het schip, type N- 
gesloten is van het type Damen Tanker 
2500 en is bestemd voor estuaire vaart. 
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 82,10 m.
Lengte l.l. 79,21 m.
Breedte o.a. 11,40 m.
Breedte mal 11,30 m.
Holte 5,40 m.
Diepgang max. 4,30 m.
Draagvermogen hierbij 2410 t.
Diepgang in ballast 3,00 m.
Kruiplijn hierbij 8,90 m.
Het tankgedeelte, omgeven door een
dubbele bodem en een dubbele huid, telt 
negen (1 x 1 + 4 x 2) tanks van 380 m3, 
met een totale inhoud van 3340 m3 en 
een sloptank van 15 m3.
Door de tanks 2 en 4 leeg te laten kun
nen drie partijen lading gesegregeerd 
worden vervoerd.
Er zijn drie gecombineerde laad/loslei
dingen van 200 mm, alsmede twee 
cross-overs en een gasretourleiding van 
200 mm.

Commander
Scheepswerf Jac. den Breejen in Har- 
dinxveld-Giessendam heeft op 7 juni het 
motortankschip Commander, bouwnum
mer 3431, overgedragen aan Rensen- 
Galle Shipbuilding B.V. te Terneuzen. De 
Commander is een dubbelwandige type 
C chemicaliëntanker en is een zuster
schip van de Aswintha, kort beschreven 
in SWZ juli/augustus 2002, blz. 8.
In de Commander is echter een andere 
hoofdmotor ingebouwd, een zescilinder 
ABC van 1324 kW bij 1000 tpm.

Solm ar

De Solm ar ( foto: Amels Holland).

Amels Holland heeft op 12 juni het mo
torjacht Solmar, bouwnummer 435, op
geleverd aan een opdrachtgever op de 
Cayman Islands. Het schip is op de werf 
in Vlissingen gebouwd.
De afmetingen zijn: L x B = 61,50 x 
10,60 m.
Twee Caterpillar dieselmotoren, type 
3516B, van elk 1939 kW bij 1835 tpm 
geven het schip een kruissnelheid van 
15 kn.

De accommodatie omvat, behalve de 
verblijven voor de eigenaar, zes hutten 
voor in totaal 16 gasten en zeven hutten 
voor de 12 koppen tellende bemanning. 
Verder zijn er diverse salons en een zon
nedek met jacuzzi, BBQ en bar.
Het schip is uitgerust met stabilisers, die 
ook wanneer het schip voor anker ligt ef
fectief zijn.
De Solmar is door Lloyd's Register ge
klasseerd.

Voor het lossen zijn vijf Marflex deepwell- 
pompen van elk 150 m3/h  geïnstalleerd 
en vijf luchtgedreven strippingpompen. 
De MaK hoofdmotor, type 6M 20, van 
1020 kW bij 1000 tpm, drijft via een 
Reintjes tandwielkast, type WAF 840, re
ductie 3,908:1, een Promarine schroef 
aan, diameter 2000 mm, in een wing 
nozzle straalbuis. In ballast levert deze in
stallatie een snelheid van 11,5 kn. 
Elektriciteit wordt geleverd door vier 
hulpsets:
- een set van 420 kVA voor het pompbe- 
drijf, aangedreven door een Cummins 
N14G2 motor;

- twee sets van elk 82 kVA voor boordnet 
en noodpompbedrijf, met Cummins 
6BT 5.9G5 motoren;

- een haven- en noodset van 40 kVA, met 
Cummins 3B 3.9G2 motor.

De Veth driekanalen boegschroef wordt 
aangedreven door een 265 kW elektro
motor. De accommodatie is ingericht 
voor vijf personen.
De Presto is door Bureau Veritas geklas
seerd.

D am ina-K
Smits Machinefabriek en Scheepsrepa- 
ratie in Krimpen aan de Lek heeft op 13 
juni het binnenvaartschip Damina-K, 
bouwnummer 03004, opgeleverd aan 
de V.o.F. Keijzer-Goudriaan.
Het in China gebouwde casco had oor
spronkelijk een lengte van 86 m, maar 
werd bij Scheepswerf Poppen in Zwarts
luis to t 105 m verlengd. De overige af
metingen zijn: breedte 10,50 m, holte
3,20 m en diepgang 1,42 m.; het laad
vermogen is 2507 t.
Het schip is vooral bestemd voor het ver
voer van stortladingen (granen, steen
kool en erts), maar kan eventueel ook 
met containers varen, 144 TEU in vier la
gen. In verband hiermee is het stuurhuis 
van EBR over 7,70 m in hoogte verstel
baar. Het ruim wordt afgedekt door een 
Blommaert aluminium luikenkap.
De hoofdmotor is een 3512 Caterpillar 
van 1015 kW bij 1600 tpm.
Cummins leverde de motoren voor de 
twee 65 kVA generatorsets en voor de 
393 kW boegschroef.



U A L  Lobito
Bodewes Shipyards in Hoogezand heeft 
op 18 juni het vrachtschip UAL Lobito, 
bouwnummer 622, opgeleverd.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 89,98 m.
Lengte l.l. 84,98 m.
Breedte mal 15,20 m.
Holte 6,60 m.
Ontwerpdiepgang 5,32 m.
Draagvermogen hierbij circa 4300 t.
Gross tonnage circa 3150
Het schip heeft een enkel ruim met een 
graaninhoud van 6262 m3 (221.137 
cu.ft.).
De containercapaciteit is 218 TEU, waar
van 126 TEU in het ruim en 92 op de lui
ken.
Het schip is uitgerust met twee NMF dek- 
kranen van 36 t  SWL op 22 m.

De UAL Lobito (foto: Flying Focus).

Voor de voortstuwing zorgt een MaK die
selmotor, type 6M25, van 1800 kW bij 
750 tpm.
Op een diepgang van 5,10 m en bij 90% 
mcr levert deze een dienstsnelheid van 
12 kn.

Het schip is door Lloyd's Register geklas
seerd, met o.a. notaties Fins-Zweedse 
ijsklasse 1B, en 'strengthened for heavy 
cargoes' en 'strenghtened for loading 
and unloading aground'.

Zwerver II
Damen Shipyards Hardinxveld heeft op 
19 juni de Multicat 2611 Zwerver II, 
bouwnummer 1546, opgeleverd aan 
HvS Dredging Support in Harlingen.
De afmetingen zijn L o.a. x B mal x H =
26,00 x 11,50 x 3,50; de diepgang kan 
variëren tussen 1,75 en 2,20 m.
Drie Cummins dieselmotoren, type KTA- 
19M3, van ieder 564 kW bij 1800 tpm, 
drijven via Reintjes tandwielkasten, type 
WAF 364L, reductie 4,92:1, de vaste 
schroeven aan, diameter 1550 mm, in 
straalbuizen.
Met deze installatie wordt een snelheid 
van 10,5 kn behaald en een paaltrek van
29,5 t.
Twee hulpsets met Cummins 6 BT5.9G2

motoren leveren ieder 98 kVA, 220/380 
V, 50 Hz. Eén set is in een geluiddichte 
omkasting opgesteld.
Een Cummins N 14 M motor van 400 
kW drijft de hydraulische installatie aan. 
De hydraulisch aangedreven boeg- 
thruster van 239 kW is 360° draaibaar. 
De uitrusting omvat een 6 m brede boeg- 
rol, diameter 1200 mm, SWL 150 t, een 
80 t  ankerbehandelingslier met 100 mm 
draad van 50 mm, een 30 t  sleeplier met 
500 m draad van 36 mm, en twee Mam- 
paey sleephaken van 30 resp. 15 t. Ver
der zijn er twee Effer dekkranen van 6,2 
resp. 13,5 t  op 11,6 m, een 8 t  tugger- 
lier en een 5 t  kaapstander.
Om ook surveywerkzaamheden te kun

nen verrichten is het schip o.a. voorzien 
van een moonpool met een diameter van 
1000 mm, waardoor instrumenten als 
echoloden en sonars kunnen worden 
neergelaten.
Voor het afgeven van brandstof en drink
water aan andere schepen, zijn de tank- 
capaciteiten relatief groot (140 resp. 60 
m3) en zijn twee overslagpompen van elk 
75 m3/h  geïnstalleerd.
Tenslotte zijn aan boord voorzieningen 
getroffen om op spuds af te meren. 
Hiervoor zijn SB vóór en aan BB spudko- 
kers aangebracht, diameter 600 mm. 
De spuds (die niet zijn meegeleverd) wor
den t.z.t. met de dekkranen in de kokers 
geplaatst.

M are G ratia B-932

De M are Gratia B -932 (foto: Reimerswaal)

Scheepswerf Reimerswaal te Hansweert 
heeft op 27 juni de mosselkotter Mare 
Gratia B-932, bouwnummer 021, over
gedragen aan Deepdock Ltd. in Noord

Wales. Het schip werd gedoopt door de 
Eerste Minister van Wales.
Het schip is gebouwd naar een ontwerp 
van Herman Jansen in Monnickendam en

heeft de volgende afmetingen:
Lengte o.a. 43,51 m.
Lengte l.l. 39,52 m.
Breedte 10,00 m.
Holte 3,00 m.
Diepgang 1,20 m.
Gross tonnage 400
Het schip heeft een stalen romp, met
een aluminium dek en stuurhuis.
Het visruim heeft een capaciteit van 300 
t. Voor het lossen wordt gebruik ge
maakt van een revolutionair lossysteem 
met venturi's. Ook is een knikarmkraan 
beschikbaar met een capaciteit van 21 
tm.
Voor de voortstuwing zorgen twee Cum
mins dieselmotoren, type KTA 19 M, elk 
368 kW bij 1800 tpm. Via ZF tandwiel
kasten, type W 650, drijven zij de Van 
Voorden vijfbladige schroeven aan, dia-

Kweriman II en Pasisi
Damen Shipyards Gorinchem heeft op 
19 juni de loodsboot Kweriman II, bouw
nummer 505557, opgeleverd aan de 
Maritime Authority Surinam.
Het betreft een Stan Tender 1550, met 
als afmetingen: L o.a. x B o.a. x H = 
16,25 x 4,55 x 2,49 m; de diepgang 
achter is 1,40 m.
Het schip heeft een stalen romp en een 
aluminium dekhuis. In het dekhuis is 
plaats voor de tweekoppige bemanning 
en voor acht loodsen. Onderdeks bevin
den zich kombuis en messroom en een 
toilet.
Twee Caterpillar 3406B DI-TA dieselmo
toren van elk 410 kW bij 2100 tpm ge
ven het schip een proeftochtsnelheid van
17,5 kn.

Verder werd in juni nog de Stan Tug 
1405 Pasisi, bouwnummer 5226, aan 
dezelfde opdrachtgever overgedragen. 
Het schip is vooral voor opnemingswerk- 
zaamheden bedoeld.
De boot heeft een Caterpillar hoofdmo
tor, type 3306B TA/B, van 175 kW bij 
2000 tpm, die via een Reintjes tandwiel
kast, type WAF 144L, reductie 3,55:1, 
de vaste driebladige, open schroef aan
drijft, diameter 1000 mm. Op de proef
tocht is een snelheid van 8,6 kn bereikt 
en een paaltrek van 2,2 t.
Stroom wordt geleverd door een Lister 
LPW4 motor met een Stamford genera
tor van 14,4 kVA.
De uitrusting omvat een enkele duwste- 
ven, met 380 mm rubber fender en een 
beting achter het stuurhuis.
Het survey equipment bestaat uit een 
echolood, een plaatsbepalingssysteem 
en een computer, met beeldschermen 
voor de roerganger en de surveyor

meter 1200 mm, die in Van de Giessen 
wing nozzles draaien. De installatie levert 
een maximale snelheid van 11 kn.
Verder zijn nog drie Cummins motoren 
van het type N 14 M geplaatst voor aan
drijving van resp.:
- de vislier;
- de Nijhuis spoelpomp van 1800 m3/h  
bij 2,5 bar;
- een Stamford generator van 120 kVA. 
De havenset bestaat uit een Cummins 
motor, type 6 BT 5.9-D1 (M), en een 
Stamford generator van 71 kVA.
Het schip is uitgerust met een 110 kW 
Promac boegschroef.
De bemanning telt zes personen.
De Mare Gratia is door Lloyd's Register 
geklasseerd.



H azard
Gerlien van Tiem heeft op 12 juli de che- 
micaliëntanker voor de binnenvaart Ha
zard, bouwnummer 246, opgeleverd 
aan Scheepvaartbedrijf H. van Lang.
De afmetingen van het schip zijn: L x B x 
H = 110 x 11,45 x 5,20 m; de diepgang 
is 3,20 m en het laadvermogen 2750 t. 
Het schip heeft negen ongecoate center
tanks met een totale inhoud van 3330 
m3.
Voor het lossen van de lading zijn twee 
elektrisch aangedreven, frequentiegere- 
gelde Bornemann pompen geïnstalleerd, 
elk met een capaciteit van 320 m3/h .
Een Caterpillar 3512 HD motor van 
1250 kW bij1600 tpm zorgt voor de

voortstuwing.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door twee hulpsets van ieder 65 kVA en 
een aparte generatorset van 406 kVA 
voor aandrijving van de ladingpompen.
De Van Tiem boegschroef met stuur- 
rooster heeft een vermogen van 393 kW 
en wordt aangedreven door een Cum
mins dieselmotor.
De gehele elektrische installatie is twee- 
draads bestuurd en wordt door middel 
van aanrakingsgevoelige schermen in de 
lessenaar in het stuurhuis bediend.
Het casco van de Hazard werd gebouwd 
door De Kaap in Meppel.
Bureau Veritas klasseerde het schip.

De Whisper (foto: Holland Jachtbouw). 

W hisper
Holland Jachtbouw heeft in juli het zeiljacht 
Whisper opgeleverd aan een opdrachtge
ver op de Cayman Islands.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 35,46 m.
Lengte w.l. 27,03 m.
Breedte 8,30 m.
Diepgang 2,5/6 ,06 m.
Waterverplaatsing 1 7 0 1.
De romp is van aluminium gebouwd.

Het schip is sloepgetuigd en heeft een 
totaal zeiloppervlak van 565 m2. De 
mast van koolstofvezel reikt to t 46,5 m 
boven de waterlijn.
Er zijn twee Lugger dieselmotoren inge
bouwd van ieder 220 kW bij 2300 tpm, 
die verstelbare schroeven aandrijven. 
Verder zijn er twee Northern Lights gene
ratorsets van 35 kW en een Hydromar 
boegthruster van 50 kW.

United
Op 19 juli heeft Gerlien van Tiem het kop
pelverband United, bouwnummer 242, 
opgeleverd aan United Shipping.
Het casco is gebouwd door scheeps
werf Orsova in Roemenië.
Het koppelverband is gebouwd onder 
toezicht van de Scheepvaart Inspectie en 
voldoet aan de eisen van ADNR.
De afmetingen zijn: L x B x H = 171,50 x 
11,45 x 3,70 m; de diepgang is 3,65 m 
en het laadvermogen 5100 t.
De lengte van het motorschip is 95 m en 
die van de bak 76,5 m.
De containercapaciteit is 320 TEU in 20 
baaien, 4  rijen en 4 lagen.
Het dubbelschroefsschip wordt voortge
stuwd door twee MTU dieselmotoren, ty
pe 12V4000 M60R, van elk 1030 kW bij 
1600 tpm.
Elektrisch vermogen wordt geleverd 
door drie hulpsets van 65 kVA.
De gehele elektrische installatie is twee- 
draads bestuurd en wordt door middel 
van aanrakingsgevoelige schermen in de 
lessenaar in het stuurhuis bediend.
Het flexibel opgestelde stuurhuis is over

een hoogte van 8 m in hoogte verstel
baar.
Het motorschip is voorzien van een Van 
Tien vierkanalen boegschroef, diameter 
1200 mm, met een vermogen van 342 
kW, aangedreven door een Cummins 
dieselmotor.
In het achterschip is een dubbele woning 
aanwezig, in het voorschip een matro
zenwoning.

De bak kan in de havens zelfstandig va
ren en manoeuvreren dankzij twee Van 
Tiem schroefinstallaties met stuurbare 
roosters.
Die aan de achterzijde heeft een schroef 
van 850 mm en een vermogen van 235 
kW. Een DAF dieselmotor zorgt voor de 
aandrijving.
De unit aan de voorzijde van de bak heeft 
een schroef van 1400 mm, een vermo
gen van 505 kW en wordt aangedreven 
door een MTU dieselmotor, type 
12V183TE32.
De bak is verder voorzien van een 65 
kVA generatorset en een pompsysteem.

Wellenreiter
Jachtwerf Jongert heeft op 14 juli het 
zeiljacht Wellenreiter, bouwnummer 
409, opgeleverd aan de buitenlandse op
drachtgever.
Het schip is van het type Jongert 45C en 
heeft als afmetingen:
Lengte o.a. 46,10 m.
Lengte over dek 45,50 m.
Lengte w.l. 34,00 m.
Breedte 8,90 m.
Diepgang 3,90 m.
Waterverplaatsing
50% beladen 280 t.
Het schip heeft een stalen romp en een 
aluminium bovenbouw.
De accommodatie omvat een tweeper
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soons eigenaarshut, drie gastenhutten 
met in totaal vijf bedden en drie beman- 
ningshutten, elk voor twee personen. Alle 
hutten hebben eigen toiletruimten.
De Wellenreiter is sloepgetuigd, met een 
mast die to t 53,45 m boven de waterlijn 
reikt, en met de volgende zeilen: 
Grootzeil 465 m2.
Stagzeil 203 m2.
Genua 465 m2
Onder zeil is de maximum snelheid 14,2
kn.
Op de motor, een 499 kW MTU diesel, is 
de kruissnelheid 11,5 kn.
Het schip heeft een 75 kW boegthruster 
en een 37 kW vouwbare hekthruster.
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Lay-out Wellenreiter.



D iverse opleveringen
In de afgelopen maanden werden verder nog de volgende schepen opgeleverd:
Datum Naam Werf B.nr. Type schip Opdrachtgever Bijzonderheden in SWZ jj-mm/blz.
-03 Vigilant Damen Gorinchem 549854 Stan Patrol 4207 H.M. Customs Als Seeker SWZ 01-11/11
04-04 DMS Beetle De Hoop Schiedam 204 Stan Launch 46 Damen Marine Service L o.a. x B o.a. x H = 14,40 x 4,35 x 1,85 m.
-05 P48 Damen Gorinchem 549954 Stan Patrol 2706 KLPD Als P41 SWZ 02-08/10
05-06 Sider Montediprocida Volharding 521 m.p. vrachtschip Italship Als Sider Venus SWZ 99-09/08
17-05 Vossdiep Bodewes Hoogezand 618 Containerschip Zie twl SWZ 03-05/06
24-05 Celeste Karlijn WR-106 Luyt 102 garnalenkotter Catharina B.V. Als Gerritje WR-181 SWZ 01-06/22
28-05 Volvox Olympia IHC/v.d.G-de N. 990 sleephopperzuiger Van Oord ACZ Zie opdracht SWZ 02-05/25
03-06 River Duchess Den Breejen 3435 Rivierpass.schip Global River Cruises Als River Princess SWZ 01-08/13
12-06 Amevi Amels Vlissingen 440 Motorjacht Cayman Islands Zie SWZ 03-05/34
20-06 Smaragd Barkmeijer Stroobos 298 Vrachtschip De Bock Maritiem 18e uit een serie 3200 tonners
26-06 Leckö Ferus Smit 338 Trollmax Erik Thun Volgend nummer
30-06 Dina-C > Imogy Sprite Damen Galatz 824 Combi Fr. 19.000 Carisbrooke Zie opdracht, SWZ 00-11/09
01-07 Bro Genius Ferus Smit 341 Prod.tanker Marin Ship Man. Als Bro Galaxy SWZ 01-12/24
02-07 IJssel Trader China Containerschip Reider Shipping Als Waal Trader SWZ 03-05/09
05-07 Stolt Variante Smits Machinefabriek 01165 Bi.va.chem.tanker Mercurius Sch.vaart Als Mercur, SWZ 02-01/27
09-07 Cathy Jo Peters 804 PCP 5000 Wagenborg Als Oosterscheldeborg SWZ 02-08/07
10-07 Oerd Bijlsma 706 Veerboot Wagenborg Als Sier SWZ 95-03/43
11-07 Oosterdam Fincantieri Cruiseschip HAL Volgend nummer

De Tina, hier varend onder de charternaam Gotland (Foto Quast, Hamburg).

Rederijnieuws

Tina
Holwerda Shipmanagement heeft op 26 
april de containerfeeder Tina overgeno
men van Schiffswerft J.J. Sietas in Ham
burg.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 136,30 m.
Breedte mal 21,30 m.
Holte 9,36 m.
Diepgang 7,46 m.
Draagvermogen 8900 1.
Grosstonnage 7600
Graaninhoud 11.600 m3.
Het schip heeft vier ruimen, die met hy
draulisch bediende stalen luikdeksels 
worden afgesloten:
Ruim 1 12,60 x 13,05 m
Ruim 2 12,70 x 18,26 m
Ruim 3 en 4 25,40 x 18,26 m
De containercapaciteit is 822 TEU, waar
van 596 TEU aan dek. Voor 14 t  homo

geen beladen containers is de capaciteit 
521 TEU. Zowel in de ruimen als to t een 
bepaalde hoogte aan dek zijn container
geleidingen aangebracht. Er zijn 150 
reeferaansluitingen.
De hoofdmotor is een MaK diesel van 
8400 kW bij 514 tpm, die een verstelba
re schroef aandrijft. Hiermee wordt een 
snelheid van 21 kn bereikt; de dienst
snelheid is 19,5 kn.
Stroom wordt geleverd door een Piller 
asgenerator van 1125 kVA en door twee 
hulpsets, elk bestaande uit een Caterpil
lar 3412 motor en een Piller generator 
van 600 kVA, 380 V, 50 Hz.
De Tina is een 'groen' schip, waarbij alle 
brandstoftanks vrij van de huid zijn ge
houden door dubbelebodem- en zijtanks. 
Het schip heeft een 720 kW boeg
schroef.

