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Koninklijke onderscheiding Hans Burger

Koninklijk in dok
Na gedegen onderhandelingen tussen de Stichting Schip en Werf de Zee (SWZ) en Media Business Press (MBP), voorheen 
Wyt Uitgeefgroep, is onlangs een nieuwe contract overeengekomen voor de komende drie jaren, ingaande 1 januari 2004. 
Zichtbaar resultaat wordt de full colour uitgave met ingang van het komende januarinummer. De datum voor het tekenen van 
het contract werd bepaald op 30 september 2003. Als locatie werd gekozen voor het cultuurhistorisch monument Droogdok 
Jan Blanken te Hellevoetsluis, alwaar de voorzitter van de stichting SWZ, Sjoerd Hengst, woonachtig is.

Prof. ir. S. Hengst

Dit had een zeer bijzondere reden. Wat Sjoerd 
Hengst niet wist, en zoiets gebeurt hem niet 
zo vaak, was dat van de gemeente Helle
voetsluis bericht was binnengekomen dat aan 
hem een Koninklijke onderscheiding was toe
gekend die op dinsdag 30 september 2003  
zou worden uitgereikt. De uitreiking zou ge
schieden door of vanwege de burgemeester 
op die datum in zijn woonplaats Hetlevoet- 
sluis. Door diezelfde gelegenheid te kiezen 
voor het tekenen van het contract was er een 
goede kans dat het uitreiken van de onder
scheiding geheim kon worden gehouden.
Ca 80 genodigden waren aanwezig toen 
Sjoerd Hengst met zijn echtgenote Catherine 
even na 16.00 uur in het bezoekerscentrum 
van het Droogdok binnenkwam. Uit de verba
zing die van zijn gezicht was af te lezen, viel 
duidelijk op te maken dat de opzet van ge
heimhouding was geslaagd.

Locoburgemeester Edwin van de Geest van 
Hellevoetsluis sprak Sjoerd toe en gaf eerst 
een karakterschets waarin het grote maat
schappelijke engagement en de gezond kriti
sche instelling van Sjoerd centraal stonden. 
Van de Geest haalde daarbij een uitspraak

aan van Sjoerd waarmee deze op de hem be
kende kernachtige wijze de studie scheeps
bouw omschreef: “Als het makkelijk was, kon 
de melkboer het ook en die leiden we met op 
aan de TU Delft”.

Vervolgens vermeldde de locoburgemeester 
de belangrijkste overwegingen die hadden ge
leid tot het toekennen van een koninklijke 
onderscheiding:
“...hij vervulde een belangrijke rol in het verbe
teren en onderhouden van de contacten tus
sen de maritieme industrie en de TU Delft. Dit 
heeft geleid tot zeer intensieve samenwerking 
op het gebied van maritiem onderzoek..."
"... zijn betrokkenheid bij de Nederlandse ma
ritieme sector is van grote betekenis, niet al
leen vanwege de veelheid van activiteiten, 
maar vooral door de kwaliteit van zijn per
soonlijke inzet...”

“...bijzonder is de wijze waarop hij een 
krachtige mentaliteitsimpuls heeft gegeven 
aan allen die bij hem hebben gestudeerd 
en/of zijn afgestudeerd. Een groot deel kon 
met dat 'Hengst-made-extra' krachtig door
groeien naar topposities in de Nederlandse 
samenleving en in het bijzonder het bedrijfsle
ven...”

“...vanuit zijn leerstoel heeft hij een zodanig 
belangrijke bijdrage geleverd aan het verho
gen van de efficiency van de Nederlandse 
scheepsbouw, dat zij over de meest doelmati
ge productietechnologie beschikt en hoog op 
de internationale rangorde genoteerd staat. 
Dit heeft mede geleid tot behoud van werkge
legenheid in deze sector...”

"...hij heeft de bijzondere gave getoond om 
grote deskundigheid op aimabele wijze doel
treffend tot zijn recht te laten komen...”

Met groot genoegen deelde de locoburge- 
meester vervolgens mee dat het Hare Ma
jesteit had behaagd prof. ir. S. Hengst, op 
grond van zijn grote verdiensten, te benoe
men tot Officier in de Orde van Oranje Nas
sau. Vervolgens speldde de locoburge- 
meester Sjoerd de bijbehorende versierselen 
op. Alvorens de gelegenheid te geven de de- 
corandus geluk te wensen, moest eerst nog 
door hem het nieuwe contract met MBP wor
den ondertekend. Hij tekende samen met 
penningmeester Fred van der Wal namens de 
stichting SWZ en voor MBP tekende de direc
teur mevrouw Yvonne Joosten.



Prof. S. Hengst en ir. F. van de Wal namens de Stichting SWZ en drs. Y. Joosten namens MBP  
(rechts) tekenen het contract

Daarna volgden de gelukwensen van echtge
note Catherine, kinderen en verdere familie, 
collega's van de TU Delft, vertegenwoordi
gers van de VNSI, de Stichting Schip en Werf 
de Zee, scheepswerven, CEMT, HME, William 
Froude’, redactieleden van Schip en Werf de 
Zee, leden van de KNVTS en vele anderen. 
Roland Kortenhorst, scheepsbouwer en lid

van de Tweede kamer voor het CDA, voerde 
het woord, evenals Fred van de Wal namens 
de Stichting SWZ en ook de voorzitter van het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap William 
Froude', die aankondigde dat professor 
Hengst vanwege zijn grote verdiensten op 17 
november aanstaande, ter gelegenheid van 
de viering van het 100-jarig bestaan, officieel

zal worden benoemd tot erevoorzitter van het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap.
Als laatste reageerde Sjoerd Hengst zelf, die 
verklaarde verbaasd, verrast en trots te zijn 
dat deze onderscheiding hem te beurt was 
gevallen.

Hierna volgde een zeer geanimeerde recep
tie, waarbij velen tevens de gelegenheid te 
baat namen om met vrienden en bekenden 
even bij te praten.
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Royal Huisman start pilot met Shipyardmodule

Royal Huisman Shipyard uit Vollenhove, 
bouwer van custom built zeil- en motor
jachten in de range van 20 tot 90 meter, 
heeft aan Logic Vision de opdracht ver
strekt voor het uitvoeren van een uitge
breid pilottraject met de Shipyardmodu
le.
De Shipyardmodule is een door Logic Vi
sion speciaal voor werven ontwikkelde 
ERP oplossing, gebaseerd op Microsoft 
Business Solutions - Navision.
Er is een periode van vier maanden uitge
trokken voor de pilot. Als die positief 
wordt afgesloten, zal de oplossing defini

tief worden ingevoerd binnen de werf.
De keuze van Royal Huisman is vooral 
gebaseerd op de meerwaarde die Logic 
Vision kon bieden op het gebied van 
branchekennis en ervaring. De Shipyard
module sluit bovendien perfect aan op 
de werkwijze binnen de werf. Met de in
voering van de Shipyardmodule beoogt 
Royal Huisman, behalve het verder ver
groten van de efficiency en het bedrijfs- 
rendement, het complexe proces van 
het bouwen van custom built zeif- en mo
torjachten nog beter te managen dan tot 
nog toe mogelijk was.

P&O N ED LLO Y D -A N A D O LU  
logistic joint venture formed in Turkey

P&O Nedlloyd Logistics and Anadolu Shipping Inc. have set up the latest addi
tion to the P&O Nedlloyd Logistics network.
P&O Nedlloyd-Anadolu Logistics is a Joint Venture organisation between P&O 
Nedlloyd Logistics and Anadolu Shipping Inc, who have represented P&O 
Nedlloyd maritime container services in Turkey for many years. The joint ventu
re will be based in Istanbul.

The decision to work within the Turkish market in partnership with a well respec
ted local organisation adds P&O Nedlloyd Logistics's capabilities in managing 
global maritime intensive supply chains to local knowledge and expertise.
Johan Nanninga, Managing Director of P&O Nedlloyd Logistics said: “The deci
sion to follow up on existing network responsibilities from third party service 
provision to partly owned structure, follows the recognition that Turkey is a ra
pidly developing economy within the Levant and Black Sea region.
Due to the focus on the retail and Fast Moving Consumer Goods sectors by 
P&O Nedlloyd Logistics, development within this key sourcing area for the Euro
pean and USA economies satisfies a further objective of the P&O Nedlloyd Lo
gistics network rollout.”

Further information:
Johan Nanninga 
Director PONL Logistics 
P&O Nedlloyd 
Tel: +44 207 441 8432 
Mobile: +44-7747100577 
Email: J.Nanninga@ponl.com

Nederlandse distributiesector onder druk
Een recent onderzoek van Cap Gemini 
Ernst & Young (CGE&Y) - in samenwerking 
met Ernst & Young (EY) - naar de gevolgen 
van de komende EU- uitbreiding voor de 
locatie en rol van (Europese) distributie
centra binnen Europa, geeft aan dat er be
hoorlek wat veranderingen op komst zijn. 
Zo wijst het onderzoek onder meer uit dat 
Nederland en België weliswaar nog 
steeds de favoriete landen zijn om Euro
pese distributiecentra te vestigen, maar 
dat deze positie in toenemende mate 
wordt bedreigd door Duitsland.

Op basis van de vestigingscriteria die 
een rol spelen bij de keuze van een nieu
we DC locatie, hebben de onderzoekers 
geanalyseerd welke (toekomstige) EU
landen favoriet zijn voor het vestigen van 
regionale en Europese distributiecentra. 
Tevens is er onderzocht wat de conse
quenties van de EU-uitbreiding zijn voor 
de rol en positie van distributiecentra 
binnen Europa.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 
Litouwen en Letland, naast het huidige 
Finland, belangrijke landen zijn voor het 
vestigen van een regionaal distributie
centrum voor NoordOost-Europa (waar
bij deze landen tevens als uitvalsbasis 
zullen dienen voor export naar Rusland). 
Frankrijk behoudt zijn koppositie als 
vestigingsland voor regionale distributie
centra voor ZuidEuropa. Duitsland, Po
len, Hongarije en Tsjechië zijn de favorie
te locaties voor het vestigen van een 
regionaal distributiecentrum voor Oost- 
Europa. Mogelijk zal toekomstig ELMid 
Bulgarije een favoriet vestigingsland wor
den voor regionale distributiecentra voor 
Zuid-Oost-Europa,

Het onderzoek geeft aan dat er een gro
te bidirectionele logistieke stroom aan 
het ontstaan is tussen West- en Oost-Eu- 
ropa. Hierbij worden grondstoffen aange
voerd via de grote havens in West-Euro
pa, vervolgens getransporteerd naar de

productielocaties in de lage lonen landen 
in Oost-Europa en de geproduceerde 
eindproducten worden daarna gedistri
bueerd in West-Europa. Dit continentale 
transport zal in toenemende mate 
plaatsvinden via rail- en watertransport 
(onder meer de Donau). Hierdoor zullen 
voornamelijk aan de grenzen van Duits
land intermodale transportcentra ont
staan, waarbij goederen overgeslagen 
worden van rail- en water- naar wegtrans
port en vice versa.

Het onderzoek wijst verder uit dat de ha
ven van Rotterdam bedreigd wordt 
doordat de grote havens in Duitsland 
(Hamburg en Bremen) een belangrijke 
positie zullen krijgen in het doorsluizen 
van goederen naar het steeds groter 
wordende NoordOost-Europese achter
land (inclusief de toenemende export 
naar Rusland). Hoewel de positie van 
Rotterdam wordt verbeterd door de 
komst van de Betuwelijn (waardoor het

transport naar het Europese achterland 
wordt vereenvoudigd), wijst het onder
zoek tevens uit dat de Betuwelijn een ne
gatieve invloed zal hebben op de positie 
van Nederland als distributieland. (Om
dat een groter deel van het transport uit 
Rotterdam via rail zal worden afgehan
deld, zullen er steeds minder waarde- 
toevoegende activiteiten in Nederland 
zelf worden uitgevoerd op de te trans
porteren goederen.)

Voor meer informatie:
Cap Gemini Ernst & Young,
Lucas Stassen, woordvoerder a.i. 
Telefoon: 030 689 5281,
Mobiel: 06417  25 315
E-mail: lucas.stassen@cgey.nl
Het gratis onderzoeksrapport
'EU Enlargement - European Distribution
Centers on the move?1 kunt u aanvragen
op de CGE&Y website:
www.nl.cgey.com.

mailto:J.Nanninga@ponl.com
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Northern Europe to M orocco service 
joins P & O  N edlloyd s global network

On 1 October 2003, P&O Nedlloyd’s 
KNSM service has become part of P&O 
Nedlloyd’s core global network. The 
KNSM service has operated since 1980 
as a stand-alone service using 3rd party 
agents.
When it is operated as a PONL ‘in house' 
service, KNSM will benefit from the same 
E-Commerce, Customer Service and 
Operational expertise as the rest of 
PONL's global network.
Although the change will bring the liner 
agency arrangement to an end, Ruys & 
Co. in Rotterdam will continue acting as 
husbandry agents for P&O Nedlloyd.

