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Onderzoek Dongedijk
Waardoor kapseisde de Dongedijk? In 
‘Veiligheid containerfeeders' worden ge
beurtenissen beschreven die vermoede
lijk hebben geleid tot het kapseizen van 
deze feeder.
Hoewel Schip en Werf de Zee al eerder 
artikelen over de zaak ‘Dongedijk' publi
ceerde, is er dit keer vooral aandacht 
voor de technische achtergronden van 
het kapseizen.

28

Tropische cyclonen
Deze maand wijden we een artikel aan 
tropische cyclonen. Bij een ‘hurricane' 
gaat het om enorme hoeveelheden 
energie: een ‘gemiddelde' orkaan bevat 
een hoeveelheid energie die gelijk is aan 
vijf maal het totale energiegebruik van 
de mensheid in 1990.

34

Pascal Paoli
Deze maand aandacht voor het nieuwe 
schip Pascal Paoli van de Franse rederij 
SNCM. Dit vaartuig heeft voldoende 
draagvermogen om vracht te vervoeren 
en kan daarnaast een flink aantal passa
giers meenemen. De Pascal Paoli, ge
bouwd door Van der Giessen -  de 
Noord, kenmerkt zich door vrij extreme 
verhoudingen. Hoe dat precies zit, is te
rug te lezen in het gelijknamige artikel.
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In M em oria^« door 1 S . Hengst

In M emoriam
Op 1 augustus 2003 overleed op de leeftijd 
van 92 jaar prof. ir. J. H. Krietemeijer.
Johan Herman Krietemeijer werd op 28 juli 
1911 te Rotterdam geboren. Na het behalen 
van de H.B.S -5b  voltooide hij drie jaar later in 
Haarlem, in 1931, de studie M.T.S. scheeps- 
bouwkunde (thans Technische Hogeschool 
geheten), en rondde vervolgens, na twee jaar 
militaire dienst, in drie en een half jaar de stu
die voor scheepsbouwkundig ingenieur in 
Delft met succes af. In 1963 werd Krietemeij
er benoemd tot hoogleraar scheepsbouwkun- 
de aan de Technische Hogeschool te Delft als 
opvolger van prof. ir J. W. Bonebakker bij de 
afdeling voor Scheeps- en Vliegtuigbouwkun- 
de. Daaraan was een veelzijdige loopbaan 
vooraf gegaan.

Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij Van 
der Giessen vertrok hij in 1939 naar het voor
malige Nederlands Indië om in Batavia te wor
den aangesteld als inspecteur bij de Dienst van 
Scheepvaart. Na een verblijf van drie jaar in een 
interneringskamp werd hij in 1946 leraar aan de 
M.T.S. te Bandoeng. Bij zijn terugkeer in Neder
land in 1947 doorliep hij verschillende functies 
bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde' en 
werd hij in 1961 benoemd tot onderdirecteur bij 
de machinefabriek Figee te Haarlem. De benoe
ming van Krietemeijer paste in het beleid van de 
sub-afdeling scheepsbouwkunde om voor de 
leerstoelen ‘ontwerpen en productie van sche
pen' hoogleraren met een ruime bedrijfserva
ring aan te trekken.

Hij aanvaardde de benoeming met een inaugu
rale rede uitgesproken op 9 oktober 1963, 
met de titel ‘Scheepsbouw 1963. Verstoord 
evenwicht en een nieuwe ordening'. Krietemeij- 
er gaat in op de ontwikkelingen in de eerste 
helft van de 20e eeuw en signaleert de veran
deringen na 1945 zoals de snelgroeiende af
metingen van de schepen en de gevolgen 
daarvan voor de werven, de vernieuwingen in 
de productieprocessen op de werven, de op
komst van de werven in het Verre Oosten en 
de toenemende overcapaciteit van de werven 
wereldwijd, oorzaken van blijvend verstoorde 
marktomstandigheden. Hij geeft de noodzaak 
aan tot voortgaande verbetering en vernieu
wing van de productieprocessen, spreekt zijn 
zorg uit over de positie van de Nederlandse 
scheepsbouw, maar duidt ook op nieuwe per
spectieven waaronder de verdergaande speci
alisatie van scheepstypen en de verbetering

en versnelling van de ladingbehandeling in de 
havens. Hij wijst op de innovaties in het produc
tieproces van de werven in het buitenland, on
der meer in Japan en Denemarken, en op de 
mogelijkheden voor verdergaande verbeterin
gen. In zijn afscheidsrede op 29 juni 1976 be
nadrukt Krietemeijer het belang van de maritie
me opleidingen op alle niveaus, van vakman 
tot de vorming van wetenschappelijke inge
nieurs. Hij onderbouwt het belang van het in
zicht in de samenhang van de opleidingen 
voor de maritieme sector.

Prof. ir. J. H. Krietemeijer, oud-voorzitter NVTS

De noodzaak tot vernieuwingen in de 
scheepsbouw en scheepvaart was voor Krie- 
temeijer een reden om het onderwijs en 
onderzoek in de bedrijfstechnische aspecten 
een nieuwe vorm te geven. Hij zag het belang 
van de Stichting Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie (SNSI), trok de banden met het be
drijfsleven aan en onderzocht met zijn afstu
deerders bij de bedrijven de effecten van po
tentiële vernieuwingen. De introductie van 
geautomatiseerde besturing van planning- en 
productieprocessen werd voortvarend opge
pakt en kreeg een permanente plaats in het 
onderzoek en de collegestof. Ook de binnen
vaart had zijn aandacht en werd door hem als 
vakgebied gekoesterd. Zijn werkwijze was af
standelijk, ontdaan van overbodige zaken, 
met liefde voor het vak en aandacht voor de 
studenten. Hij bouwde daarbij voort op het 
door Bonebakker gelegde fundament, nam 
het initiatief tot de oprichting van de afstu
deervariant rederijkunde en ijverde voor de re
alisering, in 1975, van de zelfstandige afde
ling ‘Scheepsbouw- en Scheepvaartkunde' 
(later de faculteit Maritieme Techniek).
Hij droeg verschillende bestuurlijke verant

woordelijkheden binnen en buiten de univer
siteit, onder meer als lid van het bestuur van 
het ‘Centrum voor Bedrijfswetenschappen' en 
de ‘Kerngroep voor het Vervoers- en Ver
keerswezen'. Maar ook als hoofdredacteur 
van het vakblad ‘Schip en Werf', voorzitter van 
het landelijk bestuur van de ‘Nederlandse Ver
eniging van Technici op Scheepvaartgebied' 
(NVTS, sinds 1998 Koninklijke NVTS), voorzit
ter van ISO/TC 8, het internationale ‘Technical 
Committee' en van de Nederlandse normalisa
tie commissie voor scheepsbouw en scheep
vaart. Zowel in ISO/TC 8 als de NVTS heeft 
Krietemeijer bijgedragen aan de vorming van 
het besef dat maritieme opleidingen een inter
nationale oriëntatie vragen. Hij was in 1973 
één van de initiatiefnemers tot de oprichting 
van de WEMT, de confederatie van Europese 
Maritieme Verenigingen, en onder zijn voorzit
terschap nam de NVTS in 1975 het besluit 
om jaarlijks aan alle maritieme opleidingen 
een prijs aan de beste afstudeerders uit te rei
ken. Als hoogleraar onderscheidde Kriete- 
meijer zich van collega's met een academi
sche achtergrond. Door zijn ervaringen in het 
bedrijfsleven hechtte hij veel waarde aan de 
sociale vaardigheden van de aankomende in
genieurs. Ook had hij oog voor de grote maat
schappelijke veranderingen en hoewel hij de
ze ontwikkelingen niet altijd onderschreef, 
ging hij de consequenties niet uit de weg.

Bij zijn vertrek uit Delft, op eigen verzoek, had 
hij in een periode van 12 jaar 65 studenten ge
ïnspireerd om in de bedrijfstechnische richting 
af te studeren en was er samenhang in de 
werkzaamheden van de vakgroep. Wat Kriete- 
meijer heeft bewogen om bij het bereiken van 
zijn vijfenzestigste levensjaar ‘om persoonlijke 
redenen' afscheid te nemen als hoogleraar en 
niet tot de leeftijd van 70 jaar aan te blijven, is 
niet bekend. Het was een weloverwogen be
sluit, waarbij wellicht de toen al zichtbare de
sastreuze effecten van een doorgeslagen 
vorm van ‘zelfbestuur' een rol gespeeld kun
nen hebben. Het zou vijf jaar duren voordat er 
een opvolger was en in die jaren is de vak
groep van Krietemeijer ‘democratisch' gedeci
meerd. Dat de afstudeerrichting ‘technische 
bedrijfskunde' bij Maritieme Techniek kon over
leven is voor een belangrijk deel aan het werk 
van Krietemeijer, zijn medewerkers en de bij 
hem afgestudeerde ingenieurs te danken.

Prof. ir. S. Hengst
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N i e u w s

Scheepvaart lekt te veel koelgassen Holland America Line “World’s Best *
De scheepvaart lekt te veel koelgassen. 
De grote hoeveelheden koelgassen lek
ken weg uit de koel- en vriesinstallaties. 
Koelgassen tasten de ozonlaag aan en 
hebben een nadelig effect op het kli
maat. Naar verhouding lekken de koel
en vriesinstallaties op zee 10 keer zo
veel koelgassen als de koelinstallaties op 
het land. Dit blijkt uit een onderzoek van 
de VROM-Inspectie.
Koelinstallaties op trawlers verliezen jaar
lijks gemiddeld de helft van de koelgas- 
sen. Bij kotters is dit zelfs 80%. Dit is veel 
meer dan het gemiddelde lekpercentage 
van 4,5 % van koelinstallaties op het land. 
In vergelijking met koelinstallaties op land, 
draagt de scheepvaart dan ook onevenre
dig veel bij aan de uitstoot van koelmidde- 
len. De koelinstallaties op schepen bevat
ten slechts 5% van de totale hoeveelheid

koelmiddelen in Nederland, maar zijn wel 
verantwoordelijk voor 35% van de totale 
lekverliezen. De laatste jaren zijn de verlie
zen op het land sterk teruggedrongen, 
maar bij de scheepvaart heeft nog geen 
reductie plaatsgevonden. De lekpercenta- 
ges bij de scheepvaart zijn in vergelijking 
met een onderzoek van de VROM inspec
tie uit 2000 niet afgenomen. De scheep
vaart moet meer doen om het lekken van 
de koelinstallaties te voorkomen. Dit kan 
door preventieve controles, het beter 
onderhouden van koelinstallaties en het 
vervangen van oude koelinstallaties. De 
VROM-Inspectie zal er op toezien dat de 
rederijen maatregelen nemen om het lek
ken te voorkomen. Tegen reders met te 
hoge lekkages bij hun schepen heeft de 
VROM-Inspectie proces-verbaal opge
maakt.

Inschrijving voor E sef 
Engineering Award 2004 geopend
Onder de titel 'Onderscheidend in engin
eering' is de inschrijving voor de Esef 
Engineering Award 2004 geopend. Toe
leveranciers, systeemleveranciers en in
genieursbureaus kunnen to t en met 15 
november aanstaande hun meest verras
sende, innoverende en cruciale ontwer
pen aanbieden. De Award-winnaars wor
den 16 maart tijdens het Industriefeest 
op de vakbeurs ESEF bekendgemaakt. 
ESEF 2004 wordt van dinsdag 16 to t en 
met vrijdag 19 maart 2004 gehouden in 
Utrecht, gelijktijdig met de Techni-Show 
(16 - 20 maart 2004).
De Esef Engineering Award is een twee
jaarlijkse erkenning voor vakmanschap in 
engineering. De prijs heeft zich ontpopt 
to t een van de meest prestigieuze prij
zen in de Nederlandse maakindustrie. 
Meedingen naar een Award is mogelijk 
voor toeleveranciers en ingenieursbu
reaus die de afgelopen twee jaar een in
novatieve (co-) engineering-opdracht suc
cesvol hebben afgesloten. Inzendingen 
die voldoen aan de criteria krijgen het 
predikaat 'innovator'. De jury, onder voor
zitterschap van voormalig directeur Océ 
Technologies J. Vercoulen, bepaalt wel
ke van de innovators genomineerd wor
den voor de Esef Engineering Award 
2004. De Awards worden in zeven cate
gorieën uitgereikt.

Producten, het productieproces, machi
ne of dienst worden door de jury als 'in
novator' aangemerkt als ze niet ouder 
zijn dan twee jaar, bewezen toegevoeg
de waarde hebben, voldoen aan de wet
telijke- en milieuvoorschriften en er spra
ke is van substantiële verbeteringen. De 
jurering vindt eind november plaats. De 
innovators en de nominaties voor de 
Esef Engineering Awards 2004 worden 
8 januari op de ESEF persconferentie be
kendgemaakt. De categorieën waarin in
gezonden kan worden zijn:
■ systeemleveranciers; mechatronica; 

speciaalmachine- en/of apparaten
bouw
Automotive (transport)
Engineering /  Consultancy 
Gereedschappen 
Catalogusproducten 
Montage en assemblage 
Diverse bewerkingen (metaal, kunst
stof, hout).

Voor informatie over deelname kunt u 
contact opnemen met de heer S. Wols, 
tel.: 038-453 9671, fax: 038-4539 406. 
Inschrijfformulieren en reglement zijn ver
krijgbaar bij Esef Engineering Awards, 
Lia Bouma, tel.: 030 - 2952722 of fax: 
030 - 295 2804, e-mail: eea@jem.nl 
Deze informatie is ook te vinden op inter
net: www.eea-award.nl.

For the fourth year in a row Holland Ame
rica Line has taken top honours as the 
highest-rated premium cruise line in the 
2003 “World's Best” Awards, as voted 
by the readers of & Leisure magazine. 
Holland America's highest marks were 
received in both value and service. To 
determine the “World's Best” thousands 
of & Leisure subscribers judged cruise 
lines in the categories of cabins, food, 
service, itineraries/destinations, enter
tainment/ activities and value to deter
mine an overall winner. The results of the 
survey are featured in the August issue 
of the magazine.
In 2003, Holland America's fleet of 12, 
five-star, premium ships will offer 447 
premium cruises on industry-leading iti-

neraries to all seven continents and will 
sail from 16 North American home 
ports.
In 2004, Holland America Line expands its 
deployment of premium ships across the 
globe. With the addition of the ms Ooster- 
dam and Westerdam to the fleet in August 
2003 and April 2004 respectively, Hol
land America will offer more than 500 sai
lings on 13 ships from 23 home ports, in
cluding new departures from historic 
maritime centers like Athens, Norfolk, Va; 
Baltimore, Md and Barcelona, Spain.
The fleet will again visit all seven conti
nents in 2004, while increasing the num
ber of cruises to popular destinations like 
Alaska, the Caribbean and Canada/New 
England.

H olland M arine E xpo  2003 
succesvol verlopen

De vakbeurs Holland Marine Expo 2003, die plaatsvond in de Roemeense havenstad 
Constanta, was een succes. De Roemeense maritieme markt kenmerkt zich momen
teel door een sterke groei in de productie van volledig uitgeruste schepen. De hierdoor 
toegenomen vraag naar maritieme producten werd door de 35 Nederlandse maritie
me toeleveranciers ruimschoots beantwoord. Nieuwe relaties werden gelegd, bestaan
de contacten versterkt en offerteaanvragen werden volop geplaatst.
De driedaagse vakbeurs voor de scheepvaartindustrie staat in Roemenië bekend als 
een kwalitatief hoogwaardige internationale handelsmissie en vond plaats in het IAKI 
Hotel Constanta.
De beurs werd geopend door de Nederlandse ambassadeur in Roemenië, de heer 
Jan Pieter Wolthers. Naast de ambassadeur werden verschillende Roemeense hoog
waardigheidsbekleders welkom geheten, waaronder de Roemeense gouverneur, de 
burgemeester van Constanta en de voorzitter van de Roemeense Kamer van Koop
handel. Peter Niemantsverdriet, Exhibition Manager Ahoy' ECEM: “We zijn heel tevre
den over het verloop van deze derde editie van Holland Marine Expo. Bezoekers en 
exposanten konden in de prettige ambiance van het IAKI Hotel Constanta volop zaken 
doen. Drie jaar geleden zagen we een groei in de Roemeense scheepvaartindustrie. 
Wij zijn daar toen op ingesprongen door Nederlandse expertise naar Roemenië te 
brengen.”
Holland Marine Expo vond plaats van 2 tot en met 4  september en werd voor de der
de maal georganiseerd door Ahoy' ECEM in samenwerking met Holland Marine Equip
ment, de Kamer van Koophandel Constanta, de Nederlandse Ambassade Boekarest 
en de brancheorganisatie voor Roemeense scheepsbouwers ANCONAV Galati. Ook 
volgend jaar wordt Holland Marine Expo in Constanta georganiseerd.
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Hare Majesteit doopt nieuwe sleephopperzuiger van Boskalis

O MERWEDE
Koninklijke 
Boskalis Westminster nv

In augustus heeft Hare Majesteit de Ko
ningin de doop en tewaterlating verricht 
van sleephopperzuiger 'Prins der Neder
landen’. Dit baggerschip wordt gebouwd 
door Merwede Shipyard te Hardinxveld- 
Giessendam, in opdracht van Westmin
ster Dredging Company, de Britse doch
termaatschappij van Koninklijke Boskalis 
Westminster NV.

De 'Prins der Nederlanden’ is één van 
twee nieuwe hoppers die Boskalis mo
menteel laat bouwen. Beide schepen zul
len een lengte hebben van 156 meter en 
een beuninhoud van circa 16.000 m3. 
De schepen, die speciaal zijn ontworpen 
voor het baggeren en vervoeren van 
zand en slib, zullen door Boskalis wereld
wijd worden ingezet op baggerprojecten 
zoals landaanwinning en aanleg van 
havens. De bouw van beide schepen 
past in de meerjarige vlootplannen van 
Boskalis. Deze plannen voorzien deels in 
uitbreiding van capaciteit gezien de 
marktontwikkelingen en deels in vervan

ging van ouder tonnage door zeer effici
ënte, state of the art schepen. Zo werd 
in november 2000 de mid-size hopper 
'Coastway’ (4.900 m3) te water gelaten 
en werd in 2002 de jumbohopper 'WD 
Fairway’ verlengd to t een megahopper 
van 35 .500 m3. De 'Prins der Nederlan
den’ en haar zusterschip zullen 'cost lea
ders’ zijn in hun klasse. De 'Prins der 
Nederlanden’ zal in februari 2004 in de 
vaart worden genomen. Het tweede 
schip volgt later in dat jaar.
De 'Prins der Nederlanden’ heeft een 
zeer innovatief en efficiënt ontwerp. Het 
schip heeft een groot laadvermogen bij 
relatief geringe diepgang en het kan tot 
op grote diepte baggeren. Daarnaast 
zijn zwaartekrachtbokken toegepast die 
dienen om de zuigbuizen in en uit het wa
ter te hijsen en heeft het schip, door inno
vatieve beunvorm, minder bodemdeu- 
ren dan gebruikelijk nodig om snel te 
lossen. De (lek)stabiliteitseisen van het 
schip liggen hoger dan de internationale 
standaards en het schip kent vier 'control

© shipyard

and monitoring’ systemen: een DP/DT 
(dynamic positioning and dynamic track
ing) systeem, dat het mogelijk maakt het 
schip zeer nauwkeurig op een vastge

stelde positie te houden, een 'dredge 
control system’, een 'hopper monitoring 
system’ en een 'alarm en monitoring 
system’.

Specificaties ‘Prins der Nederlanden’

Lengte over alles 156,00 m
Lengte tussen loodlijnen 135,95 m
Breedte 28,00 m
Holte 15,00 m
Diepgang op baggermerk (DLL) 12,02 m
Maximale baggerdiepte 81,5 m
Hopper capaciteit 15.850 m3
Laadvermogen (DLL) 27.480 t
Snelheid tijdens proefvaart 16,40 kn
Totaal geïnstalleerd vermogen 19.500 kW
Hoofdgeneratoren 2 x 8.000 ekW
Hulpgenerator 1.620 ekW
Boegschroef 1.400 kW
Vermogen baggerpompen 2 x 4.400 kW
Vermogen jetpompmotoren 3 x 1.000 kW
Diameter zuigbuizen 2x 1,00 m
Accommodatie 40 personen
Classificatiebureau Bureau Veritas

Nieuw e containerschepen voor J R  Shipping B.V.

Het jubilerende JR Shipping B.V. heeft 
drie nieuwe 750 TEU containerfeeder 
schepen besteld bij Volharding Ship
yards. Met de opdracht is ruim 46 mil
joen euro gemoeid. Het eerste schip, 
m.s. Endeavor, zal maart 2005 aan JR 
Shipping B.V. worden opgeleverd.
Rederij en werf werken sinds 2001 inten
sief samen. Gezamenlijk werd dit innova-

tieve type containerfeeder schip ontwik
keld. De schepen combineren een hoge 
containerlaadcapaciteit met een hoge 
mate van beladingflexibiliteit. Zo biedt 
het schip bijvoorbeeld plaats aan 313 
speciale 45 voets containers.
Deze nieuwbouworder volgt op een eer
dere bestelling, vorig jaar, van de drie 
eerste zusterschepen. Het eerste schip

van de totale serie, m.s. Enforcer, komt 
in december 2003 in de vaart.
De rederij heeft wederom voor dit 
scheepstype gekozen, omdat het type 
zich door haar uitstekende eigenschap
pen duidelijk van concurrerende sche
pen onderscheidt. Bovendien zijn er uit
stekende marktperspectieven voor dit 
type containerfeeder. JR Shipping B.V.

zal met zes zusterschepen in dit markt
segment een sterke marktpositie inne
men.

JR Shipping B.V. uit Harlingen bestaat 
binnenkort 10 jaar. Op maandag 15 sep
tember 2003 is het namelijk 10 jaar ge
leden dat Jan Reier Arends startte met 
een eigen rederijbedrijf. Sindsdien heeft 
JR Shipping B.V. een geweldige ontwik
keling doorgemaakt. Op basis van de 
succesvolle exploitatie van kruiplijnsche- 
pen kon in 1997 het eerste nieuwbouw- 
schip, m.s. Elan, gerealiseerd worden. In 
2000 is gekozen voor een ontwikkeling 
to t een grotere en breder georiënteerde 
rederij. In datzelfde jaar startte ook het 
hechte partnership tussen de heren Jan 
Reier Arends en Sander Schakelaar. Bei
den zijn 50% eigenaar van de rederij.

Voor meer informatie kunt u contact op
nemen met:
De heer S.D. Schakelaar van JR Shipping 
B.V.
Tel: 0517 - 431 225

06 - 22203197



Techniek van luchtsmering bij schepen veelbelovend

De constructie van schepen staat moge
lijk een revolutie te wachten. Marin in Wa- 
geningen heeft onlangs een serie model- 
proeven afgerond die, zo zegt de 
projectleider Cornel Thill, veelbelovend 
zijn. Energiebesparingen to t 20 procent 
lijken haalbaar. Samen met een aantal 
scheepsbouwers gaat Marin de techno
logie nu op ware grootte testen. 
Luchtsmering wordt gerealiseerd door 
microbubbles tussen de scheepswand 
en het water te blazen of heel eenvoudig 
door het schip met een speciale wateraf
stotende en lucht aantrekkende verf te 
schilderen, of door in een vlakke 
scheepsbodem grote luchtkamers te 
maken. Deze methoden lijken alledrie te 
werken.
Dat het idee werkt, werd een jaar of der
tig geleden al vastgesteld. Een probleem 
is dat bijvoorbeeld de stabiliteit van het 
luchtgesmeerde schip sterk afneemt. 
Momenteel is de technologie om sche
pen te stabiliseren sterk verbeterd, zo
dat het tijd is om de luchtsmering op
nieuw te bekijken en verder te 
ontwikkelen. Doel is de weerstand die 
schepen ondervinden van het water te 
verminderen. Het gaat erom de wrijving 
van boten door middel van lucht kleiner 
te maken.

Er zijn functioneel drie technieken onder
zocht. Zo is lucht in heel kleine bellen in 
de grenslaag geblazen, waar het schip 
contact heeft met het water. De bellen 
hebben daarbij turbulenties gecontro
leerd en de wrijving gereduceerd. Onder 
de schepen geblazen luchtbellen bleken 
niet goed te blijven zitten: de bellen ont
snapten en de werking nam onder meer 
daardoor af. Schepen bewegen nou een
maal en golven remmen de schepen af. 
De tweede manier was om het schip met 
een super-waterafstotende verf in te 
smeren en van een luchtlaag te voorzien. 
Deze verf is dermate waterafstotend, 
dat het lucht in de omgeving vasthoudt. 
De derde techniek is om in de bodem uit
sparingen te maken door middel van ka
mers, die met lucht worden gevuld. Hier
door heeft het schip minder contact met 
het water en is er minder wrijving.

De drie technieken hebben alledrie netto 
besparingen opgeleverd, waarvan de 
grootste de luchtkamers zijn. De lucht
bellentechniek heeft het minst opgele
verd. Het succes is verder afhankelijk 
van de snelheid. Het lijkt erop dat zowel 
langzame boten als zeer snelle boten er 
profijt van kunnen hebben. De boten met 
een middelmatige snelheid hebben min
der profijt. “Bij een hardere snelheid 
neemt de golfweerstand, dus de weer
stand die niet door lucht beïnvloed kan 
worden, heel hard toe” , zegt Thill. “Voor

Lloyd's Register Nederland
Lloyd's Register 
heeft haar statu
taire Plan Appro
val taken verder 

gedelegeerd naar de lokale Plan Appro
val centres.
Voor Nederland betekent dit dat het Rot
terdam Plan Approval Centre is uitge
breid met een statutaire afdeling. De sur
veyors van deze afdeling behartigen met 
de scheepsbouwkundige, werktuigbouw
kundige en electro/control engineering 
collega's het gehele Plan Approval veld 
voor de Nederlandse klanten.
De afdeling “PAC Rotterdam STAT” 
wordt geleidt door de heer E.J. de Boer 
en draagt zorg voor de keuring van plan-

nen op het gebied van onder meer:
- Tonnages
- Stabiliteit
- Structurele brandbeveiliging
- Actieve brandbestrijding
- Reddingsmiddelen
Met deze opzet wil Lloyd's Register het 
samenspel met de klanten verder verbe
teren.

Voor verdere informatie:
Lloyd's Register EMEA 
Rotterdam Plan Approval Centre 
Statutory Department 
Tel.: +31 (0) 010 20 18 467 
Fax: +31 (0) 010 21 40 190 
E-mail: engeljan.deboer@lr.org

langzame of heel snelle boten zie ik per
spectief. Voor de huidige snelle ferries 
heb ik mijn vraagtekens.” Toepassing zal 
vooral interessant zijn voor binnenvaart
schepen. Bij zeeschepen werkt de tech
nologie ook, denkt Thill, maar er zijn wel 
beperkingen aan de zeegang. Bij hoge 
golven neemt de werking van luchtsme
ring af.
Er is op het moment bijzonder veel be
langstelling voor het project. Begrijpelijk, 
vindt Thill, want geen enkele andere tech
niek brengt besparingen van deze om
gang binnen bereik. Wat er nu moet ge
beuren, is verder onderzoek. Momenteel 
heeft alleen basisonderzoek plaatsge
vonden. Met name binnenschepen en 
grote tankers zullen worden onderzocht. 
Tot nu toe was er wel een experimenteel 
schip op kleine schaal, maar dat was

eenvoudig gehouden. Dit schip had geen 
moderne vorm. “We willen onze proeven 
nu op ware grootte testen” , zegt Thill. 
“Misschien zijn er verschillende effecten 
vanwege de schaal. En dan hopen we 
dat eigenaars en belangstellenden een 
prototype kunnen maken voor luchtsme
ring.”
Hoe lang gaat dit nog duren? “In de loop 
van dit jaar hopen we eenvoudige de
monstraties te kunnen gaan doen” , zegt 
Thill. “We hopen een stukje schaaleffect 
te kunnen bestuderen. Volgend jaar wil
len wij graag een prototype gebouwd 
zien, het gaat ons puur om het valideren 
van de juiste gegevens.” Voorlopige con
clusie is in ieder geval dat afhankelijk van 
de snelheid van het schip het energiever
bruik met 20 procent gereduceerd kan 
worden.
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Rotterdam  ahoy

R
otterdam leeft weer op. Na twee ja
ren van teleurstellende ladingcijfers 
gloort een nieuw record voor 2003. 
Al gaat het tegenwoordig om de 
kwaliteit die een haven biedt en de 

omvang van de toegevoegde waarde, het is 
toch plezierig als ook de overslagcijfers om
hoog gaan. Terwijl in de eerste helft van 2002 
de totale overslag nog afnam met 1,7%, no
teerde de haven de eerste zes maanden van 
2003 een groei van 2,8% naar 163,8 mln ton. 
Dat herstel was reeds krachtig begonnen in de 
tweede helft van vorig jaar. Het was mogelijk, 
omdat de haven weer kwaliteit begon te bie
den.
De containeroverslag kon in 2002 nog met 
5,8% groeien, maar dat was maar weinig ver
geleken met concurrerende havens waar de 
overslag met dubbele cijfers groeide. In Rotter
dam was het ach-en-wee geklaag dan ook niet 
van de lucht. Er waren teveel en te zware in
specties van velerlei overheidsinstanties, de ha
ven- en loodskosten waren te hoog, de stuwa
doors onvoldoende efficiënt met onder andere 
lange wachttijden voor trucks aan de poorten. 
Havenman Vervat liet zich begin vorig jaar nog 
opsluiten in een politiecel om meer ruchtbaar
heid te geven aan de gewraakte vuurwerkre- 
gels die Rotterdam veel lading begonnen te 
kosten. Niets daarvan meer heden ten dage.

Deels is dat te danken aan de inspanningen van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 
(GHR). Er werden meer vertegenwoordigers in 
buitenlandse havens aangesteld om lading en 
reders voor Rotterdam aan te trekken, de 
havenkosten bleven op het peil van 2001 en 
wat wellicht het belangrijkste was: er kwamen 
vruchtbare gesprekken tot stand tussen ener
zijds GHR en Deltalinqs en anderzijds de desbe
treffende instanties over de inspectieproblema- 
tiek, met name bij de douane. Daarnaast 
beijverde het GHR zich na te gaan welke knel
punten de reders en cargadoors ondervinden 
bij de haventarieven. Zo is de frequentiekorting 
niet langer gekoppeld aan het schip, maar aan 
een dienst. Daardoor blijft de korting gehand
haafd indien een reder een schip in de dienst 
vervangt of er een extra schip bijplaatst. In spe
ciale gevallen, zoals voor open containersche
pen met hun grote GT, is GHR eveneens bereid 
te praten over een afzonderlijk tarief voor zo'n 
type schip. Het resultaat is navenant. Het is 
met name bemoedigend dat de containerover- 
slag weer fors in de lift zit.