De Tina is gebouwd onder klasse van 
Germanischer Lloyd.

Nieuwe hal voor 
Waterhuizen Shipyard
Na de tewaterlating van de Vopak.Frisia 
(zie hierboven) is bij Scheepswerf Water
huizen een nieuwe hal in gebruik geno
men. Deze is gebouwd om de onderaan
nemers die het schilderwerk uitvoeren, in 
staat te stellen hun werkzaamheden 
overdekt uit te voeren en daarmee de 
kwaliteit van het werk te verhogen. De 
hal is 32 m lang, 22 m breed en circa 18 
m hoog en ligt in het verlengde van de 
bouwhelling. Er komt een bovenloop
kraan van 60 t  in te lopen.

Bedrijfsnieuws

W rakopruiming Tricolor
Op 14 december vorig jaar werd het 
autotransportschip Tricolor aangevaren 
door het containerschip Kariba. De Tri
color zonk in het Kanaal, in de Franse 
exclusieve economische zone.

Daar het wrak een gevaar oplevert voor 
de scheepvaart en voor het mileu, laten 
de Franse autoriteiten het wrak oprui
men. De opdracht daarvoor is verleend 
aan de 'Combinatie Berging Tricolor' 
(CBT), bestaande uit Smit Salvage, Scal- 
dis Salvage & Marine Contractors, URS 
Salvage & Maritime Contracting en Mul- 
traship Salvage.
Het wrak zal met een speciaal ontwik
keld systeem met staaldraden in negen 
stukken worden gesneden, die worden 
opgehesen en op een ponton geplaatst. 
In Zeebrugge zullen de auto's uit de 
wrakstukken worden verwijderd en op 
een apart terrein worden ontmanteld, 
met inachtneming van de EU-voorschrif- 
ten.
De opruimingswerkzaamheden worden 
uitgevoerd met grote zorg voor het mi
lieu en voor de veiligheid van de scheep
vaart. In de nabijheid van het wrak zal 
permanent een oliebestrijdingsvaartuig 
aanwezig zijn.

CBT opende onlangs de website 
www.tricolorsalvage.com, waarop infor
matie over de achtergronden, ontwikke
ling en voortgang van dit belangwekken
de project zijn te vinden.

http://www.tricolorsalvage.com


Sm it Internationale 
verwerft 100% aandeel in 
U R S

Overeenstemming is bereikt tussen Bo- 
fort N.V. Antwerpen en SMIT (onder voor
behoud van het gebruikelijke due diligen
ce onderzoek) met betrekking to t de 
aankoop van het 50,1% aandeel van Bo- 
fort in de Unie van Redding- en Sleep
dienst (URS), Antwerpen.
SMIT heeft reeds een minderheidsaan- 
deel van 49,9% in de URS en zal als ge
volg van deze transactie het gehele aan
delenkapitaal van URS in haar bezit 
krijgen. URS is marktleider in het leveren 
van sleepdiensten, bergingen en trans
portservices op de Schelde en in en rond 
Belgische wateren.
De transactie is de eerste stap ingevolge 
de strategische heroriëntatie waarin alle 
deelnemingen zijn geëvalueerd op mana
gement controle, strategische aanslui
ting en synergie binnen de SMIT groep. 
Door deze aankoop zal SMIT manage
ment controle krijgen over deze operatie 
welke binnen de kernactiviteiten van 
SMIT valt.

Afscheid
Gedurende verscheidene jaren heb ik met veel plezier o.a. de rubriek Maand Maritiem voor 
Schip en Werf de Zee verzorgd. De tijd is echter gekomen om mijn werkzaamheden voor 
het blad te beperken.
Met ingang van het septembernummer zal Maand Maritiem worden verzorgd door de heer 
Ir. H. van Donselaar. Evenals ik dat deed, zal hij zijn werkzaamheden voornamelijk thuis ver
richten. Daarom aan allen die persberichten en andere mededelingen versturen, het ver
zoek deze naar het huisadres van de heer Van Donselaar te sturen:

Ereprijs 21 
2871 MZ Schoonhoven 
Telefoon: 0182-383103 
E-mail: vandonselaar30@planet.nl

Gaarne zeg ik allen die mij de afgelopen van jaren van informatie hebben voorzien, dank 
daarvoor en voor de steeds prettige samenwerking.
Ik hoop dat collega Van Donselaar op dezelfde wijze op uw medewerking mag rekenen.

F. Kok

BREKO NIEUWBOUW... 
GRENSVERLEGGEND IN 

SCHEEPSTECHNIEK
ËA FBV  
B U T T E R R J  V A L I E S

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 zijn bij uitstek 
geschikt voor toepassingen in de (drinkwatervoorziening 
en zijn voorzien van het Kiwa keurmerk.
BAF BV beschikt over een eigen reparatie afdeling die elk 
type- en merk vlinderklep afsluiter voor U reconditioneert, 
modificeert en met de benodigde materiaal- en test certifi
caten aflevert, inclusief standaard waarborg garantie.

Postbus 9, 4900 AA Oosterhout 
Kanaalstraat 7, 4905 BH Oosterhout 

Tel.: 0162-460840, Fax: 0162-460488 
■ Internet: www.bafbv.nl
K l l f l f c l  E-mail: info@bafbv.nl SST™"“  '® ;»Ca

Trendzetter
Met het Jowi projekt lanceerde Breko als 

eerste binnenvaartschepen met extra 
capaciteit, afmetingen 135x17mtr.

Innovatieve oplossingen
Zoals met één pomp twee ladingtanks 

bedienen of het toepassen van nieuwe en 
doorontwikkelde scheepsvormen. 

Onze engineers ontwerpen en adviseren 
altijd doordachte, efficiënte en kosten

besparende oplossingen.

Voorbeeldfunctie
Een goed voorbeeld doet volgen. 

Daarom vinden wij onze ideeën regel
matig elders toegepast terug.

Een beter compliment voor onze 
ontwerpers is er niet.

Ruim 25  ja a r vakm anschap
Nieuwbouw, onderhoud en reparatie voor 
binnenvaart en kustvaart. Onze werf staat 

garant voorvernieuwing en kwaliteit.

7BREKO
nieuwbouw b.v.

BAF BV,
Uw partner 
in proces
en water
beheersing.

mailto:vandonselaar30@planet.nl
http://www.bafbv.nl
mailto:info@bafbv.nl
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H et K om pas op D en  H a a J  door \ R oland K ortenhorst

Zou ze wel weten w at er in zit?
O ftew el: kennis-econom ie in de praktijk!

Nog niet zo heel lang geleden is in Vlissingen 
het LCF (Luchtverdediging en Commando Fre
gat) HrMs Evertsen gedoopt. Het was niet zo 
maar een doop; het was een maximaal Ko
ninklijke doop. Doopvrouwe was immers nie
mand minder dan Prinses Maxima. Fan
tastisch, dat onze Koninklijke Familie op zo'n 
hoog niveau blijk geeft van haar band met on
ze Koninklijke Marine.
Aan het begin van zo'n doop, wetend dat de 
Prinses komt, wil je nog wel eens in het geroe
zemoes de vraag horen: “Wat zou ze aan heb
ben T  We hebben het geweten. Zo
wel in kleding als handelen één en al 
gratie; mooier kon een fles niet tegen 
een schip slaan.

Maar wat ik iemand naar aanleiding 
van die doop ook heb horen zeggen 
was: “Zou ze wel weten wat er in zit?"
Ik dacht eerst: “Natuurlijk weet ze wel 
dat er champagne in zo'n fles zit... "
Maar daar ging het niet om. Het ging 
niet om de fles, maar om de dame in 
haar marinegrijze jurk die die fles 
moest incasseren: dat schitterende 
schip met de naam HrMs Evertsen.
Die persoon tipte met die opmerking 
iets aan waar ik me ook zorgen over 
maak: beseffen we wel hoeveel tech
nologie en hoeveel unieke know how 
en hoeveel Nederlandse industrie-kun- 
nen besloten ligt binnen in die glim
mende strakke marinegrijze romp van 
die prachtige dame die luistert naar de 
naam HrMs Evertsen? Beseffen we 
wel dat we het hier hebben over iets 
dat we moeten koesteren, waar we 
zuinig op moeten zijn? Beseffen we wel dat als 
we praten over kennis-economie, over tech- 
nologie-beleid, over internationaal concurre
ren en over schitterende werkgelegenheid, 
dat we dan praten over die dame in de grijze 
jurk?

Nederland staat voor een bezuinigingsopera
tie die haar weerga niet kent. Dat bezuinigen 
gebeurt niet voor de lol, het gebeurt omdat u 
en ik ook in de toekomst nog pensioenen wil
len en omdat u en ik willen dat onze (klein) kin
deren ook goed onderwijs en goede zorg krij

gen. Maar goed, dat is politiek en daar zullen 
we het niet over hebben.
Waar we het wel over moeten hebben, is over 
het belang van kennis-economie. Hoe spijtig 
het ook is, ook als het gaat over arbeids
kosten loopt water altijd naar het laagste 
punt. En dus zien we, of we het leuk vinden of 
niet, dat in een hoog tempo het staalbouwge- 
deelte van heel veel scheepstypen verschuift 
naar goedkope lonen landen. We zijn daar in 
Nederland gewoon te duur voor geworden, 
en de terecht geroemde Nederlandse top

kwaliteit maakt het prijsverschil met die lan
den onvoldoende goed. Maar er zijn sectoren 
in de Nederlandse scheepsbouw waar we he
lemaal geen verschuiving naar andere landen 
zien. Waar we gewoon zien dat de hele 
wereld naar Nederland kijkt en zich bewonde
rend afvraagt hoe ze dat daar achter die (ook 
al knappe) dijken toch voor elkaar krijgen? 
Dan hebben we het over topklasse bagger
schepen. Dan hebben we het over de mega- 
jachtbouw. Dan hebben we het over custom- 
built specials. Én dan hebben we het over de 
door Nederland gebouwde marineschepen,

zoals het LCF HrMs Evertsen. Internationaal 
is erkend dat de prijs/prestatieverhouding die 
besloten ligt in die LCFs ongekend is. Interna
tionaal is bekend dat zo'n beetje 90% van wat 
er in en op dat schip zit van Nederlandse bo
dem komt, en allemaal uit eigen zelfschep- 
pende know-how!! Internationaal is erkend dat 
de concentratie van know how bij het bureau 
Scheepsbouw van de Koninklijke Marine onge
kend is. Dat en het vermogen van de Konink
lijke Schelde, en vele tientallen andere Neder
landse bedrijven, om die kennis op te pakken 

heeft geleid tot onvoorstelbare techni
sche prestaties zoals de Evertsen.

En dan kom ik op de sub-titel van deze 
column: kennis-economie in de praktijk. 
Zoals gezegd: Nederland moet enorm 
bezuinigen. Het is dan ook niet te ver
wachten dat we binnenkort weer een 
nieuwe serie fregatten gaan opstarten. 
En het is dan ook verleidelijk om nu ook 
maar te gaan bezuinigen op de Marine- 
kennis afdeling die de schepen heeft 
bedacht
De wereld is aan het veranderen. Fre
gatten om op onderzeeërs te jagen zijn 
niet meer nodig. Maar des te meer 
groeit de behoeft aan patrouillesche- 
pen, schepen tegen mensen- en drugs
smokkelaars en schepen die kusten 
vrijwaren van terroristische aanslagen. 
Dat soort schepen bestaat nog niet. 
Die moeten nog ontwikkeld worden. 
Daar is creativiteit en kunde voor nodig. 
Creativiteit en kunde die eerder al fan
tastische schepen heeft opgeleverd.
En die dat ook in de toekomst kan gaan 

doen. Niet zo zeer voor Nederland , maar ook 
voor heel veel buitenlanden en waar de be
hoefte van dergelijke schepen groeiende is. 
De Koninklijke Schelde, in combinatie met de 
commerciële slagkracht van haar huidige ei
genaar Damen, en met de kennis en creati
viteit die we nu nog hebben: dat is kennis-eco- 
nomie in de praktijk!
“Zou ze wel weten wat er in zit ?" Nou, iets 
wat we moeten koesteren. Voor werk, voor 
mensen, voor de toekomst van de marine: 
kennis-economie in de praktijk!



D a m e n  S h ip y a r d s  
G r o u p
Damen Shipyards Group is 
een toonaangevende, interna
tionaal opererende moderne 
groep van bedrijven die 
gespecialiseerd zijn in mari
tieme dienstverlening in de 
breedste zin van het woord.

K o n in k l i jk e  S c h e ld e  
G r o e p
De Koninklijke Schelde Groep 
m aakt deel uit van de Damen 
Shipyards Group. Binnen dit 
concern zijn op de locaties 
Vlissingen en Vlissingen-Oost 
verschillende operationele 
eenheden actief op het gebied 
van maritieme dienst
verlening. H et producten
pakket van deze eenheden 
w ordt gekenmerkt door tech
nologische geavanceerdheid 
en diversiteit.

S c h e ld e  M a r in e b o u w  
Schelde Marinebouw beschikt 
over een moderne enginee- 
rings-organisatie, verant
woordelijk voor het ontwerp 
en de ontwikkeling van de 
door Marinebouw in opdracht 
genomen schepen en boven
dien in toenemende mate  
voor opdrachten van andere 
bedrijven.

Voor het Ondersteunend Team van de afdeling Engineering, waaronder ook de ILS activiteiten 
ressorteren, vragen wij kandidaten voor de functie van:

SENIOR ENGINEER 
INSTANDHOUDINGS- 
VOORBEREIDING (ILS) M/V
Functie-omschrijving:
• Het uitvoeren en begeleiden van het analyseproces waarin volgens de ILS-methodiek een 

instandhoudingsconcept afgeleid wordt. Deze analyses betreffen onder meer de FM ECA, RCM, 
M TA en LORA analyse.

• Het opstellen van LCC-berekeningen, het op grond van deze berekeningen doen van voorstellen 
voor ontwerpaanpassingen, het optimaliseren van het onderhoud en het opstellen van 
keuzecriteria voor de verwerving van koopdelen.

• Het specificeren van eisen voor de verwervingsacties, de beoordeling van daaruit voortkomende 
offertes en afstemming met leveranciers met betrekking tot de instandhoudingsvoorbereiding.

De Senior Engineer heeft tot taak het ontwerp van het schip en de verwerving van de koopdelen 
en hij/zij zal bij de uitvoering van een project deel uitmaken van een multidisciplinair team. 
Tevens maakt hij/zij binnen het project deel uit van het ILS-team dat de exploitatievoorbereiding 
van het schip realiseert.

Het gewenste profiel:
• Een opleiding op HBO-niveau in een technische vakrichting.
• Goede kennis van de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling.
• Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.
• Aantoonbare ervaring in het bovengenoemde vakgebied.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie:
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u desgewenst inwinnen bij 

de heer W.R. Sinke, Chef Ondersteunend Team, telefoon 0118-482067.

Solliciteren:
Enthousiast geworden voor deze functie?

Stuur uw schriftelijke sollicitatie met c.v. naar:
Schelde Marinebouw BV, t.a.v. de heer A. Siereveld, afdeling 

Personeelszaken, Postbus 555, 4380 AN  Vlissingen 
o f e-mail naar margriet.kuyper@schelde.com

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

K o n i n k l i j k e  S c h e l d e  G r o e p

mailto:margriet.kuyper@schelde.com


door J o o st van  A alst

W ISTA
Vrouwelijke m anagers in de scheepvaart

Na afloop van een vergadering met het bestuur van de stichting ‘Schip en W erf de Zee’ werd ik gebeld door mevrouw Riet 
Vink van de KVNR, die de vergadering had genotuleerd. Zij polste mij over het schrijven van een stukje over de W om en’s 
nternational Shipping and Trading Association’ (WISTA). M et veel genoegen ben ik een gesprek aangegaan m et een ver

tegenwoordiging van de WISTA over deze jonge en relatief onbekende organisatie waarin vrouwelijke managers uit de mari
tiem e wereld zich verenigen.

Ontstaan
In 1974 ontstond in Engeland tijdens een ge
sprek tussen een aantal vrouwelijke shipbro- 
kers het idee om regelmatig bijeenkomsten te 
organiseren om tot een uitwisseling te komen 
van allerlei zaken van gemeenschappelijke 
interesse. Dit idee sloeg zeer aan en er ont
stond al snel een internationale groep onder 
de naam WISTA, eerst in Europa, maar nu uit
gegroeid over de hele wereld. In 2000 werd 
ook in Nederland de vereniging WISTA The 
Netherlands opgericht. Met de secretaris, An
gela van Eijk, en een van de prominente le
den, Karin Orsel, sprak ik over hun doelstellin
gen en activiteiten.
Angela van Eijk is werkzaam bij ODIN Marine 
Europe bv in Rotterdam en Karin Orsel is alge
meen directeur van Management Facilities bv 
te Delfzijl.

Waarom een apart vrouwen
netwerk
Er was in 1974 bij de oprichters geen speci
fieke behoefte om een aparte vrouwennet
werk te vormen binnen de door mannen ge
domineerde maritieme wereld. De gedachten 
gingen uit naar een gezelligheidsvereniging 
om en marge van het managementcircuit 
even te ontsnappen aan de sociale dominan
tie van de heren. “Vrouwen communiceren 
onderling toch anders met elkaar", zegt Karin 
Orsel.
Gaandeweg ontstond de behoefte om ook te 
komen tot uitwisseling van gedachten over 
allerlei zaken waarvoor een gemeenschappe
lijke professionele interesse bestond. Zo ont
stond de huidige doelstelling van WISTA Inter
national:
•  Professionele ontwikkeling
• Business contacten leggen
• Uitwisseling van informatie over werk en trai

ning
• Delen van kennis en kunde in de scheep

vaart en aanverwante gebieden

W ISTA The Netherlands
WISTA International organiseert jaarlijks een 
conferentie in een van landen waar terugge-

Angela van Eijk (l) en Karin Orsel

vallen kan worden op voldoende leden. In 
2003 vindt de conferentie plaats in Durban, 
Zuid-Afrika en in september 2004 zal de con
ferentie aasluitend op de Wereldhavendagen 
van 6 t/m  8 september in Rotterdam plaats
vinden. Dit was voor de Nederlandse leden 
een van de aanleidingen om over te gaan tot 
de oprichting van een Nederlandse tak; WIS
TA the Netherlands.
“Wij organiseren deze conferentie in de Doe
len. Er komt heel veel bij kijken en we ver
wachten zeker 250 deelnemers. Aanstaande 
september komt er een voorlopig program
ma uit. Voor de organisatie van de conferentie 
is een aparte stichting opgericht. Sponsor
werving is een van de belangrijke activiteiten, 
want voor een dergelijke conferentie is een 
fors budget nodig", aldus Angela van Eijk. 
Naast secretaris Angela van Eijk bestaat het 
bestuur van WISTA The Netherlands uit de 
voorzitter Mieke Bakker, directeur Nederland 
van Kongsberg Maritime Ship Systems, en 
Nathalie Polhuijs, commercieel medewerker 
bij Oil Shipping.
De Nederlandse tak telt momenteel ruim 30 
leden, verspreid over het hele land. De contri
butie bedraagt op dit moment €70, waarvan

een deel word afgedragen aan WISTA Interna
tional. Er is een ruimhartig toelatingsbeleid als 
het gaat over beroepsgroepen, als er maar 
een praktische connectie is met de scheep- 
vaartwereld. Wel is van belang dat de leden 
deel uitmaken van het management van een 
bedrijf.

Activiteiten
WISTA The Netherlands wil zich in eerste in
stantie richten op activiteiten voor haar leden, 
zoals werkbezoeken bij bedrijven, lezingen 
gericht op het maritieme bedrijf en work
shops over specifieke onderwerpen. Daar
naast wordt het sociale element niet verge
ten. De vereniging wil ook activiteiten bieden 
met het accent op ontspanning, waarbij in in
formele sfeer kennis en ervaring kunnen wor
den uitgewisseld. De uitdaging is om een goe
de mix te vinden.
De bijeenkomsten vinden plaats in het hele 
land om zo de reistijd eerlijk te verdelen over 
de leden. “Eind augustus brengen we een be
zoek aan de werf Ferus Smit in Westerbroek, 
dan hoeven onze leden in het Noorden wat 
minder ver te reizen" vertelt Karin Orsel die uit 
Delfzijl moet komen.
Eenmaal per jaar wordt er een Algemene Le
denvergadering gehouden en verder streeft 
men naar een bijeenkomst eens in de zes we
ken.

Er wordt nauw contact gehouden met de 
overkoepelende organisatie WISTA Internatio
nal. Allerlei internationale informatie, adres
sen- en kennisbestanden kunnen zo worden 
uitgewisseld. Niet alleen via de jaarlijkse con
ferentie is er een gezamenlijk contactpunt, 
maar ook via de website: 
www.wista.net

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij: 
Riet Vink
e-mail adres: vink@kvnr.nl 
of tel. 010-4146001 
website WISTA The Netherlands: 
www.wista.nl
website internationaal: www.wista.net

http://www.wista.net
mailto:vink@kvnr.nl
http://www.wista.nl
http://www.wista.net
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H B O  Scheepsbouwkunde 
in zw aar weer
Inleiding
Nederland heeft op dit moment twee institu
ten waar scheepsbouwkunde op HBO-niveau 
gestudeerd kan worden: Haarlem en Rotter
dam. De opleiding in Haarlem is met ca. 160 
studenten iets groter dan die in Rotterdam 
(ca. 120 studenten in 2002). De opleiding in 
Haarlem bestaat al meer dan 80 jaar, in Rot
terdam (voorheen de HTS-Dordrecht) bijna 
100 jaar. Beide evolueerden continu met de 
behoeftes van de industrie. De HBO-Scheeps- 
bouw leidt studenten op die technisch-inhou- 
delijk een bijdrage leveren op HBO-niveau aan 
het ontwerp en de bouw en reparatie van zee
gaande schepen, binnenvaartschepen, off
shore constructies, en jachtbouw. Centraal 
hierin staan het ontwerpen, scheepsconstruc- 
tieleer en kennis van classificatie, hydrostati
ca/hydrodynamica, en maritieme werktuig
kunde. De afgestudeerde is opgeleid tot 
engineer (de rekenaar voor de industrie /  de 
intelligente programmagebruiker /  de kennis
gedreven CAD-tekenaar /  de integrale 
scheepsontwerper, met kosten- en kwaliteits
bewustzijn). Na een flink aantal jaren ervaring 
in de engineering, groeit menig HBO-er door 
naar functies in bouwopzicht, projectleiding, 
enz., daarbij stevig stoelend op de basisken
nis vanuit de opleiding en de ervaringen vanuit 
de industriële projecten.