New lifeboat
The world's smallest free-fall system
Norwegian Maritime Equipment (NME) 
has developed a new free-fall system, to 
be launched at Europort. It's length of just 
4.9 m. and the capacity of up to 19 per
sons is part of a new compact concept 
for safety applications. The drop height is 
impressive: 16 m.
In standard configuration, it is equipped 
with davits by Ned Deck Marine and powe
red by a Danish Bukh engine, while also 
other propulsion alternatives are available. 
The 4,9 m. vessel is classed by Bureau 
Veritas and holds an EC certificate.

The new small free-fall system is espe
cially designed for today’s modern ves
sels with smaller crew onboard and to 
save substantial deck space and weight. 
This new design is said to fill an impor
tant need for today’s ship owners.
On the other hand, interestingly enough,

The KNSM service operates 2 ships of 
230 teu average on a weekly rotation. 
The ports covered are Rotterdam, Ant
werp, Felixstowe, Casablanca, Agadir 
and Tanger. The trade serves the main 
market segments to and from Moroc
co.

For further information:
P&O Nedlloyd
Gill Samuel, Director of Corporate Com
munications.
Tel : +44 (0)20 7441 8706 
Email : Gill.Samuel@ponl.com

at Europort
also the world’s largest enclosed lifeboat 
launched by NME last year has become 
very popular. This 102 person lifeboat 
has been sold to projects such as FPSO 
Exxon A, FPSO Brazil, FPSO Zafiro, 
FPSO Zikomba and FPSO Mystra. The 
market response has been so positive, 
that NME is now considering developing 
an ever-bigger lifeboat.

Producing both very large and now also 
extremely small life boats, lets NME offer 
a vast variety of solutions for various ap
plications and needs.

For more information, please contact: 
Norwegian Maritime Equipment 
P.O Box 244, 5480 Husnes, Norway 
Tel. +47 53 47 95 00 
Fax+ 47 53 47 34 99 
E-mail: nme@nme.no 
Website: www.nme.no

Beroepsonderwijs wordt 
drastisch vernieuwd

Het beroepsonderwijs wordt de komende jaren dynamischer en innovatiever. 
Deze vernieuwing is nodig om beter te kunnen aansluiten bij de wensen van be
drijfsleven en beroepsonderwijs. Daarbij staan de kennis en kunde die mensen 
nodig hebben om te kunnen functioneren in hun (toekomstige) beroep en in de 
maatschappij centraal. Dat wil zeggen dat een timmerman naast houtbewer
king ook leert om offertes te maken, te communiceren met klanten en veilig te 
werken. In vakjargon heet deze vernieuwing de invoering van de competentie
gerichte kwalificatiestructuur.

Op woensdag 1 oktober ondertekenden Roel in 1 Veld, voorzitter van Colo, 
Margo Vliegenthart, voorzitter van de Bve Raad en Harry Groen, voorzitter van 
Paepon, een convenant waarmee zij de gemeenschappelijke inzet voor de in
grijpende herstructurering bevestigen. De ondertekening vond plaats tijdens 
de conferentie ‘Aan de slag’ in De Doelen in Rotterdam. Een van de sprekers 
was staatssecretaris Nijs. Zij sprak over de wijze waarop de overheid de com
petentiegerichte kwalificatiestructuur zal ondersteunen.

De drie betrokken organisaties stellen zich tot doel om het gehele middelbaar 
beroepsonderwijs te vernieuwen. Aanleiding voor deze grote innovatieslag is 
de klacht van het bedrijfsleven dat het beroepsonderwijs zijn leerlingen wel een 
basisopleiding meegaf, maar onvoldoende voorbereidde op de beroepsprak
tijk. Hierop hebben beroepsonderwijs en bedrijfsleven de handen ineengesla
gen om samen te werken aan een complete herstructurering van het beroeps
onderwijs. In de nieuwe opzet worden beroepspraktijk en maatschappij 
uitgangspunt voor het onderwijs en wordt rekening gehouden met de wensen 
van bedrijfsleven, maatschappij én met de talenten en wensen van de leerlin
gen.
De competentiegerichte kwalificatiestructuur vergroot de dynamiek van het be
roepsonderwijs, maakt beroepsonderwijs uitnodigender voor deelnemers, ver
groot de concurrentiekracht van het bedrijfsleven en draagt bij aan de mondig
heid en betrokkenheid van burgers. Dit geeft meer dan voldoende redenen om 
deze grote innovatie van het beroepsonderwijs gezamenlijk en met veel inzet 
en elan op te pakken.

Competentiegericht opleiden
Bedrijfsleven en beroepsonderwijs werken samen aan het opstellen van nieuwe 
diplomaeisen. De onderwijsinstellingen gaan in de competentiegerichte kwalifi
catiestructuur uit van de talenten en interesses van leerlingen. Vervolgens 
wordt gekeken hoe de talenten van een leerling passen bij de competenties die 
nodig zijn voor het uitoefenen van een beroep en wordt de leerling mogelijkhe
den geboden om zijn eigen loopbaan vorm te geven. Leren in en van de prak
tijk zal aan belang winnen en het passief volgen van vakken zal worden inge
wisseld voor actievere didactische werkvormen, Dit motiveert deelnemers en 
zal daardoor naar verwachting tot minder uitval leiden.
Binnen bedrijven en instellingen gebeurt hetzelfde. Ook zij hebben behoefte 
aan werknemers die flexibel en breed inzetbaar zijn en die zowel zelfstandig als 
in teamverband kunnen werken.

Conferentie ‘Aan de slag!'
Op 1 oktober werden de vernieuwde diploma-eisen gepresenteerd. In het ple
nair gedeelte gaf staatssecretaris Nijs aan op welke wijze de overheid deze 
verandering zal steunen. Aansluitend was er een informatieve en interactieve 
informatiemarkt georganiseerd, waar kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfs
leven en onderwijsinstellingen praktische invullingen lieten zien van het ver
nieuwde beroepsonderwijs.

mailto:Gill.Samuel@ponl.com
mailto:nme@nme.no
http://www.nme.no


Vopak neemt eerste Een eeuw binnentankvaart
Mercator-schip in de vaart

Vopak Barging Europe B.V. nam eind 
september de eerste van een serie van 
vier nieuw ontwikkelde chemicaliëntan- 
kers in de vaart. De Vopak.Frisia is het 
eerste schip van het 'Mercator'-project 
en is eigendom van Karst Sytema en 
diens zoon Durk Sytema, beiden uit Wer- 
gea. Zij hebben een meerjarencontract 
met Vopak afgesloten voor de exclusie
ve exploitatie van het schip.

Vopak besloot eind 2002 het Mercator- 
project op te starten. Eén van de uit
gangspunten van dit project was een 
schip te ontwikkelen met optimale afme
tingen voor kanaalbestemmingen waar 
diepgangrestricties kunnen gelden. Te
gelijkertijd moest het schip een maxima
le laadcapaciteit hebben voor de ARA- en 
Rijnvaargebieden.
De nieuwe schepen hebben zes lading- 
tanks met een gezamenlijke capaciteit 
van 1850 cbm. Dankzij hun lichtgewichte 
constructie kunnen deze schepen circa 
1250 mts lading transporteren bij een 
diepgang van 2,50 meter. Met ballastwa- 
ter kunnen de Mercator-schepen onder 
alle lage bruggen door varen. Bij vol
doende diepgang hebben ze een maxi
male laadcapaciteit van 1750 ton. Be
staande dubbelwandige schepen voor 
dit vaargebied hebben veel minder tank- 
inhoud, kleinere afmetingen en een be
perktere maximale laadcapacrteit,
De schepen zijn efficiënt en uitermate

flexibel inzetbaar. Voor het normale ARA- 
en Rijn-transport zorgt de relatief grote 
holte voor een maximale capaciteit van 
1850 cbm (1750 mts) bij een diepgang 
van 3,20 m. Dit betekent dat ze kunnen 
concurreren met andere ‘standaard’ 85 
meter schepen in dit vaargebied. De zes 
ladingtanks kunnen elk een verschillende 
partij vervoeren. Door de lay-out van het 
leidingsysteem kunnen de partijen ook 
gescheiden geladen en gelost worden. 
Bovendien zijn de roestvaststalen lading
tanks geschikt voor elk product.

De eigenaren van de Vopak.Frisia, vader 
en zoon Sytema, varen al lange tijd on
der de Vopak-vlag en zijn zeer bekend 
met de genoemde vaargebieden. Zij heb
ben zich intensief beziggehouden met de 
ontwikkeling en bouw van het schip, 
waarbij zij terzijde werden gestaan door 
Vopak Barging Europe. Het schip is ge
bouwd bij Scheepswerf Waterhuizen in 
Groningen. Vopak zal naast deze roest
vaststalen versie in een later stadium 
eveneens enkele gecoate schepen van 
dit type in de vaart nemen.

Voor meer informatie:
Vopak Barging Europe B.V.
Robert Kasteel (Managing Director) 
Telefoon: 0786528544  
E-mail: vbe@vopak.com 
Website:
http ://bargingeurope .vopak. com

Vopak staat aan de basis en nog steeds 
in het middelpunt van de Europese 
binnentankvaart. Deze maand precies 
honderd jaar geleden vervoerde de tarvk- 
lichtef Rhenania van rederij Van Omme
ren voor het eerst in bulk olie over de Rijn 
naar Duitsland: het begin van de Europe 
se binnentankvaart. Tegenwoordig gaan 
er per tankschip nog steeds stromen 
(petrolchemicaliën, minerale oliën, gas en 
eetbare oliën, nu over de Europese 
binnenwateren vervoerd door de erfgena
men van Van Ommeren en fusiepartner 
Pakhoed: Vopak Barging Europe, Inter
stream Barging en Vopak Vegoil Barging.

In de geschiedenis van de binnentank- 
vaart neemt veiligheid altijd een belangrij
ke plaats in. En terecht. Er worden im
mers over intensief bevaren waterwegen 
gevaarlijke, ontvlambare dan wel toxi
sche stoffen vervoerd. Het duurde een 
eeuw geleden twee jaar voordat de Cen
trale Commissie voor de Rijnvaart aan re
derij Van Ommeren toestemming gaf om 
de tanklichter Rhenania in te zetten voor 
het bulkvervoer van ruwe olie naar Duits
land. Als veiligheidsmaatregel werd onder 
meer het plaatsen van een houten luiken- 
kap op de tanks ter afscherming van de 
zon verplicht gesteld, terwifl ook het dra 
gen van ijzerbeslag onder het schoeisel 
van de opvarenden was verboden. Overi
gens bleek de houten luikenkap juist ge 
vaar op te leveren vanwege het vasthou
den van explosieve gassen. Deze werd

dan ook later afgeschaft. Het doet mets 
af aan het feit dat de ontwikkeling van de 
binnentankvaart - van de schepen en uit
rusting, van de asen aan het doen en la
ten van de bemanning - sterk gestuurd is 
door veiligheids- en, vooral de laatste de
cennia, milieuoverwegingen. Wat in een 
eeuw binnentankvaart is gebleven, is dat 
het mensen zijn die verantwoordelijkheid 
durven, kunnen en willen dragen.

Fusie Van Ommeren en Pakhoed in Vopak 
In 1999 voltrok de fusie zich tussen Van 
Ommeren en Pakhoed. Beide bedrijven 
hadden zich tot transnationale bedrijven 
ontwikkeld en waren beide vooral actief in 
de tankopslag. Pakhoed had zich daar
naast ook toegelegd op de chemische 
distributie. De rederijen waren een relatief 
bescheiden, maar wel cruciaal onderdeel 
van de logistieke dienstverlening. De che- 
micaliënvloot van beide bednjven werd ver
enigd in Vopak Barging Europe met als 
standplaats Dordrecht. De minerale olie- 
vtoot is in een joint venture met rederij Van 
der Sluijs doorgegaan als Interstream Bar
ging en ook de eetbare oliënvloot opereert 
min of meer separaat vanuit Vlaardingen. 
Vopak Barging Europe heeft twintig eigen 
schepen, werkt met twaalf vaste charters 
en huurt zonodig daarnaast nog enkele 
schepen voor extra capaciteit in. De rederij 
beweegt zich in het topsegment van de 
markt en vervoert 350 verschillende che
mische producten en daar komen regel
matig nieuwe producten bij.

Meer export door samenwerking
Onder de naam DAGIN Marine Technolo
gy is onlangs een samenwerking van vijf 
Noord-Nederlandse toeleveranciers aan 
de internationale scheepsbouwindustne 
van start gegaan, Het doel van de deel
nemende bedrijven is hun individuele om
zet in export te vergroten door op ver
schillende terreinen samen te werken. 
DAGIN Marine Technology bestaat uit 
Bot Groningen (Groningen), Doedijns 
(Hoogeveen), Eefting Engineering (Kol- 
ham). NewThex (Assen) en Roden Staal 
(Roden).

Door de huidige ontwikkelingen in de 
Nederlandse scheepsbouwsector zien 
toeleveranciers aan scheepswerven en 
rederijen zich in toenemende mate ge

noodzaakt om zich op de internationale 
markt te begeven. Voor de deelnemers 
in DAGIN Marine Technology was dit aan
leiding om hun kennis en ervaring te bun
delen. Gezamenlijk bieden de bednjven 
een uitgebreid pakket aan specialisti
sche producten en diensten en dat 
maakt DAGIN Marine Technology tot een 
interessante partner voor buitenlandse 
afnemers.
De meeste deelnemers zijn vertegen
woordigd in West-Europa, Noord- en 
Zuid-Amenka en het Verre Oosten. Dit 
netwerk vormt de basis voor de verdere 
uitbreiding van hun exportmarkt.