Juichend de containers binnen
halen
De containeroverslag lag in de eerste helft van
2002 met 3,05 mln teu nog op hetzelfde ni
veau als in 2001, maar groeide in de tweede

helft tot 3,4 mln teu. Hoewel de eerste helft 
meestal een terugslag oplevert na de kerst
drukte, was er in 2003 een verdere stijging tot
3,5 mln teu. Nieuwe diensten zijn ingesteld met 
Rotterdam als aanloophaven en andere lijnen 
overwegen Rotterdam weer als eerste aan- 
loophaven in hun diensten op te nemen. Een 
enkele heeft ook de overslag van feederlading 
teruggebracht naar Rotterdam. Zo besloot de 
New World Alliance van Hyundai, MOL en APL 
een deel van de lading naar Zweden opnieuw in 
Rotterdam over te schepen in plaats van Ham
burg, althans voor schepen die Rotterdam als 
eerste haven aanlopen. In dat geval is er een 
tijdwinst van twee tot drie dagen te behalen, 
terwijl het totale plaatje van kosten en dienst
verlening nu ten gunste van Rotterdam uitvalt. 
Nog belangrijker is dat de alliantie thans tevre
den is over de manier waarop de douane con
tainers behandelt, met name die in transito. In
dien dat niet het geval was, zou de overscheep 
in Hamburg zijn gebleven. Nog niet zo lang ge
leden zag het ernaar uit dat de New World Alli
ance Rotterdam geheel links zou laten liggen, 
waaruit wel blijkt hoezeer de omstandigheden 
veranderd zijn. P&O Nedlloyd loopt nu Rotter
dam aan met alle zeven loops in de Azië-vaart: 
de nieuwe zevende loop, waarnaast Rotterdam 
is opgenomen in de tweede loop in plaats van 
Southampton. Dat kan ook meer feederlading 
naar de Engelse oostkust opleveren. Enkele 
Engelse ontvangers gebruiken deze mogelijk
heid reeds aangezien vervoer per truck vanaf 
Southampton of Felixstowe moeilijker en min
der betrouwbaar wordt wegens de files.
Van de 25 diensten tussen Europa en Azië 
lopen er thans 22 Rotterdam aan, vaak als eer
ste Europese aanloophaven. Azië was dan ook 
goed voor 40% van de totale containerover- 
slag met 2,65 mln teu in 2002. Dat was welis
waar 9% meer dan in 2001, maar daarmede 
liep Rotterdam nog niet volledig in de pas met 
Hamburg en Antwerpen waar dit vervoer waar
schijnlijk sterker groeide. Rotterdam onder
vond wel een aanzienlijke toename bij het ver
keer op China (+27% naar 521.000 teu) en 
naar Maleisië (+34% naar 188.000 teu). In
middels zijn er meer nieuwe diensten bijgeko
men. Norasia en MOL begonnen de nieuwe Eu
ro Galex-dienst op Zuid-Azië met schepen van 
1700 teu; Italia Lines, een dochter van CP 
Ships. Deze startte een merkwaardige dienst 
die elke elf dagen Rotterdam verbindt met Zuid- 
Europa. Vervolgens gaat het naar Midden-Ame-
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rika en de Amerikaanse Westkust, waarvan
daan via Thamesport wordt teruggevaren naar 
Rotterdam. Juichend kon het GHR dan ook be
kend maken dat in mei een record aantal van 
624.222 teu was overgeslagen, nadat in april 
reeds de 600.000 was gepasseerd. Na een 
kleine dip in juni kwam de overslag in juli weer 
boven de 600.000, hoewel men rekende op 
een terugslag wegens het SARS-effect in Oost- 
Azië. De haven stevent dus op een record af 
van meer dan 7 mln teu in 2003. De vrees dat 
Hamburg Rotterdam zou passeren als groot
ste Europese containerhaven is dus voorlopig 
weer verdwenen.

O ok meer Europese lading
Naast meer feederlading naar Scandinavië en 
het VK is ook het vervoer naar Rusland en 
Spanje/Portugal de laatste tijd aan het groeien. 
Ook dat levert nieuwe diensten op, zoals van 
Unifeeder naar Zweden en van RC Line/SCF St. 
Petersburg Line naar Vyborg (Rusland). The 
Baltic Express Line (BEL), in juni door Van Uden 
overgenomen van Kersten Hunik, heeft Kalinin
grad opgenomen in de dienst naar St. Peters
burg. Deze dienst vervoert voornamelijk Euro
pese lading naar en van Rusland, dus geen 
feedercontainers. Daarom wil BEL, evenals 
Geest, overstappen naar schepen die geschikt 
zijn voor 45-voets containers. Daarmee kunnen 
de reders pas echt concurreren met de vracht
auto. De Russische economie herstelt zich in 
rap tempo, wat een explosieve groei van het 
containervervoer tot gevolg heeft. Dat kan nog 
versterkt worden wanneer wegtransport door 
Duitsland flink duurder wordt na het ingaan van 
de LKW Maut, de wegbelasting voor trucks 
vanaf 12 ton. Voor spoorvervoer is er het op
onthoud aan de Pools/Russische grens 
wegens de afwijkende spoorbreedte in Rus
land. Daarom kan de nieuw ingestelde shuttle 
tussen Rotterdam en Rostock met aansluiting 
op verschillende veerdiensten een oplossing 
voor vele verladers zijn.
Waarom het vervoer naar Spanje en Portugal 
thans in de lift zit, is minder duidelijk, maar tot
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dusverre gaat het voornamelijk om feedercon
tainers. Feit is dat er meer diensten in die rich
ting gaan. CMA/CMG's dochter Mac Andrews 
begon een feederdienst op Lissabon en Leixos 
die op de terugweg ook Bilbao aanloopt. De 
Portugal Joint Service, waarin Holland Maas 
participeert, breidde het aantal afvaarten naar 
Portugal uit van vijf naar zes per week.

O ok reders kunnen juichen
Voor reders van droge-ladingschepen was
2003 tot dusverre bevredigend. De vrachten 
rezen in het voorjaar tot nieuwe pieken. Bo
vendien was er geen sprake van de gebruike
lijke zomerdip. Voor Capesizes werd in au
gustus zelfs een nieuw record geboekt 
dankzij de voortdurend stijgende vraag naar ij
zererts in China. Voor de bulkers van 20
45.000 dwt bleef de vrachtenindex geduren
de de zomermaanden schommelen tussen 
de 1300 en 1350 nadat in mei bijna de 1400 
was bereikt. Vorig jaar lag die nog rond de 
800 in juli/augustus. De index voor de char
termarkt van containerschepen bleef zelfs 
doorgaan te stijgen in de zomer van 2003. 
Vorig jaar lag die maar even boven de 600, in 
juli 2003 werd de 1000 overschreden, eind

augustus stevende de index af op 1100. Vele 
containerreders konden weer bevredigende 
winsten publiceren voor de eerste helft 2003. 
P&O Nedlloyd bleef een teleurstellende uitzon
dering met een verlies van US$ 74 mln in de 
eerste helft. Gelukkig heeft de rederij nog ten
minste anderhalf jaar om de resultaten op te 
krikken. Daarna kan de markt weer in elkaar 
ploffen, aangezien de cellulaire vloot naar ver
wachting met 13.3% jaarlijks zal groeien van 
bijna 6,1 tot 7,8 mln teu in de periode 2003
2005. Bij de schepen groter dan 5000 teu, 
een belangrijk segment voor P&O Nedlloyd, 
bedraagt de voorspelde groei zelfs 23%. 
Daarentegen zal er nauwelijks groei zijn bij de 
vloot kleiner dan 4000 teu en bij de kleinste 
schepen tot 500 teu zelfs een afname. De 
tankermarkt bereikte duizelingwekkende pie
ken in februari/maart 2003, maar daarna 
ging het weer snel bergafwaarts. Inmiddels 
zijn de vrachten voor productentankers her
steld tot het bevredigende niveau van begin 
2003, voor ruwe-olietankers is te hopen dat 
het najaar een herstel brengt. Met de LPG- en 
chemicaliëntankers gaat het langzaamaan ook 
beter. LNG-tankers liggen nog altijd goed in de 
markt. Daarbij treedt ook schaalvergroting op. 
Jarenlang bleef de capaciteit rond de 
125/135.000 m3 liggen, maar nu wil men 
naar circa 175.000 m3 gaan, terwijl er al ge
dacht wordt aan LNG-tankers van meer dan
200.000 m3. Nieuw is het plan tankers te bou
wen die Compressed Natural Gas (CNG) kun
nen vervoeren onder druk bij een temperatuur 
van -26°C. Dat vervoer moet gebeuren in ver
ticaal geplaatste cilinders die tot ver boven het 
hoofddek uitsteken. Dat zou een hoge Gross 
Tonnage opleveren, maar gelukkig hebben 
Duitsland en Nederland de GT-kwestie nu bij 
IMO aanhangig gemaakt. Men wil de, door de 
Bahama's herziene tonnage voor de open con
tainerschepen van V-Ships voor alle overeen
komstige schepen laten gelden en op langere 
termijn zelfs de GT-conventie herbeoordelen.
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Kom pas op Den H a a J  doon  Roland Kortenhorst

IJsk ou d e winden door mijn hart
Van der Giessen - de Noord: a  lesson for the world

IJskoude winden beuken op 
de blokken
stalen platen daar bovenop, 
stalen mannen in 
klinkersrokken, vormen 
vonkend een nieuwe gratie, 
de lijnen van een schip...
Sommige mensen zullen het niet geloven, 
maar ik hou van kunst. Ik kan diep onder de in
druk raken van gedichten, muziek of schilderij
en, vooral wanneer die specifiek een emotie 
of een sfeer beogen uit te stralen. Zo was ik, 
als klein kind al, geïmponeerd door schilderij
en zoals je die in Rotterdam wel eens tegen 
komt over het werken op de oude Rotterdam
se scheepswerven. Vooral die met dat bijzon
dere contrast van het rouwe, het keiharde 
beuken op staal, het buffelen op die grove hel- 
lingblokken om iets groots en krachtigs tot 
stand te brengen aan de ene kant.... En aan 
de andere kant, als uitkomst van al dat zwa
re... die gracieuze lijnen, die harmonie en 
schoonheid van die “lady" die kort daarna sier
lijk het water in zal glijden om als schip de 
mensheid te gaan dienen.

In de tachtiger jaren, in mijn studietijd, ging ik 
eens met “William Froude" op excursie naar 
Van der Giessen - de Noord. Ik stond toen 
voor het eerst in die nieuwe, enorme hal. Een 
vrachtschip werd daar toen geassembleerd. 
Op de helling grote, volledig afgebouwde, 
secties die zich in ijltempo tot dat schip vorm
den, naast die hellingsecties in aanbouw. De 
ratio, het georganiseerd-zijn, het behéérsen 
van het vak, het hing er in de lucht. Het domi
neerde al je gevoel. Ze kunnen het hier ge
woon. Scheepsbouw is hier hun vak. En dat 
hoeven ze je niet uit te leggen. Dat próef je, 
dat vóel je, dat adem je daar gewoon...
Op die manier onder de indruk van wat ik toen 
beleefde, voelde ik zo enorm het contrast 
met die gedichten, met die schilderijen van 
vroeger. Wat heeft dit vak een ontwikkeling 
doorgemaakt. Wat zijn ze hier vooruit ge
gaan. Hier in die hal proef je technologie, 
proef je procesbeheersing, proef je industrie 
op z'n modernst... Niets beuken op de blok
ken in de ijskoude wind. Technologie, op de

millimeter passen en alles op tijd op de juiste 
plek...

De jaren daarna kreeg ik vaak een bevesti
ging van dat beeld van Van Der Giessen als 
tóp-bedrijf.
...... De verhalen dat een kabellegger voor Bri
tish Telecom naar Nederland komt, naar Van 
der Giessen. Gewoon omdat ze daar een 
schip konden bedenken dat hetzelfde kon als 
de wereldwijde concurrentie. Maar wél 10 % 
kleiner omdat het slimmer ontworpen was en 
dus goedkoper kon zijn. Omdat ze daar kén- 
nis hebben.
..... De verhalen van een veerboot die een
service-speed van 28 knopen moet halen... 
28 knopen, service-speed? Da's meer dan 50 
km per uur. Dat kan toch niet ? Dat gaat toch 
altijd te veel trillingen, herrie en lawaai voor de 
passagiers geven? Niet bij van der Giessen. 
Omdat ze daar kénnis hebben.
.....  De verhalen vanuit het circuit van de
wereldwijd opereerde makelaars. Waar ik ook 
kwam, overal op één punt hetzelfde verhaal. 
There's no yard like Van Der Giessen... Their 
know-how and dedication, they represent a 
lesson for the world...

Maar ik vond die verhalen ook wel eens eng. 
Want die makelaars vertelden ook wel eens 
over situaties waarin ze zeiden “no doubt,

they are the best and at the end the chea
pest... But more and more crazy money is wi
ping them from the table...." Crazy money, 
dacht ik dan ... Ja, bijvoorbeeld 20 % subsidie 
op de bouwsom... Maar goed. Je verdringt 
die gedachte. Van der Giessen is toch een 
‘lesson for the world'...??

Inmiddels al weer anderhalf jaar in de politiek 
hoor ik soms ook verstandige dingen. Zoals 
het verhaal van de kennis-economie. Het ver
haal dat zegt dat wij in Nederland bóven alles 
er aan moeten werken dat we ons door kén- 
nis moeten gaan onderscheiden. Betere pro
ducten, slimmer produceren, zorgen dat de 
klanten jóu willen hebben. Omdat ze bij jou de 
kénnis hebben... En wat ik dan steeds dacht: 
laat ik wat collega's van mij meenemen naar 
Van der Giessen. Dan kunnen ze het zien... 
Kennis-economie in de praktijk. Pure concur
rentiekracht omdat ze daar kénnis hebben....

En dan... een ijskoude wind komt uit de hoorn 
van mijn telefoon. Het bericht dat Van Der 
Giessen dicht gaat. “Crazy money wept them 
from the table...", schoot er door mijn hoofd. 
Wat je ook doet, hoe goed je ook bent, hoe
zeer kénnis dominant aanwezig is, maar te
gen een markt waarin soms 20% subsidie, on
der of boven de tafel wordt ingezet... Dan 
hoef je maar één keer een tegenvaller te heb
ben en je bent weg. Crazy money wept them 
from the table...

Waren ze dan niet waar? Die verhalen over ge
woon slimmer zijn? Die verhalen over dingen 
kunnen waarmaken waarvan de wereldwijde 
concurrentie alleen maar van kan dromen? 
Die verhalen over een vurig pleidooi voor be
leid naar bétere producten, bétere processen 
en méér technologie ?
Natuurlijk zijn die verhalen waar. Natuurlijk kun 
je, en zul je winnen als je gewoon de beste 
bent. Natuurlijk is kennis-economie pas wérke
lijk iets waar Nederland van beter wordt wan
neer die kennis zich laat uitbetalen. Zich laat 
uitbetalen doordat er bedrijven zijn, doordat 
er een industrie is, die dat omzet in producten 
waar ze naam, winst en banen mee maken. 
Dat heeft Van Der Giessen bewezen. 
Scheepsbouwkennis en slimheid die zich ver-
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taalde in duizenden banen bij die werf en haar 
onderaannemers. Kennis-economie in de 
praktijk!
En toch gaan ze dicht. Kennis-economie, en 
daarmee het land willen versterken is méér 
dan alleen slimme producten en slimme pro
cessen en veel goede ingenieurs.... Het is 
óók er voor zorgen dat je speelveld houdt 
waarin die slimme kennis en die goede inge

nieurs een normale kans krijgen. Je kan nog 
zo goed zijn, maar als jouw concurrent met 
subsidies kan schermen van soms 20 %, dan 
doe je niet meer zo veel met dat “slimme” ...
En dat zo'n “level playing field” , zo'n gelijk 
speelveld, niet zo maar een vrijblijvende kreet 
is, ook dat maakte Van Der Giessen nu wel 
duidelijk...
Die makelaars hebben gelijk. In de manier

waarop Van Der Giessen kon bloeien was het 
een “een lesson for the world” . Maar in de ma
nier zoals ze nu moeten stoppen -  ondanks 
hun enorme kennis-inzet -  onderuit door een 
pijnlijk ontbreken van een level playing field.... 
Dan is Van Der Giessen óók een “lesson for 
the Netherlands...”
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Scheepsbouw  doon  M artijn de Jongh  en Hotze Boonstra

Veiligheid containerfeeders
Onderzoek naar het kapseizen van de “Dongedijk”

Het gebruik van de Gross Tonnage waarde als maatstaf voor haven- en andere gelden staat al heel lang ter discussie. De kop
peling van de GT met te betalen gelden leidt volgens diverse ontwerpers tot een veiligheidskwestie. Optimalisatie (of beter: 
minimalisatie) van de GT heeft over het algemeen een reductie van het reservedrijfvermogen en beperking van de stabiliteit- 
omvang tot gevolg. De laatste generatie containerfeeders laten deze minimalisatie goed zien.
Een voorbeeld van een schip waarbij de GT-waarde door middel van verlaging van het vrijboord tot een minimum is beperkt, 
is de “Dongedijk”; het schip dat op 15 augustus 2000  nabij Port Said kapseisde in gunstige weersomstandigheden. Hoewel 
het kapseizen primair te wijten was aan onvoldoende stabiliteit als gevolg van een overbelading van het schip, hebben er se
cundair nog een aantal andere factoren een rol gespeeld.
In dit artikel wordt een reeks van gebeurtenissen beschreven die vermoedelijk heeft geleid tot het kapseizen van de feeder. 
De resultaten van dit onderzoek diende als basis voor verder onderzoek naar de stabiliteitsgevoeligheid van feeders met een 
laag vrijboord. Beide onderzoeken passeren in dit artikel de revue.

Inleiding
Het onderzoek is uitgevoerd door de TU Delft 
en het MARIN en komt voort uit een voorstel 
voor een risicoanalyse van de containervaart. 
Het Directoraat Generaal Goederenvervoer 
heeft het project, dat onder de vleugels van 
het MKC (Maritiem Kennis Centrum) is uitge
voerd, grotendeels gefinancierd. Het MKC is 
een samenwerkingsverband van de TU-Delft, 
MARIN, TNO en het KIM.
Dat het onderzoek zich vooral heeft gericht 
op de kleine containerschepen (feeders) heeft 
te maken met de uitspraak van de Raad voor 
de Scheepvaart in de zaak ‘Dongedijk' in april
2002. In deze uitspraak doet de Raad aanbe
velingen voor verder onderzoek met betrek
king tot dit scheepstype.

H et 'Dongedijk- ongeval'
Over het ongeval met de feeder “Dongedijk" 
is al veel gezegd en geschreven, echter de 
technische achtergronden van het kapseizen 
hebben weinig aandacht gehad. In dit artikel 
wordt een reeks van gebeurtenissen beschre
ven die vermoedelijk heeft geleid tot het kap
seizen van het schip. Voor de feiten en de uit
spraak van de Raad voor de Scheepvaart in 
de zaak “Dongedijk" wordt verwezen naar eer
dere artikelen gepubliceerd in Schip en Werf 
de Zee en de uitspraak van de Raad gepubli
ceerd in de Staatscourant. (Schip & Werf de 
Zee, juni 2002, artikel: ‘Raad voor de Scheep
vaart: Dongedijk' en voor de uitspraak van de 
Raad voor de Scheepvaart: Bijvoegsel van de 
Nederlandse Staatscourant van woensdag 1 
mei 2002, nr.82, nummer 8.)

In ieder geval was er sprake van een overbela- 
ding. Ten tijde van het kapseizen was er 150 
ton extra, bovenop de ontwerpdeadweight,

aan boord. Het verschil tussen het werkelijke 
gewicht en het gewicht vermeld in de lading- 
documentatie bedroeg 177 ton. Dat is een 
overbelading van 5,6% op het totale gewicht 
van de lading. Van de 143 geladen containers 
waren er 52 meer dan een ton zwaarder dan 
in de ladingbrieven was vermeld. Opvallend 
was dat vooral de lichtere containers de 
grootste afwijking in gewicht vertoonde. Deze 
containers stonden hoog aan boord gepland, 
met als gevolg een aanzienlijke verschuiving 
van de verticale positie van het zwaartepunt. 
Samen met een trim van 1,6 meter achtero
ver betekende dit dat het effectieve vrijboord 
vlak voor de kampanje was gereduceerd tot
0,70 meter. De verticale ligging van het 
zwaartepunt was wat onduidelijker. Zonder 
correcties voor vrije vloeistof invloeden is een 
conservatieve GM-waarde van 0,77 meter be
paald. De resulterende stabiliteitscurve laat 
een tijdelijke afname van de oprichtende arm 
zien rond een hellingshoek van 12 graden (zie 
figuur 1). Verder voldoet, zelfs met een con
servatieve GM-waarde van 0,77 meter, deze 
stabiliteitscurve niet aan vier van de zes door 
het IMO opgestelde en door de Scheepvaart
inspectie verplicht gestelde intacte stabiliteits
eisen (zie tabel).
Opvallend is echter wel dat er wordt voldaan
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Fig. 1: Aangenomen GZ-curve ten tijde van 
kapseizen.

aan de criteria voor kleine hellingshoeken (het 
voorschrift m.b.t. het oppervlak tot 30 graden 
hellingshoek en de minimale GM eis). Toch is 
het schip, ondanks de relatief grote GM- 
waarde en een dynamische stabiliteit tot 30 
graden hellingshoek overeenkomstig de re
gelgeving, in vlak water en bij rustig weer ge
kapseisd. Hoe dit heeft kunnen gebeuren 
wordt hieronder beschreven.
In vlak water, zonder voorwaartse snelheid, 
verdwijnt in de gegeven beladingtoestand de 
dekrand vlak voor de kampanje al bij vijf gra
den onder water. Echter, doordat het schip 
een voorwaartse snelheid heeft, zal door het

Rule Criteria Units Required Actual Status
1 IMO Area 0. to 30. m.Radians 0,055 0,056 Pass
2 IMO Area 0. to 40. or 

Downflooding Point
m.Radians 0,09 0,072 Fail

3 IMO Area 30. to 40. or 
Downflooding Point

m.Radians 0,03 0,017 Fail

4 IMO GZ at 30. or greater m 0,2 0,152 Fail
5 IMO Angle of GZ max Degrees 30 28,768 Fail
6 IMO GM m 0,15 0,772 Pass

Tabel: Mate van overeenstemming met de IMO-intact stability' criteria.
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opgewekte golfpatroon, inzinking (squat) en 
trimverandering het effectieve vrijboord ver
anderen en dus ook de hoek waarbij de dek- 
rand onder het wateroppervlak verdwijnt. 
Berekeningen laten zien dat er een kleine toe
name van het vrijboord, zo'n zes centimeter, 
te verwachten valt. Door de invloed van de 
voorwaartse snelheid zal de hellingshoek 
waarbij de dekrand nat wordt, toenemen tot
5,5 graden.
Wordt deze hoek bereikt als het schip van 
koers verandert? Om dit te kunnen bepalen 
zijn dynamische berekeningen uitgevoerd 
met behulp van het MARIN manoeuvreerpro- 
gramma SurSim. Als we uitgaan van een snel
heid van 11 knoop en een metacenterhoogte 
van 0,77 meter, dan is minimaal een hellings- 
hoek van 6 graden te verwachten bij een roer- 
uitslag van tien graden. Dit betekent dus dat 
bij een koersverandering onder deze condi
ties het dek onder water zal verdwijnen.

Op zich is water aan dek geen groot pro
bleem, zolang het er ongehinderd weer vanaf 
kan lopen. Echter, de waterloospoorten in de 
verschansing verdwijnen bij een hellingshoek 
van 6 graden ook onder het wateroppervlak. 
De afvoer van water van het dek is hierdoor 
beperkt (de mate van afvoer is nu afhankelijk 
van het verschil in waterniveau tussen het wa
ter aan dek en de omgeving). Het ontwerp 
laat toe dat water tussen de verschansing en 
de coaming door, bij een snelheid van 11 
knoop, aan dek wordt gestuwd (zie figuur 2). 
Door de waterloosopeningen in de doorge
trokken coaming tussen de kampanje en de 
luikopeningen kan water zich verspreiden 
over de gehele breedte van het achterdek.

Om te kunnen bepalen of het mogelijk is ge
noeg water aan dek te verzamelen om te kap
seizen en hoe snel dit eventueel plaats vindt, 
is een simulatiemodel opgesteld. Het model, 
opgesteld met behulp van het programma 
Matlab/Simulink, gaat uit van een volume- 
stroom die afhankelijk is van de volgende drie 
variabelen:
- De grootte van de instroomopening
- De voorwaartse snelheid van het schip
- De hellingshoek

Alleen extra aan dek gestuwd water zal een 
hellend moment veroorzaken. Water aan dek 
bij een statische hellingshoek is al meegeno
men in de stabiliteitscurve. Als de nieuwe hel- 
lingshoek aan de hand van deze curve wordt 
bepaald, dan dient deze hoeveelheid water 
niet te worden meegenomen bij het bepalen 
van het hellend moment. Op een gegeven tijd
stip wordt de totale hoeveelheid water aan 
dek bepaald (de hoeveelheid die tot dat tijd
stip aan dek is gestuwd met aftrek van het ge
loosde water door de waterloospoorten),

Fig. 3: Een stap in de simulatie; het bepalen van de nieuwe hellingshoek.

evenals de statische hoeveelheid horende bij 
de hellingshoek van dat moment. De uit
stroom door de waterloospoorten wordt be
paald aan de hand van het niveauverschil tus
sen het water aan dek en de omgeving. Het 
verschil van de twee volumes (het totale en het 
statische volume) bepaalt het hellende mo
ment. Aan de hand van dit moment wordt de 
nieuwe hellingshoek bepaald waarna het pro
ces opnieuw wordt doorlopen. Overigens is bij 
het bepalen van de hellingshoek alleen geke
ken naar de statische hoek, aangezien het aan 
dek verzamelen van water gezien kan worden 
als een statisch belastingsgeval. Dynamische 
verschijnselen, zoals een ontwikkelde rolsnel- 
heid wanneer het oprichtende moment redu
ceert, zijn niet meegenomen in het model. 
Wanneer het maximale oprichtende moment is 
bereikt, wordt het schip namelijk beschouwd te 
zijn gekapseisd en stopt de simulatie.

De simulaties wijzen uit dat de snelheid waar
mee water wordt verzameld sterk afhankelijk 
is van de hellingshoek (de minimale te ver
wachten hoek volgens de SurSim simulaties). 
Deze initiële hellingshoek wordt in dit geval 
veroorzaakt door de koersverandering bij een 
snelheid van 11 knoop. Bij een initiële hoek 
van 6 graden is het mogelijk voldoende water 
(zo’n 40 m3 in totaal) aan dekte laten stromen 
om het schip voorbij de kritische hoek van het 
statisch ongedefinieerde gebied te doen hel
len.
Zodra deze kritische hellingshoek van 12 gra
den is bereikt zal het schip, omdat het aan 
dek stromen van water een statisch be
lastingsgeval is, doorvallen naar een grotere 
hellingshoek. Statisch zal deze hoek onge
veer 20 graden zijn. Echter zal door de rol- 
snelheid de maximale hoek groter zijn. Dit ver
loop van de helling komt overeen met de 
getuigenverklaringen. Het schip zou eerst 
plotseling naar een hellingshoek van meer 
dan 20 graden zijn geheld en daarna lang
zaam verder zijn doorgerold.

Koppeling ongeval met verder 
stabiliteitsonderzoek
Het onderzoek naar het kapseizen van de 
“Dongedijk” wees op een gevoeligheid van de 
stabiliteit op variaties in waterverplaatsing en 
zwaartepuntligging. Een ander belangrijk punt 
is het verloop van de stabiliteitsarm bij toene
mende hellingshoek. Het ontstaan van een 
zogenaamd statisch ongedefinieerd gebied 
bij bepaalde beladingcondities heeft een be
langrijke rol in het gebeuren rond de “Donge
dijk” gespeeld.
De gevoeligheid van de stabiliteit is terug te 
voeren op het lage vrijboord. Doordat veel ■e

Fig. 2: Kritisch punt tussen de verschansing en de coaming 
waar water aan dek kan worden gestuwd; het schaduwgebied 
geeft het waterniveau aan bij een hellingshoek van 6  graden 
en een trim van 1,6 meter.

t = t  i + 1

v o lg e n d e  s ta b ie le  h o e kv o lg e n d e  s ta b ie le  h o e k
k r it is c h ek r it is c h e  h —

hellingshoek (graden) hellingshoek (graden)



havens hun gelden baseren op de Gross Ton
nage waarde van een schip, wordt bij het ont
werpen van het schip gepoogd deze waarde 
zo laag mogelijk te houden. De meest effec
tieve manier is het vrijboord te verlagen en, in 
het geval van containerschepen, de hoeveel
heid deklading in verhouding tot de hoeveel
heid lading in het ruim te vergroten. Figuur 4 
laat de ontwikkeling van de GT-waarde zien 
voor containerfeeders met een maximale con- 
tainercapaciteit van 200 tot 600 teu. De laat
ste tien jaar is een geleidelijke daling in de ge
middelde Gross Tonnage per teu te zien. De 
spreiding daarentegen is groter geworden. 
De laatste paar jaar is de daling enigszins af
geremd. Waarschijnlijk omdat de geldende 
minimale vrijboords- en stabiliteiteisen worden 
benaderd.

De reductie in GT wordt, zoals gezegd, hoofd
zakelijk bereikt door het vrijboord te reduce
ren. Samen met relatief geringe diepgangen 
levert dit grote breedte/diepgang en breed
te/holte verhoudingen op, zoals in figuur 5 te 
zien is. Deze keuze van breedte, diepgang en 
holte resulteert in een minimale ontwerpstabi- 
liteit (voor de verscheidene ontwerpcondities) 
die overigens wel aan alle gestelde stabiliteits
eisen voldoet.

Stabiliteitscurve
Bij het ongeval was er sprake van een statisch 
ongedefinieerd deel in de stabiliteitscurve. Fi
guur 1 laat de stabiliteitscurve zien zoals die 
is bepaald tijdens het onderzoek naar het kap
seizen van de “Dongedijk". Daarbij is overi
gens van een metacenterhoogte van 0,77 
meter uitgegaan. Het extra drijfvermogen van 
de containers aan dek is niet meegenomen bij 
de bepaling van deze curve.
Bij een toenemende statische belasting zal de 
hellingshoek, zodra het kritische hellende mo
ment is bereikt, een sprong maken naar het 
volgende stabiele niveau behorende bij die be
lasting. Dit gebeurt echter alleen maar bij een 
geleidelijke opbouw van de belasting, zoals 
bijvoorbeeld het verzamelen van water aan 
dek of het vullen van een tank.
In het voorliggende geval zal, als een hellende 
arm van 0,104 meter (of een hellingshoek 
van 12 graden) is bereikt, het schip een sta
biele hellingshoek van 20 graden aannemen. 
Doordat het schip, als het van 12 graden naar 
20 graden rolt, een rolsnelheid ontwikkelt zal 
de maximale dynamische hellingshoek groter 
zijn dan de statische 20 graden.
Het besproken statisch ongedefinieerde ge
bied ontstaat overigens niet alleen bij overbe- 
ladingcondities. Ook de stabiliteitscurves van

&

Fig. 4: GT/teu 
ontwikkeling voor 
feeders.

Fig 5:
Breedte/diep
gang en breed
te/holte verhou
dingen per 
vrijboord groep.

beladinggevallen goedgekeurd door de 
Scheepvaartinspectie vertonen een dergelijk 
verloop van het oprichtend moment. Zelfs de 
ontwerpconditie van de “Dongedijk", gelijk- 
lastig beladen met een verticaal zwaartepunt- 
positie gelimiteerd door de zes IMO ‘intact 
stability criteria', vertoont ditzelfde verloop.

Uit voorlopig aanvullend onderzoek blijkt ove
rigens dat het ontstaan van dergelijke curves 
sterk afhankelijk is van de gekozen rompvorm 
en hoofdafmetingen. Vooral de verhoudingen 
tussen deze factoren bepalen of er een onge
definieerd gebied ontstaat. Voor de romp- 
vorm is daarbij vooral te denken aan de blok- 
en de prismatische coëfficiënt en voor de 
hoofdafmetingen aan bijvoorbeeld de lengte 
van het vrijboorddek, de bakdekhoogte en de 
breedte van het gangboord.

Gevoeligheid voor deadweight en 
zwaartepuntvariatie
Zeker bij containerschepen is er per reis een 
grote variatie in het gewicht van de te vervoe
ren lading en de verdeling van dit gewicht. 
Een containerschip zal dus een oneindig aan
tal beladingsituaties kennen. Bij het ontwerp 
en de keuring ervan wordt uitgegaan van een 
aantal standaard beladingsituaties met homo
geen beladen containers met allen hetzelfde 
gewicht. Deze beladingcondities zijn beschre
ven in het stabiliteitsboek. In werkelijkheid is 
er een grote variatie in gewicht en zwaarte- 
puntligging per container. Daar komt de onze
kerheid over de correctheid van de bijgelever
de ladingsbrieven nog bij (als gevolg van 
fraude of fouten).
De ladingplanning en stabiliteitsbepaling ge
beurd aan de hand van deze ladingbrieven. Het 
werkelijke gewicht van de lading aan boord 
wordt gecontroleerd aan de hand van een diep- 
gangmeting. De verticale positie van het zwaar
tepunt is moeilijker te controleren. Het is moge
lijk dit te doen aan de hand van een slingerproef, 
echter deze proef dient zeer nauwkeurig te wor
den uitgevoerd (het schip moet vrij drijven, het 
gewicht en de locatie van het ballastgewicht 
moeten nauwkeurig bekend zijn en de slingertijd 
dient nauwkeurig gemeten te worden) willen de 
resultaten betrouwbaar zijn.
Het is dus van groot belang de stabiliteitbere- 
kening met gecorrigeerde gewichten nog
maals uit te voeren als er sprake is van een 
verschil tussen het deplacement, bepaald aan 
de hand van de ladingbrieven, en het werke
lijke deplacement. Daarbij dient het extra ge
wicht op de minst gunstige positie toege
voegd te worden. Zeker wanneer een ontwerp 
gevoelig is voor variaties in deadweight en po
sitie van het zwaartepunt moet niet alleen wor
den gekeken naar de behaalde GM-waarde. 
Tevens het verloop van het oprichtend mo
ment moet worden bepaald en beoordeeld.
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Er is dus een bepaalde mate van onzekerheid 
met betrekking tot, voor de stabiliteit, zeer be
langrijke parameters. Dit maakt het belangrijk 
om te weten hoe de stabiliteit verandert bij va
riatie van ladinggewicht en positie van het 
zwaartepunt (vooral in hoogte maar ook in 
lengte positie). Om de mate van stabiliteitvari- 
atie in relatie tot de vrijboordhoogte te kunnen 
bepalen zijn twee ontwerpen met elkaar ver
geleken. Eén ontwerp heeft een vrijboord be
perkt tot het wettelijke minimum voor dit schip 
van 1,3 meter (twee lagen containers onder
deks). Het andere ontwerp heeft dezelfde 
rompvorm en afmetingen, echter het vrijboord 
is vergroot tot 4,0 meter (drie lagen containers 
onderdeks), zie figuur 6. Beide ontwerpen zijn 
onderzocht op een variatie van de deadweight, 
de verticale positie van het zwaartepunt en de 
trim. De stabiliteitscurves van de beide ontwer
pen in ontwerpconditie (ontwerpdeadweight en 
een maximale KG volgens de IMO-stabiliteitscri- 
teria) zijn te zien in figuur 7.