Kwaliteitszorg in samenwerking 
met de industrie
In het formuleren van het onderwijsprogram
ma worden de opleidingen Scheepsbouwkun- 
de gesteund door een zg. beroepenveldcom- 
missie. Deze bestaat uit een aantal leden uit 
verschillende sectoren van het Nederlandse 
scheepsbouwcluster, waarbij tevens gelet is 
op voldoende mate van geografische sprei
ding van de vertegenwoordiging. Deze com
missie komt jaarlijks bijeen, en tussentijds 
worden werkgroepen gevormd, om specifie
ke gedeeltes van het onderwijsprogramma in 
samenspraak verder te ontwikkelen (de leden 
fungeren daarbij als klankbordgroep).

De bewaking van het niveau van de afgestu
deerden vindt plaats door een groep gecom
mitteerden (ook wel extern deskundigen ge
noemd). Zij wonen de afstudeerexamens bij 
en krijgen daartoe de afstudeerrapporten van

tevoren toegestuurd. Elk studiejaar worden 
de bevindingen van de gecommitteerden 
teruggekoppeld naar de opleiding in een ver
gadering van docenten plus gecommitteer
den.
De opleidingen Scheepsbouwkunde zijn trots 
op hetgeen tot stand is gebracht, omdat 
d.m.v. de hierboven omschreven ontwikkelin
gen een maximale verwevenheid van oplei
ding en industrie wordt bereikt. (een “must" 
voor een zo specifieke beroepsopleiding als 
scheepsbouwkunde)

Dreigingen
Recent zijn er echter ontwikkelingen opgetre
den die een directe dreiging vormen voor het 
instandhouden van dit programma, en daar
mee van de kwaliteit van de afgestudeerden. 
De dreigingen komen vanuit drie verschillende 
hoeken:
-  de verhuizing van de opleidingen Scheeps- 

bouwkunde naar Delft,
-  de gewijzigde bekostiging van de opleiding 

en
-  de omvorming naar een opleiding van zgn. 

“brede bachelors".

Dreiging door verhuisplannen
In het voorjaar van 2002 heeft het College 
van Bestuur van de hogeschool INHOLLAND - 
waartoe Haarlem sinds de fusie van 1 januari 
2002 behoort - besloten om de opleidingen 
Scheepsbouwkunde en Luchtvaarttechnolo- 
gie beide vanuit Haarlem over te plaatsen 
naar Delft.
De reden tot verplaatsing is het versterken 
van de hogeschool INHOLLAND, locatie Delft.

Tot nu toe is dit een agrarische opleiding. Niet 
zozeer om de HBO-scheepsbouw (en ook 
vliegtuigbouw) te versterken of te laten 
samenwerken met de universiteit Delft.
Voor de opleiding Scheepsbouwkunde is in 
overleg met het College van Bestuur van de 
Hogeschool Rotterdam & Omstreken tevens 
besloten dat óók de HR&O hun opleiding 
Scheepsbouwkunde verplaatst naar Delft. Het 
CvB is verschillende keren van mening veran
derd of het dit jaar of volgend jaar plaats zal 
vinden. De laatste beslissing is dat het dit jaar, 
met ingang van de volgende cursus 2003-04 
zal plaats vinden.
Dat betekent dus dat er in de toekomst spra
ke zal zijn van één landelijke scheepsbouwop- 
leiding op HBO-niveau met het risico dat, wan
neer deze opzet niet slaagt, de gehele 
HBO-scheepsbouw uit Nederland verdwijnt,
De beslissingen van beide CvB's zijn zonder 
overleg met de afdelingen genomen. 
Rotterdam verschuift in een keer de hele afde
ling naar Delft.
Het scenario dat voor de verplaatsing van de 
Haarlemse opleiding gevolgd gaat worden, 
houdt in dat er komend studiejaar zowel op 
de locatie Haarlem als Delft een 1e leerjaar 
gestart wordt, waarbij de Haarlem-studenten 
na hun propedeuse dan wel in Delft hun studie 
moeten vervolgen. De overige ouderejaars 
van Haarlem mogen hun studie daar afron
den. Rotterdam gaat in zijn geheel over naar 
Delft waarbij het eerste jaar gezamenlijk is; de 
hogere drie jaargangen krijgen het Rotter
damse curriculum in Delft. Dit betekent voor 
de opbouw-Delft resp. afbouw-Haarlem en af- 
bouw-Rotterdam het volgende:

Haarlem Delft

sept. 2003 -ju n i 2004 1 2  3 4 1 Nieuwe programma
sept. 2004 -  juni 2005 3 4 1 2 Nieuwe programma
sept. 2005 -  juni 2006 4 1 2 3 Nieuwe programma
vanaf sept. 2006 -- 1 2  3 4 Nieuwe programma

Rotterdam Delft

sept. 2003 ■ 
sept. 2003 - 
sept. 2004 ■ 
sept. 2004 - 
sept. 2005 • 
sept. 2005
vanaf sept. 2006

■juni 2004 
•juni 2004 
-juni 2005 
-juni 2005 
■juni 2006 
juni 2006

1 Nieuwe programma
2 3 4 Rotterdams progr.

1 2 Nieuwe programma
34 Rotterdams progr.

1 2 3 Nieuwe programma
4 Rotterdams progr.

1 2  3 4 Nieuwe programma



Pluspunten van de verhuizing:
Voor een verhuizing naar Delft worden als be
langrijke plusplunten aangevoerd:
•  Kosten-synergie tussen Haarlem en Rotter
dam bij ontwikkeling van dictaten/leermidde
len, onderwijs-ontwikkeling, en opleidings-or- 
ganisatie.
•  Kwaliteits-synergie (uitdrukkelijk is hier géén 
sprake van kosten-synergie!) in de samenwer
king met de TU-Delft, opleiding maritieme 
techniek. Dit uit zich in gebruik van TU- 
bibliotheek, gebruik van de practica-faciliteiten 
van de TU (sleeptank e.d.), contacten tussen 
docenten HBO /  TU, nascholing voor HBO-do- 
centen “om de hoek", schakel-mogelijkheden 
voor studenten TU HBO, gezamenlijk organi
seren van symposia, studie-dagen, gastcolle
ges, excursies, e.d., deelname van HBO-stu- 
denten aan TU-keuzevakken.
•  Voor deze samenwerking is reeds een over
eenkomst getekend tussen het College van 
Bestuur van de Hogeschool INHOLLAND en 
het College van Bestuur van TU-Delft.
•  1e kanttekening. Deze synergie wordt door 
de CvB's als pluspunt genoemd. In werkelijk
heid bestond deze samenwerking al. Kenne
lijk waren de CvB's hier niet van op de hoogte. 
Wat vroeger met gesloten beurs plaats vond, 
gaat nu op rekening.
•  Hierbij is een 2e kanttekening te plaatsen. In 
de afgelopen vier jaar is de personele bezet
ting van de afdeling maritieme techniek van 
de TU-Delft met ca 40% teruggebracht. Daar
bij komt dat het onderwijs aan de TU een an
dere vorm aanneemt (projectonderwijs), wat 
zeer veel tijd van de universitair docenten en 
assistenten vraagt. Op personele assistentie 
kan nauwelijks gerekend worden, die ook no
dig is bij het gebruik van bijvoorbeeld de 
sleeptank.
•  Facilitaire voorzieningen voor studenten, zo
als het sportcentrum, studentenverenigingen 
en de mensa.

Uitdrukkelijk moet genoemd worden dat er 
géén pluspunt gevonden is m.b.t. de te ver
wachten studentenaantallen. In tegendeel. Na 
analyse door het CvB is ingeschat dat het Rot- 
terdam-aandeel gelijk blijft, en dat het Haar- 
lem-aandeel met ca. 10 studenten zal terug
lopen, als gevolg van de verhuizing.
Noemde het College van Bestuur van Rotter
dam een aantal van 120 studenten, in werke
lijkheid zal dit niet meer dan 75 zijn, waarbij dit 
jaar de geringe instroom van nieuwe studen
ten naar Rotterdam eerder leidt tot een nog 
lager aantal.

Nadelen /  risico’s van de verhuizing:
Als externe factoren die een bedreiging vor
men voor een succesvolle verplaatsing naar 
Delft zijn te noemen:
•  Voor de huidige studenten (die immers van-

uit het hele land naar Haarlem en Rotterdam 
komen) zal het in Delft vele malen moeilijker 
zijn om een kamer te vinden.
•  Een aantal Rotterdamse studenten gaat 
naar Haarlem om daar hun studie af te maken 
en niet naar Delft.
•  Het gerommel met de studie en de daarop 
volgende mond-tot-mondreclame geeft een 
zeer negatief beeld voor nieuwe studenten 
om deze studie te gaan volgen.
•  Die ervaring bestaat al toen in 1991 de 
HTS-Dordt zonder goede voorbereiding naar 
Rotterdam werd verplaatst. Vijf jaar later was 
dit effect pas overwonnen.
•  Vergelijkbaar is ook een goed lopende HBO- 
studie Offshore techniek in Den Helder. Deze 
moest eveneens om organisatorische rede
nen verplaatst worden naar Amsterdam en is 
twee jaar later een roemloze dood gestorven.
•  Personeelsverloop vanuit praktische over
wegingen (bijvoorbeeld vanaf woonplaats Alk
maar naar Delft is geen uitvoerbare forensaf
stand).
•  Een eventueel dreigend deficit van deze 
nieuwe afdeling zal een verder docentverloop 
veroorzaken.

Daarnaast lijkt de leiding van de Hogeschool 
INHOLLAND de implementatie van de verhuis- 
operatie te onderschatten, waardoor extra ri
sico's/dreigingen ontstaan:
•  De gekozen locatie in Delft (Tanthof-wijk) 
creëert een te grote geografische afstand 
tussen HBO en TU, waardoor samenwerking 
belemmerd wordt.
•  In de nieuwe locatie zal HBO-Scheepsbouw- 
kunde onvoldoende eigen uitstraling kunnen 
creëren, omdat er geen eigen onderwijsruim
tes meer toegestaan zijn en er geen vaste 
werkplekken voor docenten zullen zijn. Stu
denten S dolen tussen de agrariërs van de 
Hogeschool INHOLLAND door, terwijl zowel in 
Haarlem als in Rotterdam een eigen herken
bare studieplaats bestond.
•  De verhuisoperatie kost zeer veel geld. 
(Haarlem stelt een ordegrootte van ca. 1 mil
joen Euro over een transitieperiode van 5 jaar 
ter beschikking.)
•  Elk van beide HTS'en (Haarlem, Rotterdam) 
heeft zijn eigen visie op beroep en eigen 
onderwijsprogramma. Bij samenvoeging zou 
als nieuw programma een soort “grootste ge
mene deler" van beide kunnen ontstaan, wat 
de kwaliteit van het programma voor alle be
trokkenen onder druk zet.
Wanneer beide programma's naast elkaar ge
zet worden dan is het Rotterdamse een flau
we afspiegeling vergeleken met het Haarlem
se. Projectonderwijs is zo stringent 
doorgevoerd dat de studenten in Rotterdam 
nog maar 8 uur per week college hebben. 
Sommige studenten klagen steen en been 
dat het curriculum zo vervlakt is.

•  Afname van docentcapaciteit als gevolg van 
de reistijd Haarlem-Delft v.v. (Tijdelijke) aanvul
ling zal zeer moeilijk te vinden zijn (mede 
i.v.m. nieuw gestelde salarisnormen, 
waardoor geen salaris meer geboden kan 
worden dat zich verhoudt tot een baan in de 
industrie).

D reiging door afnemende 
bekostiging
Het College van Bestuur van Haarlem legt 
vanaf komend studiejaar aan alle opleidingen 
van de Hogeschool een nieuwe begrotingssy
stematiek op. Daarin wordt de ratio tussen 
studenten en docenten beduidend verhoogd. 
Nu ligt die ratio op ca. 1:20. (1 docent op 20 
studenten). Door de nieuwe systematiek 
moet deze norm naar 1:29. Voor de opleiding 
betekent dit dat het programma met 1.80 
FTE minder uitgevoerd moet worden. Dat is 
een achteruitgang in docentaantal van 20 %. 
In totaal verdwijnt er op deze manier ca. 3000 
manuur per jaar aan docentcapaciteit. Een 
dergelijke vermindering is voor de opleiding 
niet op te vangen met efficiencymaatregelen. 
Er zal dus in het onderwijsprogramma gesne
den moeten worden. Wanneer men bedenkt 
dat bijvoorbeeld een vak als hydrostatica (één 
semester lang, 2 uur per week, met twee 
deeltentamens) ca. 120 uur aan docenturen 
kost (bestaande uit colleges, voorbereiding, 
samenstellen en nakijken van tentamens), dan 
betekent dit dat er 25 van zulke vakken ge
schrapt zouden moeten worden.
De verarming en niveauvermindering die hier 
het gevolg van zijn, maken het behoud van 
een kwalititatief goede opleiding onmogelijk. 
De ervaring heeft namelijk geleerd dat een 
technische opleiding veel contacturen vraagt, 
waarin niet slechts sprake is van kennisover
dracht, maar ook (en vooral !) van aanleren 
van analyse- en oplossingsstrategieën en ge
voel voor relevantie en verhoudingen. 
Rotterdam heeft al een bezuiniging toege
past. Heel gemakkelijk was het o.a. om de 50 
minuten durende lesuren tot drie kwartier 
terug te brengen. Een bezuiniging van 10 %.

De aanzienlijke afname van de bekostiging en 
het gerommel van het management is voor 
het huidige docententeam van Haarlem der
mate demotiverend, dat dit nu reeds tot per
soneelsverloop leidt. Inmiddels hebben het 
hoofd van de afdeling en de tweede man 
reeds ontslag genomen.
Een scanning bij de andere docenten leert dat 
er weinig of geen animo is om naar Delft te 
gaan.

D reiging door ontwikkeling van 
zg. “brede bachelor” (BAM A)
De Nederlandse regering heeft vorig jaar be
sloten om het hoger onderwijs in te richten



volgens de internationaal gangbare bachelor
master structuur. In een verdere uitwerking 
van die beslissing wil de hogeschool INHOL
LAND de bachelor opleidingen inrichten als 
zg. “brede bachelors". Daarbij worden de vier 
studiejaren opgedeeld in een “major", die
50 % van de totale studielast bedraagt, en 
twee “minors" van elk 25 % van de totale stu
dielast. Eén van de minors is de zg. speciali- 
satie-minor, die geheel beroepsgericht is. De 
andere is de zgn. differentiatie-minor, waarbij 
de student zo veel mogelijk keuzevrijheid 
moet hebben naar gelang zijn/haar interesse, 
en waarmee de student zich dus in de “breed
te" kan ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan 
het volgen van vakken/cursussen op bedrijfs
kundig en managementgebied.

De differentiatie-minor staat echter op ge
spannen voet met wat de scheepsbouwin- 
dustrie aan afgestudeerden nodig heeft: be
kwame engineers, die als medewerker op 
engineeringafdelingen /  ontwerpafdelingen di
rect inzetbaar zijn. Voor hun eigen carrièreont
wikkeling zijn zulke technische startbanen ook 
een voorwaarde: schepen zijn zeer complexe 
producten, die in het algemeen onder enkel- 
stuks-productie vallen (ook kleine series zijn in 
industriële termen nog enkelstuks). De pro- 
ductieorganisatie is daardoor ook complex, 
en de leidinggevenden binnen het bedrijf moe
ten over een gedegen technische achter
grond beschikken, willen zij de juiste beslissin
gen kunnen nemen. De “differentiatie-minor" 
is dus voor het vakgebied scheepsbouw een 
doorgroei die binnen het bedrijfsleven zélf 
hoort plaats te vinden, en niet binnen de 4 jari
ge opleiding gehaald kan worden ten koste 
van de technische basis van de afgestudeer
den!

Met het niet onderbouwde argument dat zo
wel de industrie als de studenten zelf tegen
woordig liever “brede bachelors" hebben, wil
len de Colleges van bestuur van beide 
hogescholen deze herstructurering van de op
leiding toch doorzetten. Het beroepenveld 
heeft hier geen invloed op.

H oe kan de scheepsbouw- 
industrie de opleiding te hulp 
schieten?
De verhuizing naar Delft is een “fait-accompli". 
Het is ook niet de bedoeling van de auteurs 
dit terug te draaien. Zij betreuren het ten zeer
ste dat dit proces voltrokken is door Colleges 
van Bestuur zonder de afdelingen zelf te raad
plegen. Het eerste overleg stamt van eind 
april 2003 met als opzet de overgang in sep
tember 2003 te laten starten.
Zij hebben daarom dan ook grote zorgen of 
deze verplaatsing succesvol zal verlopen.
Wél kan de industrie helpen om dit proces

met minder kleerscheuren te doorlopen.
De industrie (de beroepenveldcommissies 
zou een mogelijkheid zijn wanneer deze een 
directe stem krijgt - de bvc van Rotterdam bij
voorbeeld is zelfs geen adviesclub) kan de 
samensmelting van de beide opleidingspro
gramma's in goede banen leiden, door direc
te inbreng in de besluitvorming hierover te ei
sen. Beter zou zijn een kleinere 
begeleidingscommissie van externe deskun
digen die dan ook inspraak heeft. Gelijktijdig 
zou het curriculum tegen het licht gehouden 
kunnen worden.
Daarnaast zou de industrie docentcapaciteit 
gedurende de transitieperiode (2003-2006) 
kunnen aanvullen, zodat er geen gaten vallen 
in de uitvoering van het onderwijsprogramma. 
Hiervoor moeten financieel creatieve con
structies bedacht. (In Rotterdam is door 
scheepswerf Damen een medewerker als do
cent ter beschikking gesteld.)

Ten aanzien van het structureel terugschroe
ven van de opleidingsbegroting zou de in
dustrie moeten waarschuwen: het primaire 
proces van het te geven onderwijs behoort fi
nancieel maximaal ondersteund te worden, en 
pas als dat gedekt is, mag een hogeschool 
verder reikende ambities verwezenlijken 
(internationalisering, strategische allianties, 
enz.). De schaarse middelen worden dan niet 
verkeerd ingezet.

Tenslotte kan de industrie de ideeën t.a.v. 
“brede bachelor" tegen het licht houden van 
de werkelijke behoefte aan competenties bij 
de afgestudeerden en van de hogeschool ei
sen dat de differentiatie-minor in het geval van 
de opleiding Scheepsbouwkunde volledig op 
die vlakken ingevuld blijft.

Een specifieke beroepsopleiding is op dit mo
ment ernstig in gevaar niet alleen met betrek
king tot kwaliteit maar ook kwantiteit. Het be
gin van het kwaad is reeds geschied. De 
instroom van Rotterdam, die is weergegeven 
in een grafiek, loopt drastisch terug.

Er wordt gehandeld en gemanaged in en over 
het scheepsbouwonderwijs door economen 
en andere leken zonder dat er een scheeps
bouwer aan te pas is gekomen. Wellicht kan 
dit tij nog gekeerd of omgeleid worden. Een 
coördinerende rol vanuit de brancheorganisa
ties zoals VNSI en de HME en de KNVTS als 
vereniging is hierbij zeer belangrijk.

Wanneer een Nederlandse werf zegt dat het 
er niet toe doet waar de opleiding zich be
vindt, maar wanneer er maar gezorgd wordt 
voor afgestudeerden met dezelfde kennis en 
in dezelfde getale als vijf jaar geleden, dan 
kunnen wij nu garanderen dat dit over vier jaar 
niet meer het geval is. De uitstroom zal dan 
mogelijk nog 30% zijn met een kennisniveau 
die een stuk lager ligt dan enig jaren geleden. 
Indien de Nederlandse Scheepsbouw In
dustrie in de naaste toekomst goed opgeleide 
HBO-scheepsbouwers in dienst wil nemen, 
dan zal er onmiddellijk iets moeten gebeuren.

Ir. J.L.A.M. van der Hoorn
Oud Hoofd Opleiding Scheepsbouwkunde
Hogeschool INHOLLAND Haarlem

Ir W.A.Th. Bik,
Oud Hoofd Opleiding Scheepsbouwkunde 
Hogeschool Rotterdam

De inhoud van dit artikel valt onder ver
antwoording van de auteurs.



door Paul Z evenbergen

PIA S-PhotoShip
Reconstructie van bestaande scheepsvorm en

De methoden die doorgaans gebruikt worden om bestaande scheepsvormen te reconstrueren brengen bepaalde specifieke 
nadelen m et zich m ee, en zijn vaak niet erg flexibel en breed inzetbaar. Bovendien is er in de meeste gevallen een aanzien
lijke tijd nodig voor nabewerking van de verzam elde data.
PhotoShip, een nieuwe PIAS-module, m aakt het mogelijk om vrijwel elk schip in vrijwel elke omgeving te reconstrueren, waar
bij relatief weinig tijd nodig is voor nabewerking. De gebruikte techniek, fotogramm etrie, wordt op tal van terreinen toege
past.