DAGIN Manne Technology richt zich in 
eerste instantie op de Europese markt,

waar zij een gezamenlijk verkoopnetwerk 
gaat ontwikkelen. In een later stadium 
willen de bedrijven hun activiteiten uitbrei
den naar andere gebieden. DAGIN 
Marine Technology wordt hierbij financi
eel ondersteund door het KOMPASpro
gramma, uitgevoerd door het Samenwer
kingsverband Noord-Nederland (SNN).

DAGIN Marine Technology staat open 
voor uitbreiding van het aantal deelne
mers. Bedrijven die belangstelling heb 
ben voor de activiteiten van DAGIN Mari
ne Technology en willen weten of en hoe 
zij hieraan kunnen deelnemen, kunnen 
contact opnemen met de heer Schipper 
sr. van Roden Staal.
DAGIN Marine Technology is onderdeel

van DAGIN; een organisatie van en door 
bedrijven in NoordMederland die hun ex
port willen vergroten of uitbreiden naar 
nieuwe burtenlandse markten. Momen
teel zijn er ruim 50 bedrijven en kennisin
stituten uit NoordJSIederland bij DAGIN 
aangesloten. Naast DAGIN Manne Tech
nology telt DAGIN nog zeven samenwer
kingsverbanden, die wereldwijd actief 
zijn: DAGINAGF, DAGIN-Building & Plan
ning, DAGINOairy, DAGIN-Fejér, DAGIN- 
Food, DAGIMJSA en DAGINWater.

Voor meer informatie:
Dhr. W. Schipper sr., Roden Staal B.V., 
tel.: 050 367 75 10
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Engelse Limited nu officieel 
gelijkgesteld aan B V

Europees Hof beslist in voordeel Haags 
Juristen College in Inspire Art-zaak 
Het Europese Hof van Justitie heeft zich 
vandaag uitgesproken voor vrije vestiging 
van de snel en eenvoudig op te nchten 
Engelse Umited in Nederland. Iedere 
ondernemer kan vanaf nu een Limited in
schrijven bij de Kamer van Koophandel. 
Zonder hoofdelijke aansprakelijkheid, zon
der 18.000 euro stamkapitaal en zonder 
publicatieplicht, zoals bij de Nederlandse 
BV. Ook is het niet noodzakelijk dat er za
kelijke activiteiten in Engeland zijn. De 
vraag was voorgelegd aan het Europese 
Hof van Justitie door de kantonrechter in 
Amsterdam. De rechter deed dit naar 
aanleiding van een proefproces dat was 
aangespannen door de Kamer van Koop
handel in Amsterdam en uitgelokt door 
het Haags Juristen College. Het arrest in 
deze Inspire Art-zaak bekrachtigt de huidi
ge inschrijving van zo’n dneduizend Limi- 
teds in Nederland en zal naar verwach
ting de oprichting van nog eens 
duizenden Limiteds tot gevolg hebben.

Het Europese Hof van Justitie heeft met 
deze uitspraak een einde gemaakt aan 
de rechtsonzekerheid die ontstond met 
de invoering van de Wet op de Formeel 
Buitenlandse Vennootschappen in 1997. 
Ook Nederlandse ondernemers kunnen 
nu makkelijker bepalen naar welk recht 
zij hun vennootschappen oprichten. De 
verwachting is dat de Engelse Limited 
een serieus alternatief zal vormen voor 
de BV en voor vergelijkbare rechtsvor
men als de GmbH en SARL.

Vrije vestiging
Tot nu toe aanvaardde Nederland de En
gelse rechtspersoon al wel, ook wan
neer er geen bedrijfsactiviteiten plaats
vinden in Engeland. Maar de overheid 
verplichtte Engelse Limiteds 18.000 eu
ro te storten bij inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel en de jaarcijfers te publi
ceren, de eisen die ook aan Nederlandse 
BVs wordt gesteld. Volgens het Haags 
Juristen College is dit in strijd met het be
ginsel van vrije vestiging (artikel 43 en 
48 nieuw van het EGverdrag). Deze verv 
nootschapspraktijk richt namelijk veel Li
miteds op voor kleine en middelgrote 
ondernemers. Ondernemers die geen 
tijd of geld hebben voor een BV en terug
schrikken voor de hoge kapitaaleis, hoge 
notariskosten, de publicatieplicht en het 
antecedentenonderzoek.

Bescherming schuldeisers 
De belangrijkste reden voor de kapitaal
eis opgenomen in de wet uit 1997, is vol
gens de Kamer van Koophandel de be
scherming van eventuele schuldeisers. 
Volgens het Haags Juristen College biedt 
de kaprtaaleis in de praktijk echter 
meestal geen zekerheid. Maar intussen 
zorgt de és er volgens het Haags Ju
risten College wel voor dat het de vrije 
vestiging van Limiteds in Nederland be
moeilijkt en ze dus discrimineert.

Duidelijke lijn
De uitspraak in de Inspire Art-zaak staat 
niet op zichzelf. Twee keer eerder oor
deelde het hof in dezelfde lijn. Zo bepaal
de het Hof eind 2002 in de Überseering- 
zaak dat ook de Duitse overheid 
buitenlandse vennootschappen uit de 
Europese Unie zonder beperking moet 
erkennen. De Duitse wetgever eiste 
voorden van formeef butenlandse ven
nootschappen dat zij zich voor registratie 
van een Duitse vestiging zelfs opnieuw 
naar Duits recht zouden oprichten.

Grote belangen
Het belang van de Inspire Art-zaak is 
groot. Dat bleek wel uit het grote aantal 
interventies dat de lidstaten bij het Hof in
dienden. Waar de Europese Commissie 
en het Verenigd Koninkrijk pleitten voor 
erkenning van de Limited zonder aanvul
lende voorwaarden, nam Nederland een 
tweeslachtige houding aan. In de Über- 
seering-zaak koos Nederland namelijk 
voor vrije vestiging. In het geval van de Li
mited echter, lijkt Nederland deze rechts
vorm te willen hinderen met een kapitaal
eis en publicatieplicht. Met de uitspraak 
van het Europese Hof van Justitie is daar
aan een einde gekomen. Nederland zal 
de Wet op de Formeel Buitenlandse Ven
nootschappen nu moeten afschaffen of 
herzien. Voor de omzetderving waar de
ze wet toe heeft geleid, gaat het Haags 
Juristen College een schadeclaim indie
nen bij de Nederlandse staat.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met:
Haags Juristen College - 
Toine Manders/Auke Faber 
T 070426 26 00 
F 070-363 47 30 
E info@hjc.nl 
www.hjc.nl

SEA-WEB announces direct hyperlink 
for shipping information
Seaweb, the world’s most extensive weWased shipping database, has announced an 
exclusive agreement with Equasis providing a direct hyperlink from the Sea-web site to 
the Equasis free public site.
Equasis is a public information service supported by the maritime administrations of 
the United Kingdom, France, Spain, Singapore. Japan, the United States Coast Guard 
and the European Commission. It provides extensive safety*elated data from both pu
blic and private sources, much of which is not available elsewhere in the public domain.

Seaweb is a searchable Internet-based information service for the worid maritime in
dustry. Data is derived from the extensive Lloyd's Register-Fairplay database, which 
contains complete details on over 140,000 ships and 154,000 shipowners and mana
gers. Seaweb subscribers can find information on ships, owners and managers by en- 
tenng any combination of criteria, such as ship name, former names, type of ship, age, 
tonnage, flag, country of domicile, shipyard of build and a wide range of other options.

Graham White, support services manager, said: The link with Equasis provides Seaweb 
subscribers direct access to a broad range of additional data, such as statutory survey 
information for LR, ABS and NK classed ships, as well as details of ISM Certificates from 
the IACS White List and comprehensive P&l Club data. It will now be possible, for instan
ce, to complement the LR class hull survey dates in Seaweb with dates for ABS and NK 
vessels that are in Equasis. Likewise, the casualty summary for a ship in Seaweb can 
be enhanced by the port state inspections and detentions data in Equasis."

Lloyd's Register-Fairplay is offering a 14-day free trial period to permit prospective sub
scribers to become familiar with the information service. Full details are available at 
www.seaweb.org.

Werktuigkundige problemen?

25 jaar ervaring  
duizenden problemen opgelost

• werktuigkundige inspecties en analyses van
• schade of storing
• te vaak alarm
• te veel onderhoud

• meetservice
• alle werktuigkundige grootheden: trillingen, 

vermogen, trekkracht, torsie, geluid, etc, etc
• multi-channel recording & analysis

• conditie monitoring
• Lloyds, DNV, GL, ABS, BV

• torsietrillings-, FEM en andere berekeningen
• metaalkundig onderzoek

Techno Fysica bv
Postbus 351 
2990 AJ Barend recht 
tel 0180-620211
fax 0180-620705
internet www.technofysica.nl

mailto:info@hjc.nl
http://www.hjc.nl
http://www.seaweb.org
http://www.technofysica.nl


Maritieme Markt door Menso de Jong

Tijdelijke opklaringen

V
ele Europese werven zien de na
bije toekomst met wat meer ver
trouwen tegemoet. De meeste Azi
atische werven zijn volgeboekt en 
willen zich nog niet voor 2007  
committeren. Reders die nog een oplevering 

in 2005 of 2006 verlangen, moeten dus in ar
ren moede naar een Europese werf gaan. Bo
vendien loopt het prijspeil in ZuidKorea en Ja
pan op. Niet alleen als gevolg van de volle 
orderboeken, maar ook door de recente 
waardestijging van de won en yen ten opzich
te van de dollar. Lange tijd was het overheids
beleid in vele Aziatische landen de eigen valu
ta ondergewaardeerd te houden, onder meer 
om zo de export te bevorderen. Dat Japan en 
Korea nu een beperkte revaluatie toestaan - 
de waardestijging is immers minder dan die 
van de euro - is voornamelijk een gevolg van 
Amerikaanse druk. De Europese Commissie 
heeft de indirecte steun aan de scheepsbouw 
door valutamanipulatie niet aangezwengeld bij 
haar WTO-klacht tegen Korea. China wil daar
entegen nog steeds de koppeling met de dol
lar handhaven, maar zal vermoedelijk van de 
gunstige marktsituatie gebruik maken de 
meuwbouwprijzen voor schepen eveneens te 
verhogen. De capaciteit wordt reeds volledig 
benut, althans tot 200 5 /06  wanneer nieuwe 
werven gereed zullen komen. Voor kleinere 
schepen kunnen de reders wellicht nog te

recht in China, maar voor de Nederlandse 
werven is het wat gemakkelijker geworden te 
concurreren dankzij de subsidie van 6% die 
per 1 september van kracht werd. Het daar
voor vastgestelde budget van 60 mln. euro  
zou zelfs onvoldoende zijn om alle aanvragen 
te honoreren. Voor Volharding Hoogezand 
kan het wel een probleem worden dat D ae
woo Mangalia steeds minder bereid is alleen 
rompen te bouwen voor afbouw in Nederland. 
Met een herstellende cruisemarkt kan wel 
Kvaerner Masa in Finland weer opgelucht ade
men. Royal Caribbean bestelde er voor U S $  
720 mln. een cruiseschip van 160.000 GT  
met accommodatie voor 3600 passagiers 
voor oplevering in mei 2006. Bovendien m et 
een optie voor een tweede schip. Meyer W erft 
in Papenburg verwacht binnenkort nieuwe or
ders.

Later nieuwe depressies
Op langere termijn blijft de situatie toch zorg
wekkend. Niet voor niets besloot IHC Caland 
de poorten van Van der Giessen-de Noord te 
sluiten. Al kan men zich afvragen waarom niet 
veel eerder is besloten tot een snellere inte
gratie met Merwede, een kostenbesparend 
proces dat pas is begonnen nadat Van der 
Giessen in de rode cijfers belandde. Een 
markt voor grote baggerschepen is er voorlo
pig niet, terwijl landen als Frankrijk, Spanje en 
Italië er thans van alles aan doen om nationale 
orders voor veerboten te behouden voor de 
eigen werven. De Europese Commissie keur
de bovendien een voorlopig reddingspakket 
goed ter waarde van 3,2 miljard euro voor de 

Franse Alstom-groep, waartoe de con
currerende werf l’Atlantique behoort. 
Even zorgwekkend is de beslissing 
van IHC Caland om de twee resteren
de werven, IHC Holland en Merwede, 
af te splitsen, zodat beide voortaan 
hun eigen boontjes moeten doppen 

zonder terug te kunnen vallen op de fi
nanciële kracht van het moederbedrijf. 