Als eerste is er een deadweightvariatie van 0 
tot +8% op de ontwerpdeadweight genomen. 
Daarbij is de positie van het zwaartepunt con
stant gehouden. Vervolgens is de kromme van 
armen berekend voor een variatie van de verti
cale positie van het zwaartepunt, waarbij een 
GM-range van 0,2 meter tot 1,0 meter is beke
ken en de deadweight constant is gehouden. 
Vergeleken met de hoge vrijboord versie re
duceert de stabiliteit, bij variatie van de dead
weight, bij de lage vrijboord variant sneller bij 
kleinere hellingshoeken. Het oppervlak onder 
de GZ-curve tot 30 graden hellingshoek (één 
van de stabiliteiteisen) reduceert 3,5 keer zo 
snel als bij het hoge vrijboord schip. De ande
re twee oppervlakten onder de curve volgens 
de oppervlakte-eisen zoals die door het IMO 
zijn opgesteld (die van 0 tot 40 graden en van 
30 tot 40 graden), reduceren ongeveer 2 
maal zo snel. Bij variatie van de verticale posi
tie van het zwaartepunt is vooral een verande
ring in de vorm van de stabiliteitscurve te 
zien. Wanneer de metacenterhoogte onder 
de 0,8 meter komt, ontstaat er een curve met 
twee lokale maximale waarden van de stabili- 
teitsarm (statisch ongedefinieerd gebied). De 
afname van de stabiliteit bij afname van de 
GM-waarde is absoluut gezien gelijk aan het 
hoge vrijboord schip. Relatief gezien is de af
name (door de kleinere stabiliteitsomvang) 
wel flink groter bij de lage vrijboord versie.
De invloed van de lengteligging van het zwaar
tepunt (oftewel de trim) op de stabiliteit is gun
stiger. In het geval van het lage vrijboord 
schip verdwijnt, bij toenemende trim (achtero
ver), het statisch ongedefinieerde deel in de 
stabiliteitscurve. De stabiliteitsomvang neemt 
echter wel enigszins af. Toch zijn grotere trim- 
niveaus bij lage vrijboord schepen af te raden. 
In het bekeken geval vermindert weliswaar de

negatieve invloed die de vorm van de stabili- 
teitscurve heeft op het stabiliteitsgedrag, ech
ter de optredende reductie van het effectieve 
vrijboord verhoogt de kans van wateroverna
me aanzienlijk. Vooral het onder water ver
dwijnen van de dekrand bij een koersverande
ring is een gevaarlijke situatie en dient ten alle 
tijde vermeden te worden.

Aanvulling statisch onderzoek
Een belangrijke beperking van het voorgaan
de is dat een groot deel statisch is bepaald. 
Het is echter interessant om ook meer te we
ten te komen over het gedrag in zeegang. 
Daarbij is te denken aan de invloed van water
overname en de invloed van de vorm van de 
GZ-curve op de kapseiskans. Op het ogenblik 
worden berekeningen (met behulp van het, 
door het MARIN ontwikkelde, simulatiemodel 
FREDYN) aangevuld met modelproeven door 
het MARIN uitgevoerd. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar beladingcondities die wel aan 
de huidige (intacte) stabiliteitseisen voldoen. 
Op die manier wordt geprobeerd een inzicht 
te krijgen in de grootte van de marges binnen 
deze stabiliteitscriteria.

Discussiepunten
Uit het onderzoek komen een aantal punten 
naar voren die een discussie of verder onder
zoek waard zijn.
•  Bij veel ontwerpen wordt het ontwerpvrij- 
boord bepaald in gelijklastige conditie. In de 
praktijk blijken schepen vaak met een trim 
achterover te worden gevaren. In het geval 
van containerfeeders komen trimliggingen 
van meer dan een meter voor. Bij schepen 
met een minimaal gelijklastig gemeten vrij- 
boord wordt het effectieve vrijboord dusdanig 
gereduceerd dat al bij kleine hellingshoeken 
de dekrand onder het wateroppervlak ver
dwijnt. De gevolgen dat dit kan hebben ko
men duidelijk naar voren in het kapseizen van 
de “Dongedijk".
•  Gezien de soms drastische reductie in stabi
liteit bij relatief kleine veranderingen in lading 
positie en gewicht, zou het interessant zijn bij 
de beoordeling van de stabiliteit van een 
nieuw ontwerp naast de standaard condities, 
ook verscheidene operationele beladingcondi- 
ties (met variatie van deadweight en zwaarte- 
puntpositie) mee te nemen. Zeker in de con- 
tainervaart gebeurt het dat de lading 
zwaarder is dan waarop gerekend is. Een te 
groot ladinggewicht zou bij diepgangcontrole 
opgemerkt moeten worden, echter de exacte 
positie van het zwaartepunt (met name de ver
ticale positie) van diezelfde lading is moeilijk 
te bepalen. Er bestaat dus enige onzekerheid 
omtrent de aanvangsstabiliteit (metacenter- 
hoogte).
•  Het is gebleken dat zelfs binnen de huidige 
stabiliteitregelgeving er ongewenste vormen

Fig 6: Twee concepten met minimaal en verhoogd vrijboord.

Fig 7: GZ-curve vergelijk hoog en laag vrijboord ontwerp bij ont- 
werpconditie.

in de stabiliteitscurve voor kunnen komen. 
Met name curves met twee lokale maximale 
waarden kunnen, zeker bij statische be- 
lastingsgevallen, leiden tot grote plotselinge 
veranderingen in hellingshoek. Exacte 
waarden voor de minimale stijging van het op
richtende moment binnen het stabiliteitsge- 
bied is moeilijk aan te geven. In ieder geval 
dienen stijgingen kleiner dan of gelijk aan nul 
links van het maximale oprichtend moment 
vermeden te worden.
•  Door de ontwikkeling van nieuwe scheepsty- 
pen en moderne rompvormen sinds de invoe
ring van de huidige stabiliteitseisen, is er on
zekerheid ontstaan met betrekking tot de 
marge van veiligheid binnen deze stabiliteitsei
sen. Zeker naarmate de ontwerpen en de 
operationele condities steeds kritischer wor
den, is het van belang meer informatie over 
deze marges te vergaren. Op het ogenblik is 
internationaal de discussie gaande om be
staande regelgeving op korte termijn aan te 
passen aan de huidige vloot. Op lange termijn 
wordt er gewerkt aan een compleet nieuw op
gezet pakket van stabiliteitseisen, waaronder 
dynamische eisen.

Martijn de Jongh, Hotze Boonstra 
TU-Delft
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W erktuigbouw door lCees Schenk, Ja n  Hengeveld en Kjeld Aabo

W ear Processes in Low  Speed 
D iesel Engines
T he R ole o f  Tem perature and P ressure in  W ear P rocesses in  L ow  Speed  D iese l E ngines

L
ow speed two-stroke diesel en
gines have since long maintained 
a dominant position in the market 
for ship propulsion. Since 1970 
their share in power installed in 
new-buildings has risen from a lev

el of around 50% to 80% in 1998. The up
ward trend in the size and service speed of 
general cargo ships and in particular of con
tainer vessels1 has favoured the selection of 
the low speed engine as the main propulsion 
unit of choice. With global containerisation fur
ther increasing, combined with a continued 
race amongst competing shipping lines to 
transport as many teu's as possible with low
est possible unit freight cost, average power 
requirements for such ships is expected to in
crease even further.

The rapid developments in recent years in low 
speed engine design have therefore focused 
on increased power output, low manufactur
ing and installation costs (simplicity in design 
and installation procedures) and reduced op
erating costs (reliability and fuel and lube oil 
efficiency).

This has resulted in operating conditions creat
ing ever increasing stress levels for the lubricat

ing oil. Thus, the actual lubricant's viscosity at 
operating conditions is reduced and the loads it 
must withstand are increased, while longer pis
ton strokes have also greatly increased the 
time the lubricant must cope with extreme tem
peratures and corrosive acids originating from 
combustion of sulphur rich fuels.

The increased component temperatures are 
generally perceived to have had a beneficial 
effect on the control of corrosive wear. On the 
other hand, the higher temperatures and 
loads have also increased the possibility that 
the lube oil film cannot be maintained under all 
circumstances and in such a case metal-to- 
metal contact between piston ring and liner 
will occur resulting in uncontrolled adhesive 
wear, or scuffing. It is the challenge of the en
gine designer to create conditions that pro
vide a good balance such that the negative ef
fects of both wear processes are minimised. 
Although many of today's engines operate 
seemingly trouble free, there are neverthe
less occasional reports of corrosion and of 
scuffing problems with certain engine series 
under certain operating conditions.

It is the purpose of this paper to highlight the 
developments in low speed engines in the last

decade with particular attention for compo
nent temperatures and combustion pres
sures. Subsequently, the effects of the more 
severe operating conditions on the two main 
wear mechanisms is discussed in more de
tail. It is also illustrated that developments in 
lubricating oil technology are keeping pace 
with engine developments.

Engine development
During the last 20 years, the development of 
two-stroke engines has resulted in a large in
crease in power output per cylinder unit. As il
lustrated in Figure 1, the mean effective pres
sure has increased from 13 to 19.5 bar in 
this period, while the firing pressure has in
creased alongside up to 150 bar in order to 
keep, or even to lower, the fuel oil consump
tion. These developments are driven by the 
demands from the maritime market requiring 
ship engines to deliver the same, or more, 
power with a lower number of cylinders. As a 
typical example, the pressure rise for an MAN 
B&W 90MC engine, launched for the first time 
in 1982, represents an increase in the maxi
mum output per cylinder from 4680 to 6650 
BHP, i.e. an increase of 42%. No immediate 
technical limitations exist that prevent this de
velopment from continuing.

P re v io u s  H ig h  to p la n d

Figure 1. Development of Some Key MAN B&W Engine Parameters. Figure 2. MAN B&Ws Combustion Chamber Design.
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When increasing the specific power output, the 
challenge to the engine designer is to ensure 
that no increase occurs in the maximum tem
peratures of the combustion chamber compo
nents (piston, liner, rings and cover). As the gas 
temperatures and pressures in the combustion 
chamber increase, the cylinder lube oil is direct
ly exposed - in a very small time frame - to 
more intense stresses compared with previous 
engine ratings with lower outputs.

This means that the engine designer needs 
reliable methods to verify component temper
atures. The common practice is to measure 
such temperatures during test bed trials at a 
given load. Such data from all engines can be 
readily compared because the new engines 
are still “clean” , the diesel fuel used is very 
similar in performance all over the world, and 
the load can be kept steady. When subse
quently comparing the component mean tem
perature of different designs, the engine de
signer will have been able to ensure that a 
constant level can be kept.

The engine design department of MAN B&W 
Diesel has been careful in ensuring to keep 
main component temperatures constant and 
at a level where good lube oil performance 
can be expected. This was achieved by re-de
sign of cooling techniques, new component 
designs and choosing alternative component 
materials to overcome local high tempera
tures. The result of this development process 
(and standard in the latest engine designs) are 
the high-topland OROS piston, the piston 
cleaning ring and the controlled pressure re
lief (CPR) top ring.

The new OROS piston design has proved to 
be superior to older piston designs, in regard

to gas side surface temperatures, coolant 
side surface temperatures, mechanical in
tegrity and ease of overhaul. On the high top
land OROS pistons, the ring pack is moved 
further away from the combustion chamber 
and thus from the high combustion tempera
ture. This reduces the tendency to deposit 
formation on ring lands and in ring grooves, 
which need to be kept clean. Furthermore, 
the maximum temperature of the liner surface 
actually contacted by the ring pack is lower 
(Fig. 2).

A piston cleaning ring scrapes off deposits 
that are continuously being built up on the pis
ton top land and actually prevents the accu
mulation of such deposits above a certain 
thickness. Heavy deposits form a risk of wip
ing off the cylinder oil from the liner and this 
could initiate scuffing.

The latest top piston ring design is based on a 
“gas-tight” seal and controlled exhaust gas re
lief grooves to control the pressure drop 
across this ring. This allows operation with op
timum pressure on the rings and thus opti
mum loading on the oil film (Fig. 3).

Figure 4 shows the combustion chamber tem
peratures measured on the test bed on an 
MAN B&W K98 engine with the above men
tioned design features. It shows that at the top 
dead centre position of the top ring, the mean 
temperature on the liner surface is 216°C. In 
the 90 cm bore design engine at the same 
load, this temperature was measured at 
240°C, which effectively means that the liner 
temperature has even been reduced, com
pared with the previous combustion chamber 
design.

When the engine is in actual operation, at sea 
or in a power station, higher temperatures 
may be experienced. Fouling due to fuel oil 
and lube oil based deposits, pressure drop in 
gas ways and operation under extreme ambi
ent conditions can all result in an increase in 
component temperatures by up to 50°C.

The task for an oil company is to develop lube 
oils in close cooperation with engine design
ers to ensure that the oil performs acceptebly 
in the engine designs on the market. A safety 
margin must be built into the oil design to 
cope with a further development of the engine 
in coming years and, more importantly, to al
low for occasional local temperatures beyond 
design values. Even when the component 
temperatures remain unchanged at increased 
power outputs, as a result of effective design 
countermeasures, thermal loading in the com
bustion chamber will increase if more power 
is to be obtained with an unchanged, or im
proved, thermal efficiency of the engine.

The maximum temperature regime the cylin
der oil must be able to cope with could be as 
high as 300°C, however, even though the 
successful efforts of the engine designers 
has meant that the mean temperature met by 
the cylinder lubricant has not changed dra
matically.

Previous wear studies
To establish the possibility of a shift from a 
predominantly corrosive wear regime to one 
with adhesive wear at increased engine tem
perature and pressure levels, back in 1989 
and 1995 piston ring/liner wear studies were 
carried out in a cooperative programme of 
Shell and Sulzer (later New Dulzer Diesel, to
day Wartsila) using Sulzer's test engines in



Winterthur23. Particularly the 1995 tests in 
the experimental 4RTX54 engine, often re
ferred to as the “Technology Demonstrator" 
engine, are worth highlighting. The engine was 
designed to run under conditions predicted to 
be more severe than those expected in the 
next generation of low speed diesel engines, 
subjecting the lube oils to far greater stresses 
than had ever previously been experienced by 
a cylinder lube oil. Thus, at a brake mean effec
tive pressure of 20 bar the maximum combus
tion pressure was 180 bar and the maximum 
liner wall temperature near the top position of 
the top ring was 270°C. Engine speed was 
109 rpm, giving a piston speed of 8.0 m/s. 
Some commercial and experimental lubricants 
were evaluated in short duration 50 hours 
tests, consisting of 5 consecutive runs of 10 
hours.

It was found that high alkalinity 100 BN oils 
were required to provide adequate wear pro
tection with 3.5 % m sulphur heavy fuel. Close 
examination of the liner surfaces showed pref
erential corrosive liberation of the hard phase 
to be the prime wear mechanism and abra
sion of the pearlite matrix by the liberated 
hard phase to be secondary. No sign of scuff
ing wear was ever experienced. Hence, from 
these observations it was concluded that cor
rosion is the likely predominant wear mecha
nism that will determine the wear rate in the 
next generation of engines, whereas adhesive 
wear will probably not be significant.

That cold corrosion indeed still plays a role in 
some of today's engines may be illustrated 
with the need for liner insulation (‘Haramaki') 
and longer Teflon cooling bore inserts to re
duce corrosive wear experienced in the first 
generation of WNSD RTA84T and RTA96C en
gines. This high wear is predominantly found 
in the mid-stroke region and at part load oper
ation 4'5.

Corrosive wear
It came much as a surprise that cold corro
sion was the predominant wear mechanism 
in the 4RTX54 study, since the often quoted 
“Shell Acid Dew Point Curves" tentatively 
predict an acid dew point of only approxi
mately 180°C with a 3.5% m sulphur fuel at 
a pressure of 180 bar67. These dew point 
curves, each valid at a certain pressure, 
show the temperature below which aqueous 
sulphuric acid condenses versus the sulphur 
content of the fuel (Fig. 5). They were de
fined on basis of a degree of SO2 conversion 
of 2.5% (see below), an air water vapour 
content of 5% and an air-to-fuel ratio of 35 : 
1 (kg:kg).

In other words, with liner surface tempera
tures at 270°C the acid components are ex
pected to remain fully in the gas phase at 180 
bar pressure. The small amounts of these 
components that eventually may diffuse into 
the oil layer protecting the liner surface will be 
readily neutralised by the excess over based 
additives in the lube oil, hence providing maxi
mum protection against corrosive attack. On
ly when the temperature of the liner gets be
low the acid dew point, condensation of acid 
is possible and the corrosive liquid phase, as
sumed to consist mainly of sulphuric acid and 
water, will pose a much more serious chal
lenge to protection by the lubricating oil. In 
such cases the corrosive wear rate will de
pend on the alkalinity of the lube oil (BN), the 
lube oil feed rate and the specific rate of acid 
neutralisation by the alkaline additive compo
nents 8.

This apparent discrepancy between predic
tion and practice has prompted a further in
vestigation into the sulphuric acid dew points 
(the author's are much indebted to W.J. Cra
ma of the Shell Research and Technology 
Centre in Amsterdam, for his valuable contri-

bution to this investigation). This has resulted 
in a revised set of these dew point curves.

Revised Acid Dew Point Curves 
Upon combustion of fuel sulphur, acid gases 
SO2 and SO3 are formed and together with 
abundantly present water vapour from fuel 
combustion, condensation of acid (with water) 
is possible. Only sulphuric acid (from SO3) is 
usually taken into account and not sulphurous 
acid (from SO2), since the contribution to cor
rosion of the latter is generally regarded as in
significant: it is a much weaker acid with a 
much lower dew point.

[O] [O] [H2O]
S — SO SO H2SO4

Based on an experimental thermodynamic da
ta set of sulphuric acid-water mixtures 9 an ac
curate model description was developed for 
the liquid phase. Assuming an ideal behaviour 
for the vapour phase, an overall thermody
namic model description for the two-phase 
system could thus be generated. This model 
description was subsequently used for the 
calculation of dew points of combustion gas
es from a heavy fuel of typical composition 
and variable sulphur content (C /  H = 8.21 
and S = 1 to 5%m) at various pressures as
suming thermodynamic equilibrium. The de
gree of sulphur conversion to its highest oxi
dation state (%SO3), the excess of air applied 
in practice to achieve complete fuel carbon 
and hydrogen combustion X and the extent of 
combustion at the particular cylinder pressure 
of the engine cycle (n) were also taken into ac
count. It was possible to correlate the calcu
lated dew points by a mathematical expres
sion, allowing results to be reproduced readily 
in a computerised manner.

Fuel sulphur is always rapidly and entirely oxi
dised to SO2 and a small fraction of this SO2 
is further oxidised to SO3. It is normally as-

>

Figure 5. Shell Acid Dew Point Curves (1978). Figure 6. Shell Acid Dew Point Curves (2000).
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sumed that all SO3 is formed at the high com
bustion temperatures in the cylinder by homo
geneous (atomic oxygen) and heterogeneous 
(metal catalysed) oxidation and no further SO3 
is formed later in the colder exhaust 1011. 
Various own measurements in diesel engine 
exhausts have given values of 0.3 - 1.5 for 
this percentage of SO2 that is converted into 
SO3, while in the literature values up to about 
7% are mentioned 12.

Another parameter is the excess of air in the 
combustion chamber. For all practical purpos
es this can be fixed at 0 = 2, being equivalent 
to an air-to-fuel ratio of about 28 : 1 (kg:kg). Fi
nally, close to top-dead-centre not all fuel will 
have combusted, therewith resulting in less 
than the potential amount of acidic species at 
the highest pressures. In theory, this may be 
corrected by choosing a conversion factor n 
between 0 and 1. It is probably so, however, 
that all sulphur will very quickly be converted 
to SO2 and then n may be assumed to be 
equal to 1. A convenient set of the new dew 
point curves is given in Figure 6, where it is 
assumed that the fraction of S converted into 
SO3 = 3.0%, 0 = 2 and v = 1.

From these results it is clear that the acid dew 
point temperatures are now calculated to be

significantly higher. Thus, for a fuel with 
3.5% m sulphur and a pressure of 180 bar at 
the specified set of conditions, the acid dew 
point may be as high as 280°C, i.e. nearly 
100°C higher than previously thought. These 
new values would be able to explain that in the 
4RTX54 tests corrosive wear was reported at 
temperatures up to 270°C. Interestingly, these 
dew points are close to those calculated with 
an empirical formula from Mueller that is based 
upon dew points of water and a correction fac
tor for the presence of sulphuric acid 13.

It should be emphasised, however, that these 
calculated dew points represent tempera
tures at which condensation of acid is due to 
start in fully equilibrated systems only. The 
conditions in an engine are, of course, ex
tremely dynamic and far from equilibrium, and 
this is a cause of much uncertainty. For in
stance, since the gas temperature in the cylin
der is much higher than the relatively cold lin
er wall on which basis the acid dew point was 
calculated, SO3 in the hot gas is probably still 
mainly present as such rather than as 
gaseous sulphuric acid that participates in the 
phase equilibrium at the liner wall. This lower 
acid concentration, of course, will affect the 
dew point. Furthermore, at the dew point tem
perature the amount of liquid is still equal to 
zero, and no information is available on the 
actual amount of acid condensed close to the 
dew point temperatures, nor on the kinetics 
of this condensation. Another cause for uncer
tainty is the largely varying corrosivity of dif
ferent sulphuric acid concentrations. It may 
well be that just moving the concentration of 
the condensate into a less harmful region is 
already sufficient to control corrosive wear, 
rather than to attempt to avoid condensation 
of the acid altogether 14.

In any case, despite its many limitations the 
new set of acid dew point curves is consid
ered a valuable tool to assess the corrosion 
risk with each set of engine operating para
meters.

Scuffing wear
Although in the 4RTX54 wear study, virtually 
no adhesive wear was observed, there is a 
growing number of reports that today's highly 
rated large bore engines installed in container 
ships and in power stations are indeed sus
ceptible to show scuffing. One reason for this 
discrepancy may be the relatively short dura
tion of the 4RTA54 tests, which is of course 
very different from running an engine in actual 
operating circumstances, at sea or in a power 
station for many thousands of hours. During 
such long time a variety of conditions may oc
cur that amongst others could develop into 
scuffing.

The consequence of high temperatures in an 
engine is a low oil film thickness from re
duced oil viscosity which may then be inca
pable of providing a sufficiently thick oil film 
between ring and liner at the increased pres
sures. Under such conditions the surface as
perities on the liner and ring surfaces make 
direct metal-to-metal contact resulting in local 
welding and metal deformation. When this 
contact takes place at local level at low rate, 
for instance in the running-in phase of new 
hardware components, it only results in in
creased wear rates. Conditions can also be 
such, however, that this adhesive wear gets 
out of control through collapse of the oil film 
in a larger surface area and this results in un
stable and high wear which is usually referred 
to as scuffing. As a result liner surfaces can 
get severely damaged and piston rings can

Figure 7. Scuf
fed Liner (8488 
total run hours) 
and Piston 
Rings (3394 run 
hours since 
overhaul).

Figure 8. Overview of Possible Causes of Scuffing.
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get micro seizures and scratches to various 
degrees (Fig. 7).
The reasons for scuffing to occur are general
ly extremely complex. According to Wilson 15 
many parameters can play a role, which can 
be related to engine design, operating para
meters and hardware surface conditions, 
while also the lube oil and its film quality can 
be involved. For instance, the roughness of 
the liner and ring surfaces will have an influ
ence on the load at which metal-to-metal con
tact starts and the rougher the surfaces the 
lower the onset load. Other important ele
ments are the presence of water in the scav
enge air, that may replace the oil film on the 
liner, and the combustion characteristics of 
the fuel. In the latter case one may expect a 
slow burning fuel to burn away the oil film 
from the liner surface, which may result in an 
immediate case of scuffing. Also additional 
unknown parameters may be involved as is il
lustrated in Wilson's so-called 'fish-bone' dia
gram in Figure 8.

The positive effect of the lube oil in preventing 
scuffing can be both in the formation of an oil 
film of sufficient thickness at peak tempera
tures over the entire liner surface (i.e. lube oil 
viscosity, lube oil viscosity index, lube oil 
spreadability, lube oil quantity, etc.) as well as 
in the inherent load carrying capability of the 
lube oil. It is required that the lubricant pro
vides protection both under the largely hydro
dynamic lubrication conditions of the mid
stroke travel path of the rings as well as 
during the boundary lubrication period that 
prevails when the piston ring slows down to 
full stop at top position around which time the 
maximum combustion pressure starts to ex
ert extreme forces on the back of the ring. A 
better quality oil will provide a larger safety 
margin against scuffing when one or more of 
the other parameters turns borderline. To 
qualitatively assess the effectiveness with

which an oil is capable to prevent metal-to- 
metal contact a laboratory test procedure 
has been developed to study in particular the 
extreme boundary lubrication regime at top- 
dead-centre of the top ring. This test has been 
found to give very satisfactory agreement 
with (so far limited) knowledge of field experi
ence.

Laboratory Test Procedure 
The test is based upon the well-known 
Cameron-Plint TE-77 pin-on-plate friction and 
wear testing machine in which a moving speci
men is reciprocated against a stationary plate 
to simulate piston top position under closely 
controlled conditions. As test specimen a steel 
plate of closely specified hardness and sur
face finish and a pin finely machined from a 2- 
stroke engine piston ring (Bolnes DNL 
190/600) were selected. The plate is im
mersed in the test oil on a heated block that is 
gradually raised in temperature up to a maxi
mum of 350°C. The very high specific load ap
plied on the pin, equivalent to some 500 bar, 
and the moving frequency are kept constant 
throughout this test. The resulting friction 
force as well as the contact potential and the 
maximum wear depth at the contact area are 
continuously monitored following a precise 
running-in procedure. The test set-up is 
schematically shown in Figure 9. Depending 
on the load carrying capacity of the oil, at a 
certain temperature during the testing se
quence the friction force may start to increase 
sharply indicating less stable operation. This 
loss of friction control has been interpreted to 
represent the occurrence of metal-to-metal 
contact under boundary lubrication conditions. 
With few exceptions, this inflection point close
ly coincides with an evenly sudden increase in 
the wear rate. In some cases, however, the 
loss of friction control precedes the increase 
in wear rate and then the former was chosen 
to represent the initial collapse of the oil film.

Generally good reproducibility is observed in 
these two test parameters. The contact poten
tial, on the other hand, has been found to be 
less reliable in defining the oil failure point and 
has been ignored. Typical examples of test 
traces of which two indicate a film fail tempera
ture well below 350°C are shown in Figure 10. 
Note that also Lim 16has recently reported the 
use of a very similar testing procedure to as
sess the load carrying capacity of cylinder oils.

Adequate oil film thickness would be expect
ed to control the onset of scuffing wear. In an 
extensive test series lube oil viscosity was not 
found to have any significant effect on the test 
result, however, provided this viscosity is in 
the SAE 50 grade range. Similarly, no effect 
on the test result was observed from the na
ture of the base oil components. The main ef
fect was found to be in the choice of alkaline 
detergent additive(s) and ancillary compo
nents, suggesting the importance of forma
tion of chemical surface films and the ability of 
the latter to provide the oil film with adequate 
boundary lubrication properties. In other 
words, the lubricant formulator has important 
tools in hand to develop an oil with optimum 
anti-scuffing characteristics.

Figure 9. Schematic Drawing of Cameron-PUnt Test Set-up.

Figure 10. Typi
cal Examples of 
Friction Force 
and Wear Deve
lopment Traces.
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It must be emphasised that the laboratory 
test conditions cannot easily be translated in
to those prevailing in a real engine. For in
stance, large differences exist in sliding veloc
ity (cf. piston speed) and applied loads (cf. 
combustion pressure). Nevertheless, a re
markable agreement has been found to exist 
between the qualitative performance rating in 
this laboratory test with that in the field.

Relationship with field performance of com
mercial oil
Analysis of a series of commercial oils in the 
laboratory test shows that a large variation ex
ist in film fail temperatures. Thus, under the 
test conditions employed this temperature can 
be as low as 225°C, while also oils exist that 
survive the high stress up to the maximum 
temperature of the test, i.e. 350°C (Fig. 11).

Knowledge of the field performance of many 
of these oils suggests that oils with fail tem
peratures below about 260°C are very prone 
to scuffing. On the other hand, oils with film 
fail temperatures above, say, 330°C will only 
give scuffing under extremely unfavourable 
engine and operating conditions. Such oils 
hence provide a good safety margin to pre
vent scuffing in practice in the more modern 
engines, operating at high outputs. Intermedi
ate scuffing performance exists with oils giv
ing fail temperatures in the test between 260 
and 330°C. Figure 11 summarises data accu
mulated to date that correlate the scuffing test 
results with actual observations in the field.

Today's Shell Alexia Oil 50 belongs to the high 
quality category of cylinder oils surviving the 
harsh conditions of the laboratory test up to 
its maximum temperature of 350°C.

To further illustrate the good performance of 
this oil in practice in a K90MC-C Mark 6 en
gine that has previously been found to easily

show scuffing, a typical example of a piston 
unit after 8260 (top) and 9917 (bottom) run 
hours stable operation is shown in Figure 12.

Conclusions
Engine design is evolving such that cylinder tem
peratures and pressures are moving upward, 
thus increasing the stress levels on the lubricat
ing oil. Under these conditions the contribution 
to wear of corrosive wear is a priori expected to 
go down and that of adhesive wear to go up.

A new set of dew point curves has been de
rived on basis of thermodynamic principles 
that predicts temperatures of condensation 
of aqueous sulphuric acid in relation to cylin
der pressure and heavy fuel sulphur content. 
These new curves closely agree with earlier 
observations that even at liner temperatures 
of 270°C and peak pressures of 180 bar cold 
corrosion can dominate. Previously published 
dew point curves predict these dew points to 
be about 100°C lower.

A laboratory test procedure has been devel
oped on basis of the well-known Cameron-Plint 
friction and wear testing machine that deter
mines temperatures at which the lube oil film 
collapses under very high load. At the specific 
set of test conditions film fail temperatures of 
cylinder oils vary between 225 and (above) 
350°C. This performance ranking has been 
confirmed to reasonably well agree with the 
known field performance of these oils. A judi
cious selection of the main detergent and ancil
lary components hence allows the lube oil for- 
mulator to optimise his formulation with respect 
to this load carrying capability performance as
pect. The use of such oils will greatly enhance 
the safety margin for the engine operator.
That even at the extreme conditions of to
day's engines corrosive wear occurs is proba
bly very beneficial in avoiding scuffing to oc
cur even more frequently. It may well repair

minor damage on liner and ring surfaces from 
hard ring-liner contact that otherwise could 
develop further into scuffing.
C. Schenk & J. Hengeveld, Shell Global Solu
tions International B.V., Shell Research and 
Technology Centre, Amsterdam 
K. Aabo, MAN B&W Diesel A/S, Denmark
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Figure 12. Typi
cal Piston Units in 
a 12K90MC-C 
Mark 6  Engine 
(8260 (top) and 
9917 run hours).