Inleiding
Reconstructie van bestaande scheepsvormen 
valt onder de veel gebezigde verzamelnaam 
‘Reverse Engineering', wat zoveel wil zeggen 
als ‘het recreëren van een bestaande 3D ge
ometrie in de vorm van een digitaal model'. 
Reverse engineering in de scheepsbouw kan 
diverse doelen dienen, bijvoorbeeld reparatie- 
werkzaamheden, aan-, her- of verbouw, het 
uitvoeren van berekeningen of toetsing aan 
bepaalde eisen. De noodzaak tot reverse eng
ineering wordt in de meeste gevallen veroor
zaakt door een gebrek aan documentatie. 
Ons uiteindelijke doel is het verkrijgen van een 
solid model, een model dat met PIAS-Fairway 
bewerkt kan worden. Fairway is de scheeps- 
vorm-generatie en -bewerkingsmodule binnen 
het PIAS pakket.

Er zijn verschillende reconstructiemethoden 
beschikbaar. De grenzen van deze methoden 
qua praktische haalbaarheid en effectiviteit 
worden echter al snel genaderd, of over
schreden bij de reconstructie van schepen 
van aanzienlijke afmetingen, of schepen die in 
een omgeving met veel obstructies liggen.

Het SARC heeft voor ogen gehad een meet
methode te implementeren in de vorm van

een PIAS-module, waarmee het in principe 
mogelijk moet zijn om alle mogelijke scheeps
vormen te reconstrueren, ongeacht de afme
tingen van het betreffende schip, of de omge
ving waarin het betreffende schip zich 
bevindt. Bovendien is er ook als voorwaarde 
gesteld dat er geen grote bedragen zouden 
hoeven te worden geïnvesteerd in de beno
digde meetapparatuur, waardoor het mogelijk 
blijft om de kosten per reconstructie relatief 
laag te houden.

Vanuit deze oogpunten gezien is fotogramme
trie de meest geschikte methode. Letterlijk 
betekent fotogrammetrie het meten met be
hulp van foto's. Het houdt in dat er foto's wor
den gemaakt van een object, vervolgens wor
den de foto's ingelezen in de computer, en 
ten slotte wordt er een digitaal 3D model ge
reconstrueerd. Een bijkomend voordeel van 
fotogrammetrie is dat er relatief weinig 
(na)bewerking van de meetdata nodig is om 
tot een bruikbaar model te komen.

Meetmethoden
Vier in de scheepsbouw gebruikte methoden 
zullen worden besproken. Dit zijn: directe me
ting, laserscanning, triangulatie en fotogram
metrie.

•  Directe meting
De 3D coördinaten van een bepaald aantal 
punten worden met de hand gemeten op de 
binnenkant van de huid. Er wordt gemeten ten 
opzichte van constructiedelen waarvan de 
exacte locatie in het scheepsassenstelsel be
kend is. Directe meting is alleen mogelijk in
dien de huid van binnenuit op alle plaatsen 
goed toegankelijk is. Dit is meestal niet het 
geval, door de aanwezigheid van de dubbele 
huid, tanks, isolatie, betimmering, etc. Het is 
ook mogelijk aan de buitenkant van de huid te 
meten, maar dan moet er ook nog een refe- 
rentievlak gecreëerd worden, wat meestal 
niet eenvoudig is. Bovendien lopen de kosten 
in beide gevallen snel op door het grote aantal 
benodigde manuren.
•  Laserscanning
De romp wordt als het ware ‘afgetast' met be
hulp van een scanner. Met behulp van een la
ser wordt de afstand van de scanner tot het 
meetpunt gemeten. Doordat de oriëntatie van 
de laser ook wordt gemeten, kunnen de 3D 
coördinaten van het meetpunt berekend wor
den. Op deze manier kunnen in korte tijd een 
groot aantal punten ingemeten worden. Een 
nadeel is dat er vrij zicht op de gehele romp is 
vereist. Ook deze methode brengt hoge 
kosten met zich mee, veroorzaakt door de 
grote investering, die nodig is voor de aan
schaf van een laserscanner.
•  Triangulatie
Triangulatie betekent letterlijk driehoeksme
ting. Y- en Z-coördinaten van punten op de 
romp worden gemeten op regelmatige leng
tematen. Deze punten worden gemeten met 
behulp van speciale meetapparatuur. Een 
voorbeeld van dergelijke apparatuur wordt ge
geven in figuur 1. Het bestaat uit een con
structie, waaraan twee spoelen zijn gemon
teerd. Door het aantal omwentelingen van de 
spoel te meten, wordt de lengte van de afge
rolde lijnen (R1 en R2) berekend. De Y- en Z- 
coördinaat worden teruggerekend aan de 
hand van de lengtes van de twee lijnen. Deze 
methode vereist dat de romp geheel vrij 
staat. Het opmeten van schepen van grotere



Fig.3a. Regelmatig netwerk Fig.3b. Onregelmatig netwerk Fig.3c. Getriangulariseerd netwerk

afmetingen is niet mogelijk met deze metho
de, omdat de meetapparatuur een beperkt 
bereik heeft.
•  Fotogrammetrie
De 3D coördinaten van meetpunten worden 
berekend op basis van de afbeeldingen van 
deze meetpunten op meerdere foto's, en de 
coördinaten van een aantal referentiepunten. 
Bij het nemen van de foto's is men vrij in de 
keuze van locatie van de camera. Er moet wel 
aan een aantal voorwaarden worden voldaan, 
maar deze leggen in de praktijk weinig of 
geen beperkingen op. Hierdoor is fotogram
metrie een erg flexibele methode. Het is een 
lang beproefde methode, en wordt gebruikt 
op het gebied van, onder andere, de architec
tuur, de medische en biologische wetenschap 
en de industrie. Ook in de scheepsbouw- 
wereld bestaat er een historie op het gebied 
van fotogrammetrie (Ref 1, Ref 2).

Samengevat zou men dus kunnen stellen dat 
van alle vier hierboven genoemde methoden 
alleen fotogrammetrie werkelijk flexibel is, en 
geschikt is om zowel schepen van grote af
metingen, als schepen die zich in een omge
ving met veel obstructies bevinden, te recon
strueren. Bovendien hebben de andere drie 
methoden nog een gezamenlijk nadeel, dat 
een grote rol speelt in de nabewerking van de 
meetgegevens. Er wordt namelijk geen enkel 
verband gelegd tussen de meetpunten, er 
wordt slechts een zogenaamde ‘puntenwolk’ 
gegenereerd. Dit probleem kan door het ge
bruik van fotogrammetrie op eenvoudige wij
ze overwonnen worden.

Van puntenwolk tot solid model
Ons einddoel van de reconstructie is het ver
krijgen van een ondubbelzinnig model van de 
rompvorm, wat in ons geval een solid model 
is. Het is echter niet eenvoudig om van een 
puntenwolk tot een solid model te komen. In 
het verleden zijn op dit punt dan ook al diverse 
projecten stukgelopen. Een object kan op ver
schillende manieren gerepresenteerd wor

den, zie figuur 2. Een puntenwolk is een ver
zameling punten, zonder im- of expliciete ge
ometrische informatie van het object. Een lij- 
nenmodel of een vlakkenmodel bevat wel

Fig.2 Van puntenwolk tot solid model

impliciete geometrische informatie. In geval 
van een draadmodel is er ook nog expliciete 
informatie aanwezig over de snijpunten van 
de verschillende lijnen. De representatievorm 
die beoogd wordt, het solid model, bevat be
halve geometrische informatie (de vorm) ook

nog topologische informatie (de ‘samenhang' 
van de vorm) ten aanzien van het model.
Nu zijn er tal van software pakketten te koop 
die werken op basis een vlakkenmodel. Dit 
heeft echter een groot aantal nadelen, wat 
destijds voor SARC een belangrijke reden is 
geweest om Fairway (dat werkt op basis van 
solid models) te ontwikkelen (Ref. 3). In het ka
der van reversed engineering is het belangrijk
ste probleem, dat het alleen mogelijk is om 
van een puntenwolk tot een vlakken model te 
komen, als de punten een rechthoekige, re
gelmatige verdeling over de romp vormen 
(zie figuur 3a). Veel gebieden op een romp 
passen niet in zo’n verdeling. Gebruik van een 
onregelmatige verdeling (zie figuur 3b) van 
punten is dus gewenst. Fairway is wel in staat 
te werken met een model dat wordt beschre
ven door een onregelmatig netwerk van pun
ten en lijnen (Ref. 4).
Hier ligt de grondslag van de beslissing om 
fotogrammetrie als methode te gebruiken.

Fig.4 Berekenen 3D  coördinaten van een m eetpunt m et snijdende zichtlijnen



Omdat er met foto's wordt gewerkt, waarop 
zowel de meetpunten als het object te zien 
zijn, kan het verband tussen de meetpunten 
op eenvoudige wijze door de gebruiker ge
definieerd worden. Op deze wijze ontstaat er 
uit de puntenwolk een draadmodel, dat met 
behulp van de PIAS-module To_Fair kan wor
den omgezet in een solid model (Ref. 5). Bij 
gebruik van andere methoden is het zeer be
werkelijk om de gebruiker het verband tus
sen de meetpunten te laten definiëren, om
dat er slechts een verzameling losse punten 
bestaat, en er geen visuele steun is in de 
vorm van foto's.
Ook de beslissing om zelf een module te im
plementeren, en niet een bestaand foto
grammetrisch pakket te kopen, hangt met 
deze problematiek samen. Bij de meeste 
pakketten bestaat namelijk niet de mogelijk
heid om verband tussen de meetpunten aan 
te geven. De enkele pakketten die deze mo
gelijkheid wel hebben, werken op basis van 
een vlakkenmodel.
Volledigheidshalve dient ook triangularisatie 
besproken te worden. Triangularisatie is een 
methode om een oppervlak te genereren op 
basis van een puntenwolk. Tussen de punten 
worden middels een bepaald algoritme drie

hoeken gevormd (zie figuur 3c). Deze drie
hoeken beschrijven de vorm van het object. 
Het resultaat is echter slechts een weergave 
van het object. Er kunnen dus geen bewer
kingen worden uitgevoerd.

Grondbeginselen van de 
fotogram m etrie
De werking van fotogrammetrie berust op 
stereovisie. De 3D coördinaten van meet
punten worden berekend op basis van de af
beeldingen van deze meetpunten op meer
dere foto's. Men kan hier een vergelijking 
trekken met de mens, die om diepte te zien 
ook twee ogen nodig heeft. Dit principe 
wordt geillustreerd in Figuur 4.
Te zien zijn de afbeeldingen a1 en a2 van 
punt A op twee verschillende foto's. Vanuit 
a1 en a2 kunnen twee zichtlijnen worden ge
trokken die door de brandpunten O1 en O2 
gaan. Het snijpunt van deze twee zichtlijnen 
definieert de 3D coördinaten van A. Dit prin
cipe noemt men ‘intersection'. De locatie en 
oriëntatie van de camera ten tijde van het 
nemen van elke foto dienen bekend te zijn. 
Deze worden berekend aan de hand van zo
genaamde referentiepunten. Dit zijn meet
punten waarvan de 3D coördinaten al

bij voorbaat bekend zijn, en die tevens ge
bruikt worden om het uiteindelijke model de 
juiste schaal en oriëntatie te geven.
Omdat er met gemeten waarden wordt ge
werkt, zullen de zichtlijnen elkaar echter niet 
exact snijden, en kan er dus ook geen exac
te oplossing worden gevonden. Daarom 
wordt het hele systeem van meetpunten en 
cameralocaties en oriëntaties numeriek ge
optimaliseerd met de kleinste kwadraten 
methode. Het resultaat hiervan is de meest 
nauwkeurige set 3D coördinaten van de 
meetpunten. Op deze manier wordt met 
meerdere foto's en meerdere meetpunten 
een object compleet in kaart gebracht.

Verzamelen van meetgegevens
Onder meetgegevens wordt verstaan: de 
foto's van het object en de coördinaten van 
de referentiepunten. De volgende stappen 
worden gewoonlijk genomen ten behoeve 
van het verzamelen van meetgegevens in 
een fotogrammetrisch proces:
1. Plaatsen en inmeten van referentiepunten 
Er zijn minimaal 4 referentiepunten nodig. In 
de praktijk wordt meestal het dubbele aantal 
gebruikt; dit om meer zekerheid in te bou
wen. Bovendien is het rekenkundig gezien



gunstig om zoveel mogelijk referentiepunten 
te gebruiken. Deze punten kunnen zich op 
het te meten object bevinden, maar ook op 
een willekeurige plek daarbuiten. Voor
waarde is wel dat de punten een goede 
spreiding moeten hebben, om uiteindelijk tot 
nauwkeurige resultaten te kunnen komen. 
Na plaatsing moeten de referentiepunten 
worden ingemeten, wat doorgaans gebeurt 
middels conventionele methoden. Het is ook 
mogelijk om slechts één of twee coördina
ten van een bepaald punt te gebruiken, in
dien het niet mogelijk is drie coördinaten 
(x,y,z) te achterhalen. Het assenstel waarin 
gemeten wordt, definieert het assenstelsel 
waarin uiteindelijk de coördinaten van de 
meetpunten gegeven worden.
2. Markeren van de meetpunten
Om meetpunten te creëren worden bepaal
de locaties op het object gemarkeerd met 
stickers, verf of kalk. Indien het object een 
grote omvang heeft, wordt er gebruik ge
maakt van stellages of een kraan. Hiernaast 
kunnen ook natuurlijke markeringen als 
meetpunten worden gebruikt, bijvoorbeeld 
hoekpunten of snijpunten van lasnaden.
3. Nemen van foto's
De foto's worden vanuit verschillende posi

ties worden genomen, om het effect van ste- 
reovisie te kunnen benutten. Hierbij moet elk 
meetpunt op minstens twee foto's voorko
men. Er wordt gebruik gemaakt van een 
speciale digitale metrische camera. Een der
gelijke camera heeft een relatief kleine, con
stante en bekende lensafwijking. Deze afwij
king wordt later gecorrigeerd, om 
nauwkeurigere resultaten te verkrijgen. Het 
is echter ook mogelijk om een niet-metri
sche digitale camera of een normale filmca
mera en een scanner te gebruiken. Een na
deel hierbij is dat er met minder 
nauwkeurige resultaten genoegen zal moe
ten worden genomen.

Verwerken van meetgegevens 
met PhotoShip
Ook nu wordt er in verschillende stappen ge
werkt:
1. Inlezen van de foto's 
De meest geschikte foto's worden door de 
gebruiker geselecteerd en ingelezen. Daar
naast worden de cameragegevens inge
voerd. Onder cameragegevens wordt ver
staan de brandpuntafstand, de afmetingen 
van de CCD-chip (de lichtsensor waarmee 
het beeld wordt vastgelegd), en eventueel

een aantal parameters die betrekking heb
ben op de lensafwijking.
2. Aanwijzen van meetpunten op foto's 
De gebruiker wijst de meetpunten aan, waar
na de software de coördinaten berekent in 
het assenstelsel van de foto, en vervolgens 
het punt markeert. Men heeft hier twee mo
gelijkheden. De eerste mogelijkheid is het 
exact aanwijzen van een punt. Aangezien het 
beeld is opgebouwd uit een eindig aantal 
pixels, kan er maar tot op een bepaald ni
veau (pixelniveau) worden ingezoomd. Hier
door is de precisie waarmee het punt kan 
worden aangewezen beperkt.
Met de tweede mogelijkheid, ‘marker mat
ching', kan met een grotere precisie worden 
gewerkt. Het algoritme waar marker mat
ching op is gebaseerd, kan meetpunten op 
foto's herkennen op basis van een verschil in 
contrast met zijn achtergrond. Anders ge
zegd, er wordt afgewogen welke pixels wel, 
en welke pixels niet tot het gemarkeerde 
meetpunt behoren. Vervolgens wordt de lig
ging van het zwaartepunt van alle tot het 
meetpunt behorende pixels berekend. Hier
bij wordt de mate van contrast met de 
achtergrond als gewichtsfactor meegeno
men, waardoor pixels die op de grens van

Fig.8 Foto’s nemen

Fig.9 foto’s, meetpunten en verbindingen van de 7  Provinciën



het meetpunt en de achtergrond liggen, en 
die dus een minder scherp contrast hebben, 
ook minder zwaar gewogen worden. Op de
ze manier wordt er dus op sub-pixel niveau 
gemeten. Hierdoor kunnen aanzienlijk nauw
keuriger eindresultaten worden verkregen. 
Indien er gebruik wordt gemaakt van marker 
matching, moet het contrast tussen marke
ring en achtergrond zo groot mogelijk zijn. 
Aangezien het algoritme pixels selecteert op 
basis van hun grijswaarde, betekent dit in de 
praktijk dat er of witte, of zwarte markerin
gen gebruikt worden (afhankelijk van de 
kleur van het object).
3. Koppelen van aangewezen punten 
Handmatig wordt aangegeven welke marke
ringen afbeeldingen van hetzelfde meetpunt 
op verschillende foto’s zijn.
4. Aangeven verband tussen meetpunten
In verband met verdere verwerking van het 
model van het te meten object worden de 
meetpunten geordend langs denkbeeldige 
lijnen, waardoor het eerder genoemde lijnen- 
model ontstaat. Ook deze activiteit wordt 
door de gebruiker uitgevoerd, die met be
hulp van de foto’s een netwerk opbouwt.
5. Invoeren coördinaten van referentiepun
ten

Deze informatie is noodzakelijk om het 3D 
model de juiste absolute oriëntatie en schaal 
te geven, en de cameralocaties te kunnen 
berekenen.
6. Berekenen cameralocatie en -oriëntatie 
Om eerder besproken redenen worden de 
positie en oriëntatie van elke foto berekend 
op basis van de referentiepunten. Dit gebeurt 
met behulp van een algoritme dat is geba
seerd op conventionele fotogrammetrische 
technieken (Ref. 6). Tevens worden in het ver
loop van dit proces aannames voor de 3D co
ördinaten van de meetpunten verkregen.
7. Berekenen van 3D coördinaten van meet
punten
De aannames voor de coördinaten worden 
geoptimaliseerd met behulp van de kleinste 
kwadraten methode. Er is nu een 3D draad- 
model van het object. De volgende stap be
staat uit de nabewerking die nodig is om het 
model bruikbaar te maken, wat ons op PIAS
niveau brengt:

D e plaats van PhotoShip in PIA S
Omdat Fairway werkt op basis van solid mo
dels en er slechts een draadmodel voor han
den is, moet er nog een tussenstap geno
men worden. Deze tussenstap wordt

uitgevoerd met behulp van de PIAS-module 
To_Fair. To_Fair genereert een solid model 
op basis van het uit PhotoShip geïmporteer
de draadmodel. Dit solid model wordt in Fair
way ingelezen, waarna de nabewerking 
plaatsvindt. Hierbij kan worden gedacht aan 
het aangeven van kniklijnen, plaatsen van een 
dek, eventueel stroken van het model, etc.

Reconstructie van de
7 Provinciën
Om PhotoShip en de praktische haalbaar
heid van de gebruikte methode te testen, is 
er een project uitgevoerd, bestaande uit de 
reconstructie van de in aanbouw zijnde 
“7 Provinciën", een schip van de volgende af
metingen: (LxBxH) 46.14x12.14x4.74 m (fi
guur 5) Dit schip is een reconstructie van het 
origineel, dat in 1665 is gebouwd, en in zijn 
gloriedagen het vlaggenschip van Admiraal 
Michiel de Ruyter was. Het kan bezichtigd 
worden op de Bataviawerf te Lelystad, en 
meer informatie kan gevonden worden op 
de website www.bataviawerf.nl.
In juli 2002 zijn op de Bataviawerf foto’s ge
nomen. Met behulp van in totaal 86 foto’s en 
door gebruik van PhotoShip is er een com
pleet 3D model gecreëerd, waarbij de bak

http://www.bataviawerf.nl


boordzijde en de stuurboordzijde afzonder
lijk zijn gereconstrueerd. Dit project heeft 
bovenal de flexibiliteit van de gebruikte me
thode aangetoond. Ten eerste omdat er 
geen punten op de romp zelf als referentie 
gebruikt konden worden, wat is opgelost 
door zelf referentiepunten te creëren. Ten 
tweede was de romp omgeven door stei
gers, en bovendien gestut op een groot aan
tal palen. Hierdoor werd het zicht op de 
romp aanzienlijk belemmerd. Dit probleem is 
overwonnen door een relatief groot aantal 
foto's te gebruiken. Aan de hand van afbeel
dingen, die kort zullen worden toegelicht, zal 
deze de reconstructie worden getoond:

Figuur 6, 7 en 8 tonen het verzamelen van de 
meetgegevens. Om referentiepunten te creë
ren zijn 3 loodlijnen opgehangen, waaraan 
markeringen zijn bevestigd (figuur 6). Als mar
kering voor de meetpunten zijn houten schijf
jes met een doorsnede van 5 cm gebruikt, die 
met behulp van een accuboormachine een
voudig op de romp konden worden ge
schroefd. Om bij moeilijk bereikbare plekken 
te komen, is gebruik gemaakt van een kraan 
(figuur 7). Het nemen van de foto's werd be
moeilijkt doordat het zicht belemmerd werd

door steigers en stutten (figuur 8).
In het belangrijkste deel van de user-interfa
ce van PhotoShip (figuur 9) worden de foto's 
ingelezen, meetpunten (de genummerde ro
de cirkels) aangewezen en gekoppeld, en 
wordt tenslotte verband gelegd tussen de 
meetpunten (de blauwe lijnen). Na bereke
ning van de 3D coördinaten van de meetpun
ten en generatie van een solid model door 
To_Fair, wordt het model in Fairway ingele
zen (figuur 10). Omdat het schip nog steeds 
in aanbouw is, is er nog geen duidelijke dek- 
lijn aanwezig, en verspringt de begrenzing 
van het model aan de bovenzijde. Ook slin
geren bepaalde lijnen (bijvoorbeeld de boeg
lijn) door, omdat nog niet is aangegeven wel
ke meetpunten op een kniklijn liggen. 
Vervolgens vindt de nabewerking van het 
model plaats, waarna de gewenste doorsne
den gegenereerd worden (figuur 11 en 12). 
Te zien is hoe er onder andere een vloeiend 
verlopende deklijn is geëxtrapoleerd. Het 
eindresultaat is het lijnenplan in figuur 13.
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Scheepsbouw door Jacob  P inkster

M.V. Rocknes
The w orlds largest dynam ically positioned flexible fall pipe rock dum ping vessel

n answer to the increasing demand for rock dumping offshore, M ay 3rd 2 0 03 , saw the commissioning of the single screw 
flexible fall pipe (FFP) and dynamically positioned rock dumping vessel “Rocknes” after being converted from a  self unload- 
ng bulk carrier at Keppel Verolme Shipyard in Botlek (near Rotterdam), The Netherlands. Weighing in at 2 5 ,0 0 0  tons dead

weight, this “heavy weight” is the largest ever rock dumping vessel constructed to date in the entire world. The following arti
cle describes this modern rock dumping giant and goes into some detail regarding the design challenges which go with the 
conversion of a bulk carrier into such a vessel.