Strategisch gezien, lijkt het van belang dat 
IHC en Merwede een nieuwe werf beginnen in 
China waaraan zij hun know-how en de 
baggeruitrusting kunnen leveren. Dit te m eer 
daar China een belangrijke markt is voor bag
gerschepen en deze op den duur ongetwijfeld 
zelf wil bouwen. Ook voor een bedrijf als Hee- 
rema lijkt het nuttig te onderzoeken in hoever
re de bouw van platforms voor de offshore 
van Europa naar China moet worden overge

bracht, waar dan ook FPSO’s gebouwd kun
nen worden. De kennisindustrie blijft zo voor
lopig behouden ondanks het verdwijnen, he
laas, van de maakindustrie.

Marinebouw in zwaar weer
Ook Schelde dreigt in de gevarenzone te ko
men nu het er naar uitziet dat er de komende 
jaren geen nieuwe marineorders komen. Tot 
dusverre is de werf er evenmin in geslaagd 
een succes te maken van de nieuwe speer- 
puntactiviteit: de internationale markt voor pa
trouilleboten van 50 tot 90  meter. RDM hoopt 
daarentegen mee te kunnen spelen bij de 
bouw van onderzeeërs voor Indonesië. De er
varing leert echter dat onze regering zelden 
bereid is de daarvoor benodigde kredietfaci
liteiten beschikbaar te stellen. De concurren
tie zal bovendien groot zijn, aangezien alle 
Europese marinewerven de gevolgen on
dervinden van teruglopende defensiebudget
ten. Het heeft al tot gevolg dat de meeste, bij 
de marinebouw betrokken werven, koorts
achtig overleggen over nauwere samenwer
king. Daarbij zi|n Izar (Spanje), Fincantieri (Ita
lië), de Franse defensiegroep Thales en 
scheepsbouwer DCN betrokken, naast Thys
senKrupp. Dit al lang bestaande overleg is in 
een stroomversnelling gekomen nu Howaldts- 
werke Deutsche Werft (HDW) te koop staat, 
waarbij Duitsland een Europese oplossing na
streeft, indien een overname door Thysserv 
Krupp niet haalbaar is. Thans is HDW nog ei
gendom van Amerikaanse investeerders.

Slechter redersklimaat
Voor onze scheepsbouw is de opnieuw drei
gende afname van de nationale scheepvaart 
een bedreiging op langere termijn. Grote be
drijven worden hier door boekhouders geleid, 
niet door reders. Behoudens de naam is Ned- 
lloyd al zo goed als opgehouden een natio
naal bedrijf te zijn. Er zijn nog schepen van 
P&O Nedlloyd onder Nederlandse vlag, maar 
nieuwbouw wordt thans gecharterd van Duit
se financiers via het dochterbedrijf Reederei 
Blue Star in Hamburg. Vopak ziet niets in 
scheepvaart, waarvoor het bedrijf de know
how ook mist, zodat Theodora reeds is ver
kocht naar Zweden. Bovendien heeft het be
drijf niet langer een controlerend belang in 
Broström. Onlangs werd ook Chemgas van 
de hand gedaan; Vopak Chemical Tankers en 
Vopak Barging zullen ongetwijfeld volgen. 
Chemgas ging naar de Hamburgse Reederei



vorm van een voorgestelde brandstofclausule in 
de contracten. In dat geval zijn er nog vele mo- 
getykheden voor kartéacties. De Amerikaanse 
staalindustrie heeft haar overtieid aanbevolen 
staafenporten extra te belasten om zo hogere 
prezen voor het 'staalkartel’ mogelijk te maken; 
het 'AWESpartel' dnngt aan op overheidsactie 
tegen Korea om hogere scheepsbouwpnizen te 
verknjgen. Niet te vergeten de redersorganisa- 
tie Bnco die standaard charterparties opstelt 
en de reders aanbeveelt die te gebruiken. Mis
schien kan Bimco een boete ontlopen, omdat 
de contracten worden opgesteld in samenwer
king met verladersorganisaties. De aftredende 
voorzitter van de internationale brancheorgani
satie van zeeverzekeraars (IUMI) stelde onlangs 
openlijk dat “we have raised the level of under
standing of the financial aspects of our busi
ness". Is dat niet juist wat de Nederlandse orga
nisaties van wegvervoerders doen? Voor de 
reders is te hopen dat Brussel zal besluiten dat 
de conferences mogen blijven bestaan. Bij de 
huidige interpretatie van kartelpraktijken zullen 
zij toch een vrijstelling moeten knjgen om een re- 
ferentietarief en algemene vervoersvoor- 
waarden te mogen opstellen, zelfs als zij geen 
bindende tarieven meer afspreken. Of dat lukt, 
is een andere zaak. Evenals bij het politieoptre
den tegen snelheidsovertredingen, lijkt het kar
telbeleid thans meer gencht te zijn op bureau
cratische haarkloverij en maximalisatie van de 
op te leggen boetes om zo de staatskassen te 
vullen, dan op het bereiken van pragmatische 
oplossingen. De garnalenvissers kunnen daar
over meepraten.
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Jaeger, waardoor er een gerede kans is dat 
toekomstige nieuwbouw niet naar een Neder
landse, maar naar een Duitse werf gaat.

Bij een verdere verslechtering van het scheep- 
vaartklimaat hier te lande zijn bovendien de 
schepen van buitenlandse reders als Hart
mann, Schöning, Erik Thun en Carisbrooke 
snel verdwenen, wat ook gevolgen kan heb
ben voor onze scheepsbouw. Naast de 6% 
subsidie willen deze reders ook goede moge
lijkheden voor de financiering, zoals met de 
voormalige CV-constructie. De redersvereni- 
ging KVNR vraagt voornamelijk om marginale 
verbeteringen van ons fiscale regime, zoals 
de mogelijkheid voor beginnende onderne
mingen eerst na enkele jaren te hoeven kie
zen voor de tonnagebelasting. De KVNR zou 
zich ook moeten afvragen waarom Duitse fi
nanciers zo’n belangrijke plaats kunnen inne
men op de chartermarkt voor containersche
pen en Nederlandse niet. Wel wil de 
redersvereniging offshore-schepen onder het 
tonnageregime brengen. Dat is natuurlijk nut
tig, wellicht ook voor onze scheepsbouw, 
maar het zal beperkt blijven tot kleine scheep
jes zolang er geen faciliteiten zijn om omvang
rijke projecten te financieren. Zijn we nog 
steeds bang voor calamiteiten zoals in de ja
ren tachtig met de duikondersteuningssche- 
pen en de semi-submersible ‘Amethysf, ge
bouwd bij De Hoop Lobith? IHC Caland bewijst 
met FPSO's grote zaken te kunnen doen, 
maar dat voltrekt zich allemaal buiten onze 
grenzen. Wellicht realiseren we ons pas alleen 
maar kneuterig bezig te zijn wanneer het be
drijf besluit de hoofdzetel te verplaatsen naar

bijvoorbeeld Monaco, waar dochter SBM (Sin
gle Buoy Moorings) al is gevestigd.

Donderwolken over transport
De Europese Commissie tolereert de 'advies
prijzen' van het boekenkartel en heeft de 
restrictieve praktijken van het autokartel 
slechts gedeeltelijk teruggedrongen. Echter, 
op basis van vage klachten op een website 
voor ontevreden veerbootklanten is de Com
missie met veel machtsvertoon een onder
zoek begonnen naar vermeende kartel
vorming bij de veerdiensten. Nu kan 
ik mij voorstellen dat directeuren 
van verschillende veerdiensten 
wel eens discussiëren hoe zij de 
zware concurrentie van de 
goedkope vliegdiensten en 
de Kanaaltunnel het beste 
kunnen pareren, maar dat is 
toch een normale zaak 
binnen een industrie? Onge
twijfeld zullen de veerbootta- 
rieven onderling weinig ver
schillen, maar dat geldt ook 
voor de prijzen van bier, ben
zine en vele andere producten.
De Nederlandse Mededingings
autoriteit (NMa) denkt er kennelijk 
net zo over als de Commissie 
door de organisaties van wegver
voerders te beschuldigen van 
kartelpraktijken wegens hun ad
viezen aan de vervoerders 
over het gemiddelde prijs
niveau, het effect van de 
Duitse wegbelasting en de



M a r  111 e m Opdrachten

Spliethof geeft: 
vervolgopdracht
De rederij Spliethof te Amsterdam heeft 
bij de Poolse werf Stocznia in Stettin, 
waar reeds vier schepen van de S-klasse 
in aanbouw zijn, vier nieuwe schepen be
steld.

Rederij Vroon bestelt vier 
producten tan kers
Rederij Vroon te Breskens heeft aan Hy
undai Mipo Dockyard in Ulsan de op
dracht gegund voor de bouw van vier glo
bal productentankers van circa 37.000 
ton draagvermogen. De schepen zullen 
worden opgeleverd in de loop van één 
jaar met ingang van voorjaar 2005.

Prins der Nederlanden
Op 26 augustus werd de sleephopper
zuiger Prins der Nederlanden bij Merwe- 
de Shipyard in Hardinxveld-Giessendam 
door Koningin Beatrix gedoopt en tewa- 
tergelaten. Het schip wordt gebauwd in 
opdracht van Boskalis Westminster en is 
de eerste van twee identieke hoppers 
die door Boskalis in opdracht zijn gege
ven bij deze werf. De schepen komen 
beide in 2004 in de vaart. De schepen 
hebben een lengte 156 m, een breedte 
van 28 m en een diepgang van 12 m. De 
beuncapaciteit bedraagt 16000 m3. De 
schepen zijn in staat tot op 81 meter 
diepte te werken. Het totaal geïnstalleer
de vermogen bedraagt 19500 kW Het 
vermogen van de boegschroef is 1400 
kW, van de baggerpompen 4400 kW en 
van de jetpompmotoren 1000 kW per 
eenheid. De snelheid bedraagt 16,4 
knoop

Tewaterlatingen

Pallieter
Eveneens op 4  oktober ging bij Van der 
Giessen de Noord een sleephopperzui
ger te water die bij de doop de naam Pal
lieter ontving. Het schip wordt gebouwd 
voor Belgische rekening.
Het vaartuig onderscheidt zich van soort
genoten onder andere door de zeer gun
stige verhouding tussen eigen gewicht 
en laadcapaciteit. Daarnaast is gekozen 
voor zware olie voor de hoofdmatoren 
hetgeen opmerkelijk mag heten voor een 
schip van dit formaat. Ook de rompvorm 
wijkt af van wat gebruikelijk is en het 
vaartuig is zodanig uitgerust dat het met 
twee diameters zuigbuis kan werken. 
Voor werk tot een diepte van 30 meter 
kan de gebruikelijke 1000 mm buis wor
den ingezet. Voor grotere diepte, tot 
zestig meter is een buis van 700 mm te 
monteren. Die omzetting dient wel langs 
de wal liggend te worden urtgevoerd.

Bro Gratitude en Liiro
Bij Ferus Smit gingen op zaterdag 4 ok
tober voor Marin Shipmanagement twee 
doopplechtigheden en bijbehorende te  
waterlatingen plaats. Te Westerbroek 
verrichtte Minister Peijs de handelingen 
waarbij dat schip de naam Bro Gratitude 
ontving, terwijl diezelfde dag te Leer de 
Lüro werd gedoopt door mevrouw 
Jorritsma, burgemeester van Almere.
De Bro Gratitude is het vijfde schip van 
een serie van zes schepen waarvan de

Bro Globe, Bro Galaxy, Bro Gemim en 
Bro Genius inmiddels al in de vaart zijn. 
De bouw van het zesde schip is in
middels gestart.
De Lüro met een lengte van 89 m, een 
breedte van 13,4 m en een dwt van 
4750 ton is het laatste schip in een serie 
van drie drogeladingschepen. De zuster
schepen Eken (bouwnummer 337) en 
Leckö (bouwnummer 338) zijn reeds in 
de vaart.

Diya Kovvulla
Op 19 september is te Sliedrecht bij de 
IHC Holland Shipyard het grijperhopper- 
schip Diya Kowulla gedoopt en tewater- 
gelaten. Het vaartuig wordt gebouwd in

opdracht van Sri Lanka Ports Authority. 
De afmetingen (L x B) zijn 45 x 12 m. De 
grijper heeft een capaciteit van 3 m3, de 
hopper heeft een capaciteit van 300 m3.

Volharding krijgt vervolg
opdracht J R  Shipping
Volharding te Foxhol heeft de opdracht 
voor de bouw van drie containerfeeder- 
schepen verworven. Het betreft een op
dracht van JR Shipping in Harlingen voor 
de bouw van schepen ingericht voor het 
transport van 750 teu. Het zijn zuster
schepen van de drie schepen welke door 
JR Shipping vorig jaar bij de werf in op
dracht zijn gegeven.

Twee nieuwe schepen voor 
Upstream .Marine
Bij de Roemeense werf in Tulcea zijn 
twee nieuwe schepen in opdracht gege
ven door Upstream Manne. Het betreft 
feederschepen met een lengte van 140 
en een breedte van 21 meter met een 
capaciteit van 800 teu. Zij zullen onder 
ijsklasse IA worden gebouwd en krijgen 
de namen Maasstroom en Merwede- 
stroom.