Figure 11. Fail Temperatures of Some Commercial Oils.
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O rganisatie door Michiel Kuijer

O rganisatorische innovatie in 
de scheepsbouw
Deel 1

Inleiding
De auteur houdt in dit artikel een pleidooi voor 
(meer) aandacht in de Nederlandse scheeps
bouw voor organisatorische innovaties en de 
bijdrage die deze kunnen hebben aan ener
zijds het verbeteren van de concurrentie
kracht en anderzijds het interessant blijven als 
bedrijfstak voor nieuw, jong, ambitieus perso
neel. Dit eerste deel van het artikel begint met 
een korte toelichting op de begrippen 'organi
satorisch' en 'innovatie'. Vervolgens wordt de 
noodzaak van organisatorische innovatie aan
gegeven: waarom moeten we nou eigenlijk zo 
nodig organisatorisch innoveren? Tenslotte 
wordt in een aantal hoofdlijnen een typering 
gegeven van de huidige wijze van organiseren 
in de scheepsbouw met daarbij enkele aanbe
velingen voor verbetermogelijkheden.
Vanuit deze typering en aansluitend op de 
aanbevelingen wordt in het tweede deel van 
dit artikel (verschijnt in het novembernummer) 
de overgang gemaakt naar de visie op de or
ganisatorische innovatie zelf: hoe ziet de or
ganisatorische innovatie er dan uit? Waarna 
op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe zo'n or
ganisatorische innovatie aangepakt kan wor
den. Het tweede deel wordt afgesloten met 
de beschrijving van een business case uit de 
Nederlandse scheepsbouw als voorbeeld van 
succesvolle organisatorische innovatie.
Door de aard van wat er in beide delen be
schreven wordt heeft het eerste deel een wat 
theoretischer karakter als noodzakelijke basis 
voor de meer concrete voorbeelden uit het 
tweede deel.
In dit artikel worden tevens relaties gelegd 
met lopende innovatieprojecten in de 
scheepsbouw.

Wat is organisatorische innova
tie?
Zoals in de inleiding genoemd, wordt eerst 
aangegeven wat onder 'organisatorisch' en 
'innovatie' wordt verstaan.

Organisatorisch (vrij naar Mintzberg):
In vroeger tijd was er geen behoefte aan ar
beidsdeling en deed een persoon werk wat 
deze qua inhoud en omvang aan kon als indivi
du. Door toenemende specialisatie en behoef
te aan efficiency ontstond arbeidsdeling en

Innovatie is de laatste tijd een veel gebruikt sleutelwoord om de kracht van de 
Nederlandse scheepsbouw (in bredere zin het maritieme cluster) aan te geven. 
Om deze sterke kant uit te dragen en te stimuleren zijn er initiatieven als de 
Schip-van-het-Jaar-Prijs (KNvTS), de Maritime Innovation Award (HME) en de Tim- 
mers Ontwerpers Prijs (VNSI, e.a.). Wat opvalt aan deze initiatieven is dat deze 
sterk technisch, technologisch en/of productgedreven zijn. In het algemeen ge
zegd: de technologische innovatie staat centraal. In onze door techniek en techni
ci gedreven bedrijfstak is dat niet zo verwonderlijk.
Technologische innovatie alleen is echter een te beperkt aandachtsveld om de 
concurrentiekracht te vergroten. Ook de manier waarop (het proces volgens wel
ke) de schepen en hun installaties en componenten worden gemaakt en gerepa
reerd, én de mensen en werven en toeleveranciers met elkaar samenwerken is 
een gebied waarin kosten kunnen worden bespaard en opbrengsten kunnen wor
den verhoogd. Hier staat dus organisatorische innovatie centraal, welke andere 
dan technische invalshoeken (bijvoorbeeld bedrijfskundige, psychologische en so
ciologische) heeft.

daarmee behoefte aan coördinatie. De organi
satie, zijnde een samenwerkingsverband van 
mensen met een bepaald doel (In 't Veld), was 
geboren. Als we de organisatie als een 
systeem (In 't Veld) beschouwen bestaat deze 
dus uit elementen (de mensen) en de relaties 
daartussen. Bij 'organisatorisch' gaat het dus 
om de mensen, de individuen met hun kennis, 
vaardigheden en groeimogelijkheden (oftewel 
hun kwaliteiten, eigenaardigheden en compe
tenties in de taal van vandaag) en de samen
werkrelaties tussen deze mensen, gericht op 
een bepaald doel: de te bereiken resultaten. 
Als we de systeemgrens uitbreiden van een 
individueel bedrijf naar die van een keten van 
bedrijven, dan omvat 'organisatorisch' ook de 
samenwerkrelaties tussen bedrijven (ook dit 
zijn dus concrete relaties tussen mensen).

Innovatie:
Een innovatie is een vernieuwing ten opzichte 
van het huidige. In andere woorden: niet méér 
van hetzelfde, maar iets anders. Innoveren is 
nodig omdat factoren die van invloed zijn op 
het scheepsbouwbedrijf veranderen; zich ont
wikkelen. Deze factoren zijn weergegeven in 
de figuur hiernaast.

Onder maatschappelijke ontwikkelingen in de 
hiernaast afgebeelde figuur wordt onder an
dere de ontwikkeling van wet- en regelgeving 
op bijvoorbeeld het gebied van ARBO en mi
lieu verstaan.

W aarom is een organisatorische 
innovatie nodig?
Na deze korte toelichting op de basisbegrip
pen komt nu de mate van noodzakelijkheid 
aan de orde om organisatorisch te gaan inno
veren.
De wereld van nu is een duidelijk andere 
wereld dan die van 100 jaar geleden. Het 
wordt steeds meer mensen duidelijk dat ont
wikkelingen op allerlei vlak (technologisch, de
mografisch, sociologisch, politiek, etc.) voort
durend plaats vinden en dat daardoor 
verandering eerder een continuïteit is dan een 
incident. Zonder compleetheid te willen na
streven zijn voor de scheepsbouw de volgen
de vier ontwikkelingen relevant, en daarmee 
redenen om organisatorisch te innoveren:

1. Technologische ontwikkelingen op het ge
bied van de ICT. Deze ontwikkelingen stellen



de mensen in staat veel informatie in een kor
te tijd te verwerken, bijvoorbeeld informatie 
over de levensduur van een schip en informa
tie van de traditioneel gescheiden vakdiscipli- 
nes scheepsbouw, werktuigbouw en elektro
techniek in hun onderlinge samenhang. 
Hierdoor kan de scheepsbouw sneller en be
ter reageren op marktontwikkelingen en be
heerst blijven opereren in de steeds dynami
sche wordende omgeving.
Om deze door de techniek geboden mogelijk
heden productief in te kunnen zetten wordt 
ook wat gevraagd van de individuele mensen 
en van hun onderlinge samenwerking, zowel 
binnen het bedrijf als tussen bedrijven (interne 
en externe keten). Hierbij kan gedacht worden 
aan een grotere zelfwerkzaamheid en een 
grotere eigen verantwoordelijkheid: nodig om 
ICT productief te benutten, maar ook mogelijk 
dankzij die ICT.

Deze ICT-ontwikkelingen en de bijbehorende 
veranderende denk- en werkwijze zijn onder
werp van het door de VNSI geïnitieerde Open 
Mind project. De concepten van het Integraal 
Ontwerpen staan in Open Mind centraal. De 
andere werkwijze noodzaakt ook tot een an
dere wijze van organiseren. De noodzaak hier
toe is onderkend, maar is in de huidige fase 
van dit project nog niet meegenomen.

2. Ontwikkelingen binnen de scheepsbouw 
zelf in Nederland. Steeds minder vinden 
bouwactiviteiten in Nederland zelf plaats. Er 
treedt een verschuiving op van hand- naar 
denkwerk (dus niet meer arbeidsproductiviteit 
maar denkproductiviteit komt centraal te 
staan). Van productie geöriënteerd wordt de 
Nederlandse scheepsbouw steeds meer een 
dienstverlenende bedrijfstak met bedrijfspro
cessen als marketing, ontwerpen, enginee- 
ren, logistiek en service. Onderstaande figuur 
toont deze zogenaamde kop-staartbedrijven 
als een kluifmodel.

Deze verschuiving in werkzaamheden vraagt 
dat andere, dan tot op heden gebruikelijke 
competenties van mensen worden aange
sproken, passend bij een andere wijze van

hun onderlinge samenwerking en aansturing 
daarvan. Dit heeft onder andere consequen
ties voor opleidingen, om deels sluimerende 
competenties meer te activeren.

3. Ontwikkelingen in de Nederlandse samenle
ving, zoals de toegenomen individualisering, 
de toegenomen mondigheid en de grotere 
behoefte aan zelfontplooiing bij mensen (zie 
hiervoor ook de ontwikkeling van behoeften 
zoals uitgewerkt door Maslow). In bijgaande fi
guur is deze ontwikkelingspiramide weerge
geven.

De Nederlandse samenleving is steeds meer 
toe aan de bovenste twee niveaus. In z'n alge
meenheid zijn deze twee niveaus voor men
sen die hoger opgeleid zijn ook eerder rele
vant. Deze ontwikkeling heeft consequenties 
voor de arbeidsmarkt: er gaan andere men
sen instromen, met andere verwachtingen 
van wat een organisatie hen moet bieden dan 
we traditioneel gewend zijn. Deze mensen wil
len niet meer op een traditionele manier aan
gestuurd worden en zich onnodig beperkt 
voelen door hun manager. De mensen heb
ben kennis en ervaring (kunde) die ertoe 
doen, en willen dat managers aansturen op 
hoofdlijnen en vooral faciliteren (voorwaarden 
scheppen, mogelijkheden bieden) ten behoe
ve van resultaten voor de klant.
Deze ontwikkeling vraagt veelal een andere 
kijk van management op zijn kapitaal (de men
sen) en een andere inrichting van de organisa
tie.

Deze ontwikkeling wordt nog versterkt door 
de als tweede genoemde ontwikkeling in ver
schuiving van productiebedrijf naar dienstver
lener en gevolgen die dat heeft voor het aan
spreken van noodzakelijke competenties van 
de mensen in de bedrijven.

4. Ontwikkeling in de markt naar klantsturing, 
dat wil zeggen: de klant centraal stellen in alle 
inspanningen die men doet. Naast elk schip 
wat een one-off is, is ook elke klant uniek en 
zelfs de verschillende vertegenwoordigers 
van een klant voor een specifieke opdracht

zijn in zichzelf unieke personen. Zij verwach
ten steeds meer dat zij daadwerkelijk als klant 
worden behandeld (dit is trouwens een moge
lijkheid om geld te verdienen: zie casebe- 
schrijving in deel 2 aangaande meerwerk). 
Natuurlijk staat de klant al jaar en dag centraal 
door het internationaal concurrerende speel
veld waarin de Nederlandse scheepsbouw 
zich bevindt. Echter, deze klantgerichtheid uit 
zich niet in de wijze waarop de samenwerking 
om het schip te realiseren is georganiseerd. 
Als we ons beperken tot een scheepswerf, is 
het vaak zo dat de verkopers en de projectlei
ders zich met de klant bezig houden, terwijl 
de rest van het personeel intern georiënteerd 
is en druk bezig is met het schip zelf. Ge
middeld gezien werkt dus ca. 10% van het 
personeel voor de klant en ca. 90% voor de 
baas. Er valt dus nog veel winst te behalen in 
het verbeteren van de klantgerichtheid binnen 
de samenwerking in een bedrijf (interne keten) 
en tussen bedrijven (externe keten). De case 
uit deel 2 is daar onder andere een voorbeeld 
van.
Als we als scheepsbouw echt leadership wil
len behouden, hetgeen op Europees niveau is 
geformuleerd in het Leadership 2015 Pro
gramma, zullen we ook moeten werken aan 
de manier waarop we met de klant en elkaar 
omgaan. Naast service leiderschap en diffe
rentiatie leiderschap gaat het dan ook om lei
derschap op het vlak van interne en externe 
samenwerkingsrelaties (zie het vak rechtsbo
ven in figuur 'Basis Strategieën').

Naarmate het onderscheid tussen bedrijven 
op de inhoud, dat wil zeggen: het product en 
de techniek, minder wordt ligt er een kans om 
je te onderscheiden van de concurrentie in de 
manier waarop wordt samengewerkt. Bijgaan
de figuur laat zien dat een zakelijke relatie zo
wel een inhoudelijke als een relationele (een 
betrekkings-) dimensie kent. Er is een ontwik
keling gaande dat de balans tussen beide ver
schuift in de richting van de betrekking.

Na deze toelichting op de noodzakelijkheid 
wordt nu ingegaan op de inhoudelijke kant van 
de organisatorische innovatie door eerst een
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typering op hoofdlijnen van de huidige wijze 
van organiseren in de scheepsbouw te geven. 
Ook worden enkele korte aanbevelingen ge
daan voor verbetermogelijkheden. In deel 2 
wordt vanuit deze typering en aansluitend op 
deze verbeteringsmogelijkheden de innovatie 
op het organisatorische vlak in de scheeps
bouw aangegeven.

Typering huidige organisatie als 
basis voor organisatorische inno
vatie
Volgens Mintzberg kenmerkt een organisatie 
zich door een structuur en door een cultuur. 
De structuur is daarin bepalend voor de ver
deling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, terwijl de cultuur bepalend is 
voor de manier waarop de mensen met el
kaar samenwerken en met elkaar omgaan.
De organisatorische innovatie heeft dus een 
structuur- en een cultuurcomponent.

De vraag die gesteld kan worden is of het 
binnen de Nederlandse scheepsbouw niet 
een automatisme is geworden, dat als we 
over organisatie praten we uitgaan van een 
matrixorganisatie. En dat we daarbij afdelin
gen kennen met afdelingsmanagers/hoofden 
als leidinggevenden, waarbij ieder de neiging 
heeft z'n eigen koninkrijk te stichten en in 
stand te houden? Stelling is dat binnen de hui
dige structuur en cultuur van de Nederlandse 
scheepsbouw (maritieme cluster) een einde is 
gekomen aan verbeteringsmogelijkheden die 
daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van

het bedrijfs(project)resultaat. Nieuwe verbete
ringsmogelijkheden zullen gezocht moeten 
worden in de eerste plaats in een andere 
structuur en parallel daaraan in een andere 
cultuur. Aldus kan een productief samenwer
kingsverband ontstaan dat de gewenste resul
taten boekt binnen heldere afspraken over 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Voor wat betreft de structuur is er een ont
wikkeling zichtbaar die gaat van lopende 
band (productie van de eerste Fords, Taylor, 
scientific management) naar ronde tafel. 
Onderstaande figuur tracht dat te visualise
ren. Wat begon als een grote piramide met 
een sterke hiërarchie en sterke arbeidsde
ling werd een plattere organisatie (nog 
steeds een piramide). Vervolgens werd de 
klant centraal gesteld en leidde dit inzicht tot 
een omgekeerde piramide (maar nog steeds 
een piramide). Tenslotte trachtte men op de 
werkvloer in teams te gaan werken (de blok
jes worden cirkels). Hoofdkenmerk van de 
organisatorische innovatie is dat de pirami
de als basisoplossing verdwijnt en er één ke
ten van cirkels ontstaat (inclusief manage
ment dat de keten stuwt) ten dienste van de 
klant.

Deze structuurdoorbraak van lopende band 
naar ronde tafel (ook in het management) 
neemt knelpunten weg die nu worden ervaren 
in samenwerkrelaties binnen de scheeps
bouw en wel tussen afdelingen (bijvoorbeeld 
Verkoop -> Productie, Ontwerp -> Enginee

ring, Project -> Productie) en tussen werf en 
toeleverancier.

Naast deze kenmerkende piramidestructuur 
en de daar in gemasseerde matrixorganisatie 
is het ook kenmerkend voor managementsy
stemen van deze tijd (dit geldt dus niet alleen 
in de scheepsbouw) dat regels (procedures) 
belangrijk worden gevonden. Men probeert 
de steeds complexere en dynamischere 
wereld te beheersen door steeds maar meer 
regels te stellen. De paradox is echter dat de
ze 'automatische' reactie (want dat heeft toch 
altijd gewerkt?) juist contra productief werkt 
(zie onderstaande figuur). Het leidt tot star
heid en demotivatie terwijl we juist flexibiliteit 
en slagkracht (reactiesnelheid) nodig hebben: 
we moeten uit een ander vaatje tappen! Meer 
van hetzelfde helpt niet meer.

Als laatste onderdeel over de typering van de 
huidige managementsystemen en manage
mentstijl kan de vraag gesteld worden of we 
niet af moeten van de management context die 
gekenmerkt wordt door controle en gehoor
zaamheid. Deze werkt afbrekend op de zo 
noodzakelijke ondernemingsgeest met ruimte 
voor eigen initiatief. Onderstaande figuur toont 
de vier centrale elementen binnen de afbreken
de management context. Bij het beschrijven 
van de organisatorische innovatie wordt hier 
een opbouwende context tegenover gezet.

Vanuit bijgaande kenschets van de huidige or
ganisatie binnen de Nederlandse scheeps-

Basisstrategieën in marketing en leadership.
copernicoŝ  groep
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bouw (generaliseren is altijd gevaarlijk en ook 
uitdagend) is er voldoende voedingsbodem 
om de organisatorische innovatie zowel in de 
structuur als in de cultuur op hoofdlijnen aan 
te geven. In onderstaande tabel zijn enkele 
kenmerken uitgewerkt:

ven gericht op productiviteitsverbetering van 
de scheepsreparatie.

Zoals Land dat in zijn proefschrift plastisch 
zegt: de structuur verandert van een 'zuchten
de piramide' in een 'bruisende keten'.

ken. Hij is zich bewust van het vertrouwe
lijke karakter als het om 'organisatie' gaat 
en zal de reacties dus ook als zodanig be
handelen.

Kenmerken huidige situatie Kenmerken organisatorische innovatie
Hark Netwerk
Hiërarchie Keten (plat)
Functies Teams, rollen
Centrale planning & control Decentraal (samensturend)
Één waarheid Vele visies
Macht Gezag (kennis is kracht)

Reacties
Bij voorkeur uw reactie op dit artikel per email 
versturen aan mkuijer@bucomar.nl dan wel 
michel.kuijer@copernicos.com 
Als u schrifteiijk wilt reageren kunt u de adres
gegevens vinden op de websites www.buco- 
mar.nl dan wel www.copernicos.com.

Voor wat betreft de structuur is de innovatie 
gelegen in de doorkanteling naar een klant- 
gestuurde organisatie, waarbij de traditioneel 
bekende matrixstructuur binnen de scheeps
bouw wordt verlaten.
Binnen de scheepsbouw in Nederland is deze 
doorkanteling, zoals onderstaande figuur laat 
zien, aan de orde geweest in het innovatie
project REPRO van de VNSI-Categorie II wer-

Afsluiting
Dit wellicht wat theoretisch aandoende eer
ste deel is nodig om een basis te leggen 
voor het meer concrete tweede deel dat in 
het novembernummer zal verschijnen.
De auteur nodigt de lezers nadrukkelijk uit 
op dit artikel te reageren om daarbij dit in 
zijn ogen belangrijke onderwerp voor de 
Nederlandse scheepsbouw actiever te ma-

Ir. M.M.R. Kuijer is business consultant bij Buco- 
mar B.V., een adviesbureau voor de maritieme 
sector op het raakvlak van mens, technologie 
en organisatie (www.bucomar.nl). Tevens part
ner van Copernicos Groep, een maatschap van 
adviseurs/procesbegeleiders gericht op de in
voering in én tussen organisaties van vraagge- 
stuurd werken en besturen op basis van pro
cesketens (www.Copernicos.com).
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M A R S 200353 Cross 
T S S  at 90 Degrees

I have been sailing on container ships for 
the past ten years primarily in the Far 
East, but in Europe and Canada for the 
past two. As with most people, I tend to 
flip straight to the MARS section of my 
Seaways as soon as I receive it to see 
what kind of cowboys are out there. I ha
ve personally come across most of the 
traffic situations which are mentioned as 
I'm sure most of the readers have. How
ever, one happened the other day which 
could not be ignored. It was the most ri
diculous interpretation of the rules I have 
ever experienced!!

My ship was bound for Hamburg and 
was in the NE bound lane Off Texel TSS, 
course 029(T). Daylight was breaking, 
with good weather and good visibility. I 
observed a small coaster on my port 
bow crossing at almost perfect right 
angles. Standard crossing situation - 
yes? At six miles, I started to pay atten
tion to her and noted that she was cros
sing at about 0.3nm ahead. From my 
experience with crossing vessels, I tend 
to tweak my course to starboard early to 
discourage them from crossing my bow. 
Usually it works!! This time, I noticed that 
as I adjusted to starboard, he came to 
port to maintain the 0.3nm CPA!! At 
three miles I started to give him the five 
flashes and started to alter to starboard 
as we were closing. The more I altered, 
the more he altered to port. At less than
2.0 miles, it was now or never. I had pre
viously checked the chart and had the 
room for either a round turn or even to 
parallel his course as he was about 12.0 
knots to my 20.0 knots. So I came 
around to 070 (T) and put him passing
0.3nm astern. He then called me up on 
the VHF and said, “please alter to port as I 
am following the rules of the road and am 
crossing the traffic lanes at 90 degrees 
and cannot alter!” I strongly replied in the 
negative and told him to come around my 
stern, which he agreed to without hesita
tion. Finally at less than 1nm, he came 
around slightly to starboard to pass less 
than 0.5nm astern of me. He then conti
nued on his original course.

I was astounded by his remark and his 
interpretation of the rules. I spent the re
mainder of the watch debating his reaso
ning and interpretation. After discussion

with the other officers on board, we 
agreed that it was correct to cross the 
lanes at right angles or as nearly as prac
ticable to right angles but it seems that 
he honestly believed that it was the only 
rule applicable to him at the time, and 
that he had to cross those lanes at 90 
degrees and other ships should keep out 
of his way!!

The interesting part of this was after dis
cussing with the other officers and 
jokingly asking “can you believe it?” , all of 
the replies were “YES”!! Which just con
firms the way the industry is going!! We 
see it everyday!! What kind of a battle 
are we up against here, where you have 
to learn tricks of the trade to force peo
ple to comply with the rules, or where 
you must study the chart well off your in
tended course line 'just in case', when 
now it seems, 'just in case' occurs quite 
frequently? It would be interesting to 
hear if anyone else has hints to deal with 
these present day cowboys!!!

I do not agree that “tweaking the course 
to starboard” is a good idea. It is contra
ry to the Rules and will not be noticed by 
the other vessel. Ed.

M A R S 200354 Danger 
A rea at F3

Most seafarers consider the Dover Strait 
as the busiest in the World and, having 
passed through, frequently tend to relax 
a little. If they are Northeast bound there 
is another regularly used crossing point 
just NE of Sandettie and this can often 
be more perilous than the Dover Strait 
and it is certainly not the place to lessen 
one's guard.

We were en route from Antwerp to a 
port on the West coast of England and 
had disembarked our pilot at Wandalaar 
on a clear day with only light winds. As 
we crossed towards the F3 buoy from 
the West Hinder, we were on a course 
of 290 degrees at a speed of 10.5 
knots. Heading up the NE lane of the 
TSS were two larger ships. Ship A was 
a fully loaded Chinese dry cargo ship 
and ship B was a Greek products tanker 
of about 50,000dwt in ballast. They 
were both on a course of about 023 de
grees, ship A doing 14 knots and ship B 
about one mile astern of A, making 15.5 
knots.

Ship A passed about 1nm ahead of us 
which I considered to be acceptable but 
it was quite apparent that ship B had no 
intention of giving way, despite us having

twice sounded 5 short blasts on the 
whistle. We altered to starboard to take 
a round turn and continued using our 
whistle. Due to the turn, we lost speed 
and actually only passed about 0.1nm 
away. We also attempted to call on VHF 
as the name was clearly visible. At such 
close range we could not see anyone on 
the ship, let alone on the bridge through 
the wide open doors. This is not a one- 
off incident either but it has always stuck 
in my mind as they should have easily 
seen us on such a clear day and must ha
ve heard the whistle.

M A R S 200355 M ore 
trouble at F3

Own ship was on a course of 135 de
grees with a speed of 19.5 knots and 
crossing to the South of the F3 buoy. 
Target vessel was approaching F3 from 
the Hinder 1 buoy. When I was about 
1.5nm from F3, the other vessel, having 
passed abeam of the light float, altered 
course to port. An original CPA of 0.8nm 
was rapidly decreasing. I gave a series 
of flashes on the Aldis Lamp when the 
other vessel had closed to about 0.5nm 
and then started to swing to starboard. 
As I started this manoeuvre, the other 
vessel swung rapidly to starboard and 
subsequently passed astern.

Had the other vessel delayed altering 
course for just two minutes, own ship would 
have been past and clear. There were no 
other vessels close by in the SW Lane.

M A R S 200356 Close En
counter at M P C

Own ship was bound for the N E Spit Pi
lot Station and due to cross the SW Lane 
at the MPC Buoy. SHIP 1 was making 
about the same speed as own ship and 
had been about 2 miles ahead for most 
of the Dover Strait transit. SHIP 1 origi
nally had SHIP 2 ahead and had altered 
course to port, overtaking SHIP 2 close 
down her port side. Once past SHIP 2, 
SHIP 1 altered course to starboard and 
then appeared to head off to pass East 
of the Sandettie Bank.

Meanwhile, own ship was overtaking 
SHIP 3 at a distance of 0.5nm. I altered 
course slightly to port to increase CPA 
to about 0.6nm. SHIP 4 must have 
spotted this as she passed between us. 
By this time SHIP 2 had crossed own 
ship's bow and was almost abeam of 
the MPC Buoy. I advised Dover Coast
guard of the proximity of SHIP 4 and 
then noticed that SHIP 2 had altered to 
starboard and was re-crossing my bow 
at about 0.9nm ahead. I swung to port
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to cross her stern as SHIP 4 was besi
de me to starboard. A minute or so la
ter I was clear of the MPC Buoy and 
continued my turn to cross the SW La
ne. None of the other ships crossed 
the SW Lane.

M A R S 200357 Yacht 
M eets Ferry in Fog

A sailing yacht had set out from Portpa
trick to sail to Campbeltown in clear 
skies and excellent visibility in a strong

Northerly breeze. The weather forecast 
was for Force 6 and good visibility apart 
from isolated fog patches. After 2 hours 
and approximately 15nm beating in a 
NW direction, the yacht ran into a thick 
fog patch. A Blipper radar reflector was 
raised, but the yacht had no radar. After 
a further 30 minutes the fog had worse
ned and showed no sign of being an iso
lated patch. The skipper decided that 
safety was compromised as the boat 
was in the middle of a busy shipping 
channel and the voyage should be abor
ted as soon as possible. The skipper de
cided not to return to Portpatrick as the 
entrance is difficult at the best of times, 
but instead diverted to Carrickfergus. 
This now being on a broad reach would 
be quick and easy to reach.

On turning to a SW direction the boat 
speed increased to 10 knots and the boat 
levelled out. Plain sails only (no spinnaker 
or cruising shute were used). Foghorns of 
ships were heard but no ship was seen. 
Suddenly out of the murk, the bows of a 
fast ferry (catamaran type) was seen on 
the starboard bow on what seemed to be 
nearly a collision course. The distance 
was estimated as 200m. The yacht did

an emergency gybe to run off in a SSE di
rection. The ferry passed by at full speed 
with no obvious direction change. The 
yacht carried on safely to Carrickfergus. It 
is not possible to say whether there would 
have been a collision if the yacht had not 
changed direction, but it would have been 
a very close encounter.

To the crew at the time it seemed abso
lutely incredible that such a fast vessel 
should be proceeding at full speed in 
such poor visibility. It was only because 
of the skipper's insistence that the crew 
kept a full 360 degree lookout 100% of 
the time, and explicit instructions on 
what to do if a rapid manoeuvre was re
quired that a very close quarters situa
tion or collision was avoided.

More reports are always needed. If you 
have experienced any incident which you 
think may be o f interest to others please 
send details, including your name and a 
contact address, to:

Captain R Beedel FNI 17 Estuary Drive 
Felxstowe Suffolk IP11 9TL U K 
Email address - mars@nautinst.org 
Fax Bureau +44 (0)1394 282435

Word nu abonnee van

SCHIP en WERF
A R I N E  T E C H N O L O G Y

de ZEE

r —^  -T ■ —

en ontvang maar liefst 25% korting!
Schip en Werf de Zee is al meer dan 75 jaar het toonaangevende vakblad voor technische 
professionals in de scheepvaart!
Het blad biedt u maandelijks de nieuwste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van 
scheepvaart, waarvan 5 keer per jaar een uitgebreide special. Tevens profiteren abonnees 
van Schip en Werf de Zee van aantrekkelijke kortingen.
Kortom,^een bron van informatie en inspiratie in de dagelijkse praktijk van uw werk! ^   ̂ ^^

Abonneer u nu op een jaarabonnement en ontvang het eerste jaar maar 
liefst 25% korting op het normale tarief van €  64,10 (binnenland). U betaalt 
slechts €  48,08. U kunt ook kiezen voor een abonnement buitenland 
(€  96,60). U betaalt dan slechts €  72,45.

Reageer snel!
Meld u nu aan als nieuwe abonnee via bestel@mbp.nl. o.v.v. actietarief Schip en Werf de Zee of bel voor meer 
informatie naar de abonnementenservice, tel. 010- 289 4008 (tussen 9.00 en 12.00 uur).
Abonnementstarieven zijn exclusief 6% BTW. Abonnementen worden to t wederopzegging aangegaan; opzegging kan uitsluitend per aangetekende brief plaatsvin
den to t twee maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode.
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Atlas Personnel Services tiîft-x

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

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

vrijheid
Ü maakt het verschil. Daarom zorgen we er voor dat u de juiste 
persoon op de juiste plek bent. Altijd. Interesse? Neem meteen 
even contact met ons op of kijk op w w w .a t la s g r o e p .n l

U kunt nu inschrijven voor de volgende vacatures:

kapiteins
stuurlieden
scheepswerktuigkundigen 
maritieme officieren 
kraanmachinisten 
pijpenmannen 
scheepskoks

bediendes
scheepselektronici
machinisten
(multicat-)schippers
stortwerkers
stortbazen
matrozen

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

Atlas • alle vrijheid van de wereld

^  lid  van At l as  Services Gr o e p  bv ' J

- Q -

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


Atlas is naast flex ibel uitzendbureau ook reïntegratieverzorgend

Zeevarenden kiezen voor vrijheid

Een uitzend- en detacheringorganisatie voor de baggerindustrie en voor de maritieme sector. Het 

zijn belangrijke activiteiten van de Atlas Services Groep. Maar de firma met de hoofdvestiging in het 

Amsterdamse Coengebouw doet meer: zo bedient Atlas tevens de offshore olie- en gasindustrie. Het 

bedrijf specialiseert zich steeds meer, weet wat er in de markt speelt en verbreedt de activiteiten. 

"Onze afdeling Employability verzorgt bijvoorbeeld de reïntegratiewerkzaamheden voor alle maritieme 

sectoren." Een gesprek met general manager Thea Biemans en managing director Marcel Burghouwt.

Weten wat er écht speelt in de baggerindustrie en de 

koopvaardijwereld. Al meer dan twintig jaar vinden 

zeevarenden de Atlas Services Groep met het grootste gemak. 

Kwaliteit en flexibiliteit zijn de twee kernwoorden die bij de 

organisatie horen. Marcel Burghouwt: “Ons onderdeel Atlas 

Personnel Services levert fulltime en parttime personeel in de 

maritieme sector. Dat is personeel voor zowel het zelfvarende 

als het niet zelfvarende materieel. We mogen ons als uitzend

en detacheringbureau een ware specialist in de maritieme 

sector noemen."

De Atlas Services Groep bestaat uit zeven werkmaatschappijen 

die er tezamen voor zorgen dat ruim driehonderd 

mensen wereldwijd in de maritieme sector en de olie- en 

gasindustrie werkzaam zijn. Het personeel werkt voor een 

deel op uitzendbasis en daarnaast worden grotere groepen 

gedetacheerd. Atlas Personnel Services laat zeevarenden ‘de 

gehele wereld over koersen'. De uitzendorganisatie levert 

personeel voor de natte aannemerij, ofwel de baggerindustrie 

en voor de grote en de kleine handelsvaart. Ook worden 

veel uitzendkrachten naar de offshore-industrie gestuurd. 

Naast het Amsterdamse hoofdkantoor heeft Atlas zowel in 

Vlissingen als in Rotterdam nevenvestigingen.

Ook zijn er twee Atlas-vestigingen in Emmen en in Den Helder 

te vinden, die zich onder de naam Atlas Tristar als uitzend- en 

detacheringorganisatie voornamelijk richten op de olie- en 

gasindustrie. In het Duitse Celle zit eveneens een Tristar- 

vestiging.

U r k e r  o n t w i k k e l i n g
Thea Biemans vertelt over andere recente ontwikkelingen: 

“Sinds kort heeft ook Urk een Atlas Personnel vestiging. 