M.V. “Rocknes", rock dum ping/bulk carrier vessel

The owners
"Rocknes" is owned by Kvitnes Shipping 
Company Ltd. St.Johns which is a part of the 
international operating Hartmann group 
based in Cadenberge, Germany. The owners 
have entered into a long term charter party 
agreement with Van Oord ACZ to charter 
their recently built (2001) bulk carrier 
“KVITNES" for offshore rock dumping pur
poses.

The charterers
"Rocknes" is contracted for a long term by 
van Oord ACZ. Van Oord ACZ is an internation
al contractor, specialised in dredging, rock 
dumping, offshore and coastal construction. 
With more than 50 years of contracting expe
rience, Van Oord ACZ has proven its technical 
and management capabilities on projects of

all sizes from small maintenance works 
through to large turnkey build and install con
tracts.
Van Oord ACZ reputation has been built on its 
know-how, innovative technical solutions and 
versatile equipment. For over 25 years, 
Van Oord ACZ has held an established posi
tion in the offshore construction market and 
is regarded as market leader for seabed in
tervention. The company has always been at 
the forefront of rock dumping and dredging 
technology and has recently used its com
prehensive technical skills and resources to 
take on, and bring to a successful conclu
sion, major projects such as the installation 
of the Malampaya Concrete Gravity Platform. 
Van Oord ACZ owns and operates a large 
comprehensive fleet of specialised DP flexible 
fall pipe vessels, side rock dumping vessels,

trailing suction hopper and cutter suction 
dredgers, construction and support vessels. 
For shore-end installations, shallow draft ves
sels are operated on either DP, anchors or 
spud poles.
With its DP rock dumping vessels, Van Oord 
ACZ excels in protecting pipelines and cables 
in all water depths. The flexible fall pipes are 
fitted with purpose-built, state of the art ROV's 
which ensure that the fall pipe is accurately 
guided along the cable or pipeline thereby en
suring the high precision required for rock 
dumping. These ROV's can also be used for 
the attachment of dedicated dredging, trench
ing and jetting tools. Sophisticated survey 
equipment is used by the crew to check that 
results are within specification.



Bulk carrier “Kvitnes” converted 
to “Rocknes”
In order to carry out offshore rock dumping, 
the bulk carrier “Kvitnes" had to be re
designed for her new role but, at the same 
time, keep her capabilities to fulfil her original 
role in the bulk carrier trade (albeit with some 
reduced cargo capacity and vessel free sail
ing speed, approx. respectively 3000 ton and
0.6 knots). The actual conversion was led by 
a special design team formed by Van Oord 
ACZ. This team was involved heavily in the 
predesign, pretendering, tendering, design 
engineering, coordination of conversion work 
at the ship yard, all ship trails and delivery 
tests. Due to the short time available for the 
complete project (planned conversion time 
maximum 112 days) from concept to delivery 
for operations, Van Oord ACZ also took re
sponsibility for the delivery of a large number 
of key components for the “Rocknes". The 
actual conversion was carried out by the Kep
pel Verolme Shipyard in Botlek (near Rotter
dam), The Netherlands.The total time re
quired for the conversion was 124 days, this 
was 12 days more than planned but still a re
markable performance bearing in mind the 
unexpected problems encountered during the 
course of the project. Causing the latter were 
for example: incorrect as-built drawings, re
quired unexpected modifications to the ves
sel under water in order to enhance hydrome
chanic performance (i.e. incur less speed 
loss), late delivery of some key components, 
human error, changes in installation instruc
tions etc.

The design challenge
The driving forces behind the present design 
was to regain Van Oord ACZ's previous posi
tion in the rock dumping industry, i.e. that of 
being the company with the largest rock 
dumping capacity in one unit and also to be 
able to transport this large capacity in a fast 
manner and finally to be able to dump rock in 
deeper (and more distant) waters. It was 
thought that this would meet future client's 
wishes. In order to make this economically 
feasible a vessel must be designed with a 
high deadweight and a relatively high sailing 
speed.
The specific weight of rock for dumping 
varies from 1.4 to around 1.8 ton/m3. The 
weight of rock in the cargo spaces leads to 
the demand for large buoyancy contributions 
from either the forehead, sides and/or aft 
part of the vessel. This results in large (mainly) 
empty spaces forward, beside and aft of the 
cargo holds. The holds themselves must be 
self-trimming and self-discharging and this 
leads to sloped sides, bottoms and upper 
parts and a centre conveyor belt system lead
ing all along the entire length of the holds. Dis

charging of rock from the holds is done by 
way of the forehead part of the ship. It is of 
paramount importance that the underwater 
flow lines around the vessel are such that the 
wave-induced resistance is minimised as 
much as practically possible and that the 
wake field in the vicinity of the propellers are 
well predicted in order to be able to custom 
design the single open propeller (i.e. without a 
nozzle configuration) and the dynamic posi
tioning system for maximum propulsion effi
ciency and station keeping ability.
Loading rock on board is done in port with the 
aid of shore facilities.
Discharging rock from the ship to the seabed 
also requires special equipment in the form of 
conveyor belts, both longitudinal (i.e. convey
or boom) and transverse, combined together 
to form an intricate conveyor belt system and 
(unusual for this type of rock dumping vessel) 
a flexible fall pipe system (unusual because 
this FFP system consists of buckets slotting 
into each other and joined by chains). Be
tween the conveyor belt system and the FFP 
one finds the rock hopper which is no more 
than a temporary storage space for rock 
while being transported from vessel hold to 
sea bed. The flexible fall pipes are fitted with 
purpose-built, state of the art ROV's which en
sure that the fall pipe is accurately guided 
along the cable or pipeline thereby ensuring 
the high precision required for rock dumping. 
These ROV's can also be used for the attach
ment of dedicated dredging, trenching and 
jetting tools.
Looking at the logistics of these systems, i.e. 
firstly the inner conveyor system: longitudinal
ly and finally vertically moving/lifting rock out 
over the full length of the vessel's holds on to, 
secondly, the boom conveyor belt into the 
rock hopper and from there onto the trans
verse conveyor belt into FFP from where the 
rock are led to their final destination, one can 
appreciate the difficulty for the designer to 
place all these pieces of equipment in such a

way that no conflicting situations occur and 
that high rock dumping production rates are 
met.
On top of this, the transverse stability of the 
vessel is not exactly benefited by all this stur
dy heavy duty equipment placed well above 
the main deck level.
Another design challenge worth mentioning 
here is the moon pool which houses the FFP 
unit. Previous FFP rock dumpers have their 
FFP positioned outside the side of the vessel 
utilising the cantilever principle. Advantages 
of the moon pool solution is less effect of ves
sel motions on the rock dumping process 
(due to rolling of the vessel) and easier sys
tem use and access etc. (everything is well 
within the ship's perimeter). This moon pool is 
constructed in such a manner that it can be 
retrofitted with bottom doors if deemed nec
essary at a later stage in the vessel's working 
life. Allowance has been made in the ship's 
construction for such doors and their hinges, 
hydraulic cylinders etc. Such bottom doors 
are not what you would call standard rock dis
charging equipment for a rock dumper and 
the hydraulic cylinders require protection 
against any stray falling rock (aggressive ma
terial to say the least in such a state) and 
therefore steps have been taken here to sep
arate these cylinders from contact with the 
rock. All these (and more) design demands fi
nally resulted in the following vessel.

The vessel
“Rocknes" is specially designed for the trans

port and discharging of rock and so befit the 
offshore capabilities that Van Oord ACZ offers 
to their world wide clients which include:
• protection and stabilisation of pipelines, ca
bles and offshore constructions
• cable and pipeline shore end installation and 
burial including shore pulls
• civil construction of shore approaches and 
landfalls
•  construction of sleepers and embankments



•  deep-sea dredging, seabed intervention and 
pre-sweeping

• trench dredging and backfilling
•  hydraulic & geotechnical engineering
• installation of Gravity Base Structures
• installation of CALM Buoys
• installation of anchor systems
• installation of offshore wind farms

This large vessel is now being utilised in the 
rock dumping business. Working mainly in 
Northern Europe (i.e. The North Sea) and the 
Nordic countries, i.e. Norway and Sweden;
i.e. there where the oil/gas business is. The 
vessel will be loading at harbours in Norway, 
the United Kingdom, Holland, Belgium, Ger
many and France.
The vessel is fitted out with a moon pool on 
the starboard side from where the FFP drops 
off to just above the sea bed where the ROV is 
waiting to finalise the positioning of the dump
ing of the rock. Furthermore, a 38m3 hopper 
for the buffer containment of the rock is fitted 
around midships on deck and there are also 
special facilities for the adjustment of the 
length of the FFP in case of variable sea bed 
which will be discussed more in detail later on 
in this article.

M ain Particulars
De main particulars of “Rocknes" are shown 
in Table 1.

The vessel is classed by Germanischer Lloyd 
and Bureau Veritas with the notation 

I 3 /3  E *  Bulk carrier and rock dumper 
(Deep Sea) AUT - MS
Dumping in unrestricted areas up to a 
depth of 1,200 m.
Dynamic Positioning Class 2 unrestricted 
up to with significant wave height (Hs) 
< 5.5 m.

eral, Germanischer Lloyd has classed the 
ship as a bulk carrier and B.V. has classed the 
rock dumping equipment on board. There are 
no classification rules for rock dumpers but 
Van Oord ACZ, together with B.V. found 
agreement upon construction materials, con
struct details and fabrication details etc. for 
the rock dumping equipment on board.
This means that the vessel can be active as a 
rock dumper but, in times of work shortage 
therein, she may be plying once more in the 
bulk trade sector. In this way the ship should 
be well utilised in the coming years.

Internal subdivision
Originally the “Kvitnes" was a fairly standard 
(self discharging, internal conveyor belt + 
conveyor boom system) bulk carrier design 
with an internal subdivision (from forehead to 
aft) consisting of forecastle, 7 holds, engine 
room aft and accommodations with bridge al
so aft. On the forecastle deck is situated the 
boom conveyor belt cargo discharging sys
tem which may be swung over to either port 
or starboard to unload the cargo on to the 
quay side.
Resulting from the conversion, a different sub
division (mainly effecting hold, deck and en
gine room configuration) has been introduced 
in the design. From forehead to aft the inter
nal subdivision of “Rocknes" is as follows (see 
General Arrangement Plan):
•  The vessel has a forecastle deck which, be
sides the usual anchor and mooring gear, still 
accommodates the boom conveyor belt dis
charging system which now also can dis
charge the cargo from forehead to the rock 
hopper (read cargo buffer) just abaft of mid
ships.
•  Abaft of the forecastle, there are four cargo 
holds (two of which are not effected by the 
conversion) each closed with hatches situat
ed on the upper deck. The hatch coaming of

cargo hold #1 has been shortened by 1 
frame space and cargo hold #4 has been en
larged by 9 frame spaces to gain as much 
cargo capacity as possible.
•  What was previously hold #5 of “Kvitnes" 
has now been converted so as to accommo
date electrical switch board rooms and a 
number of dedicated workshops for the rock 
dumping process. In order to realise this, the 
former hold space has been fitted out with 
four different decks.
•  Built (on starboard side) into former cargo 
hold #5 (and partly in the wing tank) is a 
moon pool (L=7.00 m and B=5.60 m}. This 
moon pool accommodates the free fall pipe 
for the discharging and dumping of rock.
•  On deck, above former cargo hold #5, a 
hopper (capacity 38 m3) is situated with a car
go capacity throughput of just up to 2000 
tons/hour. This hopper is fed with cargo via 
the boom conveyor belt system and the port 
side transverse conveyor belt. The hopper, in 
turn, discharges the cargo to the FFP via 
three conveyor belts.
•  Also situated within former cargo hold #5 
are Fresh Water and MDO (deep) tanks for re
spectively main engine and auxiliary engines. 
Also a HYPAP space has been created in front 
of the moon pool.
•  Abaft of the moon pool etc., former cargo 
holds #6 and #7 have remained unchanged 
apart from the longitudinal steel construction 
from the moon pool
•  Behind cargo hold #7 is situated the engine 
room with main engine/shaft generator, auxil
iary generators etc.) (virtually unchanged with 
the exception of the placement of enlarged 
sewage unit, enlarged fresh water maker, ex
tra AC compressors for the new accommoda
tion and extra electrical switch boards to en
able the connection of the new four auxiliary 
power sources to the complete ship's electri
cal systems).

In gen- Moonpool from above Model tests of moonpool



Cross section of a hold

•  Between the fore peak bulkhead and the for
ward engine room bulkhead all cargo and 
working spaces are fitted with wing tanks and 
double bottom tanks. These spaces include a 
number of watertight bulkheads.
•  In each of the wing tanks (SB and PS) of 
hold #6, one retractable azimuthing thruster 
(1700 kW) has been placed for unrestricted 
DP-2 purposes.
•  Behind the engine room is situated the aft 
peak compartment which is designated as 
fresh water tank space. This SB tank howev
er has been reduced considerably in height 
(by the lowering of the local deck by 1.20 m) 
over part of the vessel's breadth in that area 
in order to accommodate a new auxiliary en
gine room (4 x 1825 kW), placed on star
board side) that was necessary to produce 
the extra electrical power required for the ves
sel in her new role as rock dumping vessel. 
The air intake ducts and exhaust pipes for 
these four auxiliary engines are also situated 
on the starboard side just aft of the accom
modations.

•  Also above the aft peak fresh water tank is 
situated the steering gear room.
•  Above the engine room sprouts a four layer 
accommodation deckhouse on top of which 
the navigation bridge is placed.
•  Behind/below the accommodation deck
house, the aft deck holds the usual anchor 
and mooring gear.
The cargo hold measures at main deck level 
L= 14.70 m and B= 14.00m. The transverse 
cross section of the hold is designed in such a 
way so as to accommodate the long central 
conveyor belt (which is used to discharge the

cargo) travelling along the complete length 
along the bottom of the hold. The hold's 
sides, top and bottom are furthermore sloped 
in order to make the hold self trimming (and 
avoid shifting of cargo at sea) and thereby fa
cilitate the discharging of the cargo. This 
causes large loss of hold volume and also re
sults in a high vertical centre of gravity of the 
cargo. The capacities of the different holds 
are given in Table 2.
The moon pool has a constant waterline 
cross section which measures at main deck 
level (L=7.00 m and B=5.60 m). The FFP is 
drawn off the starboard deck, fed through the 
moon pool and finally held suspended in posi
tion at the required length to suit the rock 
dumping depth.
The spaces underneath the holds are utilised 
for ballast tanks and in some cases fresh wa
ter or fuel tanks. Aside the conveyor belt cen
tre tunnel throughout the length of the cargo 
holds a section is used as a piping tunnel on 
PS and as cable duct on SB side.
In the engine room, situated on the upper 
tweendeck port side and starboard, fuel oil 
settling tanks and fuel oil day tanks are posi
tioned while space is centrally allocated for 
the switchboard room in the ECR and work
shop spaces abaft. On the lower tweendeck 
the auxiliary systems like the fresh water mak
er, the sewage unit, the AC compressors and 
several coolers are installed on PS, while on 
SB side the fuel treatment installations are sit
uated. The space below the tweendeck aft of 
the engine room has been designated as a 
void tank Space on SB side and as Fresh Wa
ter Tank on PS.

Table 2. Cargo Hole Capacity

Hold Name
Cargo
M l

Wo. 1 3060
No. 2 4060
No. 3 4328
No. 4 4542
No. 5 -

No. 6 4550
No. 7 4550

Total 25090



The tankcapacities of the vessel (100%) are 
shown in Table 3.
In the forecastle, space has been dedicated 
to switchboard rooms, hydraulic power pack 
room and working spaces such as boatswain 
stores and paint stores.

Accommodation
The accommodation for crew and officers is 
arranged above main deck in a deckhouse 
placed aft above the engine room, as per gen
eral arrangement plan (see GAP). 
Accommodation is arranged for a total com
plement of 50 persons (this was 20 pers. pri
or to conversion). The extra 30 persons need
ed in the rock dumping mode are sub-divided 
into the following groups/activities:
•  Project planning
• Project control
•  Project execution
• Project maintenance

The vessel accommodations as such there
fore consist of the following :
Bridge deck:
- Wheel house with communications room on 

PS
- Rock Dumping Process Room
- Post Processing Room SB aft
- Client Office and Superintendent Office on 
PS

Officers’ C-deck:
- 1 Captain's cabin with separate sleeping 
room and private bathroom annex

- 1 Chief Engineer's cabin with separate sleep
ing room and private bathroom annex

- 9 single berth cabins with combined private 
bathroom

- 6 double berths cabins with combined pri
vate bathroom

Officers’ B-deck:
- 7 single berth cabins with combined private 
bathroom

- 4 double berths cabins with combined pri
vate bathroom

- 4 Offices
- 1 12 persons Meeting room 
Crew's A-deck:
- 4 single berth cabins with private bathroom
- 2 Offices
- 1 Cargo Control Room
- 1 Bonded Stores locker

Crew’s Maindeck:
- 2 double berths cabins with private bath
room

- 1 five persons cabin with private bathrooms
- 1 Changing room
- 1 First Aid Room
- 1 Officer's Messroom for 12 persons
- 1 Crew's Messroom for 23 persons
- 1 Rec. Room with Internet Café
- 1 Galley
- 1 Provision store room with refrigerated 
stores incorporated

- Several store rooms abaft

Discharging installation
There are two systems available for discharg
ing the cargo:
- In bulk carrier mode: ‘dry' discharging using 
the internal conveyor belt system and the 
boom conveyor belt system
- In rock dumping mode: ‘wet' discharging via 
the ‘dry' discharging components augmented 
by transverse conveyor belt system, rock 
hopper, transverse conveyor belt system, the 
moon pool with therein the FFP and the ROV 
at the lower end of the FFP. This is described 
in more detail further on in the text.

'Dry' discharging  (the usual way to dis
charge this bulkcarrier)
“Rocknes’"s fully automated conveyor unload
ing system, which can be controlled from the 
Cargo Control Room or the bridge is de
signed for an average capacity of 2,000 
ton/hr. The conveyor boom is hoisted to ap
prox. 18 degrees and swung either over to 
port side or starboard depending on the pre
ferred discharge location. The boom convey
or's 100° maximum slewing angle is con
trolled by hydraulic motors with gear wheel 
and slewing ring with internal cogs. The boom 
is luffed by hydraulic cylinders. The boom con
veyor is a heavy structure, especially when 
loaded, and therefore needs a strong founda
tion. When offloading, the entire discharge 
system as well as the ship's mains derive their 
power from the auxiliary generator power situ
ated in the main engine room. When not in 
use the boom conveyor is rested in two crad- 
dles, one at frame 160 and one midships and 
sea fastened.

The rock discharging
The rock discharging installation may be sub
divided into the following systems:

The conveyor belt system 
At the heart of the discharging system are the 
large conveyor belt units. These belts have a 
maximum discharging capacity of 3000 ton 
of rock per hour and this is limited only by the 
capacity of the rock hopper and not by the 
conveyor belt system.

The steel construction of the conveyor belt 
system are - for the case that contact is made 
with the rock material - covered as protection 
against wear with a rubber layer. Depending 
on the position in the installation, the rubber 
layers may have a thickness of 25 or 12 mm. 
The belt material (width= 2000 mm) is also of 
the hard wearing type and is made of rubber 
with a thickness of 25 mm 
Maximum angular elevation of single belt con
veyor system is 10 degrees. In the forehead 
part of the vessel, between forecastle deck 
and tanktop, the rock material is clamped be
tween two conveyor belts and is thereby able 
to pass over the vertical distance between 
hold centre line conveyor system to large 
boom conveyor system of around 23 m.

Midship tower construction with winches and 
a deck crane
The midship tower construction is situated 
around and above the moon pool and pro
vides the support for 9 winches and a 21 ton 
deck crane. These winches are utilised for 
transportation, placing and securing of the 
FFP and for moving the Catcher Frame and 
the Umbilical Guidance Frame. The bucket 
winch has a maximum tension of 90 Tons and 
a maximum wire speed of 15 m/s. Required 
kW amounts to approx. 250kW for all these 
winches together.
Furthermore, any changes in the elevation of 
the sea floor, obstacles etc. may be compen
sated either by use of the telescopic capabili
ty of a section of the lower end of the FFP or 
by adjusting the vertical length of the FPP with 
the aid of the winches.
The 21 ton SWL (maximum outreach deck 
crane is 23 m) is used for general purpose 
hoisting and lowering work in the vicinity of 
the moon pool as well as for equipment main
tenance etc. All this makes “Rocknes"'s rock 
dumping installation more powerful than that 
of other large rock dumping installations in to
day's market.
Winches and deck crane are placed in such a 
way that easy access is given for mainte
nance and repair thereof.