Opdrachten van Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie

Smits Machinefabriek en Scheepsreparatie te Krimpen aan de lek heeft de volgende 
opdrachten verworven:

Naam
Bouwnummer
Type
Afmetingen

Dwt/capaciteit
Eigenaar

Manna
02143
GPS
110x11,45  
x 3,50 m 
3 0 0 0 1
D.J. Goudriaan

Zuidzee 
03017 
Chemtanker 
135x11,45  
x 5,40 m 
4750 m3 
Gebr. Bauwens

Titan
03053
Bunkertanker
110x11,45
x5 ,3m
4560 m3
A. en K. Kooren BV

Daarnaast in opdracht van Atlantic Horizon:

Type
Mts
Mts
Mts

Naam
Atlantic Power 
Atlantic Pionier 
Atlantic Pride

Afmetingen 
110 x 13,50 x 5,30 m 
135 x 13,50 x 5,30 m 
135 x 13,50 x 5,30 m

Capaciteit Bouwnr.
4560 m3 03050
5950 m3 03051
5950 m3 03052

Voor rekening van J.v.d.Ham
Mvs Sarina, afm. 90 x 11,45 x 3,50 m; 2500 ton. Containerschip bouwnr. 03092.

Nivoma
Op 3 oktober vond de overdracht plaats 
van het ms Nivoma, door Smits machine
fabriek aan de familie Wiersma. Doop en 
overdracht van het schip (110 x 11,45 
m, 3049 ton) vonden plaats in Zwijn- 
drecht. Het casco is in Roemenie ge
bouwd. De voortstuwing wordt geleverd 
door een Cumminsmotor type KTA 
50M2 van 1194 kW bij 1800 toeren.

Opleveringen

Sun-Star
Onlangs vond de overdracht plaats van 
het ms Sun-Star door De Geriien Van 
Tiem aan Willem de Waardt, schipper 
Kramer en mevr. Nijenhuis. Van dit type 
schip zijn al een aantal schepen ge
bouwd voor diverse eigenaren, o.a. de 
Casimir en de Condor. Het betreft een 
binnenschip van 86 x 9,50 m met een 
draagvermogen van 1925 ton. De laad
ruimte is 62 m lang en biedt plaats aan 
90 teu. De betrekkelijk zware voortstu- 
wingsinstallatie (een Caterpillar 3512) is 
gekozen met het oog op een mogelijke 
verlenging van het schip in de toekomst.

ms Nivoma (foto Arie Jonkman)



De Somtras X  tijdens de technische proefvaart

Somtras X
De tankvaartrederij Somtras heeft het mts 
Somtras X, als eerste uit een serie van 
drie schepen, waarvan het casco in Tsje
chië is gebouwd en waarvan de afbouw 
plaats vindt bij De Waal in Werkendam, na 
de geslaagde proeftocht van de werf 
overgenomen. Het derde schip uit de se
rie zal te zijner tijd ook aan de vloot van 
Somtras worden toegevoegd.
De Somtras X (135 x 15 x 4,20 m) kan 
maximaal 5800 ton vervoeren, maar is af
geijkt op een diepgang van 3,50 m omdat 
het schip zal worden ingezet voor het ver
voer van nafta tussen Rotterdam en Keu
len, In verband met mogelijke inzet van het 
schip op het Albertkanaal is bij de vaststel
ling van de kruiplijn uitgegaan van de laag-

ste brug aldaar met een doofvaarttioogte 
van 6,40 m. Het schip is onderverdeek) in 
18 geprepareerde tanks. Daarnaast zijn 
er 2 slobtanks geplaatst. De lossing van 
de lading gaat met behulp van 10 deep- 
wellpompen, waarvan 8 met een capa
citeit van 200m3 en twee van 100 m3 per 
uur. De zwaardere pompen werken ieder 
op twee tanks. De lichtere pompen bedie
nen ieder één van de twee achterste 
tanks. Hiermee worden trim en slagzij tij
dens laden en lossen onder controle ge- 
houden.De voortstuwing wordt geleverd 
door twee Caterpillars (type 3512) met 
een vermogen van circa 1120 kW die ie
der een schroef aandrijven via een Rein- 
tjes keerkoppeling. De keuze is op deze

snellopende motoren gevallen, omdat 
koppel en brandstofverbruik van deze ma 
toren overeenstemt met die van medium
diesels, maar het geluid van de snellopers 
makkelijker is te dempen. In het voorschip 
staan eveneens twee caterpillars (type 
3406) met een vermogen van 346 kW

voor de opwekking van elektrisch vermo
gen t.b.v de deepwellpompen, maar te
vens voor de mechanische aandrijving van 
de boegschroeven. Bij deze opzet behoef
de de boegschroefinstallatie geen afzon
derlijke elektromotoren voor de aandrij
ving.

Diverse opleveringen
Diverse opleveringen in de maanden augustus en september:

Datum Naam Werf Bouwnummer Type schip Opdrachtgever
2808 Gulf Crown Smits Krimpen 02055 Mineralentanker Gulf Ned. BV
2609 Christine Peters 480 LCP90 CV Christine
_ Thiseas Damen G’chem 503911 StanTug 1605 Archirodon COC Ltd
_ Righa 2 Damen G’chem 511718 ASD Tug 3110 EPS, Algeria
_ Tassina 4 Damen G’chem 511719 ASDTu«3110 EPA, Algeria
_ Nemed Damen G’chem 511206 ASD Tur 3211 Sonasurf-France
— Seabulk Handler Damen G'chem 502909 Damen Pushy Cat Seabulk Explorer Inc,
— DMS Raven Damen G’chem 1549 Damen Shoalbuster Damen Marine Service

CABLESAFE 4
Producent:

WESTMARK BV
Postbus 82. 3930 EB Woudenberg 
Tel.: 033-46 14 844
Fax: 033-46 12 461
E-mail: westmark®cablesafe.com
Homepage: www.cablesafe.com

OPHA I

Annerdiep
Het ms Annerdiep is in opdracht van de 
rederij Feederiines gebouwd. De romp is 
afkomstig uit Roemenië en het schip is af
gebouwd bij Bodewes Shipyards te Mar- 
tenshoek onder bouwnummer 618. Het

De Annerdiep te Delfzijl (foto Henk 
Zuur)

Nem ed

is een zusterschip van de in januari in de 
vaart gekomen Almadiep.
De voortstuwing wordt verzorgd door 
een 6M25 MaK-hoofdmotor met een ver
mogen van 1850 kW, waarmee het schip 
een snelheid van 12,5 knoop kan halen. 
De afmetingen van het schip zijn als 
volgt:
Lengte o.a: 89,98 m
Lengte I.I.: 84,98 m
Breedte: 15,20 m
Holte: 6,60 m
Brutotonnage: 2983
Draagvermogen: 42501

http://www.cablesafe.com


te hoog

DE FLEXIBELE OPLOSSING
U heeft behoefte aan flexibele oplossingen. 
U heeft weinig tijd voor het bestuderen van 
ingewikkelde regelgeving. En u kunt hulp gebruiken 
bij het vinden van deskundig en gemotiveerd 
personeel. Neemt u dan eens contact op met 
TOS. TOS heeft een jarenlange ervaring op het 
gebied van maritieme personeelsdiensten.

TOS levert oplossingen op maat. Van matrozen tot 
kapiteins, van werktuigkundigen en maritiem officieren 
tot scheepskoks en stuurlieden, van een man of 
vrouw voor een dag tot een hele bemanning voor 
een jaar of meerdere jaren, TOS helpt u aan de 
persoon die u zoekt.

• voor vacatures in elke sector van de zeevaart
• van korte o f  langere duur
• voor tijdelijke of vaste functies
• voor walfuncties waarvoor een nautische 

achtergrond nodig is

TOS levert al zo 'n  10 jaar personeel aan internationaal 
bekende scheepvaartondernem ingen. Daarnaast 
hebben wij een exclusief contract met het 
Loodswezen voor het verzorgen van hun tijdelijke 
personeel. W ij hebben drie vestigingen binnen 
Nederland ©n werken samen m et verschillende 
buitenlandse partners. TOS staat voor flexibiliteit en 
kwaliteit.



dé maritieme vacature-site!

www.tos.nl
Shipdeliveries
Wij varen ieder type schip van willekeurig welke plek 
op de aardbol naar elke mogelijke bestemming. We 
zorgen voor een deskundige en ervaren bemanning, 
we handelen de complete administratie af en zorgen 
zonodig voor een tijdelijke certificering. TOS is ISM 
gecertificeerd.

Werving & Selectie
Sinds januari 2003 hebben TOS Rotterdam en TOS 
Vlissingen een afdeling Werving & Selectie. TOS vormt 
door haar jarenlange ervaring in het uitzenden en 
detacheren van maritiem personeel de logische schakel 
tussen opdrachtgevers in de industrie en gemotiveerde 
mensen met een maritieme achtergrond.

Kompasstellen
TOS heeft een aantal ervaren kompasstellers in dienst. 

www.tos.nl
Onze websrte staat bekend als dé maritieme vacature-site. 
U kunt via www.tos.nl on-line onze personeelsbestanden 
raadplegen en sollicitanten kunnen direct op open
staande vacatures reageren.

Wilt u meer weten over onze maritieme personeelsdiensten? 
Neemt u dan contact 
op met één van onze 
medewerkers voor een 
oriënterend gesprek of 
raadpleeg onze website. Transport & Offshore Services

TOS
308 • 4382 AC VLISSINGEN • TEL 0118 - 440 911 • TOS DELFZIJL • LANDSTRAAT 3 • 9934 BG DELFZIJL • TEL 0596 - 620 828

http://www.tos.nl
http://www.tos.nl
http://www.tos.nl


Voor vlagregistratie is ★ ■ I
er meer dan onze driekleur

&Hubel Marine verleent de service wanneer u op zoek 

bent naar een tijdelijke o f permanente vlag, een andere Class BEUZE

Surveyorofeen goedlopend ISM-systeem. |

Gooi het anker u it voordeskundigheid en bel ons... h o n d u r /s

Hubel Marine b.v.
P.O.Box 3219 • 3003 AE Rotterdam 
Tel.: 0 10 458 73 38 • Fax 0 10 458 76 62 
e-mail: hubel-marine@wxs.nl

M U LTIN V
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 
W ij beschikken over vo lg e nd e  com putersystem en: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Winninglaan 11 9140 Ternse - B 
Tel: +32/3/710.58.10-Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a),multi.be 
Web: http://www.multi.be
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Voortstuwing door

Sclieepsdiesel motoren
Recente ontwikkelingen van sclieepsdiesel motoren en gasturbines

Ter gelegenheid van Europort 2003 wordt hierbij een beknopt overzicht gepresenteerd van ontwikkelingen die de afgelopen 
twee jaren hebben plaats gevonden op het gebied van scheepsdieselmotoren. Tevens zal dit keer aandacht worden besteed 
aan de toepassing van gasturbines voor de voortstuwing van schepen.

In de afgelopen verslagperiode bleef de con
currentie van de scheepsnieuwbouw in het 
Verre Oosten de markt in onze omgeving ge
voelig drukken. Weliswaar weet de scheeps
bouw in Nederland zich nog redelijk te hand
haven, doch de Europese Unie heeft de 
subsidiekraan weer open geschroefd om de 
nationale scheepsbouw van de diverse lidsta
ten te steunen. Dit gaat dan in Nederland altijd 
een graadje minder, zodat het hard werken 
geblazen is om het hoofd boven water te hou
den. Maar op diverse gebieden worden elk 
jaar weer mooie prestaties geleverd getuige 
de jaarlijkse uitreiking van ‘De schip van het 
jaar prijs' door de KNVTS. Dit jaar werd die 
prijs uitgereikt aan de Koninklijke Marine en de 
Koninklijke Schelde Groep voor het Luchtver- 
dedigings- en Commando Fregat ‘De Zeven 
Provinciën’.

Intussen is in ons land de bouw van scheeps
dieselmotoren de nek omgedraaid door de af
slanking van Wartsila Nederland BV te Zwolle. 
Dit als gevolg van het besluit van het hoofd
kantoor in Helsinki om de productie en ontwik
keling van de types W26 en W38 naar Triest 
(lt) te verplaatsen. De vestiging van Wartsila iri 
Triest, het vroegere Fincantieri, heeft een veel 
te grote machinefabriek en leed aan grote 
onderbezetting. Genoemde fabriek was be
doeld om de grote medium speed motoren 
van het type W64 te produceren. Aangezien 
de orderinname voor dit motortype te gering 
was, is besloten tot bovengenoemde maatre
gel. In Zwolle wordt nu alleen nog service
werk verricht, alsmede via een bepaalde ver
deelsleutel, enig productiewerk via een afge
splitst deel vari de voormalige motorenfa- 
briek. Servicewerk is uiteraard een goede 
zaak, maar dat werd in het verleden ook al ge
daan. Kort geleden werd daarbij nog door ac
quisitie het bedrijf van Caltax BV evenals de 
handels firma Traas BV uit Kapelle in Zeeland 
aan toegevoegd. Genoemd bedrijf repareert 
en reconditioneert onderdelen van dieselmo
toren zoals cilinderdeksels, zuigers, klephui- 
zen etc. Het ligt gunstig op de as Rotterdam -  
Antwerpen, zodat quick service kan worden 
verleend. Maar ondertussen bestaat er in

Nederland geen fabriek meer waar scheeps
dieselmotoren en dieselgeneratoren voor 
krachtstations worden ontworpen en gepro
duceerd.