Pieter Zeeman, in Urk al jaren een bekende binnen de 

uitzendbranche, bestiert deze vestiging en richt zich op de 

personeelsvoorziening binnen het kleinschalig baggeren. Dit 

zijn bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden voor het onderhoud 

van rivieren en kanalen." Veel van het uitzendpersoneel van 

deze vestiging komt (oorspronkelijk) ook uit Urk. Volgens 

Thea Biemans gaat het om veel Urker vissers die zich door 

de huidige mindere economische situatie in de visserij willen 

laten omscholen. “Atlas helpt deze specifieke groep aan de 

benodigde papieren door middel van diverse cursussen." 

Atlas heeft volgens haar een duidelijke meerwaarde door de 

opleidingen die ze constant aanbieden. “We denken mee en 

zoeken de persoon die onze klant zoekt. Aan de andere kant 

vinden we de juiste baan die onze werknemers willen vinden.

Er zijn ruim driehonderd mensen voor Atlas werkzaam.

We spreken de taal van de mensen aan boord en kunnen 

door onze cursussen helpen om de kennis te vergroten. 

Onlangs studeerde weer een groep af voor een hoger 

vaarbevoegheidsbewijs."

E u r o s a i l o r
Binnen de maritieme sector is Atlas één van de grootste 

uitzend- en detacheringorganisaties en personeel is daarom 

niet alleen werkzaam voor Nederlandse organisaties. Atlas 

heeft de uitzendwerkzaamheden voor de internationale 

markt ondergebracht in de organisatie EuroSailor. Burghouwt: 

“EuroSailor maakt inmiddels sinds twee jaar onderdeel uit van 

de Atlas Services Groep en dit bedrijf heeft de mogelijkheid 

om zelfs de complete bemanning op een (internationaal) 

schip te leveren.

R e ï n t e g r a t i e
De Atlas-afdeling Employability verzorgt de reïntegratie 

binnen de maritieme sectoren, vertelt Burghouwt. “We 

hebben onlangs zelfs een mantelovereenkomst gesloten 

met het Maritiem Platform. Dit wil zoveel zeggen, dat Atlas 

voor zowel de scheepvaart, de visserij als de baggerindustrie 

een zogenaamde preferred supplier is. Dit betekent dat we 

door de brancheverenigingen aanbevolen worden om het 

reïntegratieproces omtrent deze verschillende sectoren te 

begeleiden. "Atlas doet er alles aan om werkenden in de 

maritieme sector zo snel mogelijk (al dan niet in een andere 

functie) weer aan het werk te krijgen."

V r i j h e i d
Atlas is een mogelijkheid om heel gespreid ervaring op te 

doen. Burghouwt: “Je valt onder één werkgever en kan zelf 

aangeven waar en in wat voor functie je wilt werken. Met 

als gevolg dat bedrijven je niet als jobhopper beschouwen, 

want je werkt steeds weer voor één werkgever: Atlas. Op die 

manier heeft de Atlas Services Groep altijd de mogelijkheid 

om maatwerk aan te bieden. En ook onze werknemer kan zelf 

beslissingen nemen over werktijden en vakantieperiodes. Met 

Atlas kies je voor vrijheid."
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Onlangs is weer een aantal 
Atlas-werknemers van het 
Middelbare Maroff-onderwijs 

afgestudeerd. Bonny Haarsma, 
hier geportretteerd, volgde 
in ca. 7 maanden zelfs twee 
opleidingen.

Atlas Services Groep 
is een uitzend- en 
detacheringsorganisatie voor 
de baggerindustrie en de 

maritieme sector.

M e t  b e d r i jv e n  in  Z ee
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Atlas Personnel Services BV 
Kabelweg 37 
1014 BA Am sterdam  
Telefoon: 02 0  - 5840800  
Fax: 0 20  - 68 8190 9  
E-mail: info@ atlasgroep.nl 
In te rne t: w w w .a tlasgroep.n l
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M eteorologie door Kees Floor

Tropische cyclonen
Tropische stormen zijn kleinschalige depressies die vergezeld gaan van veel wind, overvloedige regenval, hoge zeegolven en 
vloedgolven. Bereikt de wind orkaankracht (windkracht 12), dan spreekt men van een tropische cycloon.

Inhammen kunnen het vloedgolfeffect nog 
versterken: de Bathurst Bay Hurricane veroor
zaakte in 1899 in de gelijknamige baai in 
Australië een opzet van maar liefst 13 m.
Als record voor het aantal slachtoffers gold 
lange tijd de cycloon van 7 oktober 1737 in 
de Golf van Bengalen, waarbij meer dan een 
kwart miljoen slachtoffers te betreuren waren. 
Inmiddels is men van mening dat een vloed
golf in Bangladesh uit 1970 daar niet voor 
onderdeed; sommige bronnen schatten het 
aantal doden bij die catastrofe zelfs op 
300.000.
Ook als de schade in het kustgebied gering is, 
kan overvloedige neerslag meer landinwaarts 
plotseling opkomende overstromingen te
weeg brengen. Soms komen neerslaghoe
veelheden voor van 750 mm, dat is evenveel 
als er in Nederland in een heel jaar valt. De 
neerslag vormt bij alle tropische stormen die 
het land optrekken, een even grote bedrei
ging; het criterium van windkracht 12, zoals 
dat geldt voor de cycloon- of hurricanestatus, 
is daarbij niet van belang. Boven zee treden 
extreem hoge golven op, bijvoorbeeld 30 m. 
bij de hurricane Luis uit 1995.
In de laatste decennia eisen de tropische cy
clonen vooral een hoge tol in bijvoorbeeld 
Bangladesh, waar vloedgolven makkelijk ver 
het land kunnen binnendringen en de infra
structuur ontbreekt om de bevolking te be
schermen of tijdig te evacueren. In de Vere
nigde Staten viel het aantal slachtoffers het 
laatste decennia mee. Deels komt dit door 
een tijdige signalering dankzij weersatellieten 
en nauwkeuriger verwachtingen. Daarnaast is 
er een effectievere berichtgeving, zijn er

Figuur 1: Tropische storm en drie cyclonen boven de Indische Oceaan, 11 februari 2003. Geheel 
links de kust van Madagaskar. Het beeld is opgebouwd uit gegevens van de MODIS (moderate re
solution imaging spectroradiometer) op de Amerikaanse satellieten Terra en Aqua van het Earth 
Observing System (EOS) van de ruimtevaartorganisatie NASA.

Tropische cyclonen komen voor in de zeege
bieden rond de equator die zijn aangegeven in 
figuur 2. Ze staan bekend onder verschillende 
namen, zoals hurricane in de Verenigde Sta
ten, tyfoon of eenvoudigweg cycloon in Azië 
en willy-willie in Australië. De Amerikanen me
ten de wind door te middelen over 1 minuut; 
de standaard volgens de normen van de 
Wereld Meteorologische Organisatie is 10 mi
nuten.

In het Caribische gebied treden de hurricanes 
op in de maanden augustus, september en

oktober. Het seizoen wordt ingeperkt door 
één van de voorwaarden voor het ontstaan 
van tropische cyclonen: een zeewatertempe- 
ratuur van ten minste 26 graden. Ook voor 
delen van de Stille Oceaan en voor het noor
den van de Indische Oceaan geldt dit orkaan- 
seizoen, maar er zijn ook gebieden waar cy
clonen het hele jaar door kunnen voorkomen.

De meeste schade veroorzaken tropische cy
clonen op het moment dat ze de kust berei
ken. De slachtoffers vallen vooral door vloed
golven, die tot 6 m. hoog kunnen worden.

Figuur 2: Gebieden waar tropische cyclonen optreden:
1. Noord-Atlantische Oceaan, Golf van Mexico en Caribische Zee, 2. Noordoostelijke Stille Oceaan (van Mexico tot de datumgrens), 3. Noordweste
lijke Stille Oceaan (van de datumgrens tot Azië, inclusief de Zuid-Chinese Zee), 4. Noordelijke Indische Oceaan met de Golf van Bengalen en de Arabi
sche Zee, 5. Zuidwestelijke Indische Oceaan van Afrika tot 100 graden oosterlengte, 6. Zuidoostelijke Indische Oceaan/omgeving Australië van 100 
tot 142 graden oosterlengte, 7. Zuidwestelijke Stille Oceaan tot Australië, van 142 graden oosterlengte tot 120 graden westerlengte.
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vroegtijdige evacuaties, is er een beter voor
bereid publiek en een professioneler ‘calami- 
teitenmanagement door de Amerikaanse 
overheid. Daarnaast is er sprake van toeval 
of, zo men wil, geluk: naar verhouding trokken 
weinig belangrijke orkanen in dichtbevolkte 
streken het land op. Door de sterke groei van 
de bevolking langs de Amerikaanse oostkust 
en de complexiteit van een evacuatie, is ook 
in de Verenigde Staten een ramp in de toe
komst niet uit te sluiten.

Warm zeewater
Tropische cyclonen zijn kleinschaliger dan ‘ge
wone' hoge- en lagedrukgebieden van de ge
matigde breedten; ze hebben een doorsnede 
van 500-1500 km. De orkaanwinden doen 
zich uitsluitend voor in de kern, die slechts 1
4% beslaat van de totale omvang. De levens
duur bedraagt gewoonlijk 5-10 dagen, maar 
is soms veel langer. In 2002 had Kyle een le
vensduur van 22 dagen; Ginger hield het in 
1971 28 dagen vol.
Gerekend over de gehele aardbol zijn er elk 
jaar 80-90 tropische stormen. Ongeveer 2 op 
de 3 stormen ontwikkelen zich tot een or
kaan. Op de Noord-Atlantische Oceaan loopt 
het aantal tropische stormen per jaar uiteen 
van 4 (1983) tot 21 (1933), gemiddeld zijn 
het er ongeveer 10.
De meeste tropische cyclonen komen tot ont
wikkeling in een gebied tussen 5 en 20 gra
den noorder- of zuiderbreedte. Verder van de 
evenaar weg is het zeewater te koud; we con
cludeerden al dat dit bij voorkeur 26 graden 
moet zijn of warmer. Verdampend zeewater 
is namelijk een belangrijke bron van energie 
voor een cycloon; daarnaast levert de achter- 
grondstroming een bijdrage, evenals de con
densatiewarmte die vrij komt in de zware bui
en in de buurt van het centrum van de 
cycloon. Overigens wordt slechts 2,5 % van 
die energie gebruikt voor het aandrijven van 
de orkaanwinden. Het gaat natuurlijk wel om 
grote hoeveelheden energie: een ‘gemiddel
de' orkaan bevat een hoeveelheid energie die 
gelijk is aan vijf maal het totale energiegebruik 
van de hele mensheid in 1990.
Doordat de afwijkende kracht van de aardro
tatie, ook wel corioliskracht genoemd, even
eens een belangrijke rol speelt, houden de cy
clonen wat afstand tot de evenaar; in de buurt 
van de evenaar is de corioliskracht namelijk 
nul. Om tropische cyclonen tot ontwikkeling te 
laten komen moet verder de atmosfeer boven 
de tropische oceaan voldoende onstabiel zijn, 
zonder dat de wind er weer te veel verandert 
met de hoogte. Ze ontstaan niet ‘uit het niets'; 
er moeten in de buurt van het aardoppervlak 
al storingen aanwezig zijn (zogeheten ‘easter
ly waves'), die onder de hierboven genoemde 
voorwaarden uit kunnen (niet noodzakelijker
wijs moeten) groeien tot een tropische storm.

Figuur 3: Typhoon Sinlaku ten zuiden van Japan, 3  september 2003. Beeld van het MODIS-instru- 
ment op de Amerikaanse Aqua satelliet.

Voor de hurricanes in het Caribische gebied 
geldt dat die storingen meestal afkomstig zijn 
uit Afrika; ze drijven al ontwikkelend met de 
noordoostpassaat - ten zuiden van het sub
tropisch hogedrukgebied bij de Azoren langs - 
de Atlantische Oceaan over. Deze stroming 
drijft ze naar het Caribische gebied, waar ze 
over de eilanden kunnen razen, aan land kun
nen gaan of naar het noorden afbuigen. Bo
ven land neemt de windsnelheid door wrijving 
enigszins af, maar de vlagerigheid neemt toe. 
Doordat juist de windstoten de meeste scha
de veroorzaken, raakt men zo van de regen in 
de drup. Pas na enkele uren boven land be
gint de orkaan in kracht af te nemen; hij raakt 
dan namelijk afgesneden van zijn belangrijk
ste energiebron: het warme zeewater. 
Sommige, naar het noorden afgebogen, tropi
sche cyclonen komen terecht in de westelijke 
stroming van de gematigde breedten. Ze 
gaan dan over in een ‘normale' depressie en 
worden in de richting van Europa gevoerd. 
Voor zover bekend maakte een tropische cy
cloon slechts éénmaal de oceaanoversteek af 
en kwam terecht aan de Ierse westkust, waar 
hij veel schade aanrichtte. Dat was Debbie in 
1961. In onze omgeving wordt gemiddeld 
eens per jaar een ex-cycloon gesignaleerd; 
vaak gaat het dan om actieve depressies die 
veel regen en wind met zich meebrengen.

O og
De tropische cyclonen verschijnen niet met

vaste regelmaat. Nu eens vormen zich ver
scheidene orkanen min of meer gelijktijdig, 
zoals in het geval van figuur 1, dan weer is er
2 tot 3 weken weinig of geen activiteit.
Het meest opvallende kenmerk van een tropi
sche cycloon is het wolkenvrije oog (bijvoor
beeld figuur 3), waar dalende luchtbewegin
gen optreden.

Het oog heeft een diameter van 30-50 km en 
is op satellietbeelden gewoonlijk goed te zien. 
De luchtdruk is in (of vanuit de satelliet bezien, 
onder) het oog het laagst. Rondom het oog 
bevindt zich een ‘muur' van actieve bewolking; 
daar gaat de lucht met snelheden van 100
150 km per uur omhoog. Aan het aardopper
vlak direct onder de ‘muur' treden de hoogste 
windsnelheden op. Aan de bovenzijde op zo'n 
18 km hoogte, stroomt de lucht met bewol
king weer spiraalsgewijs naar buiten. 
Daardoor vormt er zich aan de bovenkant van 
de cycloon een kap van ijswolken, die even
eens op satellietbeelden markant zichtbaar is. 
Direct buiten de ‘muur' bevinden zich regen
banden die evenwijdig aan de wind naar het 
centrum toe lijken te spiraliseren. Deze ban
den zijn 5-50 km breed en 100-300 km lang. 
Ze veroorzaken neerslagintensiteiten van 25 
mm per uur of meer over een klein oppervlak, 
ongeveer 10% van het totale gebied waar de 
cycloon het laat regenen.
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Naamgeving
De naam ‘hurricane' is afgeleid van ‘Hurakan', 
een van de scheppende goden van de 
Maya's, die met zijn adem over de chaotische 
wateren blies en zo droog land creëerde. Op 
hun beurt hebben tropische cyclonen even
eens namen. Het bekendst zijn de jongens- en 
meisjesnamen, maar in landen als Korea, 
Thailand, Vietnam, China en Japan worden 
historische namen van goden gebruikt, zoals 
Prapiroon (Regengod), Wukong (Apenkoning) 
of Dianmu (Moeder van de Bliksem). 
Hurricanes in het Caribische gebied werden 
een aantal eeuwen lang aangeduid met de 
naam van de heilige van de dag waarop de 
hurricane optrad. Zo werd Puerto Rico op 26 
juli 1825 aan het begin van een vroeg seizoen 
getroffen door de verwoestende orkaan San
ta Ana en op 13 september 1876 door hurri
cane San Felipe. Toen er in 1928 op dezelfde 
dag opnieuw een orkaan toesloeg, werd dat 
San Felipe 2. Overigens paste men in een ver 
verleden in Nederland eenzelfde principe toe. 
Zo herinnert De Biesbosch thans nog steeds 
aan de St Elisabethsvloed van 18 november 
1421 en de vloed op ‘St Felix Quade Sater- 
dach', 5 november 1530, gaf de aanzet tot 
de ondergang van Reimerswaal op Zuid-Beve- 
land.
Na de heiligennamen kwamen de geografi
sche coördinaten in gebruik, maar deze prak
tijk vertraagde de communicatie en gaf aanlei
ding tot veel fouten in de berichtgeving.
De Australische meteoroloog Clement Wrag- 
ge komt de eer toe aan het eind van de 19e 
eeuw als eerste meisjesnamen te hebben ge
bruikt voor tropische stormen. In de Tweede 
Wereldoorlog werd dat gebruik van meisjes
namen in alfabetische volgorde ook de nor
male praktijk in het Caribische gebied. Elke 
tropische depressie van ten minste wind

kracht 8 krijgt een eigen naam. In 1978 de
den voor het eerst jongensnamen hun intre
de, aanvankelijk alleen in het gebied van de 
Stille Oceaan voor de Amerikaanse westkust. 
Een jaar later ook op de Atlantische Oceaan 
en in de Golf van Mexico. Er zijn zes namen
lijsten opgesteld; om de zes jaar komen de
zelfde namen dus weer terug. Een uitzonde
ring wordt gemaakt voor de namen van 
verwoestende orkanen die weergeschiedenis 
hebben geschreven en die men zich nog ge
neraties lang kan heugen; deze worden van 
de lijst afgevoerd en vervangen door nieuwe. 
Sinds 1954 is dat 40 keer gebeurd. De 
meest recente voorbeelden zijn Allison, Iris en 
Michelle uit 2001, Keith uit 2000 en Floyd en 
Lenny uit 1999. Namen met Q, U, X, Y en Z 
worden niet gebruikt.

Schaal
Alle tropische cyclonen zijn gevaarlijk, maar 
sommige zijn gevaarlijker dan andere. Daar
om is er een classificatie ontwikkeld om 
onderscheid te kunnen maken tussen bijvoor
beeld krachtige en verwoestende hurricanes 
en om zich beter op de te verwachten schade 
te kunnen voorbereiden. De schaal werd op
gesteld in 1969 door consultant Herbert Saf- 
fir, gespecialiseerd in stormschade aan ge
bouwen, en Bob Simpson, directeur van het 
National Hurricane Centre (zie tabel). De 
schaal wordt gebruikt om een inschatting te 
maken van mogelijke schade wanneer de hur
ricane de kust bereikt. Een hurricane van klas
sen 2, 3, 4 en 5 is respectievelijk 10, 50 100 
en 250 maal zo verwoestend als een zwakke 
hurricane van klasse 1. Overigens hangt de 
schade op een bepaalde plaats af van ver
schillende factoren, zoals de afstand tot het 
gebied met de hoogste windsnelheden, open 
of beschutte ligging, de bouwvoorschriften

Figuur 4: Grafische weergave van een kansverwachting van het ensemblevoorspelsysteem van 
het Europees Weercentrum voor de baan van tropische cycloon Lili uit oktober 2002.

ter plekke, begroeiing van het landschap en 
of er al dan niet overstromingen optreden.
Er is geen verband tussen de omvang van 
een tropische cycloon en het verwoestend po
tentieel. Zo was de zeer krachtige orkaan An
drew uit 1992, klasse 4 op de Saffir-Simpson- 
schaal, betrekkelijk klein.

Verwachtingen
De meteoroloog die verwachtingen moet op
stellen voor hurricanes moet vier vragen be
antwoorden: waar raakt hij de kust, wanneer 
gaat dat gebeuren, hoe krachtig is hij op dat 
moment en welke bedreigingen gaan ervan 
uit (extreme wind, stormvloed, overvloedige 
neerslag en/of zware buien).
Gewoonlijk probeert hij deze vragen te beant
woorden door nauwkeurig de baan van de tro
pische cycloon te volgen; dat is sowieso no
dig om scheepvaart en luchtvaart uit de buurt 
van het stormgeweld te kunnen houden. De 
posities van de tropische cycloon worden be
paald uit satellietbeelden en met verkennings
vluchten; aangenomen wordt dat de hurricane 
in eerste instantie niet verandert van richting 
en snelheid. Daarnaast heeft de meteoroloog 
statistische modellen en atmosfeermodellen 
tot zijn beschikken bij het verder preciseren 
van zijn verwachtingen. Als de achtergrond- 
stroming waarin de tropische cycloon wordt 
meegevoerd, relatief krachtig is, gaat het 
voorspellen beter dan bij een zwakke achter- 
grondstroming. In het laatste geval leidt de 
wisselwerking tussen de tropische cycloon en 
de stroming soms tot een grillige baan. 
Gemiddeld zit een Amerikaanse verwachting 
voor 24 uur vooruit er 170 km naast; in 5% 
van de gevallen in de laatste tien jaar bedroeg 
voor die verwachtingstermijn de fout meer 
dan 370 km. Het gebied waarvoor alarm 
wordt geslagen is de laatste tijd alleen maar 
toegenomen en bedraagt nu gemiddeld 730 
km; het gemiddelde over de laatste 30 jaar 
bedraagt ruim 550 km. Niet dat de kwaliteit 
van de verwachtingen afneemt, maar de auto
riteiten willen tegenwoordig eerder waarschu
wingen doen uitgaan dan in het verleden. Er 
wordt een alarm uitgegeven voor dat gedeel
te van de kustlijn waar windkracht 8 of meer 
wordt verwacht. De lengte daarvan hangt dus 
zowel af van onzekerheden in de baan van de 
hurricane als onzekerheden in de exacte om
vang van het gebied waar de windsnelheids- 
drempel wordt overschreden.
Het derde element van de verwachting is de 
intensiteit van de orkaan. Voor een zeer 
krachtige hurricane zijn uiteraard ingrijpender 
maatregelen nodig dan voor een orkaan die 
kan worden omschreven als matig. De hoog
ste windsnelheden treden op aan de rechter
kant van de tropische cycloon, gezien met de 
verplaatsing mee. Aan de rechterkant ver
sterkt de achtergrondstroming de windsnel-

30 SCHIP en WERF de ZEE -  OKTOBER 2003



heden in het linksom ronddraaiende systeem; 
aan de linkerkant werken hurricane en achter- 
grondstroming elkaar tegen. Tot slot wil men 
natuurlijk weten uit welke hoek het grootste 
gevaar dreigt: wind, stormvloed, overvloedige 
neerslag of zware buien. Op dit moment is 
daarop nog niet altijd een gedetailleerd ant
woord mogelijk. Door de kracht volgens de 
schaal van Saffir & Simpson goed te voorspel
len en het type dreiging beter in kaart te bren
gen, hoopt men in de toekomst levens te red
den en/of kosten te besparen.

Nieuwe methodieken
Sinds ongeveer anderhalf jaar zijn ook kans
verwachtingen beschikbaar voor de baan van 
tropische cyclonen, gebaseerd op ensemble- 
verwachtingen van het Europees weercen- 
trum. Figuur 4 geeft een voorbeeld hoe de in
formatie uit zo'n kansverwachting kan worden 
samengevat.

Het probleem waarvoor de meteoroloog in dit 
geval stond is of de orkaan Lili van oktober 
2002 aan land zou gaan en waar dat dan zou 
gebeuren. De lijnen in de figuur laten de 5- 
daagse baan van de hurricane zien volgens 
elk van de 52 berekeningen van het ensem- 
blevoorspelsysteem. De kleur of de tint van 
een gebied geeft de kans aan dat Lili geduren
de die 5 dagen op een afstand van hooguit 
100 km een bepaalde locatie zal passeren. 
Andere verwachtingsmethodieken maken ge
bruik van verschillende atmosfeermodellen 
om de baan van een tropische cycloon te 
voorpellen; men noemt dat een superensem
ble. Via statistische methoden wordt eerst af
geleid welk atmosfeermodel op welke punten 
goed scoort; de verwachting die vervolgens

wordt opgesteld, profiteert van de sterke kan
ten van de gebruikte modellen en onderdrukt 
eventuele zwakke kanten. Voordat de metho
de kan worden gebruikt, moet ze eerst ‘leren’ 
hoe die atmosfeermodellen op dat moment 
presteren; pas in de loop van een orkaansei- 
zoen kan de door de methodiek vergaarde 
kennis worden ingezet voor de voorspelling 
van de baan van een volgende hurricane. 
Sommige voorspellingen gaan nog verder 
vooruit in de tijd; via statistische methoden of 
met behulp van een klimaatmodel probeert 
men dan een uitspraak te doen of het een 
‘goed’ of een ‘slecht' orkanenjaar zal worden. 
Deze methoden staan overigens nog in de 
kinderschoenen.

Satellietbeelden
Satellietbeelden spelen uiteraard een belang
rijke rol bij het lokaliseren en volgen van tropi
sche cyclonen. Hierbij een aantal indrukwek
kende voorbeelden. Het satellietbeeld van 
figuur 1 dateert van 11 februari 2003. We 
zien boven de Indische Oceaan drie tropische 
cyclonen en een tropische storm in verschil
lende stadia van ontwikkeling. Alle vier ver
plaatsen ze zich in oostelijke of zuidoostelijke 
richting. Geheel links ligt de kustlijn van Mada
gaskar, die overigens door de bewolking van 
de tropische cycloon Gerry grotendeels aan 
het zicht wordt onttrokken. Iets meer naar het 
oosten bevindt zich de tropische cycloon 
Hape. Beide cyclonen hebben een ‘oog’, een 
onbewolkt gebied in het midden van het weer
systeem. Rechts van Hape ligt 18S, een 
‘naamloze' tropische storm omdat het er niet 
hard genoeg waait. De tropische cycloon Fio
na sluit de rij.
Figuur 1 toont de cyclonen van een hoogte

van 705 km. De gegevens waaruit het beeld 
is opgebouwd, zijn afkomstig van de MODIS 
(moderate resolution imaging spectroradio- 
meter) op de Amerikaanse satellieten Terra 
en Aqua van het Earth Observing System 
(EOS) van de ruimtevaartorganisatie NASA. 
De satellieten bewegen van oost naar west en 
dragen elk twee stroken bij aan het samenge
stelde beeld. De Terra trok in de ochtend van
11 februari 2003 over de regio en leverde 
(van links af) de eerste en derde strook. De 
andere stroken zijn afkomstig van de Aqua, 
die in de middag overkwam.
De Aqua leverde ook het satelliebeeld van fi
guur 3. We zien de tyfoon Sinlaku ten zuiden 
van Japan op weg naar Taiwan, 3 september
2003.
Het oog van de cycloon, de spiraalstructuur 
en de boven in de atmosfeer uitwaaierende 
cirrusbewolking zijn goed te zien, mede door 
schaduwwerking.

K. Floor is wetenschappelijk medewerker van 
het KNMI
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Schaal voor hurricanes volgens Saffir & Simpson

tropische depressie 
tropische storm

Klasse

TD
TS

Omschrijving Windsnelheid
(km/h)

Minder dan 62 
62-117

Stormvloed
(meters
boven
normaal)

Schade Minimum 
luchtdruk 
in de kern

hurricane 1 Zwak 118-152 1,2-1,6 Lichte schade 981 hPa of meer
hurricane 2 Matig 153-176 1,7-2,5 Dak- en vensterschade en 

belangrijke schade aan bomen 
en gewassen

965-980 hPa

hurricane 3 Krachtig 177-208 2,6-3,7 Grote schade met uitgebreide 
vernielingen aan gebouwen 964-945 hPa

hurricane 4 Zeer krachtig 209-248 3,8-5,4 Zeer groot: daken weggeblazen, 
veel waterschade op de begane 
grond van gebouwen aan de kust

944-920 hPa

tropische cycloon 5 Verwoestend Groter dan 248 Groter dan 5,4 Catastrofaal: vrijwel alle daken minder dan 920 hPa 
weggeblazen, evenals kleine 
lichtere bouwsels en grote schade 
aan gebouwen
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r o d u c t i n f o

V O ST A  L M G  launches universal M K 3 bow  coupling installation

Compatibility is a welcome development 
for many products. This also applies for 
bow coupling installations. It occurs regu
larly that several dredges are co-opera
ting within a dredge contract and use the 
same discharge line.
To enable coupling of the floating dis
charge line, it used to be necessary that 
the bow coupling installations on the dred

ges were of the same make. With the uni
versal VOSTA MK3 bow coupling installa
tion this has changed. Currently dredging 
contractors work with conventional VOS- 
TA installations (MK1 up to MK3) and in
stallations of other manufacturers.
With the new universal bow coupling in
stallation it is not only possible to cou
ple a male part of VOSTA make but also

male parts of other manufacturers.
To make the compatibility possible, it 
was needed for VOSTA LMG to replace 
the spring-ring system with a segmented 
ring system. Just like with the spring-ring 
the segmented ring can be increased 
and reduced in diameter size via the use 
of a hydraulic cylinder. A second cylinder 
can lock the segments of the segmented 
ring in place.

Besides the interoperability an additional 
advantage of the segmented ring is that, 
in respect to conventional systems, the 
surface which carries the male part is 
significantly increased. This improve
ment causes the coupling to be even mo
re robust than before.
Apart from placing a new, universal bow 
coupling installation on Hopper Dredges, 
it is also possible to upgrade conventio
nal VOSTA MK3 systems. Replacing the 
ball joint part and making some changes

in the hydraulic control easily complete 
the upgrade.
In August 2003, VOSTA LMG delivered 
the third universal VOSTA MK3 bow 
coupling installation. This installation will 
be assembled onto a 1500 m3 Trailing 
Suction Hopper Dredge for Vietnamese 
customer Waterway Dredging & Con
struction Company.
The two previously delivered systems 
have proven in various tests to meet all 
expectations. The universal VOSTA MK3 
bow coupling installation will therefore be 
added to the portfolio of standard VOS- 
TA LMG dredging components.

More information:
Vosta LMG
Mrs Sandy Bergkamp

+31-20-4936666
+31-20-4936670
bergkamps@vostalmg.com
www.vostalmg.com

New air- and liquid cooled AC drives Hoffmann Laser Supplies
for marine applications

cieties, are claimed to be the most com
pact high-power, low-voltage frequency 
converters on the market. For example, 
the power section of the liquid-cooled 
version, which uses aluminium cooling 
elements, offers space savings of up to 
80%. Fireproof halogen-free cabling 
throughout all units is another advantage 
in the offshore and at sea.

Early orders for the new air- and liquid- 
cooled AC drives include azimuth bowth- 
ruster control for the MV Havila; main 
propulsion drives for the Finnish Maritime 
Administration's M/S Seili and for the 
luxury yacht 'Limitless', as well as drive 
units for bow thrusters, winches and net 
handling equipment on board the all-elec
tric hopper dredger 'Mellina'.

More information:
VACON Plc
P.O. Box 25
65381 Vaasa, FINLAND

The new air- and liquid-cooled AC drives 
from Vacon Plc of Vaasa, Finland are 
designed for main propulsion as well as 
for all auxiliary drives like fans, winches 
and pumps on vessels ranging from luxu
ry liners and cargo ships to fast ferries, 
workboats and yachts.

The concept of the new marine drives, 
which is based on Vacon NX modular fre
quency converters, incorporates sepa
rate power and control sections and ea
sily customized software, and offers 
energy savings of up to 40%.

The new designs, which meet the re
quirements of marine classification so-

+358 201-2121 
+358 201-212205 
vacon@vacon.com 
www.vacon.com

Om tegemoet te komen aan de vraag 
naar uit voorraad leverbare (slijtage) onder
delen voor laser- en waterstraalsnijmachi- 
nes biedt F. Hoffmann B.V. te Zwijndrecht 
per 1 september een nieuwe service voor 
levering uit voorraad van laser- en water- 
straalsnijmachine onderdelen.
Onder de naam Hoffmann Laser Sup
plies brengt het bedrijf een compleet as
sortiment onderdelen die gecombineerd 
worden met een hoogwaardige service
dienst. Het productenpakket omvat de 
meest voorkomende onderdelen die no
dig zijn voor laser- en waterstraalsnijma- 
chines, variërend van optiek en slijtage- 
onderdelen to t benaderingschakelaars.

Voor de invulling van het uit voorraad le
verbare Laser Supplies-programma

werkt Hoffmann nauw samen met preci
sie hi-tech producenten die ook alle gro
te leveranciers van lasersnijmachines 
(Bystronic(r), Amada(r), Trumpf(r), e.d.) 
bedienen.

Het complete assortiment van Hoffmann 
Laser Supplies is samengebracht in een 
catalogus die gratis bij het bedrijf ver
krijgbaar is.