The Remote Controlled Under
water Vehicle (RO V)
There can only be talk of efficient rock dump
ing when the position of the lower end of the 
FFP can be exactly positioned just above the 
required point to be buried/covered/filled etc. 
This requirement has been fulfilled by the 
placement of an ROV at the lower end of the 
FPP. This ROV (see Photo) is connected to the 
vessel by means of three umbilicals/hoisting 
wires (three working and each others stand
by) and can position the lower end of the FPP 
by way of four built in thrusters (75 kW/each). 
These thrusters are fixed with regard to the di



ROV

rection of available thrust. Three combined 
umbilical/steel wires support the ROV and 
have a rock dumping process control and 
monitor function. Each umbilical is constantly 
electronically checked regarding ability and 
status for data transmission/receival; ROV 
control and process monitoring functions are 
constantly thereby carried out via a reliable 
umbilical connection line.

The main particulars of the ROV are as fol
lows:
Make: The Engineering Business Ltd. (UK).

Dimensions: Diameter 3.80 m, Height 4.00 
m.
Propulsion: Four thrusters of 75 kW.
Fixture to vessel: Suspended by three lift 
lines/umbilicals on three ROV winches of 37 
kW each.
Frames: ROV provided with Catcher Frame 
and Umbilical Guidance Frame.
Control System: Integrated control system 
covering lift winches, ROV and splitter head. 
The ROV is provided with the following survey 
equipment:
Navigation and processing computer sys

tems, HIPAP, bathymetric systems, SEABAT 
8125, multibeam and mechanical scanning 
profilers, scanning sonar, underwater cam
eras and lights. Other systems can be in
stalled optionally.

The Flexible Fall Pipe (F F P )
The FFP system is situated on SB in either 
vessel transport mode (on deck just afront of 
the rock hopper installation) or in suspended 
condition (rock dumping mode) in the moon 
pool. The FFP consists of open tapered buck
ets (top diameter 1100 mm, and height 
2250mm) and these are kept in one line by 
way of two chains running through open rings 
along the bucket's top perimeter; the chains 
are furthermore connected to every fifth buck
et via slings. The total FPP length is 1300 m. 
which bears in mind a vertical angular FPP dis
placement due to sea and weather conditions 
of around 10 degrees. This coincides with the 
“Rocknes" working in a significant wave 
height of around 5.5 m. The Flexible Fall Pipe 
Launching/Recovering speed is 15 mtr/min

Ballasting
The vessel is equipped with ample ballast 
tanks (total ballast capacity 15,940 ton) and 
may be ballasted to almost any favourable 
condition when required. If necessary, the 
trim of the vessel can be adjusted by ballast
ing of the fore peak or the ballast wing tanks 
or d.b.tanks. To this effect, two electrically dri
ven suction, ballast, fire fighting, general pur
pose pumps are situated in the engineroom of 
900 m3/h  each with a pressure head of ap
prox. 1,5 bar. The ability to ballast the vessel 
may be very important for DP purposes, i.e. 
thus optimise the forces required for DP.

Dynam ic Positioning System
The vessel is equipped with Unrestricted Dy
namic Positioning Capabilities as far as Classi
fication Rules are concerned. This has been 
realised by the fitting of:
•  Three tunnel thrusters in the bow section (2

Bow thrusters units Model ‘Rocknes’ bow



T a b le  4 . M a in  Engine and  Thruster P o w e r  Data

Unit description
Number

....H .....
Thruster

name
...... t i ........

Power/per unit 
(kW/unitJ

Propulsion Power 
Total Power

........ im  ......
DP Power 

Total Power
..1m .....

Total Power
.... i m

Main Engine 1 T7 7300 7300 7300
Bow Thruster 2 T l &T2 1200 2400 240Q
Bow Thruster 1 T3 1480 1460 *480
Midship Thruster1 2 T4 &.T5 i_ 1900 3SOO 3600
Stern Thruster 1 T6 1000 1000 10013

T o ta t Power [kW| 7300 0480 15780
% Total installed power 46,3 53,7 !G0,0

'Retractable Tlwjsler

x 1,200 kW + 1 x 1,480 kW)
•  Two retractable azimuthing thrusters mid
ships, just abaft of the moon pool on star
board and on port side (2 x 1,700 kW)
•  One tunnel stern thruster, in the aft part of 
the engine room just below the propeller shaft 
(1 x 1,000 kW)
All told the six thrusters have a total power of 
8280 kW as may be seen in Table 4. The DP 
system is manufactured by Kongsberg Sim- 
rad (SDP 21).
Before they arrived at this thruster configura
tion, a large number of different thruster con
figurations (5) were investigated regarding 
ERN number, power demand and first costs. 
Table 5 shows a number of such different 
thruster configurations and also mentions the 
main findings therein. During this investigation 
close contact was held with MARIN in The 
Netherlands. Resulting DP capabilities were 
determined via MARIN model tests and calcu
lations.

Rock loading and dumping 
process operation/handling
The rock loading and dumping process is 
controlled and monitored in different 
places/spaces. The loading process is 
checked in the cargo control room and the 
rock dumping in the Dump Process Room on 
the bridge. Visual control is gained via a num
ber of camera's and monitor screens etc.
The rock dumping console has an operation 
mimic showing all cargo discharge valves of 
each cargo hold and the conveyor belt con
trols. Besides this, there are the necessary 
LCD-screens, metres, pointers, signal lamps 
etc.
The rock dumping instrumentation include, 
amongst others:
- a depth and monitoring system;

- a discharge recorder,
- a system to regulate, monitor and show the 
position of the FFP;
- regulation of the rock dumping speed;

There is also an unloading console in the 
wheelhouse where the operator has a good 
view on the unloading equipment

Engine installation
"Rocknes" has in the engineroom one MAK 
main diesel engine , type 8M43, rated at 
7300 kW m.c.r. at 500 rpm. This main engine 
drives via an integrated coupling in the reduc
tion gearbox (make ADVANCE G.m.b.H.), 
type GVE 950 x 3,29, a controllable pitch pro
peller (make: four bladed WARTSILA Propul
sion Netherlands, type 4C13). A shaft genera
tor is driven via a PTO, make STN-ATLAS, 
type SE 500 S4 V1 (2250 kVA - 1800 rpm).

Auxiliary installation
"Rocknes" has 3 + 4 auxiliary generators and 
an emergency generator. The original 
gen. sets are placed in the engineroom and 
the four new gen. sets are placed in the New 
engine Room at SB aft.
The three original auxiliary generator engines 
(air started) make CATERPILLAR, type 3508 
DI-TA-SCAC with an output of 682 kW at

1200 rpm. These auxiliary diesel engines dri
ve a STN generator with an output of 800 kVA 
and a frequency/speed of 60 Hz/ 1200 rpm 
with a voltage of 440 VAC/3 Phase. The co
sine phi factor of this generator is equal to
0,8.
The four new auxiliary generator engines (air 
started) make CATERPILLAR, type 3516B 
DI-TA with an output of 1901 kW at 1800 
rpm. These auxiliary diesel engines drive a 
LEROY-SOMER generator with an output of 
2281 kVA and a frequency/speed of 60 Hz/ 
1800 rpm with a voltage of 690 VAC/3 
Phase. The cosine phi factor of this generator 
is equal to 0,8.

The emergency generating set is a CATER
PILLAR diesel engine,type 3508 DI-TA SCAC 
with an engine output of 682kW (at 45°C). 
This auxiliary engine drives an STN-ATLAS 
generator with an output of 800 kVA with a 
frequency/speed of 60 Hz/ 1200 rpm and a 
voltage of 440 VAC/3 Phase (Cos phi = 0,8).

Propeller installation
“Rocknes" has one fixed pitch propeller (four 
bladed). This system is designed for a free 
sailing speed at around 13.8 knots.

Table 5. Thruster Configurations Investigated
Configuration

Number
H Unit description

f4uiïlfîSf"
H

Power/per unit 
[kW/unitl

Thruster Power 
Total Power

v m

Thruster Power 
Total Power 

[kW]

ERN
Number

Costs

t Azimuth thrusters i 1200 4800

6800

Too High High
Bow thruster i original 1000
Stem Thruster 1 original 1000

2 Azimuth thrusters 4 1500 601X1

8000

Acceptab le Even Higher
Bow thruster 1 original 1000
Stern Thruster 1 original 1000

3 Azimuth thrusters PS 2 1500 3000

6755

B etter Lower
costsAzimuth thrusters SB 1 1200 1200

Bow thruster 1 modified 1333
Stern Thruster 1 modifi ed 1222

4 Azimuth thrusters PS 1 1500 1500

6455

B etter, but 
less than 
present 
vessels

Costs
lower
than

before

Azimuth thrusters SB 1 1200 1200
Bow thruster 1 modified 1333
Extra Bow thruster 1 1200 1200
Stern Thruster 1 modified 1222

5 Azimuth thrusters PS 1 1500 1500 Best Higher
costsAzimuth thrusters SB 1 1200 1200

Bow thruster 1 modified 1333
Extra Bow thruster 1 1200 1200
Extra Bow thruster 1 1500 1900
Stern Thruster 1 modified 1222 7955





Other equipment
Rudder steering machine 
The single rudder is rectangular with a 
streamlined cross section. It is of the free 
hanging type and has an area of 24 m2. An 
automatic continuous grease lubricating sys
tem is provided for the rudderstock bearings. 
The rudder arrangement permits a maximum 
rudder angle of 45° from centre each side.

The steering gear is of the electric-hydraulic 
type make NMF, type 2Z-SL 320/45gr-K. 
The hydraulic system of the steering gear is 
fed by two electrically driven hydraulic pumps. 
In normal operation mode, both pumps are in 
operation.

Cranes for moving equipment stores etc. 
Cleverly installed for maintenance service on 
deck and rock dumping equipment, a deck 
crane has been fitted on top of the tower con

struction The maximum capacity of this deck 
crane is 21 ton at 23 m.

Further hydrodynamic design 
considerations
“Rocknes" has an average service speed of 
13,8 knots, which for her large displacement, 
(block coefficient approx. 0.78) proposed a 
formidable design challenge for the shipyard. 
In close co-operation with MARIN, the vessel 
was fitted out with a spoiler on tunnel thruster 
T1 and scallops on tunnel thrusters T1 and 
T3.
Around the protruding azimuth thrusters T4 
and T5 streamlined boxes were fitted.
During the sea trials, “Rocknes"'s speed was 
noted as 13.8 knots at 8.5 m vessel draft. 
This was 0.3 knots slower than required in 
the vessel's conversion agreement with the 
Owners.
Also the behaviour of water in the moon pool

(i.e. vessel workability etc.) was subject of re
search carried out by MARIN.

Where is “Rocknes” now?
“Rocknes" is now in the southern part of the 
North Sea There she is engaged in survey 
and rock dumping work. The vessel has been 
booked for several offshore works until late 
2003. The prospect for 2004 looks good. 
Van Oord ACZ seems to have taken the right 
approach to the market.

Jakob Pinkster M.Sc. FRINA 
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H avens door H ugo D ill

CTA
Container-Term inal Altenw erder

Na de gerobotiseerde terminals die ECT in Rotterdam vanaf de jaren 1980  op de Maasvlakte I heeft ontwikkeld, heeft Ham
burger Hafen- und Lagerhaus GMBH (HHLA) met CTA sinds vorig jaar ook een gerobotiseerde terminal in gebruik, in weer 
een modernere versie. Hamburg wordt na de verdieping van de Elbe, tij-onafhankelijk, toegankelijk voor nieuwe generaties 
van containerschepen tot een diepgang van 12 ,80  m. Net als bijvoorbeeld Antwerpen, m et zijn getijde rivier De Schelde, kan 
de inkomende vaart op de Elbe grotere diepgang hebben, dan de uitgaande vaart, door het verschil in opkomend en afgaand 
tijgedrag op de rivier. Alles bijeen zal Hamburg de nieuwste, en de komende generaties, containerschepen willen behande
len.

Ontwikkelingen
Reeds in 1982 werd de politieke en wettelijke 
fundering gelegd voor CTA met het Haven Uit
breiding Verdrag. Tegen 2010 verwacht men 
een verdubbeling van de containeroverslag 
tot circa 5 miljoen TEU in Hamburg. De totale 
investering voor de uitbreiding bedraagt 
€  650 miljoen, waarvan CTA circa €  350 mil
joen in de suprastructuur investeert. In de zo
mer van 2002 is, na de eerste constructiefa- 
se, een capaciteit voor twee ligplaatsen in 
gebruik genomen. Dit jaar zal de capaciteit 
voor een derde ligplaats gereed zijn en vanaf 
2005 is de volle capaciteit met vier ligplaat
sen en een jaarlijkse omzet van 1,9 miljoen 
containers gereed. CTA stelt dat het de mo
dernste container transshipment facility ter 
wereld betreft. State of the Art technology en 
innovatieve computersystemen moeten een 
efficiënte, snelle behandeling garanderen.

Terwijl automatische behandeling een conti
nue operatie moet verzekeren tegen lage 
kosten. De brugkranen zijn uitgevoerd met uit- 
liggers die containerschepen van de toe
komst met 22 containers brede belading kun
nen behandelen. CTA wordt voor de 
containerscheepvaart aangeboden als een 
zg. ‘Common User Terminal'. Hapag Lloyd AG 
heeft, als tweede aandeelhouder, een aan
deel van 25,1%, naast HHLA.

D e terminal lay out
De terminal beslaat een oppervlak van 59 ha 
in de eerste fase en 79 ha in de laatste. Met 
een kadelengte van 800 m voor twee ligplaat
sen in de eerste, en 1.400 m voor vier lig
plaatsen in de laatste fase. De zeezijdige be
handeling geschiedt aanvankelijk met 11 
kranen en uiteindelijk met 22. De landzijdige 
behandeling per spoor is door middel van 3

en later 4 Rail Gantry Cranes op 6 banen. Het 
transport naar en van de spooroverslag ge
schiedt door 100 chassis met 15 trekkers en 
later 200 chassis met 20 trekkers. De over
slag op wegtransport en terminalchassis ge
beurt aan de landzijde van de stackblokken. In 
de stackblokken op de container yard zijn 
aanvankelijk 15.000 TEU-plaatsen, met 
2.000 koelcontainer-, of ‘reefer'-plaatsen, en 
in de laatste fase 30.000 TEU- met 3.000 
reefer-plaatsen. Aan containerblokken zijn er 
aanvankelijk 11, met 22 kranen (groot en 
klein) en laatst 22 blokken met 44 kranen.

H oge productiviteitstechnologie
Na de 2e en laatste fase zal de terminal 13 
SPP-brugkranen in operatie hebben, zoge
naamde SuperPostPanamax container gantry 
cranes. Dus voor 22 containers breed bela
den PostPanamax Carriers. Deze kranen zijn

CTA project



uitgevoerd met 2 loopkatten, één voor de 
scheepsbehandeling, eventueel met twin- 
spreaders voor behandeling van 2 twintig- 
voets containers, en één voor de behandeling 
van de Automated Guided Vehicles (AGVs). 
Daarnaast nog een brugkraan speciaal voor 
behandeling van Feeders. Ook zijn er dan 55 
AGVs. Elk van de 22 containerstack-blokken 
wordt bediend door 2 volautomatische, el
kaar passeerbare, brug-loopkranen op rails. 
De stack-capaciteit is dan 30.000 boxen.
De brugkranen zijn met snelle en geavanceer
de positionerings- en efficiënte hijsbaan-syste- 
men uitgerust, om een optimale kraanproduc- 
tie met de kraanmachinist te bereiken. De 
hoofdkat, waarmee de scheepsoperatie 
wordt verricht, behandelt de container op een 
twistlock-behandelingsplatform, terwijl het 2e 
katsysteem, dat ook geheel gerobotiseerd is, 
de container naar en van de AGV behandeld. 
Op het twistlockplatform bevindt zich de 
kraantoezichthouder, die het laad- en lospro
ces, het containernummer en een eventuele 
schadeconditie van de container kan over
zien.
De - voor een lagere en kortere lastbaan lage
re en kleinere - feeder-brugkraan heeft dezelf
de functies, maar behandeld de AGVs door de 
kraanmachinist.

De gerobotiseerde AGVs behandelen het 
transport tussen brugkranen en stackblokken 
over een 100 meter brede apron. De aanstu
ring vanuit het gecomputeriseerde AGV mana
gementsysteem is radiografisch. De AGVs 
zijn diesel-hydraulisch aangedreven. Zij kun
nen één 40-, of 45-voets container, of twee 
20-voets containers vervoeren. Er worden 4 
transferbanen naar de brugkranen toegepast. 
Bijtanken van brandstof geschiedt ook gero
botiseerd.

De container yard, ofwel stack area, heeft 22 
blokken, met 2 railbrugkranen per blok. De 
ene kraan is hoger en breder dan de ander, 
waardoor de een over de ander kan bewe
gen. Ook met een containerlast. Daardoor 
kunnen beide kranen onafhankelijk het gehele 
blok bestrijken. En kan elke kraan zowel de 
zeezijdige, als wel de landzijdige overslag ver
richten. Een blok is 10 containerplaatsen 
breed, 37 lang en 4 hoog. Alleen de yard-kra
nen hebben verlichting, terwijl de yard zelf on
verlicht is. Drie blokken in het midden zijn uit
gerust voor behandeling van koelcontainers 
(reefers) en die containers worden opgesteld 
tussen stalen platforms. De overslag aan de 
zeezijde van de yard, voor de AGV-behande- 
ling, geschiedt gerobotiseerd, terwijl aan de 
landzijde dit semi-automatisch en afstandbe- 
stuurd gebeurd voor het wegtransport en de 
terminalchassis.
Alle gerobotiseerde en geautomatiseerde

SPP-containerbrugkranen, m et een enkele stackbrugkraan en een AGV

AGV behandeling bij SPP-brugkraan



Elkaar - m et last - passeerbare stack-kranen

handelingen op de terminal worden vanuit het 
Overall Control Centre aangestuurd.

Robotisering en automatisering
Het transport- en het administratieve proces 
wordt bij ACT door het zg. Terminal Logistics 
and control System (TLS) bestuurd. TLS-soft- 
ware plot de routes van de AGVs in real time, 
regelt het AGV-verkeer, calculeert de behan- 
delingsoptimalisatie van de container in de 
stack, die in het ideale geval slechts één maal 
behandeld zou hoeven worden, stelt de werk
plannen voor de SPP-brugkranen op, om loze 
behandelingen te voorkomen, en behandelt 
de speciale opslag van containers met koella- 
ding en met gevaarlijke stoffen.

Robotisering betreft het horizontaal transport 
over de terminal met zg. Automatic Guided 
Vehicles (AGVs) en van de containeropslag in 
de zg. Stack met kranen. De behandeling van 
AGVs met de brugkranen is ook geroboti
seerd, terwijl de lastloop van de hoofdkat, 
door semi-automatisering, is geoptimali
seerd. De behandeling van de AGVs onder de 
containerstackkranen is ook gerobotiseerd, 
terwijl de behandeling van chassis en weg
transport, zoals al gemeld, aan de landzijde 
semi-automatisch en afstand-bestuurd ge
schiedt.

'Spoorweghaven' Ham burg
Waar in Rotterdam de transit-containers voor
al door de binnenvaart worden behandeld, is 
Hamburg vooral op behandeling van het rail- 
vervoer gericht. Van het Duitse vrachtspoor- 
vervoer van DB Cargo is meer dan 10% van 
en voor Hamburg. De spoorbehandeling bij 
CTA gebeurt op een eigen Rail Shipment Ter
minal. Voor het vormen van de bloktreinen zijn 
zes sporen van 700 meter lengte beschik
baar. Er zijn vier moderne railkranen met 
draaibare en flexibele spreaders voor contai- 
nerbehandeling van truck op treinwagon of vi
ce versa Dit gebeurd semi-automatisch. De 
kranen overspannen de zes sporen. De werk
last onder de spreaders is 43 ton. Het eigen
gewicht is 500 ton. Voor het vervoer tussen 
de stack en de railterminal zijn 200 chassis 
beschikbaar.

Custom s clearance
In de Vrijhaven Hamburg is CTA de eerste ter
minaloperator buiten de ‘Freeport Area'. De 
terminal is te beschouwen als een customs 
bonded store. Douanehandelingen worden 
vrijwel geheel door computers uitgevoerd, 
waarbij men de nieuwe zg. ATLAS-procedures 
toepast.

Terminal maintenance
Voor het in goede staat houden van de termi
nal, trouble shooting en technische diensten 
is Service Center Altenwerder GmbH (SCA) 
aangesteld. Er wordt een modern ‘problem 
data recording & diagnosis system' toege
past.

Technologievergelijk met E C T  
Rotterdam
De technologie van ACT, qua terminal-inrich- 
ting, operationeel-systeem, automatisering en 
robotisering is een ontwikkeling gebaseerd 
op die van ECT Rotterdam en is vrijwel gelijk 
aan die van ECT. Onderscheid is te vinden in 
de uitvoering van het tweetal stack-kranen per 
blok, die bij ACT elkaar (met containerlast) 
kunnen passeren, terwijl bij ECT deze kranen 
op 1 railstel rijden en dus elkaar niet kunnen 
passeren. In geval van storing van de één, 
kan de ander toch de taak overnemen en blijft 
een blok volledig in functie. Bovendien hoeft 
een eventuele overname van de ene naar de 
andere kraan, wegens onbereikbaarheid voor 
de andere, in Hamburg niet plaats te vinden. 
Met al deze zaken kan ACT efficiënter zijn in 
de stack-behandeling.
Het systeem van een tweede kat voor AGV-be- 
handeling onder de SPP-brugkranen is, naast 
de terminal-robotisering in geheel, al zo'n 20 
jaar eerder bij ECT ontwikkeld. De behande
ling van AGVs is bij ECT Rotterdam onder de 
brugkraan, terwijl die bij CTA achter de kraan 
plaatsvindt. Dit levert flexibiliteit in verband 
met passeren, of wel voorkomen van file-vor- 
ming.