Langzaam  lopende motoren
Voor de containermarkt hebben zowel MAN 
B&W als Sulzer 14 cilindermodellen in de ca
talogus opgenomen, zie bijgaande figuur 1, 
waarin een langsaanzicht wordt weergegeven 
van een 14RTA96C. Dergelijke motoren zijn 
geschikt voor schepen van circa 9.000 TEU 
met een dienstsnelheid van 25 knopen. Zelfs 
kunnen zonodig motoren met 15-18 cilinders 
worden aangeboden, zo vermeldt de catalo
gus van MAN B&W. Men vraagt zich daarbij 
af, of voor dergelijke vermogens van meer 
dan 100.000 kW (140.000 apk), nog schroe
ven gemaakt kunnen worden. Bevoegde spe
cialisten stellen dat 80.000 kW voor een en- 
kelschroef containerschip min of meer de 
limit is. Doch andere oplossingen, zoals dub- 
belschroef voortstuwing, worden in dit ver
band eveneens bestudeerd. Vooralsnog lijkt 
de capaciteit van de grootste containersche
pen zich te stabiliseren rond de 8000 TEU, 
zodat het aanbod vanuit de motorenkant nog 
toereikend is. Zie in dit verband het lezens
waardige artikel in ref. 1.

Er is de laatste tijd in diverse studies gewag 
gemaakt om grotere vermogens te realiseren 
door de toename van de gemiddelde effectie
ve druk en hogere zuigersnelheden. De heer 
Paro van Wartsila stelde enige tijd geleden on
der meer dat er geen duidelijke gronden be
staan voor het feit dat de gemiddelde effectie
ve druk (pme) van langzaam lopende 2-tact 
dieselmotoren, lager ligt dan die van 4-tact 
motoren. Hij voorspelde dat de pme van lang
zaam lopende 2-tact motoren in 2010 wel 27 
bar zou kunnen bedragen. De heren Stapers- 
ma en Grimmelius haken daarop in met enige 
interessante beschouwingen, zie ref. 2 en 3. 
Daarin wordt de invloed nagegaan die diverse 
parameters, zoals maximum verbrandings- 
druk, vuldruk, compressieverhouding etc., 
hebben op het thermisch rendement van een 
2-tact motor bij variërende gemiddelde effec
tieve drukken. Eén en ander wordt in grafie
ken weergegeven.
Op dit moment bedraagt de gemiddelde ef
fectieve druk circa 19 bar. Deze waarde is 
sinds 1996 nauwelijks gewijzigd. Hogere ge
middelde effectieve drukken gaan veelal ge
paard met hogere verbrandingsdrukken ten
einde een hoog rendement te kunnen 
handhaven. En hogere drukken vereisen bij 2- 
tact motoren altijd bijzondere aandacht voor

Figuur 1. Langsaanzicht van een 14-cilinder Sulzer RTA96C van 80 .080 kW  (108.920 apk) ■ 102  
t/m in . Lengte 27 ,3  m, hoogte 13,5 m, gewicht 2300 ton.



wat betreft het in de hand houden van tempe
raturen en smeringcondities in cilinders en 
daarmee de cilinderslijtage. Zo ook de me
chanische belasting van lagers, in het bijzon
der die van het kruishoofd. Momenteel liggen 
de verbrandingsdrukken al rond de 150 bar. 
Bij een pme van 27 bar zullen die al gauw bo
ven de 200 bar komen te liggen. Het is te ver
wachten dat de fabrikanten een wat gema
tigder) tempo zullen aanhouden op weg naar 
een pme van 27 bar. Want zeven jaren is zo 
ver niet meer.

De toepassing van elektronische regelingen 
voor brandstofinspuiting en uitlaatkleppen be
gint nu op gang te komen. De eerste Sulzer 
6RT-flex58T met dit zogenoemde cornmon 
rail systeem is nu twee jaar in bedrijf. Deze 
dient als hoofdmotor van de 47.950 TDW 
bulk carrier Gypsum Centennnial, welke in no
vember 2001 in dienst werd gesteld. De re
derij Gypsum Transportation Ltd met het 
hoofdkantoor in Bermuda, had bij de aanbe
steding van dit schip een reeks eisen gesteld. 
Daarbij gold voor de hoofdmotor - naast de 
bekende eisen als betrouwbaarheid en veilig
heid - voorzieningen ten aanzien van het mi
lieu. Het milieu-aspect speelde daarbij een bij
zondere rol, daar het schip regelmatig door 
ecologisch gevoelige gebieden zal varen, zo
als bij New Foundland. Daarom werden hoge 
eisen gesteld aan een rookvrij bedrijf bij alle 
toerentallen en een NOx uitstoot conform de 
richtlijnen van IMO. Dit kon met het common 
rail systeem worden gegarandeerd. Daardoor 
kan de RT-flex motor op zeer lage bedrijfstoe- 
rentallen t.w. 10-12 % van het nominale toe
rental rookvrij draaien.
Bij de garantiedokking in oktober 2002 had 
de hoofdmotor 5300 bedrijfsuren gemaakt. 
In die periode zijn een aantal problemen ge
constateerd. Eén daarvan, die tamelijk ernstig 
was, betrof de schade aan de brandstofpom- 
pen. Tijdens een routirie-inspectie werd name
lijk schade ontdekt aan twee van de vier 
brandstofpompen. Die had evenwel niet tot 
een automatische stop van de motor of een 
reductie van het toerental geleid, aangezien 
de twee overige pompen nog voldoende 
brandstof leverden. Bij nadere inspectie bleek 
dat er een smeerolie-toevoerkanaal ontbrak in 
het huis van de brandstoftoevoerpompen. De 
oorzaak van de schade was derhalve te wijten 
aan onvoldoende kwaliteitsborging tijdens de 
productie. In het algemeen gesteld heeft deze 
eerste motor bewezen dat het systeem zeer 
bevredigend functioneert. Nu worden de be
staande types zoals RTA84 en RTA96 omge
werkt tot RT-flex types, waarvoor inmiddels 
opdrachten zijn verkregen.

Intussen wordt - in samenwerking met Mitsu
bishi Heavy Industries (MHI) - een nieuwe mo

tor ontwikkeld, namelijk het type RTA50C. De
ze motor is bedoeld om te worden toegepast 
in Handymax- en Panamax-type schepen. Dit 
betreft schepen in de orde van grootte van 
40.000-70.000 TDW. De nieuwe motor moet 
een tegenhanger worden van het succesvolle 
type S50MC-C van MAN B&W. Zoveel is dui
delijk, dat de bestaande types zoals MHI 
UEC52LSE en de Sulzer RTA48T, onvoldoen
de aftrek vinden. In bijgaande tabel I zijn enige 
technische gegevens van dit nieuwe type Sul
zer RTA50C weergegeven. Ter vergelijking 
worden ook die van het concurrerende type 
S50MC-C van MAN B&W weergegeven.

Sulzer
RTA50C

MANB&W
S50MC-C

Diam. mm 500 500
Slag mm 2050 2000
S/D 4,1 4,0
P/cil kW 1620 1580
N t/min 124 127

Pme bar 19,5 19,0

Cm 8,5 8,5
£OX
a:£C
L bar.nVs 165,0 160,9

gAWh 171 171
Aantal til.

001
LD 4 -8

Tabel I. Overzicht van enkele technische gege
vens van het type Sulzer RTA50C en MAN B&W  
S50MC-C.

Grote verschillen zijn er niet tussen de twee 
types. Sulzer heeft alleen op dit moment een 
iets hogere gemiddelde druk, maar dat zal op 
deri duur wel door MAN B&W worden gelijk 
getrokken. Naar verluidt zal het prototype te
gen eind 2004 proefdraaien bij MHI. Hoewel 
aanvankelijk werd verteld dat het nieuwe type 
uitsluitend als RT-flex uitvoering op de markt 
zou worden gebracht, is er nu toch sprake 
van om ook de conventionele uitvoering te 
ontwikkelen. Waarschijnlijk is RT-flex uitvoe

ring toch duurder dan de conventionele. En 
gezien het feit dat deze uitvoering alleen 
brandstofbesparingen geeft bij deellasten, 
worden de extra investeringskosten bij een 
dergelijke kleine motor nauwelijks terug ver
diend.

Ook MAN B&W heeft inmiddels twee jaar erva
ring opgedaan met de eerste elektronisch ge
regelde hoofdmotor t.w. het type 6L60MC 
van de chemical tanker m.s. Bow Cecil. Deze 
motor heeft het eerste jaar riog gedraaid met 
een conventionele nokkenasinstallatie. In no
vember 2000 werd deze omgebouwd tot een 
elektronisch geregelde motor van het type 
ME. Tevoren waren reeds de nodige voorbe
reidingen getroffen om de modificaties in kor
te tijd uit te kunnen voeren. Sindsdien heeft 
deze motor meer dan 12.000 bedrijfsuren 
achter de rug. De resultaten ervan zijn dusda
nig gunstig, dat besloten is om alle types van
af een boring van 500 mm in de catalogus als 
type ME op te nemen. In februari 2003 werd 
bij MAN B&W Alpha Diesel in Frederikshavn de 
eerste als ME-type ontworpen motor aan de 
technische pers gepresenteerd. Dit betrof het 
type 7S50ME-C. In tegenstelling tot het com
mon rail systeem dat onder meer door Sulzer 
wordt gebezigd, worden bij het MAN B&W 
systeem de brandstof- en uitlaatkleppen door 
middel van hydraulische accumulatoren per 
cilinder elektronisch geregeld. Het is als het 
ware een “single rail" systeem daar elke cilin
der een individuele accumulator bezit van 
waaruit de actuators worden bediend.

Op het gebied van de cilindersmering zijn in 
ref. 4 een aantal ontwikkelingen beschreven 
welke erop gericht zijn om enerzijds de slijta
ge aan zuigerveren en cilindervoeringen 
binnen aanvaardbare perken te houden en om 
anderzijds de cilinderolie dosering zo gunstig 
en zuinig mogelijk af te stellen. Daaraan dient

Figuur 2. Principe van de Alpha Lubricator. Oliedruk afkomstig van een separaat common rail 
systeem levert de energie voor de aandrijving. Voor motoren m et grote boring zijn twee lubrica
tors nodig die elk vijf smeerstiften bedienen d.m.v. v ijf kleine plunjers.
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nog te worden toegevoegd de ‘Alpha Lubrica
tor’, een cilinder smeeroliesysteem dat kort 
geleden door MAN B&W Alpha Diesel is ont
wikkeld. In bijgaande figuur 2 is dit smeertoe- 
stel afgebeeld. Een elektronisch regel
systeem zorgt ervoor dat de dosering plaats 
vindt evenredig met het ingestelde percenta
ge zwavel van de brandstof alsmede evenre
dig met de belasting. Laatstgenoemd punt is 
overigens een algemeen gebruikelijke rege
ling bij de cilinder smeersystemen. Doch met 
een elektronisch regelsysteem kan een mix 
van mogelijke afstellingen worden gepro
grammeerd. Ook bij dit systeem vindt de 
smering op een vastgesteld moment plaats 
(tirned lubrication) met dien verstande, dat de 
inspuiting van de cilinderolie begint op het mo
ment dat de eerste zuigerveer tijdens de op
gaande slag van de zuiger de smeerstiften 
passeert en eindigt wanneer zuigerveer nr. 4 
gepasseerd is. Inspuitingen vinden een maal 
per 4, 5 slagen van de zuiger plaats. De in- 
spuitdruk bedraagt daarbij 20-25 bar. Voor 
meer details wordt verwezen naar ref. 5.

Medium speed motoren 
Ook hier heeft zich een vorm van samenwer
king met het Verre Oosten ontwikkeld, welke 
echter van betrekkelijke korte duur was. Ber
gen Diesel, thans behorend tot het Rolls 
Royce concern, heeft enige tijd geleden beslo
ten om in samenwerking met Hyunday Heavy 
Industries (HHI, Korea) gezamenlijk een motor 
te ontwikkelen met een boring van 250 mm. In 
maart 2001 is deze samenwerking ontbonden 
en is ieder zijns weegs gegaan. Daarbij heeft 
HHI tevens een kleiner type ontwikkeld met 
een boring van 210 mm. De technische gege
vens van de beide motoren van 250 mm ba  
ring zijn overigens identiek. In bijgaande tabel II 
worden deze gegevens beknopt weergege
ven. Voorts heeft HHI onlangs besloten de bei
de types van een common rail te voorzien.

Voorlopig wordt van het type 025:33 van Ber
gen Diesel alleen de lijnuitvoering gemaakt en
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Figuur 3. Prestatiediagram MAN B&W 12V48/60 B.

wel met vijf tot negen cilinders. De V-uitvoe- - 
ring volgt waarschijnlijk volgend jaar.