Meer informatie:
F. Hoffmann BV
Postbus 1050
3330 CB Zwijndrecht
T : 078 610 2388
F : 078 610 3255
E : info@hoffmann-machines.nl
W : www.hoffmann-machines.nl
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G raphtec introduceert nieuw Nieuwe ALUP schroefcompressoren
DM^QQQ Series D ata  P latform  voor droge en olievrije perslucht
Graphtec Corporation, fabrikant van 
hoogwaardige (transiënt) recorders en 
data acquisitiesystemen, heeft het 
DM3000 Data Platform voor PC instru
mentatie toegevoegd aan haar product
lijn. Het Data Platform is beschikbaar als 
8-kanaals en 16-kanaals modulair 
systeem met diverse plug-in opties, 
waardoor het mogelijk is om verschillen
de type versterkers te mixen. Alle plug-in 
versterkers hebben galvanische schei
ding (spanning, stroom, temperatuur, 
frequentie, rekstrookjes en digitale in
gangen). Het instellen van de versterker 
gaat via interactieve menu's op de PC.

Zowel LAN en USB aansluitingen zijn aan
wezig op het DM Data Platform. Ethernet 
aansluiting geeft de mogelijkheid van re
mote besturing, monitoren via netwerk 
en op afstand verrichten van metingen. 
De USB aansluiting is uitermate geschikt 
voor gebruik in het veld met de laptop

voor het instellen en uitlezen van het 
systeem. Tot 8 units kunnen op elkaar 
worden aangesloten middels synchroni
satie kabels voor tijdsynchrone metingen 
to t 64 analoge kanalen simultaan.

Voor het opslaan van meetdata zijn ver
schillende mogelijkheden: een intern ge
heugen met pre-trigger voor snelle 
events, PCMCIA kaart voor het direct op
slaan van grote bestanden of een optione
le 40GB harddisk drive die het toelaat om 
met hoge snelheid (tot 1s per kanaal) data 
op te slaan. Optioneel is er een thermi
sche printer verkrijgbaar welke als real
time schrijver de signalen op papier toont. 
Een 8.4-inch TFT kleurenmonitor is optio
neel verkrijgbaar voor de DM3000 unit 
zodat het systeem zonder PC als stand 
alone model gebruikt kan worden.
De unit is een 'papierloos' alternatief voor 
de bestaande transiënt recorders, een 
perfecte A/D unit met front-end voor de 
PC of een snelle data logger. Kortom, er 
zijn wel tweeduizend en drie mogelijkhe
den.

Meer informatie:
Dewetron Benelux 
Andries de Bué 
't Blok 3
4823 JC BREDA
T
F
E
W

076-5442544
0765442545
info@dewetron.[
www.dewetron.

Met directe ingang brengt ALUP een nieuwe reeks schroefcompressoren op de markt 
welke zijn voorzien van aangebouwd persluchtkoeldroger en persluchtfilters. Door een 
modulaire bouwwijze zijn de installaties compact en toch zeer toegankelijk voor onder
houdswerkzaamheden.

De compressoren zijn verkrijgbaar in zowel riemgedreven (SCK) als direct gedreven 
uitvoering (OPUS) en als direct gedreven, toerentalgeregelde installatie (ALLEGRO), 
in vermogens van 5 to t 38 kW en capaciteiten van 0,43 to t 6,03 m3/m in. En in drukken 
van 5 to t 13 bar. De aangebouwde koeldroger is eenvoudig te plaatsen of te verwijde
ren door het wegnemen van een van de zijpanelen en kan eenvoudig in het frame van 
de compressorinstallatie worden geplaatst. Een stalen leiding tussen uitgang compres
sor en ingang koeldroger zorgen voor een storingsvrije verbinding. Op de achterzijde 
van de compressorinstallatie zijn een drietal persluchtfilters gemonteerd die voor con
ditionering van de perslucht zorgdragen.

Het eerste filter is een persluchtfilter welke de laatste vocht- en stofresten uit de perslucht 
verwijderd. Het tweede filter is een actief koolfilter evenals het derde filter, waarbij het der
de filter de functie heeft van veiligheidsfilter. De eerste twee filters zijn beide voorzien van 
economizers welke de standtijd van het filterpatroon bewaken en de gebruiker tijdig een 
signaal geven voor vervanging van het patroon. Voor 
het drukloos afvoeren van het condensaat uit koel- 
droger en filter zijn beide componenten voorzien van 
een elektronische condensaatafvoer, die het conden
saat loost zonder verlies van perslucht.

Meer informatie:
ALUP-Kompressoren BV 
T : 030-2809000 
E : info@alup.nl 
W : www.alup.nl

Beele Engineering B.V. te Aalten heeft 
een omvangrijk pakket brandwerende 
producten geleverd voor het leefkwartier 
van een nieuw offshore-platform dat in 
opdracht van Japan Vietnam Petroleum-

van het rubbertype zijn de afdichtings- 
pluggen naast brandbestendig ook gas
en waterdicht. De gas- en waterdichtheid 
bedraagt 1,5 bar respectievelijk 2,5 bar. 
Voor het brandwerend afdichten van ka-

B randw erend le e fk w a rtie r o ffshore-p la tfo rm  B eele Eng ineering  B.V.
Company wordt gebouwd door Vietnam 
Petroleum Technical Services Company. 
Naast het leefkwartier realiseert het be
drijf tevens de bouw, installatie en inge
bruikname van de bijbehorende injectie-, 
boor- en productieplatformen.
De buizen worden afgedicht met knel- 
manchetten en afdichtingspluggen. Deze 
waarborgen een gas- en waterdichte en 
brandvaste doorvoering van onder meer 
metalen en kunststof leidingen. De plug
gen bestaan uit twee gelijke delen die 
eenvoudig aan beide zijden van de door- 
voeropening kunnen worden geïnstal
leerd nadat de buis is gelegd. Beide plug- 
helften worden in de ruimte tussen de 
doorgevoerde buis en de wand van de 
doorvoeropening gedrukt. Afhankelijk

beldoorvoeropeningen wordt gebruik ge
maakt van het RISE-systeem. Kenmer
kend voor dit systeem zijn de eenvoudige 
installatie en de daarmee verbonden kor
te installatietijden. Naast de goede brand
werende en rook- en waterdichte eigen
schappen, biedt het systeem tevens als 
voordeel dat eventuele kabeluitbreidingen 
in een later stadium snel en eenvoudig 
kunnen worden gerealiseerd, zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan de brandwe
rendheid van de doorvoering.

Beele Engineering B.V.
Beunkdijk 11, 7122 NZ Aalten 
tel. 0543 461629, fax 0543 461786 
E-mail: info@beele.com, 
website: www.rise-systems.com

http://www.dewetron
mailto:info@alup.nl
http://www.alup.nl
mailto:info@beele.com
http://www.rise-systems.com
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Opleveringen! dooA Peter van der Hoek

Pascal Paoli
De Franse rederij SNCM (Société Nationale Maritime Corse Méditerranée) heeft in het kader van vlootvernieuwing en uitbrei
ding van capaciteit de afgelopen jaren een nieuwbouwprogramma uitgevoerd. Van der Giessen - de Noord heeft eind 2000  
de opdracht gekregen tot de bouw van een schip dat geschikt is voor het vervoer van rollende lading en daarbij over een pas- 
sagiersaccommodatie voor 650 personen beschikt. Ongeveer een half jaar eerder heeft SNCM in Italië een schip van verge
lijkbare afmetingen laten bouwen dat in hoofdzaak passagiers en hun auto’s vervoert. De Pascal Paoli werd op 21 maart dit 
jaar opgeleverd aan de rederij.

Fig. 1. De Pascal Paoli (foto: Flying Focus).

Ontwerpuitgangspunten
SNCM verzorgt transport van passagiers en 
goederen tussen Zuid-Frankrijk en voorname
lijk Corsica, maar ook heeft zij een aantal rou
tes op Sardinië en het noorden van Afrika (Al
gerije en Tunesië).
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende 
scheepstypen. Gedurende het gehele jaar 
maakt de rederij gebruik van veerboten, die 
zijn ingericht voor het op een comfortabele 
manier vervoeren van passagiers met hun 
auto's. Voor het piekseizoen van toeristen

wordt bovendien vanuit verschillende havens 
gevaren met snelle mono-hull schepen. De 
derde categorie schepen die wordt gebruikt, 
betreft het zogenaamde RO-PAX type. Dit 
scheepstype heeft voldoende draagvermo
gen om vracht (trailers) te vervoeren en kan 
daarnaast een flink aantal passagiers met hun 
vervoermiddel meenemen. De Pascal Paoli 
behoort tot deze laatste categorie. Om aan 
de steeds groeiende vervoersstroom te kun
nen voldoen zijn de ingezette schepen de af
gelopen jaren steeds groter geworden. Ech

ter laten de havens waarop gevaren wordt 
geen onbeperkte toename in grootte toe. Zo 
is de maximaal toegestane lengte voor 
havens op Corsica 175 meter en mag de 
diepgang van de schepen 6.60 m niet over
schrijden. Dit betekent dat de mogelijkheid 
om de capaciteit van een nieuw ontwerp te 
vergroten zich beperkt tot twee dimensies, 
namelijk de breedte van het schip en in hoog
te het aantal dekken waarop lading kan wor
den vervoerd. Als gevolg van deze beperkin
gen heeft de Pascal Paoli vrij extreme ver
houdingen (L/B= 5,35 en B/T=4,69). Een bij
zondere wens is dat dit schip in voorkomende 
gevallen op andere routes dan die op Corsica 
als vrachtschip moet kunnen varen. De diep
gang als vrachtschip is bepaald op 7.30 m. 
en de sterkte van het schip is geschikt voor 
een diepgang van 7.50 m. Het schottendek 
(dek 3) is qua sterkte en voorzieningen ge
schikt voor het vervoer van 175 containers. 
Ondanks dat dit schip als RO-PAX niet voor 
grote aantallen passagiers ontworpen is, 
heeft de rederij het uiterlijk niet vergeten. In 
overleg met de architect is men tot een opval
lend silhouet gekomen. Het uiterlijk doet den
ken aan de snelle mono-hulls van de vloot en 
geeft het idee van snelheid. Het gevolg is ook 
dat de vormen van het schip hierdoor minder 
massaal overkomen.

Rekening houdend met de gewenste capa
citeiten en de beperkingen van de havens 
waar het m.s. Pascal Paoli gebruik van moet 
kunnen maken, zijn de afmetingen van het 
schip als volgt bepaald:
Lengte over alles 175,00 m.
Lengte loodlijnen 163,40 m.
Breedte gemald 30,50 m.
Holte tot vrijboorddek (dek 3) 9,80 m.
Holte tot dek 5 15,80 m.
Ontwerp diepgang (passagiersschip) 6,60 m. 
Ontwerp diepgang (vrachtschip) 7,30 m.
Constructie diepgang 7,50 m.
Draagvermogen op
ontwerpdiepgang 7.281 ton
Draagvermogen op
vrachtdiepgang 10.375 ton
Bruto Tonnage 35.760 GT



De snelheid op 6,50 m diepgang bedraagt 
24,1 kn bij een motorbelasting van 85% MCR 
en met een asgenerator afname van 1900 
kW.

Het schip is gebouwd onder de voorschriften 
van Bureau Veritas met als klasse-notatie: I = 
HULL, = MACH, = AUT-Port, VeriSTAR-HULL, 
STAR-MACH, AUT-UMS, REF-STORE, SYS- 
NEQ-1, ALP SDS, MON-SHAFT, Ro-Ro Passen
ger Ship, unrestricted navigation.

Capaciteiten Tankinhouden
Zware brandstof 2000 m3.
Dieselolie 130 m3.
Smeerolie 250 m3.
Drinkwater 800 m3.
Ballastwater 1400 m3.
Slagzijcompensatietanks 500 m3.

RORO opstellengte
Trailers dek 2 260 m.
Trailers dek 3 1038 m.
Trailers dek 5 1002 m.
Trailers totaal 2300 m.

Personenauto's dek 7 570 m.
Personenauto's dek 3 en 5 
(aanvullend)

135 m.

Rijbaanbreedte voor trailers 3.00 m.
Rijbaanbreedte voor auto's 2.10 m.
Vrije hoogte op dek 2 4.50 m.
Vrije hoogte op dek 3 en 5 5.00 m.
Vrije hoogte op dek 7 2.20 m.

Passagiers Hutten Bedden
Gehandicapten 2 4
4-persoons hutten 112 448
2-persoons hutten 46 92
Totaal passagiershutten 160 544

Verder is er een ruimte met 78 vliegtuigstoe- 
len. De capaciteit van de publieke ruimtes is 
uitgelegd op totaal 658 passagiers.

Indeling
De dubbele bodem, die ter plaatse van het 
onderruim 4300 mm hoog is, wordt gebruikt 
voor brandstof- en waterballasttanks. Op het 
niveau van dek 2 bevindt zich in het voorschip 
de boegschroefkamer, die plaats biedt aan 
twee boegschroeven met een vermogen van 
1500 kW per stuk. De ruimte daarachter 
wordt gebruikt voor hulpwerktuigen zoals 
pompen en hydrofoor installaties. In het 
middengedeelte is tussen langsschotten het 
onderruim geplaatst. Dit onderruim is door 
middel van een vaste ramp met dek 3 verbon
den. De bediening van de stabilisatievinnen is 
in de zij-compartimenten aan de achterzijde 
van het onderruim geplaatst. Achter het 
onderruim zijn ruimtes voor hoofd- en hulpmo-

toren voorzien en tevens een grote werk
plaats en magazijn voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. Het schip wordt 
bestuurd door middel van twee flaproeren 
waarvan de stuurmachines staan opgesteld in 
de achterpiek onder dek 3.
Doormiddel van twee grote toegangsdeuren 
in het achterschip kunnen trailers en auto's 
dek 3 bereiken. Vanaf dek 3 gaat een trailer- 
ramp naar dek 2, deze is voorzien van een 
waterdicht afsluitbaar luik. Een tweede trailer- 
ramp gaat naar dek 5 en een ramp die ge
schikt is voor personenauto's loopt door tot 
dek 7. Deze laatste twee ramps zijn voorzien 
van een deur. Hierdoor worden de diverse 
RORO dekken van elkaar gescheiden. De 
interne ramps zijn in de scheepsconstructie 
opgenomen en dus niet beweegbaar. Dek 2,
3 en 5 zijn voornamelijk bestemd voor het ver
voer van trailers waarbij het achterste deel 
van dek 5 tevens geschikt is voor trailers die 
geladen zijn met gevaarlijke stoffen. Deze la
ding wordt door middel van een gasdichte 
deur gescheiden van de overige RORO lading. 
De voorste zone van dek 7 wordt gebruikt om 
de auto's van de passagiers te parkeren. Pas
sagiers hebben van hieruit direct toegang tot 
de accommodatie en hoeven dus niet te wach
ten tot zij van de lift gebruik kunnen maken.

De middelste zone van dek 7 is ingericht als pu
blieke ruimte met bar, in de achterste zone be
vindt zich het kombuis en restaurant. Dek 8 is 
ingevuld met een mix van twee- en vier-per- 
soons passagiershutten en een ruimte met 78 
vliegtuigstoelen. Tenslotte omvat dek 9 naast 
de navigatiebrug, hutten en gemeenschappe
lijke ruimtes voor de bemanning.

Ontwerp onderzoek

Modeltesten
Met de benodigde ruimte voor constructie en 
werktuigen in gedachten, heeft de werf het ini
tiële lijnenplan opgezet. Voordat het model is 
gemaakt, zijn deze lijnen door MARIN vanuit 
hydrodynamisch oogpunt gecontroleerd en 
geoptimaliseerd met behulp van een potenti
aal stroom analyse (RAPID). Met de resultaten 
van deze berekeningen wordt een goed in
zicht verkregen in het druk- cq. snelheidsver- 
loop van het water langs de huid. Het verloop 
van de scheepsvorm, de werking van de bulb 
en de interferentie van de boeggolf met de 
voorschouder kunnen worden gecheckt voor
dat het schaalmodel wordt geproduceerd. Als 
gevolg van het advies na de eerste analyse is 
het volume van de bulb iets vergroot en is er 
een "ducktail" aan het achterschip toege
voegd met als doel de afstroming van de hek- 
golf te verbeteren. Fig. 4 toont het resultaat 
van beide analyses.
Daar de resultaten van de tweede RAPID ana

Fig. 4. Golfprofiel langs romp.

Fig. 5. Achterschip van het MARIN model.

lyse bevredigend waren, is besloten om van 
deze vorm het model te maken. Van het mo
del is de weerstand zonder aanhangsels ge
meten en nadat met een zogenaamde verf- 
proef de juiste stand van de aanhangsels 
werd bepaald, is de totale weerstand van het 
model gemeten. Uit de voortstuwingsproef 
blijkt dat de afstroming van de hekgolf verbe
terd zou kunnen worden. Om deze reden is 
de "ducktail" langer gemaakt en opnieuw ge
test.

Uiteindelijk is een volgstroommeting uitge
voerd waarna voldoende gegevens voor het 
maken van een optimaal schroefontwerp be
kend waren. Van het definitieve schroefont- 
werp heeft MARIN een model beproefd in de 
vacuümtank. Het cavitatiebeeld op de 
schroefbladen geeft een belangrijk inzicht in 
de risico's van erosie van de schroefbladen 
onder de verschillende bedrijfscondities. Te
vens zijn op modelschaal de drukfluctuaties 
op de scheepsromp gemeten. Deze laatste 
hebben veel invloed op het trillings- en geluids
niveau en dus op het comfort aan boord.

Schroefontwerp en bedrijfscondities 
Uitgangspunt voor het schroefontwerp is de 
contract conditie waarbij het schip 24 knoop
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moet varen bij een motorbelasting van 85% 
MCR en een afname van de PTO's van 1900 
kW. Naast dit criterium zijn de z.g. “off des
ign" condities gecontroleerd. Hierbij moet ge
dacht worden aan een lagere snelheid met 1 
of 2 motoren per as maar ook aan manoeu- 
vreerbedrijf en condities waarbij het toerental 
lager ligt dan het nominale toerental. Wartsila 
Propulsion Netherlands b.v. (ex-LIPS) heeft re
kening houdend met de gestelde eisen, de 
schroeven ontworpen en gemaakt. Dit heeft 
geresulteerd in verstelbare schroeven met 
een diameter van 5.200 mm. en een nomi
naal toerental van 146 omw./min. Tijdens 
constant toerenbedrijf is het mogelijk tussen 
de maximale snelheid (CSR conditie) tot een 
deellastconditie (ongeveer 20.5 kn.) te varen 
zonder dat er drukzijde cavitatie optreedt. Bij 
dit bedrijf kunnen de PTO's ingeschakeld wor
den voor stroomopwekking. Fig. 6 toont het 
toeren/vermogenverband voor 4-motoren be
drijf op nominaal toerental. Het lage snelheids- 
gebied mag alleen tijdens het aanlopen of ver
trek van de haven gevaren worden. Langdurig 
onder deze condities varen kan problemen 
aan de schroefbladen opleveren. Beneden
20.5 kn. wordt daarom in combinator-mode 
gevaren waarbij het toerental en de spoed 
van de schroef optimaal worden ingesteld. In 
manoeuvreerconditie draait de schroef nomi
naal toerental en worden de PTO's gebruikt 
om de boegschroeven te voeden. Het 
scheepsverbruik wordt nu opgewekt door de 
hulpsets. De operationele modes worden na
der geïllustreerd in fig. 7.

Comfort
Daar de rederij bijzonder hoge eisen stelt aan 
het comfort aan boord is er, gebruikmakend 
van de expertise van het bekende Deense in
genieursbureau van 0degaard & Danneskiold- 
Samso A/S, een uitgebreide geluids- en tril
lingsanalyse uitgevoerd. Een complicerende 
factor bij deze analyse is het feit dat de rederij 
de geluidsniveaus ook gegarandeerd wil zien 
bij een snelheid van 18 knoop, waarbij de mo
toren/schroeven in verband met het gebruik 
van asgeneratoren op nominaal toerental 
draaien. Deze conditie is voor de schroeven 
ongunstig en het risico van hoge geluidsni
veaus als gevolg van schroefcavitatie niet on
denkbaar. Rekening houdend met deze uit
gangspunten zijn adviezen uitgebracht en 
deze zijn verwerkt in de staalconstructie en 
de isolatieplannen van het schip. In de neven
staande tabel wordt de BV Comfort 1 klasse 
met de standaard IMO richtlijnen vergeleken. 
De kolom “gemeten proeftocht" toont aan dat 
het gewenste niveau is gehaald.

Stabiliteit
De stabiliteit van het schip is gecontroleerd 
volgens de SOLAS-voorschriften en de eisen

Fig. 6. Toeren/vermogen verband (met dank aan ir. A. Voermans Wartsila Propulsion Netherlands BV)

die de Franse autoriteiten aanvullend op SO 
LAS hebben gedefinieerd. Deze laatsten gel
den voor schepen met een onderruim die 
door de aanwezigheid van langsschotten niet 
aan de schottenkromme kunnen voldoen. On
danks het feit dat de regionale overeenkomst 
betreffende specifieke stabiliteitsvereisten 
voor RORO-Passagiersschepen (Stockholm 
Agreement) op dit moment nog niet geldt 
voor de Middellandse Zee, voldoet de Pascal 
Paoli aan deze aanvullende eisen. Daarbij re
kening houdend met de maximale golfhoogte 
van 4 meter.

Lading behandeling
De toegang tot het hoofddek is door middel 
van twee ramps in het achterschip. De stuur
boord ramp is 6,40 meter breed en de bak
boord ramp 12,00 meter. Hierdoor is het 
mogelijk om het achterschip over een aan
zienlijk deel open te maken. De lengte van 
deze ramps (18,50 m.) is aangepast om in 
diverse havens met verschillende kadehoog- 
tes te meren. Door deze brede ramps is het 
mogelijk om een scheiding tussen de ver
schillende ladingstromen aan te brengen. De 
stuurboord hekramp sluit aan op de vaste

Niveaus in dB(A)

Eisen Gemeten proeftocht
IMO richtlijn comfort 1 24 knoop 18 knoop

Passagiershutten voor spt. 74 60 50 37-44 35-40
Passagiershutten achter spt. 74 60 55 44-55 41-46
Restaurants, Lounges 65 55 48-54 46-54

Niveaus in mm/s

Eisen Gemeten proeftocht
comfort 1 24 knoop 18 knoop

Passagiershutten voor spt. 74 2.0 0.8-2.0 0.4-0.9
Passagiershutten achter spt. 74 2.5 2.0-3.0 0.9-2.1
Restaurants, Lounges 2.5 2.0-3.0 0.6-2.4
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Harbour Mode
ME stopped
Bow thrusters stopped
AE running depending on load

C ondtion
Main engines started
Clutch engaged, constant speed
fwbnoeuvring selected
A c t io n
Two AE running 
PTO'sswitchto BT mode

Manoeuvring
ME running 
8 ovu thrusters running 
TixuoAE running in parallel

C ondtion
bfain engines running 
Bow thruster stopped 
Free sailing CS selected 
Action
PTO's switch to MSB supply 
Bus Tie breaker open

C c n d t io n
Main engines running 
Manoeuwing selected 
PTO’s on MSB supply 
Action
Two AE running 
PTO's go offline 
Bus Tie dosed

Conditi on
Bow thruster stopped 
Main engines stopped 
Harbour mode selected 
Action
PMS decides number of AE running

C c n d t io n
Main engines running 
Bow thruster stopped 
Free sailing VS selected 
Action

Free sailing constant speed Free sailing variable speed
ME running ME running
Bow thrusters stopped Bow thrusters stopped
PTO's on line, open buelie TwoAE running in parallel Fig. 7. Operationele modes.

traileropgang naar dek 5 en de bakboord- 
ramp geeft toegang tot de vaste ramp voor 
personenauto’s die aan bakboordzijde loopt 
van dek 3  naar dek 7. Daar deze hekramp 
een grote breedte heeft, kan naast perso
nenauto’s ook een stroom van trailers hier
van gebruik maken. Deze trailers kunnen 
vervolgens door de bemanning via de vaste 
ramp naar het onderruim of naar dek 3  wor
den gedirigeerd.

VoortstuwingsinstaUatie
De vier voortstuwingsmotoren staan in één 
motorkamer opgesteld. De motoren zijn van 
fabrikaat Wartsila, type 9L46C, en leveren elk 
een vermogen van 9450 kW bij 500 
omw./min. De hoofdmotoren zijn twee aan 
twee door middel van een Geislinger koppe
ling verbonden met een tandwielkast. Deze

tandwielkasten die in een separaat comparti
ment staan opgesteld, drijven de uitgaande 
schroefassen aan. Met behulp van een “se
cundaire power-take-off" aan de tandwielkast 
kan een generator worden aangedreven met 
een vermogen van 1.900 kW bij 1.500 
omw./min. Verder zijn drie hulpmotoren geïn
stalleerd van het merk Wartsila, type 8L20C, 
elk met een vermogen van 1.440 kW bij
1.000 omw./min. De installatie is geschikt 
voor zware olie met een viscositeit van 700 
cSt/50°C. Dit type brandstof is nog niet op 
uitgebreide schaal te verkrijgen maar de rede
rij voorziet hierin een ontwikkeling, waardoor 
binnen een aantal jaren op lucratieve wijze ge
bruik gemaakt kan worden van deze zeer 
zware oliesoort. Voor verwarming van onder 
andere de brandstoftanks zijn 2 oliegestookte 
stoomketels geïnstalleerd met een vermogen

van ieder 3000 kg/hr. In de uitlaatgassenlei
ding van iedere hoofdmotor is een ketel geïn
stalleerd waardoor warmte van de uitlaatgas
sen kan worden teruggewonnen. Deze 
kunnen afhankelijk van de motorbelasting tot 
2200 kg stoom per uur leveren.

Automatisering
Het schip is in hoge mate geautomatiseerd 
zodat op eenvoudige wijze door 1  man vanaf 
de brug de diverse installaties bediend en ge
observeerd kunnen worden. De gehele auto
matisering is geïntegreerd in het “Integrated 
Control Monitoring System" (ICMS). Dit 
systeem verzamelt de informatie decentraal 
door het gehele schip en presenteert deze 
vervolgens op een tiental werkstations op de 
brug, de controlekamer en het ladingkantoor. 
Hierdoor ontstaat een uitstekende “Man Ma
chine Interface". Fig. 7 geeft de gedefinieerde 
operationele modes weer. Het schema toont 
waar het vermogen door wordt opgewekt in 
de verschillende operationele modes. Op af
stand kan hieruit een keuze worden gemaakt 
waarna deze selectie vervolgens automatisch 
tot stand wordt gebracht.

Peter van der Hoek
Van der Giessen-de Noord Shipbuilding 
Division BV

Fig. 8. Ladingstromen op dek 3.
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Voortstuw ing doon Edw ard Fort

Alternative fuels
Fuel cells, potential in shipping

Current regulatory requirements for marine propulsion systems exist largely as a result of in service experience, incidents 
and failures. Such an evolutionary approach to the development of safety requirements for new technologies is considered 
inappropriate in today’s cultural and legal climate, and the introduction of fuel cells will require a more innovative approach to 
safety assessment.

Fuel cell technology
Although the principles of the fuel cell were 
first demonstrated as long ago as 1838, the 
fuel cell, overshadowed by the success of the 
internal combustion engine, remained largely 
of academic interest for over a hundred 
years1. In the early 1960's the particular de
mands of the US manned space programme 
led to the development of two particular types 
of fuel cell, one of which, the Alkaline fuel cell 
(AFC) would provide power for almost all 
manned space flights thereafter.

Fuel cells share many of the characteristics 
and utilise many of the same components as 
the cells of a battery. Both fuel cells and bat
teries convert stored chemical energy into 
electricity in a silent, efficient electrochemical 
reaction. Despite the similarities however, one 
fundamental difference between a fuel cell and 
a battery suggests that a more appropriate 
comparison may be with that of a conventional 
generator set. Unlike a battery, in which the re
actants consumed in the energy conversion 
process are stored internally and are eventual
ly depleted, the reactants consumed by the fu
el cell are stored externally and are supplied to 
the fuel cell in the same way a conventional 
generator set is supplied with fuel and air. 
Such an arrangement means that a fuel cell, 
unlike a battery, has the potential to supply 
power as long as the supply of reactants, hy
drogen and oxygen are maintained.

The ability of the fuel cell to provide a continu
ous supply of electrical power has important 
implications for its future both within the ma
rine industry and in general. Sharing charac
teristics of both batteries and generators, it is 
apparent that within the marine environment, 
the fuel cell has the potential to displace virtu
ally all sources of shipboard power. Ranging 
from individual reserve power batteries, pro
viding just a few watts of power intermittently, 
through to main and auxiliary power genera
ting plant delivering megawatts of power con
tinuously. For such a challenge, the fuel cell is 
well suited. The relatively low power of indivi

dual fuel cells, requires the use of multiple 
cells to achieve usable power levels. Such a 
replication of components lends itself to high 
volume production and the design of modular 
fuel cell power plant leading to high reliability, 
good fault tolerance, and low capital cost.

The ideal fuel cell power plant
The potential benefits offered by fuel cell tech
nology are greatest when the fuel cell power 
plant is operated on high purity hydrogen and 
oxygen, when the equipment powered by the 
plant consumes direct current electrical pow
er, and when the by-products of the energy 
conversion reaction, heat and water, can be 
utilised. In such circumstances, the power 
plant is relatively simple and extremely effi
cient compared with conventional power ge
nerating plant and it produces no undesirable 
emissions. Such an ideal operating environ
ment, one in which the fuel cell can interface 
directly with the energy supply and distribu
tion infrastructure, is exemplified by manned 
space and sub-sea applications.

The fuel cell power plant in the 
fossil fuel economy
If fuel cell technology is to compete in the 
global marine power generation market, then 
in the near term at least, it will need to adapt 
to the existing marine operating environment, 
an environment far from ideal as far as the fu
el cell is concerned. Conventional marine 
power generating plant relies almost exclu
sively on hydrocarbon fossil fuels such as 
Heavy Fuel Oil (HFO) and Marine Diesel Oil 
(MDO) and delivers either a rotating torque for 
propulsion or alternating current electrical 
power for distribution. The marine fuel cell 
power plant will, as a result, need to be capa
ble of converting existing marine fuels into hy
drogen with the aid of additional fuel process
ing equipment. And, with the aid of power 
conversion equipment, will need to be capa
ble of converting the direct current electrical 
power output from the fuel cell into an alter
nating current electrical output or a rotating 
torque as necessary.

UTC12 kW space shuttle alkaline fuel cell (AFC) 
power plant.

Siemens Westinghouse 220 kW solid oxide fuel cell 
(SOFC) stationary power plant.

Unfortunately, the resulting ‘marinised' fuel cell 
power plant will become significantly larger 
and substantially more complex than the hy- 
drogen-oxygen fuelled fuel cell power plant 
and in consuming fossil fuels will produce 
some undesirable emissions. Arguably more 
significant however, the overall efficiency of 
the power plant will be significantly lower than 
the efficiency delivered by the hydrogen-oxy- 
gen fuelled fuel cell power plant. Such a re
duction in efficiency means that early marine 
fuel cell power plants are likely to operate at 
efficiencies not dramatically greater than 
those achievable using conventional power 
generation technologies and well below the 
maximum theoretical efficiency of the fuel cell.
In the longer term however, considering the 
relative immaturity of the fuel cell power plant 
and the enormous worldwide development ef
fort, it is expected that performance will gra-
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dually improve. The introduction of combined 
cycle techniques, combining fuel cells with 
gas turbines, will result in a substantial addi
tional increase the overall efficiency of the 
plant.

The fuel cell power plant in the 
hydrogen economy
In the near term fuel cell technology is adap
ting to the existing marine operating environ
ment and a number of projects intended to 
demonstrate such power plants are currently 
in progress2. In the longer term however, it is 
the operating environment that is expected to 
change in favour of the fuel cell. Driven by 
concerns about the stability and eventually 
the availability of fossil fuel supplies, it is ex
pected that ‘green' hydrogen, generated 
using sustainable resources and consumed in 
hydrogen fuelled fuel cell power plants, will 
become the primary ‘energy carrier' in a glob
al ‘hydrogen economy'. In such an ideal oper
ating environment, the benefits of fuel cell 
technology will be fully exploited.

The 'fossil fuel' marine fuel cell 
power plant
Although the individual processes associated 
with marine fuel cell power generation will de
pend upon the type and quality of the fuel, the 
type of fuel cell and the application, in addition 
to the energy conversion process occurring 
within fuel cell itself, early marine fuel cell pow
er plants will need to incorporate both fuel pro
cessing and power conditioning processes.