Het horizontale transport wordt uitgevoerd bij 
ACT met chassis en trekker, en bij ECT door 
chassis-treinen, met een zeer zware trekker. 
Dat gebeurd bij ECT ook naar en van de eigen 
binnenvaart-terminal, die bij ACT ontbreekt, 
omdat binnenvaart, in tegenstelling tot Rotter
dam, met zijn machtige Rijn-, Maas- en Rijn- 
Scheldeverbindingen, in Hamburg geen rol 
speelt.

Productieprestatie
Overslag-productiecijfers van ACT zijn niet be
kend. Maar de aanloop van deze terminal, 
met een veelheid van automatisering en robo
tisering, is niet ‘software-vlekkeloos'. Heeft 
ECT veel leergeld moeten betalen voor haar 
leidende positie in terminal-robotisering, ACT 
moet die nu betalen en aanloopproblemen 
overwinnen. De conventionele containertermi
nal van HHLA aan de Burchardkai wordt dan 
ook nog wel voor de ACT-operatie mede aan
gehouden.

Hugo Dill is lid van de redactie van 'Schip en 
Werf de Zee’



Scheepsbouw door W iard Leenders

Vezel V ersterkte K unststof - Deel i
Toepassing van V V K  m aterialen in de m aritiem e techniek

Het in de transportsector en daarm ee ook in de scheepsbouw altijd bestaande verlangen om lichter te kunnen bouwen, om 
sneller te kunnen varen dan wel m eer capaciteit aan boord te hebben, is een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling en 
toepassing van nieuwe geavanceerde materialen en constructies.
De ontwikkelingen op dit gebied in staal en aluminium constructies zijn veelzijdig en liggen gezien de ervaring m et het m ate
riaal in de lijn der verwachting. Echter de ontwikkelingen op het gebied van VVK (Vezel Versterkte Kunststof) constructies lij
ken in de conventionele scheepsbouw achter te blijven, terwijl hier veel potentie in zit. Dit in tegenstelling tot de m arkt van de 
pleziervaartuigen waarbij heel veel (deel-)constructies al sinds lange tijd met succes van composietmateriaal vervaardigd  
worden.In dit artikel wordt een beknopt overzicht gegeven van de toegepaste materialen. In een volgend artikel zal worden 
ingegaan op de geschiedenis en de gerealiseerde toepassingen van composietmateriaal in de scheepsbouw in het alge
meen.

Vezel Versterkte Kunststoffen
Voor de term VVK wordt ook veelal de meer 
generieke term ‘composiet materiaal' ge
bruikt. De definitie van een composietmateri
aal is: een materiaal opgebouwd uit meerdere 
duidelijk onderscheidbare materialen waarbij 
de eigenschappen van het samengestelde 
materiaal beter is dan elk der afzonderlijke 
componenten.
Een composietmateriaal is in de meeste ge
vallen in-homogeen en an-isotroop. Dat de 
toepassing van deze materialen niet van de 
laatste decennia is, leert de geschiedenis 
want deze wordt al toegepast sinds de oud
heid waar destijds de lemen hutten werden 
versterkt met stro.
Maar de komst van de kunststoffen in het 
midden van de vorige eeuw heeft de mogelijk
heden schier oneindig gemaakt. VVK materi
aal kan simpel opgebouwd gedacht worden 
uit een aantal lagen kunststof hars versterkt 
met (meestal) kunststof vezels. De volume 
verhouding varieert van 30 tot 70%, afhanke
lijk van de soort en mate van versterking. Het 
materiaal wordt laagsgewijs opgebouwd, la
mellen genaamd, tot een laminaat. De dikte 
van een laminaat is in principe niet begrensd.

De vezels vervullen een belangrijke sterkte- en 
stijfheidsfunctie in het laminaat. Deze hebben 
ook veel hogere materiaaleigenschappen dan 
de hars. In de maritieme techniek worden in 
de meest gevallen de volgende vezels ge
bruikt:
- glas
- carbon
- aramide
Glasvezel wordt het meest toegepast en is 
het goedkoopst per kg. Hiervan worden een 
tweetal soorten gebruikt: E-glass en S-glass 
(hogere sterkte). Met glasvezel bestaat ook 
de meeste ervaring.
In tegenstelling tot de glasvezels bestaat de

groep van carbonvezels uit meerdere soorten 
met een grote verscheidenheid in materiaalei
genschappen variërend van hoge sterkte tot 
extreem hoge elasticiteitsmodulus. In combi
natie met de dichtheid geeft dit zeer goede 
specifieke eigenschappen. Een belangrijk na
deel is dat de kostprijs veel hoger is dan voor 
glasvezel. Echter gezien de veel hogere ei
genschappen is het voor gewichtskritische 
constructies een efficiënte oplossing. Maar 
de productiecapaciteit van het meest gebruik
te materiaal (hoge sterkte en gemiddelde mo
dulus) is en wordt sterk uitgebreid waardoor 
de prijs sterk daalt. Een ander belangrijk na
deel is dat het materiaal in een laminaat ver
werkt erg schadegevoelig is en een groot 
deel van zijn sterkte verliest na bijvoorbeeld 
een impact zonder dat daarbij zichtbare scha
de optreedt.
Kevlar daarentegen is schokabsorberend en 
is vooral bekend om zijn verwerking in op im
pact belaste constructies (kogelwerende pa
nelen, kogelvrije vesten etc) Het materiaal 
kent verschillende verschijningsvormen zodat 
het zowel in constructies als in bijvoorbeeld 
zeildoek verwerkt kan worden. Een belangrijk 
nadeel van het materiaal is de hoge rek en de 
beperkte weerstand tegen drukbelasting. In 
de maritieme sector wordt dit materiaal ge
bruikt in zeilen en in boegconstructies van zeil
jachten (slamming).
Het vezelmateriaal wordt verwerkt tot gewe
ven matten met de vezels geordend in een 
voorkeursrichting of tot gespoten matten (al
leen glas) waarop vezels in willekeurige rich
ting liggen, zgn. Chopped Strand Mats of 
Continuous Swirl Mats. De hoeveelheid mate
riaal in de onderlinge loodrechte richting kan 
verhoudingsgewijs variëren waardoor ver
schillende materiaaleigenschappen in de ver
schillende richtingen gecreëerd kunnen wor
den. Dit kan variëren van Uni Directioneel 
(UD-) materiaal waarin 100% van de vezels in

1 richting ligt tot een balanced Woven Roving 
(WR) waarbij een 50/50% verdeling is toege
past. De geweven matten hebben een duide
lijk anisotropisch karakter. De CSM matten 
daarentegen kunnen worden beschouwd als 
isotropisch ten aanzien van de eigenschap
pen in het vlak. Echter daar de vezels willekeu
rig verdeeld zijn, is dit in de meeste gevallen 
geen optimaal laminaat.

De vezels worden ingebed in een kunststof 
matrix materiaal. Dit materiaal zorgt dat de 
krachten onderling op de vezels worden over
gedragen. In de kunststoffen wordt onder
scheid gemaakt tussen thermohardende en 
thermoplastische matrix materialen. Thermo
plasten worden in de maritieme sector in con
structieve elementen als matrix materiaal nau
welijks tot niet gebruikt. Eén van de 
belangrijkste nadelen is dat het materiaal 
week wordt bij toenemende temperatuur en 
daarmee zijn constructieve eigenschappen 
verliest. Daarom staat ook de regelgeving al
leen het gebruik van thermoharders toe in de 
constructieve delen. De meest gebruikte ma
trix materialen zijn:
- polyesterhars
- epoxyhars
- vinylhars
- phenolharsen
Al deze benamingen zijn eigenlijk familiena
men en duiden op een voorkomende chemi
sche binding of groep van moleculen in een 
veel grotere moleculaire keten van vooral 
koolstof atomen. Van elke categorie bestaat 
een grote hoeveelheid aan soorten met bijbe
horende specifieke materiaaleigenschappen. 
Polyester- en epoxyharsen worden het meest 
toegepast. Vinylesters worden veelal gebruikt 
in chemisch resistente toepassing en phenol- 
harsen in brandwerende toepassingen. 
Doorgaans wordt glasvezel met polyester en 
epoxy gecombineerd. Carbon- en aramideve-
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Tabel 1 Mechanische eigenschappen van VVK

zei in combinatie met epoxy.
De grote verscheidenheid aan materiaalsoor
ten voor zowel de vezels als de matrix materi
alen leveren een veelvoud aan mogelijkheden 
op om laminaten van te vervaardigen met elk 
een individuele eigenschap. (zie tabel 1)

Voor en nadelen van VV K
Een belangrijk voordeel van VVK materiaal is 
dat het goede specifieke sterkte (o/p) en stijf- 
heideigenschappen (E/p) heeft. Hierdoor kan 
veelal een lichte en toch sterke en stijve con
structie vervaardigd worden. Bovendien zijn 
de constructies onderhoudsarm. Het materi
aal heeft daarnaast goede thermische en 
akoestisch isolerende eigenschappen. Het 
materiaal is a magnetische en ‘radar transpa
rant'. Daar het laminaat opgebouwd wordt uit 
losse matten en matrix materiaal kunnen vrij 
eenvoudig dubbel gekromde panelen ver
vaardigd worden als eenmaal een mal is ver
vaardigd. Een bijkomend voordeel hierbij is 
dat uit deze mal meerdere constructies ver
vaardigd kunnen worden. Daar het in de 
scheepsbouw gaat om grote constructies 
wordt veelal een enkelzijdige mal gebruikt. 
Door de grote variëteit aan beschikbare basis 
materialen is een laminaat aan te passen aan 
de benodigde eigenschappen. Bovendien kan 
het vezelmateriaal zo gelegd worden dat het 
alleen efficiënt is in die richting waar het nodig 
is, wat gewichtsbesparing tot gevolg heeft. 
Een belangrijk nadeel van VVK materiaal is de 
materiaalprijs. Deze ligt in het algemeen ho
ger dan in vergelijking tot staal en aluminium. 
Daar tegenover staat dat lichter geconstru
eerd wordt en dus minder materiaal nodig is. 
Voor het vervaardigen van een kunststof con
structie is altijd een mal vereist waarin het ve- 
zelmateriaal gedrapeerd kan worden en met 
matrix materiaal benat kan worden en waarna 
de constructie uithard. Indien dit met de hand 
moet gebeuren kan dat erg arbeidsintensief 
worden. Daarom zijn in het verleden allerlei 
semi-automatische systemen bedacht om ar
beidstijd te verkorten. Een mal heeft boven
dien als nadeel dat er weinig variëteit in een 
serie mogelijk is. Omdat het laminaat ter

plaatse van de constructie vervaardigd wordt 
zijn er een groot aantal factoren van invloed 
op de kwaliteit van het product en dus de 
eigenschappen van het laminaat (omge
vingstemperatuur, luchtvochtigheid, stofvrije 
ruimte, nauwkeurigheid van materiaal aan
brengen etc). Omdat er gewerkt wordt met 
chemische middelen moet er voor voldoende 
beschermende maatregelen gezorgd worden 
tijden de productie. Dit betekent zowel be
schermende kleding als een goed ventilatie 
systeem. Vooral het verwerken van polyester 
met daarin als oplosmiddel styreen is berucht 
indien het verwerkt wordt in een open (enkel- 
zijdige) mal.
In de scheepsbouw zijn daarom dan ook be
langrijke ontwikkelingen gaande om dit pro
ces beter te kunnen controleren door droog 
vezel materiaal te impregneren met het ma
trix materiaal in een gesloten mal met behulp 
van vacuüm injectie. Invloeden van tempera
tuur, luchtvochtigheid en egale verdeling van 
het matrix materiaal zijn daardoor veel contro- 
leerbaarder. Daar dit een gesloten mal- 
systeem is, is een bijkomend voordeel dat er 
geen styreen emissie plaatsvindt. (zie figuur 
1)

Engineering in VV K
De klassieke constructieve engineering heeft 
als uitgangspunt bekende materialen en ma
teriaaleigenschappen, bovendien zijn deze 
materialen homogeen en isotroop. Met VVK 
materiaal kan hier niet vanuit worden gegaan. 
Dit kan zowel een voordeel zijn maar is tevens

een nadeel. De daadwerkelijk eigenschappen 
kunnen pas na fabricage van het laminaat 
worden vastgesteld. In het engineeringproces 
moet daarom in eerste instantie een schatting 
gemaakt worden van de eigenschappen op 
basis van kennis van en ervaring met het ma
teriaal en de omstandigheden waarin het lami
naat vervaardigd wordt.
Om ten volle gebruik te kunnen maken van de 
mogelijkheden van VVK zal ook een andere 
aanpak van het ontwerp nodig zijn. Veelal leidt 
een vertaling van een metalen constructie 
naar een VVK constructie tot een slecht ont
werp. Men zal terug moeten naar de basis en 
kijken naar de functies die vervuld moeten 
worden. Tevens zal de sterkte en stijfheidbe- 
hoefte per richting beoordeeld moeten wor
den.
Om in een later stadium een efficiënt produc
tieproces te hebben moet reeds in het ont
werp rekening worden gehouden met de (on-) 
mogelijkheden van de mal. Het werkt later 
des te meer kosten besparend indien allerlei 
details al mee genomen kunnen worden in het 
ontwerp van de mal.
Een extra complicatie in het vaststellen van de 
eigenschappen is de gelaagde opbouw van 
verschillende materialen met verschillende ve
zel volumeverhoudingen, verschillende diktes 
per laag en met vezels in onderling verschil
lende richtingen. De gezamenlijke eigen
schappen dienen eerst vastgesteld te worden 
alvorens aan een constructie te kunnen reke
nen. Na berekening van de responsie moet 
ook weer elk individueel lamel van een lami

Fig.1 VARTM techniek in een jachtromp (bron ref.3)



naat beoordeeld worden op de sterkte. Hier
voor zijn een aantal theorieën ontwikkeld. De 
meest eenvoudige is de klassieke laminaten 
theorie. Deze theorie is opgezet met behulp 
van matrix rekenen en leent zich daarom 
goed voor het programmeren op een PC. De
ze theorie is in vele tekstboeken te vinden o.a. 
in Ref.1.
Voor het berekenen van de responsie van een 
3D constructie moet al snel gedacht worden 
aan berekeningen met behulp van EEM pro
gramma's (Eindige Elementen Methode). In di
verse EEM programma's zijn gelaagde ele
menten opgenomen. Per laag kunnen de 
eigenschappen, richting, dikte etc variëren. 
Het grote gevaar bij dergelijke programma
tuur is dat er een stortvloed aan informatie 
loskomt die niet meer overzichtelijk te beoor
delen is.
In de analyse van een responsieberekening 
moet rekening worden gehouden met het feit 
dat de verhouding van sterkte en stijfheidei- 
genschappen heel anders ligt dan bijvoor
beeld voor een materiaal als staal. In de res
ponsie berekening hoort daarom ook per 
definitie een beoordeling van de vervorming 
thuis. Het kan zelfs gesteld worden dat de 
vervorming kritisch is in plaats van de sterkte, 
zeker in een op buiging belast paneel. In dit 
laatste geval wordt daarom vaak een sand
wich constructie toegepast. Omdat de stijf
heid van het laminaat vaak te laag is en de 
sterkte wel voldoende kan door toepassing 
van een sandwichconstructie een veel stijvere 
constructie verkregen worden. De gewichts- 
toename is beperkt door het lichte materiaal 
dat toegepast wordt (PVC-schuim, balsa hout, 
honingraat) maar de stijfheidswinst is aanzien
lijk, zie tabel 2. Een bijkomend voordeel zijn 
de isolerende eigenschappen van een derge
lijke constructie.
Andere mogelijkheden van verstijven zijn de 
meer klassieke vorm van verstijven met be
hulp van verstijvers of het vormen van het la
minaat. Een nadeel van verstijvers is dat het 
aanbrengen ervan erg arbeidsintensief is, ze
ker op kruisende verstijvers. Ook is de con
structie niet meer ‘glad'.

Classificatie en kwaliteits
standaards
Met de betrekking tot de regelgeving is er een 
belangrijk onderscheid te maken tussen com
merciële vaartuigen en pleziervaartuigen. 
Voor de commerciële schepen zoals werkbo
ten, vissersschepen en ferry's bestaat actue
le regelgeving bij de gerenommeerde classifi- 
catiemaatschappijen. Deze regelgeving kan 
als richtlijn functioneren voor de engineering 
van het ontwerpproces.
Maar het moet geconstateerd worden dat 
vooral de engineering van kleine schepen in 
VVK achter blijft bij de toepassing ervan. Tot 
nog toe was er ook niet de noodzaak om in 
deze kennis te investeren. De jarenlang erva
ring van de bouwers volstond. Dit betekent 
dat vele schepen waarin VVK wordt toegepast 
ongeclassificeerd rondvaren en niet volgens 
een algemene standaard gebouwd zijn. Dit 
heeft uiteraard niet per definitie een onveilige 
situatie tot gevolg. In vele gevallen gaat het 
hier om schepen die niet gewichtskritisch zijn 
en dus overgedimensioneerd zijn. In de 
meeste gevallen dat er schade ontstaat, is die 
ook niet catastrofaal. De ervaring (US coast 
guard, ref.2) heeft geleerd dat de persoon
lijke ongelukken die gebeuren vooral te wijten 
zijn aan brand en explosies, verdrinking en 
botsing. The US coast guard, maar ongetwij
feld ook de EU, zagen daarom geen redenen 
om regelgeving ten aanzien van de construc
tie uit te vaardigen.
Echter het gevaar ligt natuurlijk op de loer dat 
in een sterk concurrerende markt de veilig
heid van een constructie door minimalisering 
van materiaal (materiaal besparing, ar
beidstijd, lichtere constructie dus hogere snel
heid) in het geding komt. Een geaccepteerde 
standaard is dus voor zowel de consument 
als de bouwer een referentie voor de kwaliteit 
van een product. In het geval dat er dan scha
de optreedt, kan deze standaard ook helpen 
bij een eventuele verzekeringskwesties of een 
gerechtelijk onderzoek. Omdat de maritieme 
sector al gauw opereert in een wereldwijde 
exportmarkt, is een wereldwijde geaccepteer
de standaard ook onontbeerlijk om daarmee 
aan een kwaliteit te kunnen refereren.
De Europese Unie heeft pas sinds 1998 aan

bevelingen gedaan omtrent de normering van 
(plezier)vaartuigen. Daarmee wordt één lijn 
getrokken voor alle lidstaten, waar versnip
perd nationale regelgeving bestond. Niet al
leen ten aanzien van de installaties aan boord 
maar ook ten aanzien van de constructie.
Met het uitvaardigen van deze regels wordt 
de industrie voor een volgend probleem ge
plaatst. Deze specifieke kennis is schaars en 
het zal de nodige tijd en investering kosten 
om deze kennis op peil te brengen. Wereld
wijd zijn er een tweetal grote bureaus, verbon
den aan grondstofproducenten, met een ma
ritieme engineering afdeling specifiek op 
composiet gebied. Daarnaast zijn er een aan
tal kleinere gespecialiseerde engineeringbure
aus die dit werk kunnen doen. Bovendien be
gint het uitvoeren van een gedegen 
constructieve berekening bij een goede defini
ëring van de belastingen. Zoals bekend zijn 
deze belastingen vaak niet expliciet gedefini
eerd wat hoge veiligheidsfactoren tot gevolg 
heeft. Een ogenschijnlijk heel geavanceerd 
EEM berekening verliest hiermee een belang
rijk deel van zijn waarde door de gebrekkige 
input.
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door Jorin u s K alis

H onderd jaar voortvarend
Scheepsbouw kundig G ezelschap “W illiam  Froude”

Het honderdjarig bestaan van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude” op 17 november 2 0 0 3  is de aanleiding 
om in de komende edities van ‘Schip en W erf de Zee’ een beeld te  schetsen van de studievereniging voor de opleiding Mari
tiem e Techniek aan de Technische Universiteit Delft. In dit eerste artikel komt de ‘interne’ organisatie van het gezelschap aan 
de orde. Het tweede artikel behandelt de betrekkingen met de universiteit, het bedrijfsleven en de wijde buitenwereld, die een 
belangrijk deel van de geschiedenis vormen. Het derde artikel biedt een toekomstvisie en een overzicht van de activiteiten 
rondom het lustrum, zoals het symposium, het verschijnen van een eeuwboek en verschillende feesten.

William Froude
William Froude was een onderzoeker die te
gen de heersende opvattingen in een voor
stander was van een grondig onderzoek naar 
de wetten die de verhoudingen tussen schaal
modellen en schepen op ware grootte bepa
len. In 1868 was hij betrokken bij een studie 
over het ontwerpen van schepen en in 1870

kreeg hij de beschikking over voldoende fond
sen om een tank te bouwen en modellen te 
slepen, waarmee hij de grondslag legde voor 
de scheepshydrodynamica.

Oprichting
In 1903 studeerden er 40 studenten 
scheepsbouwkunde en zij hadden slechts één

hoogleraar tot hun beschikking. Bovendien 
werd het bestaansrecht van de studie alom 
betwist, wat voor een drietal studenten de 
aanleiding was om een vereniging op te rich
ten om de scheepsbouwkunde een ‘eerste 
blijk van zelfstandigheid’ te geven. Het was 
dan ook niet verwonderlijk dat ze die vereni
ging noemden naar William Froude. De doel
stellingen van deze vereniging waren het 
doen uitkomen van geschriften en het organi
seren van lezingen en excursies, niet alleen 
om de banden met het bedrijfsleven aan te ha
len, maar ook om de faciliteiten voor de stu
denten te verbeteren. De omstandigheden 
waaronder tekenwerk en practica moesten 
worden uitgevoerd waren in 1903 voor de 
studie Scheepsbouwkunde bedroevend 
slecht en ook liep men in Nederland achter op 
scheepsbouwgebied. Dat was de reden om 
technische geschriften uit te geven en via die 
weg een bijdrage te leveren aan de kennis op 
dit gebied.