Bij MAN B&W heeft het type 4 8 /60  een face
lift ondergaan en wordt nu als type 48/60B 
geleverd. De facelift betreft onder meer het 
verminderen van de breedte, waardoor deze 
motor een meer aantrekkelijke optie is gewor
den voor bijvoorbeeld cruiseschepen alwaar 
de factor ruimte een belangrijke rol speelt. In 
de nieuwe versie levert dit type een vermogen 
vari 1200 kW per cilinder bij een toerental van 
500-514 t/min; voorheen bedroeg dat 1050 
kW/cil. De V- uitvoering met 1 2 ,1 4 ,1 6  en 18 
cilinders volgt eerst. De lijnversie verschijnt in 
de tweede helft van dit jaar. De voornaamste 
wijzigingen t.o.v. vorige 4 8 /60  machines be
treffen onder meer:

Bergen Diesel(RR) 
Diesel(RR)

Hyunday 
Heavy Industr es

025:33 H21/32 H25/33
Dia. mm 250 210 250

mm 330 320 330
S/D 1,32 1,52 1,32
P/cil kW 300 200 300
N t/min 1000 1000 1000

Pme bar 22,2 21,65 22,2

Cm m /s 11,0 11,7 11,0

PmeXCm bar- m /s 244,5 231,0 244,5
Lijn/V uitv. iy v L L

Tabel II. Overzicht van enkele technische gegevens van nieuwe medium speedmotoren van Rolls 
Royce (Bergen Diesel) en Hyundai Heavy Industries.

- Toepassing van het Miller-proces. Dit pro
ces werd rond 1950 gepatenteerd door de 
Amerikaan Ralph Miller. Met dit proces wordt 
de inlaatklep vervroegd gesloten, waardoor 
een zekere mate van expansie optreedt in de 
cilinder voordat de zuiger het ODP heeft be
reikt. Hierdoor wordt de temperatuur van de 
verbrandingslucht in de cilinder verlaagd, 
waardoor de procestemperaturen en daar
mee de thermische belasting omlaag gaan. 
Tengevolge van die lagere procestemperatu
ren wordt de vorming van NOx gereduceerd 
en vermindert ook het specifieke brandstof
verbruik. Een en ander vergt drukvulgroepen 
met een hoog rendement, waarvoor in dit ge
val gekozen is voor het nieuwe type TCA. De
ze heeft een rendement van circa 69 % bij 85 
% belasting.
- Hogere inspuitdrukken van de brandstof. 
Hierdoor verkrijgt men lagere rookernssie en 
minder roetvorming. Echter, hierdoor wordt 
de vorming van NOx weer bevorderd wat weer 
kan worden tegen gegaan door latere brand- 
stofinspuiting. Hoewel dat leidt tot een hoger 
brandstofverbruik en uitstoot van roet.
- Als gevolg daarvan werd de compressiever- 
houding verhoogd van 14,4 (48/60) naar 
15,3 (48/60B) om bovengenoemde effecten 
te neutraliseren.

Kortom: de optimalisering wordt exerceren 
binnen nauwe grenzen om tot het gestelde 
doel te raken. In bijgaand diagram (figuur 3) 
zijn enige proefstandgegevens verzameld van 
een 12V 48 /60  B.
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MaK
M43

MANB&W 
4 8 /6 0  B

Yanmar
EY26L

Daihatsu
DC-17

ABC
DZC

Diam. mm 430 480 260 170 256
Slag mm 610 600 385 270 310
S/D 1,42 1,25 1,48 1,58 1,22
P/cil kW 900 1200 310 101,7 221
N t/m in 500 500 750 1000 1000

pme bar 24,4 26,5 24,3 19,9 16,6

cm m /s 10,2 10,3 9,6 9,0 10,3

Pme x c m bar.m/s 247,9 272,7 233,5 179,2 171,7
LijnyV vorm L/V L/V L L ^ v

Tabel III. Overzicht van enkele technische gegevens van een vijftal medium speedmotoren van Ca
terp illar (MaK), MAN B&W, Yanmar, Daihatsu en ABC.

Caterpillar heeft nu van het type MaK M43 de 
V-uitvoering op de markt gebracht. De lijnver
sie hiervan was al leverbaar vanaf 1999. Het 
vermogensgebied van dit type wordt daar
mee met 12, 16 en 18 cilinders uitgebreid 
van 10 ,8 -16 ,2  MW.
Voor wat betreft de emissie van NOx zijn extra 
maatregelen getroffen die voorlopen op de 
huidige IMO-eisen. Volgens die eisen zou de 
emissie van NOx niet meer dan 12 g/kVVh mo
gen bedragen. Nu werd een nieuwe strategie 
gevolgd met als doel om NOx emissie van 8 
g/kVVh te realiseren met daarbij een rookloze 
uitlaat bij gelijkblijvend rendement. Een en an
der kan van belang zijn voor reders die 
havens aan de Oostzee aanlopen, alwaar 
havengelden gerelateerd zijn aan de uitstoot 
van bepaalde milieu onvriendelijke emissies. 
Ten aanzien van de uitstoot van NOx is dit on
der meer gelukt door de temperatuur vari het 
verbrandingsproces bij hogere belastingen te 
verlagen. Dit onder meer ook weer door toe
passing van het Miller-principe. Bij lagere be
lastingen echter, kan de temperatuur in de 
verbrandingskatner dusdanig laag worden, 
dat mogelijk gevormde roet niet meer ver
brand. Dan dient het inspuitmoment van de 
brandstof te worden aangepast. Voor beide 
situaties is een speciale nokkenas ontwikkeld 
waarmee door middel van excentrieken (zie fi
guur 4) de kleptiming en het inspuitmoment 
kunnen worden aangepast. Met zuiver motor
technische maatregelen is MaK er daardoor 
in geslaagd de uitstoot van NOx nog eens 
met circa 40 % te reduceren. Ook de uitlaat
gassen blijven rookloos bij lage belastingen.

In Japan hebben Yanmar en Daihatsu nieuwe 
types gelanceerd met boringen van resp. 
260 mm en 170 mm. Daarbij moest in het 
oog worden gehouden, dat sommige be
staande types er aan toe zijn om vervangen 
te worden. Tevens wordt met een nieuwe 
versie getracht de bestaande modellenreeks
- met soms boringen die maar een paar centi

meters van elkaar verschillen - op te scho
nen.

Dichter bij huis heeft de Belgische motorenfa- 
briek Anglo Belgian Corporation (ABC) een V- 
uitvoeririg van het type DZ op de markt ge
bracht. De cilinderbanken staan daarbij onder 
een hoek van 45° ten opzichte van elkaar. De 
eerste motoren in deze uitvoering zijn ge
plaatst in twee 4400 m3 hopperzuigers voor 
de Belgische baggeronderneming van Jan de 
Nul.

In bijgaande tabel III zijn van deze vijf nieuwe 
types enkele technische gegevens verza
meld.

Gasturbines
Naast dieselmotoren vinden er de laatste tijd 
meerdere toepassingen plaats van gasturbines 
als hoofdvoortstuwing voor schepen. Het 
gaat hierbij om gasturbines die een derivaat 
zijri vari straalmotoren welke in luchtvaartin
dustrie worden toegepast. Voor marinesche
pen is dit al enige tientallen jaren gebruikelijk, 
maar de laatste tijd vindt de toepassing ervan 
meer en meer plaats, ook voor passagiers
schepen en snelle schepen, zoals catama

rans en snelle ferries. Dit vanwege de com  
pacte bouwwijze en het geringe gewicht. In 
de jaren zeventig van de vorige eeuw is al 
eens getracht dergelijke gasturbines toe te 
passen voor onder meer containerschepen. 
De energiecrisis gaf aan die ontwikkeling ech
ter geen kans, omdat de exploitatie toen veel 
te duur was. Tegenwoordig liggen die kansen 
echter wat gunstiger, zeker in de sector voor 
cruise-schepen, alwaar ruimte en gewicht een 
rol spelen. En zoals gebruikelijk bij marinetoe- 
passingen, wordt de toepassing van gastur
bines meestal gecombineerd met dieselmoto
ren, de zogenaamde CODAG- (Combined 
Diesel And Gasturbine) installaties. Er zijn 
zelfs enige rederijen, zoals de Royal Carib
bean Group, die een ‘all gas turbine’ voorstu- 
winginstallatie kiezen met daarbij een stoom
turbine die de energie van de uitlaatgassen 
benut. Hierdoor kan het rendement van de to
tale installatie worden opgevoerd van 38 naar 
circa 43%. Bij deellasten echter, worden die 
waarden beduidend lager. Daarom kan men 
zich afvragen of een dergelijke keuze wel eco
nomisch verantwoord is. Immers, dergelijke 
gasturbines mogen uitsluitend op zuivere 
destillaat brandstoffen draaien en deze 
kosten in het algemeen 50% of meer dan 
zware brandstoffen. Op dit moment zijn een 
zestal cruiseschepen van 88.000 - 91.000 
GT op deze wijze uitgerust in de vaart. Nog 
twee stuks worden in de loop van dit jaar en 
volgend jaar in dienst gesteld.
De toepassing van dergelijke gasturbines 
maakt een meer flexibele opstelling in het 
schip mogelijk. Soms worden deze zelfs bo
ven aan dek gepositioneerd. Ook het argu
ment van de veel lagere uitstoot van NOx 
wordt gebruikt om de toepassing ervan te 
promoten. De gasturbines voor deze com  
merciële toepassingen zijn to t nu toe vrijwel 
allemaal van het fabrikaat General Electric, 
waarbij de types LM 1600,LM 2500 en LM 
2500+ favoriet zijn. De vermogens daarvan 
variëren van 15 - 30 MW. In totaal zijn daar
van al 60 machines in 31 schepen geplaatst.Figuur 4. Nokkenas m et variabele kleptim ing en inspuitmoment van MaK M 43 motor.
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Figuur 5. Dwarsdoorsnede van de Aero Trent 800  en de daaruit afgeleide marineversie MT30 be
staande u it een gecombineerde gasgenerator m et krachtturbine.

Al enige tijd tracht Rolls Royce op deze markt 
te penetreren. Maar de huidige situatie lijkt 
wat ongunstig aangezien de laatste jaren al 
zeer veel passagiersschepen zijri besteld. Eri 
gezien de algemene economische situatie, is 
er voorlopig niet veel zicht op nieuwe orders 
in deze branche. Het door Rolls-Royce ontwik
kelde nieuwe type MT30 heeft een vermogen 
van 36 MW. Bij dat vermogen bedraagt het 
specifiek brandstofverbruik 207 gAWh, het
geen overeenkomt met een thermisch rende
ment van 40,7 %, wat voor deze categorie 
van motoren bepaald hoog is. De MT30 
gasturbine is ontwikkeld uit de straalmotor ty
pe Trent 800, een succesvol en veel toege
paste straalmotor voor vliegtuigen, zoals de 
Boeing 777. In bijgaande figuur 5 staan beide 
versies afgebeeld.
In de MT 30 worden circa 80 % van de onder
delen uit de Trent 800 toegepast. Iri de 
scheepsuitvoering heeft de LD-compressor 
van de gasgenerator 8 trappen en de HD- 
compressor 6 trappen; de daarmee werken
de LD-turbine en HD-turbine hebben elk een 
trap.
De uitlaatgassen na de gasgenerator worden 
geleid naar een 4-traps krachtturbine. Gasge
nerator en krachtturbine vormen tezamen een 
unit. Voor generatoraandrijving bedraagt het 
toerental 3600 t/rnin; voor mechanische aan
drijving 3300 t/min.

Besluit
De afgelopen twee jaar gaven wederom inte
ressante ontwikkelingen te zien op het gebied

van scheepsdieselmotoren. Dit keer is ook 
enige aandacht gewijd aan de toepassing van 
gasturbines. Het lijkt zinvol het kader wat te 
verbreden, aangezien de toepassing van gas
turbines nu daadwerkelijk ook bij bepaalde ty
pen handelsschepen begint door te breken.

Ir. C.J. Verklei]
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KNMI door Kees Floor

De verklaring van scheepswolken
Openluchtlaboratorium voor wolkenfysici

B
ij rustig weer aan de flank van 
hogedrukgebieden boven de 
oceaan laten schepen af en toe 
wolkensporen achter (figuur 1). 
De sporen zijn langwerpig, waai
eren enigszins uit, lijken soms 

wat te zigzaggen en hebben daardoor wel 
wat weg van rookpluimen. Ze lijken zich wei
nig aan te trekken van de heersende windrich
ting. De scheepswolken kunnen to t 1000 km 
lang worden en variëren in breedte van enkele 
kilometers, dicht bij het schip, tot enkele tien
tallen kilometers op grotere afstand. De wol
kenpluimen blijven enkele uren tot enkele da
gen in tact. Op satellietbeelden zijn ze 
geregeld te zien, waarmee zelfs schepen die 
zich onder bewolking proberen te verschuilen 
tegen spionagesatellieten, hun aanwezigheid 
verraden.

é  v . \
Figuur 1. Scheepswolken boven de Stille 

Oceaan, 29  april 2002.