Functional diagram of marine fuel cell plant 

Fuel processing
Fuel processing combines several high tem
perature and high pressure processes, well 
established within the petrochemical industry, 
to convert existing marine fuel oils into a fuel 
compatible with the fuel cell and free of any 
undesirable impurities. In view of the difficul
ties of processing residual or heavy fuel oils, 
current development activities are almost en
tirely focused on the realisation of an efficient, 
compact and robust fuel processor for the 
lighter marine diesel oils. A cost effective 
diesel oil processor is considered by many to 
be the ‘key enabler' for establishing fuel cell 
technology within the marine environment. 
Following vaporisation and compression of 
the diesel oil, the fuel conversion or ‘reform
ing' process breaks down the diesel oil pro
ducing either hydrogen or lighter hydrocarbon 
fractions such as methane. The relative com-

plexity and efficiency of the overall fuel re
forming process depends to a large extent 
upon both the quality of the diesel oil and the 
type of fuel cell to be supplied.

As a result of their relatively high operating 
temperature, molten carbonate (MCFC) and 
solid oxide (SOFC) fuel cells are able to inter
nally ‘reform' lighter hydrocarbon fractions 
such as methane and natural gas directly into 
hydrogen within the fuel cell using thermal en
ergy generated by the energy conversion re
action occurring within the fuel cell itself. Al
though not capable of directly reforming 
diesel oil within the fuel cell, the ability of high 
temperature fuel cells to internally reform 
lighter hydrocarbon fractions means that ex
ternal reforming equipment need only per
form part of the fuel conversion process, 
breaking down the diesel oil to produce 
methane rather than hydrogen. In such cir
cumstances the reforming process is often 
termed ‘pre-reforming' rather than reforming. 
Lower temperature fuel cells, such as the sol
id polymer (SPFC) or proton exchange mem
brane type (PEMFC) are not capable of inter
nal reforming and require fuel processing 
equipment capable of producing hydrogen for 
the fuel cell. The equipment is more complex, 
more bulky and significantly less efficient than 
the fuel processing equipment required for 
high temperature fuel cells, since the process 
is unable to make use of the relatively ‘low 
grade' thermal energy generated by the low 
temperature reaction within the fuel cell.

Early fuel cell reforming equipment, whether 
producing hydrogen or methane, is likely to 
utilise one of two established reforming tech
niques, steam reforming (SR) or partial oxida
tion (POX) or a combination of both known as 
autothermal reforming (ATR). Irrespective of 
the actual technique used, reforming of the 
diesel oil involves raising it to a high tempera
ture in the presence of steam or air or both ei
ther indirectly by heating or by combustion 
depending upon actual the technique used.

Although each technique offers particular ad
vantages when compared, both produce a 
highly flammable gas stream known as refor
mate, rich in either hydrogen or methane, us
ing equipment operating at high temperatures 
and pressures, typically between 750 to 
1400 Deg.C and 30 to 120 bar. Unwanted 
gases also present in the reformate may in
clude carbon monoxide, carbon dioxide, hy
drogen sulphide, nitrogen and steam depend
ing upon the actual reforming technique used.

As well as the processes commonly associa
ted with marine diesel oil purification, the re
moval of additional impurities, capable of

MTU 230  kW molten carbonate fuel cell (MCFC) sta
tionary power plant

damaging the ‘down stream' equipment, is 
generally necessary. Organic sulphur com
pounds, usually present in marine diesel oil, 
are capable of causing irreversible damage to 
the platinum and nickel catalysts used to pro
mote the required chemical reaction within 
the fuel cells and within catalytic types of fuel 
reformer. They must be removed either from 
the diesel oil prior to fuel reforming or from 
the reformate following fuel reforming.

The removal of sulphur impurities is also likely 
to utilise established techniques. Organic sul
phur compounds within the diesel oil will be 
converted to hydrogen sulphide either during 
the reforming process using hydrogen pro
duced in the reforming reaction or prior to the 
reforming process using a separate supply of 
hydrogen, after which the sulphur will be re
moved from either the reformate or the diesel 
oil using absorbent beds of zinc oxide. Al
though lower than the temperatures and pres
sures associated with fuel reforming, the tem
peratures and pressures associated with the 
removal of sulphur using the hydrodesulphuri- 
sation (HDS) and absorption technique remain 
high, typically between 350 to 400C and 25 to
35 bar. Carbon monoxide, produced in the fu
el reforming process and present in the refor
mate, is also capable of causing irreversible 
damage to the catalysts within fuel cells how
ever, rather than removal, the carbon monox
ide is generally converted into carbon dioxide.
The ability of the high temperature fuel cells to 
perform the carbon monoxide to carbon diox
ide conversion internally again serves to re
duce the overall complexity of the fuel pro
cessing equipment required to supply fuel to 
high temperature fuel cells.

The conversion of carbon monoxide is also 
likely to rely on established techniques such 
as water-gas shift (WGS) or preferential oxida
tion (PROX), also known as selective oxida
tion, or a combination of both. The conver
sion of carbon monoxide to carbon dioxide 
using the water-gas shift reaction is achieved 
through the reaction of the carbon monoxide 
with steam already present or added to the
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reformate or air, depending upon the tech
nique used. The water-gas shift technique is 
often carried out in two steps at two different 
temperatures. The high temperature shift 
(HTS) at temperatures and pressures typically 
up to 500 Deg.C and 40 bar and the low tem
perature shift (LTS) at temperatures approxi
mately 100 Deg.C lower. Preferential oxida
tion is typically performed below 200 Deg.C.

Energy conversion - Fuel cell
Fuel cells, like conventional generators, con
vert chemical energy into electrical energy. 
The energy conversion process within the fuel 
cell however, unlike a conventional generator, 
occurs without combustion, without any inter
nal and relatively few external moving parts, 
and as a result, offers the potential for signifi
cant improvements in terms of efficiency, 
emissions and maintenance compared with 
conventional generators.

&
Comparison of energy conversion processes.

The process and physical arrangements by 
which the energy is converted within the fuel 
cell are similar to those of a battery and are 
essentially the same regardless of the type of 
fuel cell. Two reactants, hydrogen and oxy
gen, combine within the fuel cell to produce 
water, releasing both electrical energy and 
thermal energy in the process. The reaction 
proceeds as long as hydrogen and oxygen, 
both of which are consumed within the reac
tion, are supplied to the fuel cell.

The core component of the fuel cell genera
tor, the fuel cell stack, comprises multiple in
dividual fuel cells connected together in order 
to deliver the required voltage and current just 
like a conventional battery.
Each individual cell comprises two electrodes 
coated with catalyst material and separated by 
a layer of electrolyte. Gas distribution mani
folds supply hydrogen to one side of each cell 
in the stack and oxygen to the other side of 
each cell. Similar manifolds collect uncon
sumed hydrogen and oxygen for recirculation 
or re-use. The temperature at which the hydro
gen and oxygen combine within cells depends 
primarily upon the both type of the catalyst 
and the type of electrolyte within the cells. 
Temperatures range from 70 Deg.C to 1000 
Deg.C depending upon the type of fuel cell.

Expanded solid polymer (SPFC) or proton ex
change membrane fuel cell (PEMFC) and fuel 
cell stack.

The electrode-electrolyte-electrode layers, 
just millimetres in width, provide the required 
environment for promoting and controlling the 
reaction of hydrogen with oxygen while en

suring the two gases do not 
come into contact. Additional 
plates, either side of the elec
trodes, may be required to dis
tribute hydrogen and oxygen 
evenly across the surface of 
the electrodes, conduct the 
power away from the fuel cell 
and separate adjacent cells 

when stacked together. Operating the fuel cell 
on high purity hydrogen and high purity oxy
gen, results in an optimum energy conversion 
process without undesirable emissions. Oper
ating the fuel cell with reformate supplied by 
the diesel oil fuel processor 
rather than hydrogen, and 
air drawn from the environ
ment rather than oxygen, 
produces the same basic 
reaction within the fuel cell.
However, the presence of 
unwanted gases within both 
the reformate and the air 
has undesirable side ef
fects. Due to dilution of the hydrogen and oxy
gen supply to the fuel cell electrodes by the un
wanted reformate gases, the fuel cell 
performance drops as a result of reduction in

the amount of hydrogen and oxygen reaching 
the surface of the electrodes. In addition, un
wanted gases entering the fuel cell produces 
some undesirable emissions in the fuel cell ex
haust streams.
The removal of sulphur and conversion of car
bon monoxide during fuel processing together 
with the relatively low temperature at which all 
fuel cells operate results in negligible emissions 
of sulphur oxides (SOx), carbon monoxide (CO) 
and nitrogen oxides (NOx). Carbon dioxide 
emissions from the fuel cell plant however, are 
likely to compare with those of conventional 
power generation plant. Although fuel savings 
resulting from higher power plant efficiencies 
are expected to result in an overall reduction in 
the level of carbon dioxide emissions for any 
particular power generation application.

The desire for particular operating characteris
tics and improved fuel cell performance has 
led to the development of several different 
types of fuel cell which are individually identi
fied by the type of electrolyte material they use 
or grouped by the temperature at which they 
operate. All offer particular advantages when 
compared. However of the five basic types 
currently under development, the high temper
ature molten carbonate (MCFC) and solid ox
ide (SOFC) types, operating at approximately 
650 Deg.C and 1000 Deg.C respectively and 
to a lesser extent, the low temperature solid 
polymer (SPFC) or proton exchange mem
brane type (PEMFC), are perhaps most suited 
to the existing marine operating environment.

F u e l ce ff type
SoHd P o lm e r (SPFC) or proton 
exchange rnerrforane (PEMFQ

Electro ly te
sulphonic acid  
(solid acid)

O perating tem perature
Low, ty p ic a l  70 Deg.C

Alkaline (AFC) pottasium hydroxide solution 
(Squid aSkaii)

Low, ty p ic a l  70 Deg.C

Phosphoric A c id  (PA FQ phosphoric acid  
(liquid acicjf

Low, iypicaHj/ 250 Deg.C

M olten Carbonate (M CFQ UthiurrÿsodiunŸpôtasâium  
carbonate (Hojid alkali)

High, typ ica l!/ 650 Deg.C

Solid Oxide (SOFC) yttria-staSdlized zirconia 
(solid alkalj)

High, typ ic a if/1000 Deg. C

Table 1 - Basic fuel cell types.

Schematic diagram of individual solid polimer 
(SPFC) or proton exchange membrane fuel 
cell (PEMFC).

In addition to reduced fuel processing require
ments, the thermal energy produced by the 
energy conversion reaction within high tem
perature fuel cells can be readily recovered in 
either combined heat and power applications 
or in combination with gas turbine generators 
in combined cycle applications resulting in a 
large increase in overall efficiency compared 
with lower temperature fuel cells. Early ma
rine fuel cell power plants will almost certainly 
include high temperature fuel cells.

Power conditioning
Power conditioning combines several well es
tablished processes to convert the electrical 
power generated by the fuel cell into electrical 
power compatible with the ships systems, 
and to protect the fuel cell from damage. Sol
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id state electronic power converters known 
as inverters, of the type commonly used to 
supply uninterruptible power to essential ship
board systems, will match the electrical out
put of the fuel cell with the ships propulsion or 
electrical distribution system depending upon 
whether the fuel cell power plant is supplying 
propulsion or auxiliary power.

Ballard 250  kW solid polymer (SPFC) or pro
ton exchange membrane fuel cell (PEMFC) 
stationary power plant.

Existing marine regulations permit both direct 
current (DC) and alternating current (AC) pow
er generation and distribution systems, oper
ating at voltages generally below 15,000 
volts (15 kV). While the vast majority of ma
rine generator sets supply alternating current 
at 440 volts, high voltage alternating current 
generators are increasingly common on
board merchant ships with high electrical 
power requirements, such as cruise ships. It 
is therefore reasonable to conclude that even 
early marine fuel cell power plants will supply 
alternating current at voltages greater than 
440 V in order to exploit opportunities for 
which they may be particularly well suited.

In addition to power conversion, power condi
tioning processes will include protecting the 
fuel cell from potential damage as a result of 
both expected and abnormal conditions oc
curring downstream of the fuel cell. As well as 
providing protection against common condi
tions such overload and short circuit, the pow
er conditioning system, will need to incorpo
rate particular features necessary to ensure 
that ripple currents, generated within the in
verters and reflected back to the fuel cell pow
er terminals are of a magnitude and frequen
cy that can be tolerated by the fuel cell. 
Reverse current protection to eliminate the 
possibility of current flowing into the fuel cell 
in the event of a failure of the inverter and fea
tures to protect the fuel cell from rapid load 
changes and transients.

E arly  applications
In the near term, applications for marine fuel cell 
power plants operating on hydrogen and oxy
gen will be limited to specialist naval applica
tions for which fuel cells offer distinct benefits

such as air independent propulsion (AIP) on
board submarines. The use of high purity reac
tants will favour the use of highly efficient low 
temperature fuel cells such as the solid polymer 
(SPFC) or proton exchange membrane fuel cell 
(PEMFC) and the alkaline fuel cell (AFC) produc
ing several hundred kilowatts of propulsion and 
auxiliary power. The high initial costs of spe
cialised fuel cell power plants manufactured in 
low volume for niche markets will however se
verely limit their use.

The shape of things to come? Fuel cell energy 
250  kW molten carbonate fuel cell (MCFC) and 
30 kW microturbine stationary power plant.

Although the opportunities for fuel cell power 
plants operating on hydrogen and air, rather 
than oxygen, will be greater, these too will be 
restricted to niche markets due to the limited 
availability of hydrogen and the relative ineffi
ciency of current hydrogen storage technolo
gy. Vessels such as pleasure boats, tourist 
buses and inland waterways craft operating in 
localised, well defined areas subject to strict 
emission controls and within which, a limited 
hydrogen refuelling infrastructure might be 
commercially feasible, would be able to refuel 
regularly and consequently overcome the limi
tations imposed by current hydrogen storage 
technology. While the use of high purity hydro
gen will favour the use of low temperature fuel 
cells, the use of air, rather than oxygen is likely 
discourage the use of alkaline fuel cells (AFC) 
which cannot tolerate the presence of carbon 
dioxide in either of the reactants. Such fuel cell 
power plants are likely to produce tens of kilo
watts of propulsion and/or auxiliary power 
rather than hundreds. The marinisation of auto
motive fuel cell power plants manufactured in 
volume should result in commercially competi
tive systems. The operation of marine fuel cell 
plants on fuels other than either hydrogen or 
established marine fuels will also be restricted 
to niche markets due to the limited availability 
of such fuels, however one such market in par
ticular deserves further attention. The increas
ing use of natural gas, in stationary power gen
eration, industrial and residential applications 
has important implications for future fuel cell 
power plants in general. The enormous size

of the potential markets combined with the rel
ative ease by which natural gas, comprising 
essentially methane, can be converted into hy
drogen, has made natural gas the most 
favoured fuel for near term stationary applica
tions. As a result, enormous worldwide devel
opment effort has been, and continues to be, 
focused on the realisation of such stationary 
plants, ranging in size from residential units of 
a few kilowatts to stationary power plants of 
several megawatts. Many such phosphoric 
acid fuel cell (PAFC) power plants, in the range 
50 to 250 kW, have been successfully operat
ing for several years. The enormous size of 
the stationary power markets will eventually 
lead to volume manufacturing, resulting in very 
competitive natural gas fuelled fuel cell power 
plants, from which the marine industry should 
also benefit.
The number of ships capable of transporting 
liquefied natural gas (LNG) has increased con
siderably. Such ships already use evaporating 
cargo, known as boil off, to fuel conventional, 
though modified, power generating equipment 
such as boilers and combustion engines. Such 
ships will provide arguably, the most 
favourable conditions for early marine fuel cell 
power plants and consequently, are likely to 
utilize some of the first multi-megawatt high 
temperature fuel cell power plants within the in
dustry.

The operation of marine fuel cell power plants 
on existing marine fuels such as marine diesel
oil will represent the main market for early ma
rine fuel cell power plants. To suggest that ear
ly adoption of marine fuel cell power genera
tion would benefit particular sectors of the 
marine industry is unfounded without thorough 
consideration of the costs of ownership 
throughout the complete life-cycle. In general 
however, it is likely that cargo ships, conven
tional ferries and cruise ships are among sev
eral sectors of the shipping industry which 
could benefit from the use of fuel cell power 
plants3. The willingness of the cruise ship own
ers in particular, to adopt new propulsion tech
nologies such as electric propulsion, gas tur
bine propulsion and podded propulsion 
together with particular benefits of fuel cell 
power generation, including low noise and re
duced emissions, may make cruise ships 
some of the earliest applications of the tech
nology.
High temperature fuel cell power plants manu
factured in volume for the stationary power 
market are likely to form the basic building 
block of large marine fuel cell power plants. 
Resulting in enormously reduced development 
costs enabling the marine fuel cell power plant 
to compete with conventional marine power 
generating plant on cost as well as perfor
mance.
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Conclusion
The ability of fuel cells to deliver safe and reli
able power under extreme conditions is ir
refutable. All space shuttle missions have, and 
do currently, rely totally upon fuel cell gener
ated power4. The processing of fossil fuels is 
routine, indeed industrial processes produce 
thousands of tons of hydrogen daily without in
cident. Risk assessment is now considered a 
basic tool of modern industry. The technology 
exists as does the knowledge and the tools to 
apply it. The marine industry as a whole has a 
tough act to follow but it will be expected to de
liver equally safe and dependable power irre
spective of commercial constraints.

Edward P. Fort is a senior engineer in the re
search and development department of 
Lloyd’s Register of Shipping. He currently rep
resents Lloyd’s Register on two EU marine fuel 
cell projects: FCSHIP (WP2) and FCTESTNET 
(WP1).
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efm Verzekeringen is een onderlinge verzekeraar die zich 
hoofdzakelijk richt op het verzekeren van schepen van de 
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V e r e n i g i n g s  n ieuws

Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Afscheidsbezoek aan 
Hr. M s Bloys van Treslong

Op woensdag 10 september j.l. waren 
de leden van de Afdeling Antillen van de 
KNVTS te gast aan boord van Hr. Ms. 
Bloys van Treslong, het stationsschip 
van de Koninklijke Marine in Antilliaanse 
wateren. Dit is het laatste fregat van de 
Kortenaer-klasse. Het schip zal op 14 no
vember naar Den Helder terugvaren en 
aldaar uit dienst worden gesteld om te 
worden verkocht aan de Griekse Marine.

Tijdens de ontvangst met koffie en cake 
heette de commandant, KLTZ P. Heij- 
boer, ruim dertig leden van de KNVTS 
welkom aan boord. Achtereenvolgens 
gaven de commandant, de eerste offi
cier LTZ 1 H. van Loon en het hoofd Ope
rationele Dienst de operaties officier A. 
Warnaar, uitleg over de vele taken van 
Hr. Ms. Bloys van Treslong als stations
schip in “de West” . Dit takenpakket is 
verdeeld over een civiel en een militair 
deel. De civiele taak betreft de kust
wacht. De militaire taak omvat onder 
meer oefeningen, al dan niet in samen
werking met buitenlandse eenheden en 
eenheden van het korps Mariniers, en 
vlagvertoon in de regio, dus bezoeken 
aan vreemde havens.
Het schip heeft een gereduceerde be
manning, omdat met een aantal wapen
systemen niet geoefend wordt vanwege 
het ontbreken van specifieke dreigingen 
(bijv. van onderzeeboten). Maar ook in 
het kader van bezuinigingen.
Het huidige takenpakket voor de aanwe
zige bemanning is behoorlijk zwaar en 
onder bijzondere omstandigheden moet 
een soort “oorlogswacht” worden ge
lopen. Hierbij loopt men 5 uren wacht,

daarna 7 uren rust en vervolgens 7 uren 
wacht gevolgd door 5 uren rust. Dit blijkt 
beter vol te houden, dan het traditionele 
6 op 6 af wachtlopen.
De commandant vertelde over de soms 
moeilijke situaties, waarin men terecht 
kan komen bij het uitvoeren van kust- 
wachttaken. Zo kan het gebeuren, dat tij
dens deze controlevaarten, wrakke 
en/of overbeladen vaartuigen met tien
tallen economische vluchtelingen wor
den aangetroffen. Ook het achtervolgen 
en opbrengen van zgn. “go fast” smok- 
kelboten vergt speciale opsporings- en 
aanhoudingstechnieken, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de op de Antillen ge
stationeerde Orions van de Marinelucht- 
vaartdienst en de eigen boordhelikopter. 
Tijdens de rondleiding door het schip gaf 
het “LeDet” (Legal Detachment) van de 
US Coast Guard - dat is een groep speci
alisten van de Amerikaanse Kustwacht in 
het “boarden” (dus aan boord gaan) van 
verdachte schepen - een demonstratie 
hoe men verdachte personen inrekent. 
Zij zijn tweetalig (Engels en Spaans) en 
mogen in de internationale wateren over
gaan to t aanhouding van verdachte vaar
tuigen en eventuele arrestatie van ver
dachte personen. Daarna werden de 
gasten in drie groepen onderverdeeld, 
die elk een rondgang door het schip 
maakten en waarbij men vragen kon stel
len, waar men normaliter nooit aan toe 
komt.
De vriendelijkheid en professionaliteit van 
de gastheren maakte diepe indruk.
Na een rondgang van zo'n 2 uur werd de 
excursie besloten met een gezamenlijke 
traditionele nasi-maaltijd, waarbij de 
plaatsvervangend voorzitter van de afde
ling, secretaris Joop Kooijman, een

KNVTS stropdas als aandenken aan de 
commandant overhandigde. Ook over
handigde hij een stapeltje exemplaren 
van Schip & Werf de Zee bestemd voor 
de leestafel in de longroom van de offi
cieren.
Het bezoek werd beëindigd met een ge
zamenlijke foto van gastheren en bezoe
kers op de bak van het schip.

In M emoriam

H.A. Verheuvel
Op 5 april j.l. overleed vlak voor zijn 
62ste verjaardag de heer H.A. Verheu- 
vel, oud-HWTK. Hij was ruim 15 jaar lid 
van de KNVTS.

J.H. Krietemeijer
Op 1 augustus overleed op 91-jarige 
leeftijd Prof. Ir. J.H. Krietemeijer, oud- 
voorzitter van de vereniging. Elders in 
deze uitgave wordt nader aandacht ge
geven aan zijn overlijden.

O. de Jong
Op 23 augustus overleed de heer O. de 
Jong. Hij was oud-surveyor bij Lloyd's in 
Antwerpen. De heer de Jong werd 65 
jaar en was ruim 31 jaar lid van de 
KNVTS.

Ballotage

Voorgesteld en gepas
seerd voor het JUNIOR 
LIDMAATSCHAP

H. Booaert
Student Scheepsbouwkunde TU Delft 
Breestraat 12, 2011 RG DELFT. 
Voorgesteld door J. Pinkster 
Afdeling Rotterdam

Voorgesteld en gepas
seerd voor het GEWOON 
LIDMAATSCHAP

O.R. Schlingmann
Maritiem Officier Jo Tankers BV-
Spijkenisse
Nieuwstraat 119, 4381 CS SPIJKENISSE. 
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

P.F. van Terwisga
Hoofd Sectie Hydromechanica K.M.- 
Den Haag
Lijsterbeslaan 69, 3053 NJ 
ROTTERDAM.
Voorgesteld door T.J.C. van Terwisga 
Afdeling Rotterdam

W. de Vries
Hoofd Bem. Zaken Wagenborg-Delfzijl 
Entinga 38, 9301 TV RODEN. 
Voorgesteld door R.R. Strijland 
Afdeling Noord

G. Vrijer
Steendijk 75, 9404 AC ASSEN. 
Voorgesteld door A.M. Salomons 
Afdeling Noord

P. Willems
Surveyor Lloyd's Register 
North America Inc MIAMI 
4010, W. Sailboat Dr.
FL 33026 COOPER CITY (U.S.A.) 
Voorgesteld door J. Bot, Afdeling World

M.A.X. Wilson
3e W.T.K. VOPAK BV-Dordrecht 
Badhuisstraat 117, 4381 LR 
VLISSINGEN.
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland
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Activiteiten V N SI tijdens 
Europort 2003
Van 18 november tot en met 22 novem
ber vindt in de Amsterdam RAI de mari
tieme vakbeurs Europort plaats. Ook 
VNSI neemt deel aan deze beurs. In 
samenwerking met MARIN zal in onze 
stand onder andere aandacht worden 
besteed aan het Project Energiebespa
rende Luchtgesmeerde Schepen (PELS). 
Op 20 november is de Algemene Leden
vergadering gepland. Twee dagen eer
der organiseert VNSI samen met KNTVS 
de Maritieme Ontmoetingsdag. Tijdens 
deze dag wordt onder andere de VNSI- 
Ter Hart Prijs uitgereikt aan uitmuntende 
scheepsbouwstudenten.

W aterwerk III
Vanaf woensdag 22 oktober 2003 star
ten nieuwe uitzendingen in de reeks Wa
terwerk. Negen weken lang zal de serie 
te zien zijn op Nederland 1 bij TeleacNOT 
om 17.05 uur. In waterwerk III wordt een 
afwisselend beeld gegeven van het werk 
in de maritieme sector. Het thema 'em
ployability’ staat centraal. Net als in de 
voorgaande Waterwerkseries zullen de 
tien branches in de maritieme sector aan 
bod komen (scheepsbouw, zeescheep
vaart, havens, binnenvaart, waterbouw, 
offshore, watersport, visserij, maritieme 
toeleveranciers en Koninklijke Marine). In 
aflevering drie en vier komt de scheeps
bouw uitgebreid aan de orde.

Unieke opleiding
Op 7 oktober gaat de opleiding Opzetten 
en doorrekenen van scheepsbouwcon- 
structies van start. Deze opleiding is op
gezet door de 'Transfergroep Rotter
dam’, in samenspraak met enkele 
engineeringafdelingen. De opleiding is 
speciaal bedoeld voor medewerkers van 
engineeringafdelingen die naast een ver
dere uitdetaillering van een ontwerp ook 
de daarbij behorende berekeningen ma
ken. Informatie: www.transfergroep.nl

D erde Timmersprijs
Voor de derde keer wordt op 12 decem
ber 2003 de Timmersprijs voor het 
meest innovatieve maritieme ontwerp uit
gereikt. Dit gebeurt tijdens het Ontwer- 
perscongres, dat georganiseerd wordt 
door VNSI in samenwerking met KNVTS. 
Tijdens dit congres, dat plaatsvindt bij 
Congrescentrum De Nieuwe Wereld in 
Wageningen (tegenover MARIN), worden 
vier ontwerpers in de gelegenheid ge
steld een voordracht over een vernieu
wende ontwikkeling te houden. Ook mo
gen twee studenten van Technische 
Hogescholen en Technische Universitei
ten hun afstudeerwerk presenteren. 
Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: 
een nieuwe opstelling van een voortstu- 
wingsinstallatie, een verbeterde scheeps- 
vorm, een originele meetmethode voor 
een scheepstype, etc. De beste voor
dracht wordt beloond met 3500 euro. 
Onderwerpen die tijdens de voorgaande

edities van het ontwerperscongres aan 
de orde zijn gekomen, zijn na te lezen op 
www.vnsi.nl

Nieuwe regels rond pro
babilistische lekstabiliteit
Het is lastig om in de ontwerpfase zeker
heid te krijgen over de technische en 
economische haalbaarheid van het 
scheepsontwerp. Dit komt onder meer 
doordat de wettelijke regels, zoals vast
gelegd in de SOLAS-conventie, rond pro
babilistische lekstabiliteit lijden aan inter
ne inconsistenties. Dit leidt to t grote 
verschillen in berekeningen, want iedere 
partij en elk computerprogramma heeft 
zijn eigen manier om deze regelgeving te 
interpreteren. Sinds 2000 zet een con
sortium van bedrijven, instellingen en uni
versiteiten zich in om een nieuwe proba
bilistische lekstabiliteitsmethode te 
ontwikkelen voor vracht- en passagiers
schepen. Dit project, 'Harder’ gedoopt, 
wordt ondersteund met een EU-bijdrage 
van 4.500.000 euro. IMO zal de nieuwe, 
geharmoniseerde regels die de 'Harder’- 
groep voorstelt waarschijnlijk overne
men. De details van nieuwe regels wor
den de komende jaren vastgelegd. In dat 
kader is in VNSI-verband onlangs een 
overleg gestart met overheid, klassenbu
reaus en softwareleveranciers om de 
problemen inzichtelijk te maken en mo
gelijke oplossingen aan te dragen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen 
met Pieter ’t Hart van VNSI.

Lasrookonderzoek
In april 2003 is het VNSI lasrookonder- 
zoek van start gegaan. In dit project 
wordt bij een aantal nieuwbouw- en repa- 
ratiewerven gemeten aan welke schade
lijke stoffen lassers en andere personen 
in de omgeving bloot staan. De meting 
wordt onder verschillende omstandighe
den verricht. Dit onderzoek kent een 
systematische aanpak en is veel breder 
dan individuele onderzoeken. Hierdoor 
ontstaat een representatief beeld van 
wat redelijkerwijs haalbaar is ter bescher
ming van de werknemers tegen het in
ademen van schadelijke stoffen uit las- 
rook. Het eerste deelonderzoek werd 
uitgevoerd in een moeilijke maar zeer 
herkenbare nieuwbouwsituatie: het aan 
de binnenzijde aflassen van een bodem- 
sectie. Uit de meetresultaten bleek dat 
zowel de lasser als andere werknemers 
in de omgeving voldoende bescherming 
wordt geboden wanneer de voorgeschre
ven maatregelen met betrekking tot venti
latie en persoonlijke beschermingsmidde
len in acht worden genomen.
Door de brancheaanpak wordt een goed 
beeld verkregen van de feitelijke bloot
stelling in diverse situaties. Bijkomend 
voordeel is dat de kosten per werf vele 
malen lager zijn dan bij een individueel 
onderzoek. Het onderzoek is nog gaan
de. De resultaten van de diverse deelpro
jecten worden verwerkt in een eindrap
port dat binnenkort voor VNSI-leden 
beschikbaar is.
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Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yacht building B.V.
Werf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels Holland B.V.
AmelsSchelde B.V. 
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
Barkmeijer Stroobos B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
Bodewes’ Shipyards B.V. 
Scheepswerven Gebr. G. & H. Bodewes B.V. 
Scheeps- en Jachtwerf L.J. Boer B.V. 
Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V. 
Van Brink Shipyard B.V.
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 
Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. 
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Shipyard K. Damen B.V.
Joh. van Duijvendijk B.V.
Engelaer Scheepsbouw B.V. 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf ‘Gelria’ B.V. 
van der Giessen-de Noord N.V. 
van der Giessen-de Noord Shipb div. 
Scheepswerf ‘Grave’ B.V. 
Scheepsbouw De Greuns B.V.
Van Grevenstein’s Scheepswerf B.V. 
De Groot Nijkerk B.V.
Scheepswerf Harlingen B.V. 
Scheepswerf Hoebée B.V.
A. & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 
Scheepswerf De Hoop Heusden B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 
Werf ‘De Hoop’ (Schiedam) B.V.
IHC Holland N V.
IHC Holland N.V. Beaver Dredgers 
IHC Holland N.V. Dredgers 
IHC Holland N.V. Parts & Services 
Scheepswerf De Kaap B.V.
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Dokbedrijf Luyt B.V.
Scheepswerf ‘Maasbracht’ N.V. 
Scheepswerf Maaskant Bruinisse 
Scheepswerf Maaskant Stellendam 
Scheepswerf Meppel/Wout Liezen

Merwede Shipyard B.V.
Scheepswerf Metz B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V. 
Nicoverken Holland B.V.
Niehuis & Van den Berg B.V. 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
RDM Submarines B.V.
Rotterdam United Dockyard B.V. 
Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Schelde Marinebouw B.V. 
Scheldepoort B.V. Reparatiewerf 
Hellingbedrijf Scheveningen B.V. 
Schram & Van Beek B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Shiprepair B.V.
Shipdock Amsterdam B.V. 
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Machinefabriek en 
Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
Tille Scheepsbouw Kootstertille B.V.
B.V. Scheepswerf ‘Vahali’
Scheepswerf Visser B.V.
Vlaardingen Oost Scheepsrep. B.V. 
Volharding Shipyards Foxhol B.V. 
Volharding Shipyards Harlingen B.V. 
Volharding Shipyards Waterhuizen B.V. 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
Waterhuizen Shipyard B.V. 
Scheepswerf v/d Werff en Visser
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

G eassoc ieerde  leden:
ALBCON B.V.
Alfa Laval Benelux B.V.
Alubouw de Mooij B.V.
Arbode Maritiem B.V.
Arklow Shipping Nederland B.V.
Atlas IMCS B.V.
Verenigde Bierens Bedrijven B.V. 
Boone B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
Bucomar
Kees Burger Scheepsreparatie 
CAPE Groep B.V.
Center Line

Delta Surveys B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V. 
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
EDS PLM Solutions N.V.
Farnest Engineering B.V.
Flender Bruinhof Marine/Bruinhof B.V. 
FNV Bondgenoten
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 
Hertel B.V. Marine Services 
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen 
& Interieurbouw 
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service 
Scheepsbouwkundig Bureau 
Herman Jansen B.V.
Ketting Handel B.V.
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Logic Vision B.V.
MARIN
Marin Ship management B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip 
Metalix B.V.
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Quercus Technical Training Services B.V. 
Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V. 
Ralteco B.V.
Ridderinkhof B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V. 
SASTECH
Selier consultants & engineering B.V. 
Sigma Coatings B.V.
Sika Nederland B.V.
Stork Bronswerk B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Veka Group B.V.
A. van der Velden B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Zeeman B.V.