Veranderende doelstelling
In de loop der tijd werden de prioriteiten in de 
doelstellingen van de vereniging verlegd, het
geen onder meer het gevolg was van veran
deringen in de externe infrastructuur. Gedu
rende de eerste decennia van de 20e eeuw 
werden vooral geschriften van technische 
aard uitgegeven met het doel scheepswerven 
en studenten te informeren over de nieuwe 
ontwikkelingen in de techniek. Ook kwam er in 
1911, met de oprichting van het leesgezel
schap een leesportefeuille beschikbaar voor 
de leden van Froude waarin vakliteratuur op
genomen was. Dit was voor een groot deel 
door het leesgezelschap bijeengebracht, 
maar er waren later ook leden die een per
soonlijk abonnement ter beschikking stelden 
aan deze portefeuille. Na de tweede wereld
oorlog was dit veranderd. Studenten konden 
kennis nemen van de ontwikkelingen door de 
publicaties van het MARIN, TNO, KIVI en 
KNVTS. De tegenwoordige uitgaven van Frou- 
de dienen een ander doel en hebben een an
dere vorm; zo zijn er een jaarboek en een ver-
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9de Lustrum in 1 9 4 8  in het Kurhaus

enigingsblad. Tevens is er een uitgebreide 
leeskast te vinden in de bestuurskamer van 
Froude, waar de leden allerhande technische 
bladen kunnen vinden. Vanaf de beginperiode 
heeft een belangrijk accent gelegen op excur
sies en lezingen.

Sociale activiteiten
Daarnaast nam vanaf de jaren ‘60 het aantal 
sociale activiteiten snel toe. Men organiseerde 
kegelavonden, Sinterklaasfeesten en later ook 
borrels. Om deze maritieme borrels onderdak 
te bieden, werd in 1992 in samenwerking met 
de faculteit en de studievereniging voor werk
tuigbouwkunde het Lagerhuysch, een voorma
lige fietsenkelder, geopend. Hier vinden tegen
woordig afstudeerborrels, KIVI lezingen en 
maritieme feestjes plaats. Het grootste feest 
van het jaar is het Meifeest, dat in topjaren 
ruim 200 bezoekers heeft getrokken.
Feesten van formaat zijn uiteraard de lustra. 
Het eerste lustrum werd uiterst bescheiden 
gevierd; het bestuur ging op bezoek bij de 
erevoorzitter en stuurde de oprichters een 
telegram van ‘gelukwensch'. Later hield men 
feestvergaderingen, diners met oud-leden en 
chique feesten. Ter ere van het 19e lustrum, 
in 1998 werden een receptie, gala, excursie, 
ouderdag en een symposium georganiseerd. 
De activiteiten worden door vele studenten 
gewaardeerd, wat blijkt uit het feit dat nage
noeg alle studenten Maritieme Techniek lid 
zijn van de studievereniging.

Studiefaciliteiten
Gezien het feit dat Froude een studievereni
ging is, ligt het in de lijn der verwachting dat er 
vooral zaken voor de studenten geregeld wor
den die voor de studie van belang zijn. In 
1911 werd het nieuwe gebouw aan de Nieu
we Laan betrokken, en daar waren in plaats 
van één, twee tekenzalen beschikbaar voor 
de studenten scheepsbouwkunde. Het be
stuur heeft toen besloten om handelend in de

geest der leden op iedere tekenzaal voor een 
collectie mallen te zorgen. Alhoewel er nu 
hoofdzakelijk met behulp van de computer 
wordt getekend, moet er nog altijd één lijnen- 
plan op de ouderwetse manier worden gete
kend. Hiervoor beheert Froude nog steeds 
een collectie scheepsmallen om zo de stu
denten niet op kosten te jagen voor een enke
le tekening. Hiernaast verzorgt het gezel
schap al geruime tijd oefenstof voor de 
tentamens, wat inhoudt dat voor zover be
schikbaar de oude tentamens worden verza
meld en gebundeld en uiteraard staat het be
stuur de studenten met raad en daad terzijde.

Lezingen
De lezingen die een belangrijke bijdrage kun

nen leveren aan de kennis van de studenten 
en oud-studenten werden lange tijd georgani
seerd door het bestuur, waarvoor ook buiten
landse sprekers werden uitgenodigd. Zo was 
er in 1921 een tweetal Duitse gastsprekers 
die de stabiliteit van schepen respectievelijk 
de ontwikkelingen van de Hamburgse haven 
behandelden. De onderwerpen waren divers, 
maar altijd gerelateerd aan de studie. Tegen
woordig geldt dat nog steeds voor de onder
werpen, maar de organisatie is niet meer in 
handen van het bestuur van Froude, maar 
gaat in goede samenwerking met het bestuur 
van KIVI-Martec en de KNVTS. Nog immer 
worden deze lezingen door studenten en an
dere geïnteresseerden goed bezocht.

Activiteiten
Het jaarlijks wisselende bestuur organiseert 
een groot deel van de activiteiten, het onder
houdt de contacten met bedrijven, andere uni
versiteiten, studenten en met andere studie
verenigingen. Sinds jaar en dag wordt het 
bestuur bijgestaan door een groot aantal 
commissies, die reizen organiseren, die het 
verenigingsblad of het jaarboek maken. Ui
teraard zijn er ook commissies met een hoog 
studentikoos gehalte, en een veelal dubieuze 
doelstelling. Zo is er in het verleden een com
missie geweest die een onderzoek deed naar 
een vermeend wrak dat op de lichtenlijn van 
Urk zou moeten liggen. Helaas is dit wrak 
nooit gevonden en waren er zeer weinig Ur- 
kers die op de hoogte waren van dit vergane 
schip.
De contacten met de andere verenigingen vin
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den doorgaans plaats tijdens vergaderingen, 
waarbij adviezen en wijze raden worden uitge
wisseld, bijvoorbeeld over onderwijsperikelen 
die zich universiteitsbreed afspelen. Er zijn 
borrels en recepties, welke vaak worden aan
gegrepen om het recipiërende bestuur op stu
dentikoze wijze volslagen nutteloze cadeaus 
aan te bieden en waarbij ieder bestuur haar 
vereniging zo goed mogelijk probeert te profi
leren. Ook zijn er sinds 1991 inspanningen 
gaande om de banden met andere Europese 
studieverenigingen te onderhouden.

Contacten
In dat jaar is een begin gemaakt met het op
richten van het Network of European Ship- 
science Students, kortweg NESS. Deze vere
niging organiseert jaarlijks een conferentie 
waar alle studieverenigingen voor scheeps- 
bouwkunde in Europa voor zijn uitgenodigd. 
Hiernaast onderhoudt het bestuur uiteraard 
nauwe contacten met de hoogleraren van de

opleiding. Sinds de oprichting zijn er jaarlijkse 
bezoeken aan de hoogleraren, die meestal in 
huislijke sfeer plaatsvinden. Er wordt dan ge
sproken over de gang van zaken op de facul
teit, in de wereld en uiteraard over de weder
zijdse interesses. Zo wordt er op informele 
wijze kennisgemaakt met de personen met

wie alle studenten, en in het bijzonder het be
stuur, van doen hebben.

Kortom, het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
"William Fraude” heeft al jaren een bruisend 
verenigingsleven en neemt al even lang een 
prominente rol in in het leven van de studen
ten Maritieme Techniek. Naast een grote do
sis gezelligheid verzorgt de vereniging ook de 
contacten met het bedrijfsleven, middels ex
cursies en studiereizen, zet zich in voor goed 
onderwijs en komt ook met enige regelmaat 
in het geweer voor het behoud van de oplei
ding. Op deze drie zaken zal in het volgende 
artikel dieper worden ingegaan.

Jorinus Kalis studeert Maritieme Techniek aan 
de TU Delft en heeft zitting in het bestuur van 
S.G. “William Froude".

N a het diner bij de professor samen afwassen
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Fatality D uring 
Evacuation D rill

The following Safety Bulletin (1/2003) 
has recently been issued by the UK 
MAIB. It concerns the death of a volun
teer evacuee when she became stuck in 
the chute.

Background
At about 1219 on 9 October 2002, a fa
tal accident occurred while an 'abandon 
ship' drill, using a vertical-chute type ma
rine evacuation system, was being con
ducted in Dover harbour.

After the marine evacuation system was 
deployed, eight people descended the 
vertical-chute into two large, fully re
versible liferafts. These people were 
evacuee receivers and assistants, ob
servers and manufacturer's representa
tives. After some 124 people had gone 
down the chute and entered the liferafts, 
a female volunteer began her descent. 
However, 9 seconds later she shouted 
for help; the chute controller stationed at 
the top shouted to her to wriggle but she 
replied that she could not. A chute 
sweeper (A person trained to clear block
ages in chutes), who was one of the 
ship's officers, then went down the chute 
in a controlled manner and found the vol
unteer stuck in a piked position (hands 
and feet above her head) inside one of 
the descent sections. Her lifejacket and 
jacket had come off and were over her 
face and head. The sweeper tried to pull 
her up, but was unsuccessful. He called 
out for someone to cut her out. The 
chute was then cut to allow her to de
scend in a controlled manner into the lif- 
eraft, where she arrived unconscious. 
After first-aid had been administered, she 
was evacuated ashore by a fast craft, 
which had been standing by, and taken 
to hospital where, sadly, she was pro
nounced dead.

Comments
This tragic accident has highlighted a 
number of risks that need urgent atten
tion. The volunteer who died might not 
have been particularly fit or healthy. Until 
the actual cause of death has been es

tablished, it is recommended that only fit 
and healthy volunteers are selected to 
participate in drills.
The initiator for this accident appears to 
have been the riding up of the volunteer's 
lifejacket over her face and head. It is 
recommended that all personnel using a 
vertical-chute marine evacuation system 
should be provided with lifejackets that 
cannot ride up.
It would seem that in struggling, the vol
unteer caught her feet, which allowed 
her body to continue downward. She 
ended up in a piked position, thus block
ing the chute. Recommendations are 
made to shipping companies to take this 
possibility into account in their safety 
case/risk assessment of evacuation pro
cedures, and also to manufacturers to 
remove all possible causes for such a 
blockage.

Interim Safety Recommendations 
Shipping companies, which have, or are, 
intending to have vertical-chute marine 
evacuation systems installed on their 
ships, are recommended to:
1. Revalidate their risk assessment for 
drills, with particular emphasis on select
ing fit and healthy volunteers.
2. Revalidate their safety case and/or 
risk assessments on the adverse effects 
of possible blockages in chutes at the 
time of the evacuation in an actual emer
gency.
3. Ensure that all personnel using a verti- 
cal-chute marine evacuation system 
wear lifejackets which will not ride up dur
ing the descent of a chute.

Manufacturers of all vertical-chute ma
rine evacuation systems, and the autho
rising bodies, are recommended to 
take urgent action to remove any possi
ble causes of blockages in chutes by re
design and/or other means.

I am concerned that some countries are 
allowing sympathy to sail training chari
ties to unduly relax standards of health 
for ship's officers. Many authorities now 
allow persons with yacht certificates (in 
variously upgraded standards - or not) to 
command quite large vessels with crews 
of 60 or more. One of the problems is 
with those charities who use an ever 
smaller supply of ageing, unpaid, volun

teer officers. While many of those over 
65 are active and fit, some are not. The 
minimal medical standards required for a 
small private yacht (none in the UK for ex
ample) should not be extended to ves
sels with large crews who are paying to 
be on board. In the UK, all the endorse
ments and higher certificates require a 
regularly renewed medical check. I have 
recently had a bad experience with 
someone in command on a non-UK ves
sel who admitted that he was so deaf 
that he could not hear the radio except 
when he was close up to the speaker 
and whose vision also caused concern. 
He also had poor knowledge of COL- 
REGS and instructed officers to perform 
acts which were contrary to the COL- 
REGS. As a consequence, I feel less 
comfortable than I did sailing on such 
vessels.
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M A R S 200330
Communication with the 
Pilot Vessel

Vessel “A” was proceeding out with a 
Pilot on board towards a Pilot Station. 
Some 30 minutes prior to arriving at the 
Pilot Vessel (PV), the ship contacted PV 
and informed them of her position astern 
of another outbound vessel and con
firmed that, on arrival at Buoy “X” , she 
would alter course to starboard in order 
to align with the outbound TSS. The on
board Pilot informed the Bridge Team 
that ship “B” was the first inbound vessel 
and that the Pilot Boat would put a Pilot 
on board ship “B” before coming along
side “A” to take off her Pilot. The Pilot 
Boat would come on the starboard side

♦J
of “A” due to the fresh southerly wind 
and sea. Ship “A” should therefore pass 
about 0.5' to the North of the PV and that 
the safe speed for the disembarkation of 
the Pilot would be about 4  knots.

As ship “A” was approaching the Pilotage 
Cautionary Area (PCA), the PV was heard 
requesting ship “B” to alter her course to 
port. Within the next two minutes PV re
quested “B” to steer 0650 and 0400 re
spectively. At the same time “A” entered 
the PCA on a course of 2700 and a 
speed of 9.2 knots. One and a half min
utes later “A” confirms to PV that she 
would pass to the North and had already 
started altering course to starboard.

Shortly after this the engine was put to 
HALF AHEAD. Immediately afterwards, 
the PV called “B” and advised her of the 
intended track of “A” and requested “B” 
to steer more to port. Ship “B” had been 
acquired by “A” on the ARPA, “B” was al
so visually observed to alter her course 
to port and her masthead and starboard 
lights were visible. “B” was next ob
served to have slowed to about 7 knots 
and her bearing was opening to port.

Two minutes later, “A” was heading 
2850 and her engines were ordered to 
SLOW AHEAD - one minute later to DEAD 
SLOW AHEAD whilst her speed was 
about 7 knots. Just under two minutes 
later, the Pilot on “A” contacted PV and 
requested them to instruct “B” to alter 
her course to starboard. PV contacted 
“B” and informed her that the small pilot 
boat was under way towards her and re
quested that she adjust her course to

M A R S 200329 Sail
Training Certification



steer 0900. This instruction was con
firmed by “B” . At this point, “B” was ob
served to pick up speed and head to
wards the bow of “A” . One minute later 
“A” called “B” and warned her not to 
cross her bow. This was confirmed by 
“B” . Twenty five seconds later PV called 
“B” and urged her to immediately put her 
helm hard-a-starboard, this was again 
confirmed by “B” . Thirty seconds later 
“A” calls “B” again and says that her own 
helm is hard-a-starboard.
These last calls from “A” went unan
swered by “B” and there was no re

sponse from the sound signal of five 
short blasts. Thirty seconds later, when 
the distance between the two vessels 
was about 5 cables, “A” called “B” and 
asked her to put her engines ASTERN to 
avoid a collision. At the same time “A” in
creased her speed to gain more ma
noeuvrability. One minute later, with “A” 
heading 3000 at about 6 knots, the two 
ships collided.
There were two distinct instances when 
PV requested “B” to steer “more to 
port” . At the first instance “B” replied 
“O.K., to port, port-to-port” . At the sec

ond instance the reply was “Roger, port- 
to-port” . In both these instances, the re
ply was unchallenged by the PV. It would 
appear that the PV was trying to min
imise the distance which the small pilot 
boat would have to travel in rough seas. 
The PV's skipper maintained that he inter
preted the response “port-to-port” to 
mean “A” and “B” passing port-to-port. 
However, it is contended that “B” could 
have equally meant to pass port-to-port 
with PV. Particularly as “A” was still out
side the PCA in the first instance. If 
these ambiguous communications had

been challenged, it may have averted the 
collision. The communications were fur
ther confused by the Pilot on “A” talking 
to PV in the local language.

It would appear that the OOW on “B” , at 
least in the beginning, was somewhat 
hesitant in executing the course change 
directions from PV and there is reason to 
believe that the Master may not have 
been on the bridge in the initial stages of 
this incident.

 ̂Marin Ship Management
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INNOTIV THINKING d o o r  c o - m a k in g

Innotiv  is een van de g roo tste  technische H et concept C o-m aking  g a a t m e t haar opdrachtgevers resu ltaatverp lich tingen  aan en
p ro je c te n b u rea u s  van  N e d e rla n d . De g e e ft verreg aan d e  garan ties  a f. H et a fgeven  van garan ties  en h e t a fs tem m en van
kennis en ervaring  van onze pro jec tm e- p lann ingen  is m og e lijk  o m d a t C o-m aking  ervaren  en ze lfs tand ige  technici in vaste
dew erkers  is de oplossing voor h e t capa- d ienst h e e ft. H e t concept C o-m aking bestaat u it tw e e  a fd e lin g e n . De a fd e lin g  Pow er
citeits- o f kennis p rob leem  van onze o p - voor h e t besturen, ope ra tio n e e l beheren  en con tro leren  van en e rg ie - en e nerg ie  ge-
drachtgevers. W ij zijn  als geen  an d e r in re la teerd e  processen en systemen, alsm ede eerste lijnsonderhoud.D e a fd e lin g  M 2
staat om  technische projecten te  v inden  (M a in te n a n c e  & M an u fa c tu rin g ) is er vo o r assem blage, inbedrijfs te llen  en h e t u itvoe-
d ie passen bij de  kennis, ervaring  en am - ren van p re ve n tie f en correctie f o n d erh o u d  aan  m achines en productie  processen.
bities van onze pro jectm edew erkers . W e  
noem en h e t Inno tiv  Th ink ing . Er w e rk e n
ruim  1600 h o o g g e kw a lif ice e rd e  techn i- Voor de afdeling Power zoeken wij
sche specialisten aan de m eest u ite e n lo 
pende projecten in de  industrie en bij de 
overheid . Inno tiv  is o p g e b o u w d  u it een

G roup, Result G roup, Specialist G ro u p e n  WERKTUIGKUNDIGEN m/  v
K w o w le d g e  G roup . Ie d e re  p ro d u c tlijn  
w e rk t m e t één o f m eerd ere  concepten.

De p ro je c tm e d e w e rk e rs  van  R esult Als Inno tiv  C o-m aking W e rk tu ig k u n d ig e  d ra a g t u zo rg voor h e t zo  o p tim aa l m ogelijk
G roup h e bben  hun a c h te rg ro n d  in de laten fu n c tio n e re n  van e n e rg ie - opwekkingsprocessen en van de  utillities, alsm ede
b o u w k u n d e , civ iele  te c h n ie k , e le k tro - h e t w a a rb o rg e n  van co n tin u ïte it. Naast h e t w a c h tlo p en  en h e t verrichten  van onder-
techn iek , ins ta lla tie techn iek, industrië le  houd sw erkzaam heden , ra p p o rte e rt u o n d e r m eer de  p roductieresu ltaten , h e t brand-
a u tom atisering , (s cheeps)w erk tu igkunde  s to fverbru ik  en de perform ance van de installaties. Tevens in itie e rt en b e g e le id t u
en w e rk tu ig b o u w k u n d e . Result G roup  verbeteringsprocessen.
b ie d t ha a r p ro je c tm e d e w e rk e rs  u itd a 
gend en afw isselend w e rk  bij diverse o p - Als Innotiv  C o-m aking W e rk tu ig k u n d ig e  v o ld o e t u aan  de vo lg en d e  eisen. U b e n t in
drachtgevers. Zij w e rk e n  v a n u it een vast h e t b e z it van een d ip lom a Scheepsw erktu igkund ige  A  o f B, Rewic A  o f  B o f mts-AOT.
d ienstverband in een te a m  van Innotiv - U b e n t am bitieus  b innen  uw  vakgeb ied  en gedreven  to t  verdere  persoonlijke o n tw ik -
collega's  o f  in d iv id u e e l. Tot de  Result keling. Naast een analytisch en probleem oplossend denkverm o gen  b e n t u stressbe-
G roup behoren  de  concepten C o-m aking stendig en accuraat, m aar bovenal een team speler.
en Tender.

W ij b ieden  een  vast d ienstverband, m e t een breed  p a k k e t aan u its tekende prim aire  
en secundaire arb eid svoo rw aarden . D o o rd a t u voor verschillende Inno tiv -opdrach tge - 
vers in h e t hele land w e rk za a m  zal zijn , ku n t u rekenen  op afw isselend en u itdagend  

Innotiv  C o-m aking  w e rk . U k rijg t een u its tekende b e g e le id ing  van u w  Fie ldm anager.
M unsters traa t 20-A
7418 EV D even ter Indien u belangste lling  h e e ft voor deze  vacature o f  m eer in fo rm a tie  w enst, dan k u n t
Postbus 72 u een  bezo ek  b rengen aan onze w ebsite  w w w .in n o tiv .n l/c o m a k in g  o f n e e m t u con-
7400 AB D even ter tact op  m e t V in cen t Bos o f M ich elle  B roekhuizen.
T  0570 502 170
F 0570 502 171 U w  so llic ita tieb rie f m e t curriculum  v ita e  k u n t u rich ten aan Innotiv  C o-m aking te r  a t
I w w w .in n o tiv .n l te n tie  van V in cen t Bos o f via e-m ail: v.bos@ innotiv.nl.

} o lV u  s I N N O T I V I  R E S U L T G R O U P
Resource Group

http://www.innotiv.nl/comaking
http://www.innotiv.nl
mailto:v.bos@innotiv.nl


WATERHUIZEN SHIPYARD
akmanschap aeeft de koers aan-----------

Aan het Winschoterdiep worden al honderden jaren schepen 

gebouwd. De Groninger scheepsbouwers zijn befaamd over de 

hele wereld. Vanwege hun vakmanschap en hun liefde voor 

het bouwen van hoogwaardige, veilige en solide schepen. Dat 

was vroeger zo, dat is tegenwoordig meer dan ooit het geval. 

Waterhuizen Shipyard innoveert voortdurend. Ontwikkelt 

nieuwe methodes en unieke constructies. Zo bouwt men 

momenteel -  compleet en integraal - een serie van 7 binnen- 

vaarttankers die door hun speciale bouwwijze een nieuwe 

norm in veiligheid neerzetten. En dat gebeurt niet in het 

Verre Oosten. Maar aan ons eigen Winschoterdiep.

Waterhuizen Shipyard BV 

Waterhuizen 8 

9609 PA Waterhuizen 

Postbus 470 

9600 AL Hoogezand 

t 050 -  404 13 41 

f 050 - 404 24 60