V N S I
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoetermeer
Tel: (079)353 11 65
Fax: (079)353 11 55
E-mail: info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl
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mailto:info@vnsi.nl
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Holland Marine 
Equipment

ABB Marine & Turbocharging 

Absorb’it Environmental Technology BV 

Aggreko Nederland BV 

Ahoy’ Rotterdam NV *
Ajax Brandbeveiliging BV
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Technology BV
Alewijnse Marine BV
Alewijnse Noord BV
Alfa Laval Benelux BV
Alphatron Marine BV
Alumar BV
A M W  Marine BV
Arbode Maritiem BV
Baars & Bloemhoff Marine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bloksma BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Van Brink Shipyard BV
Brush HMA BV
Centraalstaal BV
Chartworx Holland BV
Coops en Nieborg BV
Corrosion & Water-Control BV
CP Heat Exchanger Technologies BV
Croon Elektrotechniek BV
Damen Shipyards Gorinchem *
Datema Delfzijl BV 

Da Vinci College *
DENO COMPRESSORS  

Desmi - K&R pompen BV 

Discom BV 

Droste Elektro BV 
Drumarkon BV
Dutch Romanian Marine Consultants BV 

Duvalco BV
Econosto Nederland BV Maritiem 

Eefting Engineering 

Eekels elektrotechniek BV 
Elinex Trading & Consulting BV 

eL-Tec Elektrotechnologie 

Euronorm Aandrijftechniek 

Europe China Development Corp. *
FG Governors & Engine Parts BV 

Flender Bruinhof Marine 
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam * 
Gerling NCM  *
Geveke Motoren BV 

Van de Giessen Straalbuizen 

Van de Graaf BV
Greenship BV Treatment Technology 
Grenco BV
GTI Marine & Offshore
GTI Seton Pijpleidingen
Den Haan Rotterdam BV
HDC Marvelconsult BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV
Hertel Marine Services
Holland Marine Services Amsterdam BV

Holvrieka Nirota BV
Hoogendoorn's Maritieme Betimmeringen en
Interieurbouw
HRP Thruster Systems BV
HYCOS Hydraulics & Control Systems
Hytop BV
IHC Holland NV Lagersmit 
Imtech Marine & Offshore BV 

Information Display Technology BV 

Intertech BV 

IRO *
Johnson Pump BV 
Kelvin Hughes Nederland BV 

Ketting Handel BV
Kongsberg Maritime Ship Systems BV 

Koninklijke Marine *
Kooren Shipbuilding and Trading BV 

Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV 
Kroon BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
Van Lessen en Punt Holding BV
BV Installatiebouw Van der Leun
Loggers BV
Logic Vision BV
Machine Support BV
Mampaey Offshore Industries BV
Maprom Engineering BV
Marflex BV
Marilux BV
MARIN *
Marine Service Noord 

Marktechnical BV 

Materiaal Metingen Europe BV 

MaxCargo BV
Technisch Bureau Mercurex BV 
Merrem Materials 

Metagis BV 

Metalix BV
Motrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

Ned-Deck Marine BV 
NewThex BV 

NRF BV
Nicoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
Northrop Grumman Sperry Marine BV
Novatug BV
N.R. Koeling BV
Pols Aggregaten BV
Praxis Automation Technology
Progress Technique BV
Promac BV
Radio Holland Marine BV 
Ridderinkhof BV 

ROC Kop van Noord-Holland 

Roden Staal BV
Rolls-Royce Marine Benelux BV 

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

Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
Scheldepoort Repair & Conversion Yard *
Serdijn Ship Repair BV
Ship's Equipment Centre
Siemens Nederland NV
SIGMA Coatings BV, Marine Divisie
SIMRAD BV
Smit Gas Systems
Teken- en adviesbureau Star
STN Atlas Nederland BV
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork Gears & Services BV
Stork-Kwant
Stork Services BV (Maritime)
Techno Fysica BV 

Theunissen Technical Trading BV 

Thofex BV
ThyssenKrupp Liften BV 

TNO Bouw *
TRAFA BV transformatoren
BV Twentsche Kabel Fabriek
BV Technisch Bureau Uittenbogaart
VAF Instruments BV
Van Voorden Gieterij BV
Van Voorden Reparatie BV
Vecom Metal Treatment Technology BV
Verebus Engineering BV
Verhaar Omega BV
Veth Motoren BV
Vlaardingen Oost Anker- en Kettingfabriek 

Volharding Shipyards *
Wârtsilâ Nederland BV 

Wârtsilâ Propulsion Netherlands BV 

Wehama BV 

Wijsmuller Bros.
Winel BV 

Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 

Woodward Governor Nederland BV 

Xantic BV
York-inham refrigeration BV

* Geassocieerd lid 

N ieuw e leden
Dutch Romanian Marine Consultants BV 

Novatug BV

Holland Marine Equipment
Vereniging van maritieme toeleveranciers
Maaskade 119
Rotterdam
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
T: (010) 44 44 333
F: (010) 21 30 700
E: info@hme.nl
I: www.hme.nl

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


Advertorial

Activiteiten Holland Marine 
Equipment

HME start met 
internationale cursus
• V oo r een doelgroep van toe leverancie rs, 

werven, ontwerpers, reders en marines orga

niseert Holland Marine Equipment op 3 en 4 

decem ber 2003 de w orkshop  ‘Sound and 
V ibration on B oard ’ . In sam enwerking met 

M ARIN , TN O -C M C  en TNO-TPD w o rd t u 

ingew ijd in on tstaan, gevolgen en v o o rko 

m ing /reductie  van gelu id en trillingen aan 

boord. Gekozen is voo r een internationale 

opzet van de workshop met Engels cursus
materiaal en het gebruik van com pute rpro

gramma’s en dem onstraties op een testfacili- 

teit. Tevens biedt dit u een uitgelezen kans 

om uw internationale ne tw erk met klanten, 

co llega ’s en toe leveranciers uit te  breiden. 

Neem t u voo r inschrijvingen en meer in fo r
matie contact op met Bureau HME.

• In samenwerking met ABN A M R O  Business 

unit B innenvaart organ iseert HME de half- 

daagse sem inar ‘M a rk tinz ich t b innenvaart’ 

voo r maritieme toeleveranciers, binnenvaart- 
werven, binnenvaartreders en scheepsmake

laars. De scheepsbouw in Nederland heeft 

het moeilijk en steeds meer toe leveringsbe

drijven richten hun aandacht ook op de bin- 

nenvaartsecto r. Veelal bestaa t er ech ter 

(nog) te  weinig ‘fee ling’ en kennis over deze 
markt en is er onbekendheid met de w erkw ij

ze in deze sector. De exacte datum is nog 

niet bekend, voo r meer in fo rm atie  kunt u 

contact opnemen met Bureau HME.

De eerstvolgende cursussen
• Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers

startdatum 17 november 200 (Rotterdam) 

startdatum 20 november 2003 

(Groningen i.s.m. TechnoMatch en VNSI)

• Algemene introductiecursus voor de 

maritieme cluster
startdatum 4 november 2003 

(Groningen i.s.m. TechnoMatch en VNSI)

20 - 21 november (Rotterdam)

• V O L/V C A  voor de maritieme sector
11 - 12 december 2003 (Dordrecht)

• ‘Sound and Vibration on Board’
3 - 4 december 2003 (Delft)

• Maritieme servicemonteur als ambassadeur
10 - 11 november 2003 (Ede)

Contactpersoon Opleidingen: N ick Wessels ( nw@hme.nl)

Innovatie in praktijk
• C rea tieve lingen zijn onm isbaar in iedere 

organisatie. Er kan wel vaak bijgestuurd w o r

den om to t een optimaal resultaat te komen. 

Anderzijds zijn er ook de werkpaarden die 

wel met w at meer nieuwe ideeën kunnen 

komen. Om kennis te  maken met creativite it 
en het managen ervan, o rgan iseert HME

i.s.m . S tich ting  N ederland M aritiem  Land 

speciaal voo r haar leden twee workshops op 

H BO/academ isch niveau:

1. Effectief Creatief Denken, 
dinsdagmiddag 4 november 2003

2. Management van creativiteit en innovatie, 
dinsdagmiddag 11 november 2003
Beide sessies staan op zichzelf en kunnen 

afzonderlijk worden gevolgd. De tweede ses

sie sluit echter zeer goed aan op de eerste, 

waardoor een goed beeld over management 

van crea tiv ite it en innovatie ontstaat. M eer 
informatie is verkrijgbaar op w ww.hm e.nl.

• Tijdens Europort 2003 sta rt de inschrijving 

voor de Maritim e Innovation Award 2004. De 

winnaars van vorig jaar, Holvrieka-Nirota BV 

met haar ‘Log is tieke  innovatie met behulp 
van flexibele maritieme ladingsystem en’ en 

Novatug BV  met haar ‘Carrousel sleepboot 

voorzien van een 360 graden draaibare 

sleepinstallatie ’ , hebben uitgebreid de vruch

ten geplukt van de publiciteit! W ie w int er vo l

gend jaar? Iedere Nederlandse m aritieme 
toe leverancier die denkt dat hij een geheel 

n ieuw product o f proces met een hoge 

importantie voo r de maritieme industrie heeft 

ontw ikkeld, kan zich voo r de award inschrij

ven. Inschrijfformulieren zijn vanaf 18 novem

ber verkrijgbaar op Bureau HME o f via 
w ww.hm e.nl.

•  Vanaf heden is de SubsidieTotaal M odule 

M aritiem  beschikbaar, w elke is on tw ikke ld 

voo r bedrijven die a c tie f zijn in de N ede r

landse m aritiem e cluster. De M odule 
M aritiem  bevat alle Europese, nationale en 

provinciale subsidieregelingen en is een initia

tie f van HME en Reed Business Information. 

De module is opgezet in samenwerking met 

een w erkgroep van mensen uit de maritieme 

cluster voor de maritieme cluster. Samen zul
len w ij werken aan de verdere ontw ikkeling 

van de Module Maritiem. HME-leden komen 

in aanmerking voor een korting op de jaarlijk

se abonnem entskosten van de M odule 

Maritiem. Deze korting kan oplopen to t ruim 

40% , afhanke lijk  van de g ro o tte  van het 
bedrijf. M eer in fo rm atie  kunt u vinden op 

w w w.subsid ie totaal.nl.

Contactpersoon Innovatie: Diana M ulder (dm@hme.nl)

Druk exportprogramma
•  De EVD, Nederland Maritiem Land en HME 

organiseren tijdens Europort een inkomende 

m issie voo r C hinese decis ion makers. De 

inkomende missie is een vervolg op de uit

gaande m issie naar China van septem ber 

jongstleden. Deelname staat open voor alle 

geïnteresseerde bedrijven die zaken (willen) 
doen met China. Samen met de deelnemers

w ord t een lijst van Chinese bedrijven en per

sonen opgeste ld  die u itgenod igd worden 

naar Nederland te  komen. In het kort behelst 

deze activ ite it één o f meer bezoeken aan uw 

bedrijf, een bezoek aan uw stand tijdens 

Europort, een sociaal program m a, d iverse 
diners en recepties en individuele arrange

menten. M eer informatie hierover kunt u ver

krijgen bij Bureau HME.

• Het laatste kwartaal van 2003 kent een druk 

exportprogramm a met gezamenlijke deelna
me aan INMEX India, Kormarine Pusan, Euro

port en Marintec Sjanghai. V oor Marintec zijn 

nog enkele v ie rkan te  m eters beschikbaar. 

Indien u nog w ilt deelnemen aan deze beurs, 

neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op 

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

Contactpersoon China: Alexander Schouten (as@hme.nl)

Een branche in beweging
• De HME-catalogus 2004 verschijnt in novem

ber 2003 en omvat een com pleet overzicht 
van Nederlandse producten en services, 

zodat de uitgave com pleter is dan ooit! De 

catalogus w ord t zowel in Nederland als ver 

daarbuiten verspreid. D it jaar verschijnt naast 

de Engelstalige catalogus ook een vertaling 

in het Chinees, w elke tijdens Marintec 2003 
w ord t gepresenteerd. Opname van bedrijfs

gegevens is uitsluitend mogelijk voo r HME- 

leden en geassocieerde leden.

• Op donderdag 11 decem ber 2003 vindt de 

volgende Algemene Ledenvergadering plaats. 
Deze zal gehouden w orden bij een gro te  

jachtwerf en in het teken staan van de mega- 

jachtenbouw. HME-leden ontvangen hierover 

binnenkort meer informatie.

• Vanaf 22 o k to b e r 2003 w o rd t gedurende 
negen weken de serie W aterw erk III u itge

zonden op Nederland 1. In de reeks w ord t 

o.a. aandacht besteed aan de brede inzet

baarheid van de insta lla tietechniek binnen de 

m aritiem e toe leve rings industrie  en de 

M aritime Innovation Award 2002.

• De verenig ing Holland M arine Equipm ent 

bevorde rt de positionering  van de N ede r

landse maritieme toeleveranciers in de markt 

door be langenbehartig ing, ve rs te rk ing  van 

het kwaliteitsimago, stimulering van innovatie 
en bundeling van knowhow. Indien u nog niet 

bent aangeslo ten, vraag dan aan M artin 

Bloem (mb@hme.nl) naar de voordelen van 

uw lidmaatschap.

Contactpersoon Branche: Martin Bloem ( mb@hme.nl)

Contactpersoon Public Relations: Linda te Veldhuis

(lv@hme.nl)
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SWZ 10-03-01
On the maximum efficiency of some 
marine propulsors in open water
Brockett, T.E.
International Shipbuilding Progress(CB 
1102 D), 200308, vol. 50, no. 2, pg- 
147, nrpg-21, gr-6, ta-1, dr-1, ENG 
Available performance data of selected 
open, contra-rotating and ducted propul- 
sors operating in a uniform onset field 
are assembled to display the maximum 
efficiency as a function of a given thrust- 
loading coefficient. Satisfactory correla
tion is presented between this observed 
best efficiency and estimates from a nu
merical method based on an inviscid lif
ting-line representation of the rotor, or 
other blade row, plus, when appropriate, 
an axi-symmetric panel-method analysis 
of the duct and hub surfaces. Viscous 
drag is added empirically as a local 
blade-section friction coefficient. 
01 50 110 ;01 50 11 6

SWZ 10-03-02
Hydroelasticity of a floating plate in 
multidirectional waves
Chen, X.J. ; Juncher Jensen, J. ; Cui, 
W.C. ; Fu, X.S.
Ocean Engineering(CB 9341 F),
200310, vol. 30, no. 15, pg-1997, 
nrpg-21, gr-16, ta-3, dr-15, ENG 
The membrane forces are included in 
the hydroelastic analysis of a floating 
plate undergoing large vertical deflec
tions in regular monochromatic multidi
rectional waves. The first-order vertical 
displacements induced by the linear 
wave exciting forces are calculated by 
the mode expansion method in the fre
quency domain. The second-order verti
cal displacements induced by the mem
brane forces are calculated by the von

Karman plate theory. The results show 
that the membrane contribution both in 
terms of the axial stresses and the effect 
on the bending stresses can be impor
tant.
1030201 

SWZ 10-03-03
Wave reduction by S-catamaran at 
supercritical speeds
Chen, X.N. ; Sharma, S.D. ; Stuntz, N. 
Journal of Ship Research(CB 1359 F), 
200306, vol. 47, no. 2, pg-145, nrpg-
10, gr-36, ta-1, dr-2, ph-2, ENG 
The S-catamaran is a catamaran with 
twin hulls that are slightly curved in an S- 
form and arranged at a mean yaw angle 
but mirror symmetric to their common 
longitudinal centerplane. Theoretical stu
dies (Chen & Sharma 1997, Chen 1997) 
show that by proper choice of the sectio
nal area curve, separation, curvature, 
and yaw the waves generated by the 
component hulls cancel each other at a 
supercritical design speed, and conse
quently the wave wake and wave re
sistance can be substantially reduced. 
Theoretically, an almost complete elimi
nation of the waves would be conceiva
ble for an S-catamaran. To verify this the
ory, a model experiment with an 
S-catamaran was recently carried out. 
0 1 5 0 2 0 0 ;0 1 2 0 3 1 0 ;0 1 1 2 1 0 2

SWZ 10-03-04
On the dynamics of turret systems in 
deep water
Grotta Ragazzo, C. ; Tannuri, E.A.
Applied Ocean Research(CB 4549), 
200302, vol. 25, no. 1, pg-37, nrpg-
15, gr-27, ta-1, dr-3, ENG 
In this paper the problem of slow dyna
mics (surge, sway, and yaw) of a tanker 
equipped with a turret system in deep 
water is considered. In this situation the 
mooring line damping dominates the 
overall damping related to surge and 
sway and attenuate these motions. The 
environmental input acts primarily on the 
yaw motion and the surge and sway re
sponse is mainly determined by the an
gle between the ship and the predomi
nant environmental agents. These ideas 
are formalized using the theory of center 
manifolds. The main result is an explicit 
equation fo r the yaw dynamics decou
pled from the other degrees of freedom. 
This approach does not depend on any 
particular mathematical model on how 
the tanker interacts with the several envi

ronmental agents. Finally, numerical si
mulations are successfully used to com
pare the reduced and the full systems for 
various values of water depth and two 
different hydrodynamic models. The dy
namical reduction presented simplifies 
the dynamical analysis of turret systems 
in deep water.
0630614

SWZ 10-03-05
Residual strength of ships after 
collision
Hegazy, E.H.
Journal of the Arab Academy for Science 
& Technology(CB 9687), 200307, vol. 
28, no. 56, pg-10, nrpg-12, gr-2, dr-4, 
ENG
This paper deals with the problem of ship 
loss due to the reduction of her longitudi
nal strength following a collision and how 
to minimize the risk that the struck ship 
will be broken into two after collision. For 
this purpose a theoretical procedure is 
developed to calculate the residual longi
tudinal strength of a struck ship after col
lision, as well as to find the critical dis
placement of a striking ship, which might 
be involved, in a critical collision with a 
specific struck ship. The critical speed 
and critical displacement calculations de
veloped in this paper as well as statistical 
data about marine traffic in specific ser
vice area will help the designer to esti
mate the probability of his ship being in
volved in critical major collision. And, 
then, to adjust the scantlings of the ship 
to keep this probability within acceptable 
limit. In this way collision protection will 
be one of the aspects, which need to be 
considered in the structural design of oil 
tankers in order to minimize marine pollu
tion due to accidental oil spills.
0140131 ; 0140220

SWZ 10-03-06
Optimum design of filament-wound 
multilayer-sandwich submersible pres
sure hulls
Liang, C.C. ; Chen, H.W. ; Jen, C.Y.
Ocean Engineering(CB 9341 F),
200310, vol. 30, no. 15, pg-1941, 
nrpg-27, gr-12, ta-1, dr-8, ENG 
Submersible pressure hulls with fiber- 
reinforced multilayer-sandwich construc
tions have been developed in recent 
years as substitutes for classical metallic 
ring-stiffened pressure hulls. This study 
aims to optimize the design of filament- 
wound multilayer-sandwich submersible

pressure hulls. Taking into consideration 
the shell buckling strength constraint, 
the angle-ply laminated facing failure 
strength constraint and the low-density 
isotropic core yielding strength con
straint under hydrostatic pressure using 
the hybrid genetic algorithm (HGA). The 
thickness of the facing, the thickness of 
the core layer, the orientation angle of 
the fibers in the facings and the shear 
modulus of the core material are taken 
as design variables. A sensitivity analysis 
is performed to study the effects of the 
operational depths and the hull shell ge
ometry parameter, the length-to-diame- 
ter ratio (L/D), on the optimal design of 
filament-wound multilayer-sandwich sub
mersible pressure hulls with graphite/ 
epoxy, glass/epoxy and boron/epoxy 
composite facings.
0130336 ; 1160300

SWZ 10-03-07
Fluid dynamic loading on curved 
riser pipes
Miliou, A. ; Sherwin, S.J. ; Graham, 
J.M.R.
Journal of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineeri ng(001432), 200308, vol.
125, no. 3, pg-176, nrpg-7, gr-18, dr-
13, ph-1, ENG
In order to gain a preliminary understan
ding of the fluid dynamics developed 
past a curved riser pipe, a numerical in
vestigation into the flow past curved cy
linders at a Reynolds number of 100 has 
been performed. To approximate the 
flow conditions on curved riser pipes, dif
ferent velocity profiles and flow direc
tions were applied and the correspon
ding results compared. In addition, the 
fluid dynamic loading and the wake struc
tures for curved cylinder flows were in
vestigated. The fully three-dimensional 
simulations were computed with a spec
tral/hp element method. The computa
tional results were compared with experi
ments undertaken in the towing tank 
facility of the Department of Aeronautics 
of Imperial College.
0630326 ; 0630219
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m a r i t i m e

■ Aggregaten
DBR Projects BV
Rivierdijk 452
3372 BW Hardinxveld
E-mail: sales@dbr-hardinxveld.com

■ Arbeidsbemiddeling

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

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

■ Automatisering

e a rch

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

■ Automatisering

KONGSBERG

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

■ Constructiepakketten

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

■ Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

De Haas Dieselmotoren BV 
Govert van Wijnkade 3 
3144 ED Maassluis 
Tel.: 010- 5913511 
Fax 010- 5902805 
E-mail: info@dehaasdiesel.nl 
www.dehaasdiesel.nl

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

■ DP werkschepen en FPSO

m maritime consultants

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

■ Elektrotechnische installaties en 
nautische apparatuur

ewijnse
Alewijnse Marine BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Postbus 6973 
6503 GL Nijmegen 
Tel. 024 - 371 63 11 
Fax 024 - 371 63 10 
E-mail: am@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse (B)
Tel. 00 32 - 3 - 710 58 10 
Fax 00 32 - 3 - 710 58 11 
E-mail: info@multi.be

■ ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

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

■ Lastoevoegmaterialen

a f
Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0186 - 64 14 44 
Fax 0186 - 64 08 80 
E-mail: info@elga.nl 
www.elgawelding.com

■ Luxe Jachten

^maritime consultantsB O S r

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

■ Management Solutions

A
Yxantic

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

■ Maritiem Projectbureau

&V  INTI
LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B.V. 
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 023 - 557 01 01 
Fax 023 - 563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■ Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 458 73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3144 EG Maassluis 
Tel. 010 - 592 19 66 
Fax 010 - 592 77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■ Maritieme Toeleveranciers

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

■ Maritieme Training

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

■ Nova Contract 
Opleiding & Training

Kanaalstraat 7
1975 BA IJmuiden
Tel. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl
www.ncot.nl

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

■ Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk & Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 GD Rotterdam 
Tel. 010 - 413 08 52 
Fax 010 - 413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

■ Onafhankelijk Coatings & 
Corrosie Onderzoek

COT
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-5319544 
Fax 023-5277229 
E-mail:spoel@cot-nl.com

- e -

■ Safety Training

m *

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

■ Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229 - 55 12 05 /  55 13 06
Fax 0229 - 55 12 92
E-mail: allship.marine.projects@tiscali.nl
www.allship.nl
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■ Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en Nieborg BV
Postbus 226
9600 AE Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.nl

Roden Staal b.v.
Postbus 4
9300 AA RODEN
Tel. verkoop: 050 - 367 75 00
Fax: 050 - 501 67 25
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl

■ Scheepsregistratie

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 458 73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

■ Scheepsreparatie

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

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

■ Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3034 KD Rotterdam 
Tel. 010 - 411 46 14 
Fax 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

■ Staal - ijzer Gieterij

■ Uitlijnen en funderen ■ Voor al uw maritieme zaken

Oflllard
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

■ (S)WTK aan de wal

Innotiv Co-Making 
Munsterstraat 20a 
7418 EV Deventer 
Postbus 72 
7400 AB Deventer 
Tel. 0570 - 50 21 70 
Fax 0570 - 50 21 71 
www.innotiv.nl

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

■ Veiligheid

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

■ Vertaalbureau's
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8203 
3301 CE Dordrecht 
Tel. 078 - 617 91 17 
Fax 078 - 618 68 02 
E-mail: srtdel@compuserve.com

Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

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

Nesec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2514 AE Den Haag 
Tel. 070 - 392 52 50 
Fax 070 - 392 37 35

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

■ e

SCHIP en WERF
|  M A R I N E  T E C H N O L O ^ ^
de ZEE 
Colofon
‘Schip en W erf de Zee' is het orgaan van de Stichting 'Schip 
en Werf de Zee’ waarin participeren: de Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied KNVTS, de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders KVNR, het 
Maritiem Research Instituut MARIN, de Nederlandse Vereniging 
van Kapiteins ter Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouwindustrie VNSI, het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, de Afdeling Maritieme Techniek van 
het Klvl en de Federatie van Werknemers in de Zeevaart FWZ
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Because o f our expand ing  w ork load  w e  are searching for  
candidates fo r the fo llo w in g  positions:

A Sea 
Trucks 
Group 
Company

OFFCON is a total 
quality service 
provider to the 
International 
Offshore Oil and 
Gas Industry.

For more 
information see 
our website: 
w w w.offshore- 
contractors.nl

Please e-mail your 
resume to 
Mr. A. van Tooren, 
info@offcon.nl .
For more 
information 
call +31 (0)183- 
308309 during 
working hours or 
+31 (0)6-51015256 
after working 
hours.

General Manager
(location The Netherlands)

Tasks, responsibilities and qualifications
■ M anagem ent o f all operational, sales, financial 

and personnel issues
■ Invo lvem ent in the deve lopm ent and 

im p lem enta tion  o f stra tegy
■ Excellent com m unica tion  skills
■ "H ands-on" m en ta lity  and attitude
■ D em onstrab le  success in managing an offshore 

contractor

Business & Marketing Manager
(location The Netherlands)

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Acquis ition  o f o ffshore installation and pipelay 

jobs
■ Gathering in form ation and transferring 

know ledge on new  pro jects in the w orld
■ Represent the com pany at international 

exh ib itions and conferences
■ Experience in the o ffshore installation and 

pipelay business

Superintendent

The Superintendent on board our pipelay 
construction vessels is responsible for the  
overall m anagem ent and supervision of project 
related construction activities

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Extensive experience as Superin tendent, Barge 

forem an or a com parable position on a pipelay 
or construction vessel

■ A  strong, responsible personality
■ Good m anagem ent skills
■ An excellen t com m un ica to r in English, spoken 

and w ritten

Welding Engineer
(location The Netherlands)

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Set up a dedicated w e ld ing  departm en t for all 

pro ject preparatory activ ities related to  w e ld ing , 
non-destructive tes ting  and pipelay production.

■ Preparation o f the technical qua lifica tions and 
costs calculations for new  pro jects

■ D eve lopm ent o f new  w e ld ing  procedures for 
o ffshore pipelay installation

■ Support of the o ffshore pipelay activ ities

Personnel Coordinator
(location Lagos, Nigeria)

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Set up a personnel departm en t in Lagos,

N igeria
■ Human resources for on- and offshore 

personnel (locals and expatriates)
■ O rganising safe ty and health courses
■ 5 years experience on sea going ships, 

preferably as mate

Operations Manager
(location Lagos, Nigeria)

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Ensuring tha t vessels and equ ipm ent are tim e ly  

at required location provided w ith  su ffic ien t 
operating supplies

■ C ost-e ffic ien t operation o f appointed vessels in 
a m anner tha t safety, health, env ironm ent and 
security  are safeguarded

■ Review  of tenders /  pro jects on 'special 
requ irem en ts ' w ith  respect to  utilisation of 
vessel and equ ipm ent

■ Review  and approval of insta lla tion / 
construction concept, pro ject draw ings and 
m anuals related to o ffshore

- e

Yard Manager (location Lagos, Nigeria) Fleetpersonnel

Tasks, responsibilities and qualifications
■ Run all operations on a yard w hich consists out 

of w are houses, cranes, dry-dock and ship 
repair facilities

■ In the near fu tu re  to becom e area m anager in 
contro l o f several com panies

■ Chief M ate 's
■ Chief Engineers
■ Sr. DPO's
■ 2e (Deck) Engineers
■ Electricians

- e
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INNOTIV THINKING DOOR CO-MAKING

Innotiv is een van de grootste technische 
projectenbureaus van Nederland. De 
kennis en ervaring van onze projectme
dewerkers is de oplossing voor het capa- 
citeits- of kennis probleem van onze op
drachtgevers. Wij zijn als geen ander in 
staat om technische projecten te vinden 
die passen bij de kennis, ervaring en am
bities van onze projectmedewerkers. We 
noemen het Innotiv Thinking. Er werken 
ruim 1600 hooggekwalificeerde techni
sche specialisten aan de meest uiteenlo
pende projecten in de industrie en bij de 
overheid. Innotiv is opgebouwd uit een 
viertal productlijnen: Project Sourcing 
Group, Result Group, Specialist Group en 
Kwowledge Group. Iedere productlijn 
werkt met één of meerdere concepten.

Het concept Co-making gaat met haar opdrachtgevers resultaatverplichtingen aan en 
geeft verregaande garanties af. Het afgeven van garanties en het afstemmen van 
planningen is mogelijk omdat Co-making ervaren en zelfstandige technici in vaste 
dienst heeft. Het concept Co-making bestaat uit twee afdelingen. De afdeling M2 
(Maintenance & Manufacturing) is er voor assemblage, inbedrijfstellen en het uitvoe
ren van preventief en correctief onderhoud aan machines en productie processen. De 
afdeling Power voor het besturen, operationeel beheren en controleren van energie- 
en energie gerelateerde processen en systemen, alsmede eerste lijnsonderhoud.

Voor de afdeling Power zoeken wij

WERKTUIGKUNDIGEN m/v

FUNCTIE OMSCHRIJVING
Als Innotiv Co-making Werktuigkundige draagt u zorg voor de opwek van warmte en 
elektriciteit in centrales en verzorgt u de energievoorziening van bedrijven. Tijdens 
uw wacht bent u verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren 
van de Utilities en de bijbehorende processen en systemen.

OPLEIDING
Als Innotiv Co-making Werktuigkundige voldoet u aan de volgende eisen. U bent in 
het bezit van een diploma Scheepswerktuigkundige A of B, Rewic A  of B of mts-AOT. 
U heeft onder andere ervaring met ketels, turbines en/of dieselmotoren. U bent am
bitieus binnen uw vakgebied en gedreven to t verdere persoonlijke ontwikkeling. 
Naast een analytisch en probleemoplossend denkvermogen bent u stressbestendig, 
maar bovenal een teamspeler met een "hands-on" mentaliteit.

WIJ BIEDEN
Wij bieden een breed pakket aan uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoor
waarden en streven naar een vast dienstverband. Doordat u voor verschillende Inno- 
tiv-opdrachtgevers in het hele land werkzaam zal zijn, kunt u rekenen op afwisse
lend en uitdagend werk. U krijgt een uitstekende begeleiding van uw Fieldmanager.

INTERESSE?
Indien u belangstelling heeft voor deze vacature of meer informatie wenst, dan kunt 
u een bezoek brengen aan onze website www.innotiv.nl/comaking of neemt u con
tact op met Vincent Bos o f Michelle Broekhuizen.

Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten aan Innotiv Co-making ter at
tentie van Vincent Bos o f via e-mail: v.bos@innotiv.nl.

I N N O T I V  I R E S U L T  G R O U P

De projectmedewerkers van Result 
Group hebben hun achtergrond in de 
bouwkunde, civiele techniek, elektro
techniek, installatietechniek, industriële 
automatisering, (scheeps)werktuigkunde 
en werktuigbouwkunde. Result Group 
biedt haar projectmedewerkers uitda
gend en afwisselend werk bij diverse op
drachtgevers. Zij werken vanuit een vast 
dienstverband in een team van Innotiv- 
collega's of individueel. Co-making en 
Tender zijn de twee concepten die to t de 
Result Group behoren.

Innotiv Co-making 
Munsterstraat 20-A 
7418 EV Deventer 
Postbus 72 
7400 AB Deventer 
T 0570 502170  
F 0570 502 171 
I www.innotiv.nl

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