Daar was de Amerikaanse marine natuurlijk 
niet zo blij mee; vandaar dat ze reeds in de ja
ren zeventig van de vorige eeuw onderzoek 
begon te verrichten of te financieren naar het 
optreden van dit verschijnsel. De weersom
standigheden waaronder scheepswolken ont
staan, konden zo verder worden vastgelegd. 
Naast de al genoemde nabijheid van een ho- 
gedrukgebied en de zwakke tot matige wind,

bleek een hoge luchtvochtigheid vereist van 
90% of meer. Het zeewater is dan meestal 
net iets warmer dan de lucht erboven. Vaak is 
het enigszins mistig of zit er een dunne laag 
bewolking - in het meteorologische jargon 
stratus of stratocumulus - op geringe hoogte. 
Soms valt er uit de stratocumulus wat lichte 
motregen. In gevallen waarin het temperatuur- 
verloop met de hoogte kon worden vastge
steld, bleek er een dunne, onstabiele en voch
tige luchtlaag boven de oceaan aanwezig: de 
zogenoemde maritieme grenslaag. Aan de 
bovenzijde daarvan blijft de temperatuur con
stant of neemt ze zelfs iets toe; een zogehe
ten inversie. Deze inversie wordt veroorzaakt 
door dalende luchtbewegingen die kenmer
kend zijn voor hogedrukgebieden en heet 
daarom ook wel subsidentie-inversie. Eventue
le stratus- of stratocumulusbewolking bevindt 
zich net onder de inversie en datzelfde geldt 
voor de scheepswolken, indien die zich vor
men.

Wolkenfysica
Het optreden van wolkensporen achter sche
pen herinnert ons eraan dat er bij een verkla
ring van wolkenvorming meer komt kijken dan 
condensatie van waterdamp in, tijdens al dan 
niet gedwongen opstijging, afgekoelde lucht. 
De waterdamp is afkomstig van het aardop
pervlak; de zon levert de benodigde verdam 
pirigswarmte en klaar is kees. Als dit het hele 
verhaal was, zouden de schepen geen invloed 
hebben op details van de bewolking die bij 
aanwezigheid van de wolkensporen zichtbaar 
zijn. Dat dit in werkelijkheid wel het geval is, 
komt doordat in de atmosfeer het proces van 
wolkenvorming op gang wordt gebracht door 
condensatiekernen, zo leert ons de wolkenfy- 
sica. Wolkenfysica is het onderdeel van de 
meteorologie dat gaat over de vorming en het 
oplossen van bewolking. Condensatiekernen 
zijn microscopisch kleine, onzichtbare maar 
overvloedig aanwezige deeltjes in de lucht. 
De meeste condensatiekernen zijn van natuur
lijke oorsprong; daarnaast is een deel afkom 
stig van menselijke activiteit, voornamelijk 
verbranding vari fossiele brandstoffen of bio
massa. Zonder condensatiekernen zou het op 
aarde steeds onbewolkt zijn en zou de lucht 
waarin we leven altijd vettig en vochtig zijn. Sa
tellietfoto's zouden een oeverloze herhaling 
vormen van wat we al kennen van de Bosatlas.

De eigenschappen vari de kleine deeltjes in de 
lucht lopen uiteen. Vooral als ze makkelijk op
lossen in water, blijken ze een grote aantrek
kingskracht voor waterdamp te bezitten en 
een sterke stimulans te vormen voor het ont
staan van wolken. Deeltjes met deze eigen
schap noemt men hygroscopisch. De rook 
van schepen bevat zwaveldioxide, dat hygro- 
scopische sulfaatdeeltjes kan vormen. In de 
rookpluim is het aantal deeltjes dat voor drup- 
pelvorming beschikbaar is, veel groter dan 
daarbuiten. Dit geldt des te sterker voor de 
lucht waarin de scheepswolken zich gewoon
lijk vormen; deze blijkt namelijk van zichzelf re
latief schoon te zijn en weinig werkzame con
densatiekernen te bevatten. Daarom zien we 
de scheepswolken ook alleen op de oceanen. 
Boven de Middellandse Zee of de Oostzee zijn 
ze nooit waargenomen, omdat de lucht er al
tijd over larid komt aanwaaien en daardoor 
niet zuiver genoeg is. Boven de Noordzee 
doen de wolkensporen van schepen zich wel 
eens voor (zie figuur 2). Bij noordwestenwin
den kan de zuivere oceaanlucht namelijk ook 
over de Noordzee uitstromen.

Het beschikbare vocht verdeelt zich in de 
rookpluim van schepen over veel meer con
densatiekernen dan daarbuiten. Wolken met 
veel kleine druppeltjes reflecteren opvallend 
zonlicht sterker dan andere wolken met even
veel water erin, maar verdeeld over een klei
ner aantal grotere druppels. Op deze manier 
waren de witte pluimen op de satellietfoto’s 
verklaard (figuur 3). Meteorologen kunnen de

Figuur 2. Scheepswolken boven de Noordzee 
(NOAA/KNMI).
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Figuur 3:
De vorm ing van scheepswolken in zijaanzicht (boven) en achteraanzicht (onder):
a. De verbrandingsgassen van scheepsmotoren zijn warm er dan de omringende lucht en stijgen 
langzaam op naar de bovenkant van de m aritieme grenslaag.
b. De verbrandingsproducten van de scheepsmotoren bevatten onder m eer zwaveldioxide, dat 
hygroscopische sulfaatdeeltjes kan vormen. De sulfaatdeeltjes fungeren als werkzame condensa- 
tiekernen. Het aantal druppeltjes in de wolk neem t daardoor toe en de wolk gaat m eer zonlicht 
terugkaatsen.
c. Verdere uitbreiding en uitdunning van het wolkenspoor naar boven toe wordt tegengegaan door 
de subsidentie-inversie, die als een deksel op de m aritiem e grenslaag ligt. Soms ontstaan aan bei
de zijden van het wolkenspoor neerwaartse bewegingen die de eventueel aanwezige bewolking 
naast de scheepswolken doen verdwijnen.
d. Als het proces van wolkenvorming enige tijd  heeft geduurd, is het schip zo ver weg dat geen 
nieuwe uitlaatgassen de wolk nog kunnen bereiken. Het wolkenspoor d ijt u it en wordt breder dan 
een jonger gedeelte van dezelfde scheepswolk.

gebieden aangeven waar zich gemakkelijk 
scheepswolken vormen en militairen kunnen 
er bij hun manoeuvres rekening mee houden.

Openluchtlaboratorium
Ook al leek het verschijnsel nu volledig ver
klaard, toch bleven onderzoekers geïnteres
seerd in de scheepswolken. Na de militaire in
valshoek van de jaren zeventig, werd in de 
decennia daarna het onderzoek naar klimaat 
en klimaatveranderingen de drijfveer. Men 
vermoedt dat bewolking bij die klimaatveran
deringen een belangrijke rol speelt; daarom 
wilde men meer te weten komen over de pro
cessen die met wolkenvorming gemoeid zijn. 
Ook de invloed van menselijke activiteit op het 
gedrag van bewolking moet daarbij in kaart 
worden gebracht. Scheepswolken vormen in 
dat kader een dankbaar studieobject. Boven
dien zijn de omstandigheden om dat onder
zoek uit te voeren in de regio’s waar de 
scheepswolken optreden, ideaal. Over het al
gemeen komt daar namelijk weinig turbulentie 
of convectie voor, wat erop neer komt dat de 
atmosfeer er rustiger is dan boven land. Daar
naast vormt de subsidentie-inversie aan de 
bovenzijde van de maritieme grenslaag als 
het ware een deksel op die laag die voorkomt

dat de te onderzoeken stoffen te sterk ver
dunnen. Zoals gezegd ontstaan scheepswol
ken uit een bron van verontreiniging in relatief 
schone lucht; aan die verontreiniging kan 
daardoor makkelijk gemeten worden. Verge
lijk dit met de situatie boven land, waar zoveel 
uiteenlopende veroritreinigingsbronnen zijn 
die vanuit verschillende locaties stoffen in de 
dampkring brengen, dat je het overzicht snel 
kwijt bent. Bovendien is de uitwisseling met 
hoger gelegen luchtlagen boven land over het 
algemeen veel intensiever, zodat de te meten 
stoffen sterker verdund raken en moeilijker 
meetbaar zijn. We zagen al dat de scheeps
wolken zich enkele uren to t enkele dagen kun
nen handhaven; dat is lang genoeg om de 
onderzoekers, meestal wolkenfysici, rustig 
hun werk te laten doen. Kortom, de gebieden 
waarin zich wolkensporen van schepen bevin
den, vormen een ideaal openluchtlaboratori
um voor wolkenfysici. Zij maakten daar dan 
ook dankbaar gebruik van. De werkvoorberei
ding vond thuis of op een instituut plaats aan 
de hand van satellietfoto’s zoals figuur 1. Voor 
het eigenlijke meetwerk moest men met 
meetvliegtuigen naar het openluchtlab. Dat le
verde onder meer de volgende onderzoeksre
sultaten op: in de scheepswolken bleek het

aantal waterdruppeltjes per cm3 het dubbele 
te zijn van wat daarbuiten werd gemeten. De 
diameter van de druppeltjes was 6% kleiner, 
veelal te klein om nog motregen te kunnen op
leveren. De hoeveelheid wolkenwater per m3 
bleek verdubbeld! Vooral dat laatste was totaal 
onverwacht; voor de verklaring van scheeps
wolken zoals die in de vorige paragraaf werd 
gegeven, was een toename van de waterin
houd namelijk riiet noodzakelijk. Het reflecte
rende vermogen van de scheepswolken wordt 
door dit effect extra opgevoerd. Satellietdata 
lieten zien dat de scheepswolken 13% helder
der zijn dan de omringende bewolking.

Gevolgen voor klimaatverande
ring
De onderzoeksresultaten zijn belangrijk voor 
de studie van klimaatverandering. Kennelijk 
bevordert de uitstoot van zwaveldioxide 
(S09), dat naast koolstofdioxide (C02) vrij 
komt bij de verbranding van fossiele brand
stoffen, de wolkenvorming. Tevens verhoogt 
het de reflectivitert van bewolking en onder
drukt het de neerslag. Zonlicht dat door wol
ken wordt teruggekaatst, bereikt het aardop
pervlak niet meer en kan ook niet worden 
vastgehouden door het broeikaseffect. Moge
lijk verklaart deze gang van zaken dat de tem  
peratuurstijging op het zuidelijk halfrond, waar 
minder menselijke activiteit plaatsvindt en 
waar minder biomassa wordt verbrand, gro
ter is dan op het noordelijk halfrond.
Dit betekent overigens niet dat we de opwar
ming van de aarde kunnen tegengaan door 
meer fossiele brandstoffen te gebruiken. Het 
C02 verblijft jaren in de atmosfeer en ver
spreidt zich over de hele aardbol. De sulfaat
deeltjes vallen langzaam naar beneden of re
genen uit, verblijven daardoor korter in de 
dampkring en steken vrijwel nooit de evenaar 
over. De opwarming CO, is dus mondiaal, ter
wijl de tempering van de aanwarming door 
S02 en daarvan afgeleide stoffen slechts re
gionaal plaatsvindt.

Scheepswolken op satellietbeelden 
Tot slot terug naar de satellietbeelden. Het 
beeld van figuur 1 toont haarscherp talrijke 
scheepswolken boven de Stille Oceaan. De 
getoonde opname werd gemaakt op 29 april
2002 en is afkomstig van de moderate reso
lution imaging spectroradiometer (MODIS) op 
de Amerikaanse satelliet Terra van het Earth 
Observing System (EOS) van de ruimtevaart
organisatie NASA.
De zeldzame wolkensporen van schepen op de 
Noordzee in figuur 2 werden in beeld gebracht 
door de Advanced Very High Resolution Radio
meter (AVHRR) van de Amerikaanse operatio
nele weersatelliet NOAA 8 op 21 juni 1983.

Drs. K. Floor is medewerker van het KNMI
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Organisatie door Michel Kuijer

Organisatorische innovatie in 
de scheepsbouw
Deel 2

Dit is het tweede deel van een artikel waarin niet de technologische innovatie, die in onze bedrijfstak zo’n vooraanstaande 
plek inneemt, centraal wordt gesteld maar de organisatorische innovatie. De auteur houdt een pleidooi voor (meer) aandacht 
in de Nederlandse scheepsbouw voor organisatorische innovaties en de bijdrage die deze, mogelijk gerelateerd aan techno
logische innovaties, kunnen hebben aan enerzijds het verbeteren van de concurrentiekracht en anderzijds het interessant 
blijven als bedrijfstak voor nieuw, jong en ambitieus personeel.

Inleiding
In het eerste deel van het artikel (Schip en Werf 
de Zee oktober, 2003) is een korte toelichting 
op de begrippen ‘organisatorisch’ en ‘innova
tie’ gegeven. Ook is daarin de noodzaak van 
organisatorische innovatie aangegeven alsme
de op hoofdlijnen een typering van de wijze 
van organiseren in de scheepsbouw en enkele 
korte aanbevelingen voor verbeteringsmoge
lijkheden.
In dit tweede deel wordt vanuit deze typering 
en aansluitend op de aanbevelingen, begon
nen met de visie op de organisatorische inno
vatie zelf: hoe ziet de organisatorische innova
tie er dan uit? Vervolgens wordt op hoofdlijnen 
aangegeven hoe zo’n organisatorische innova
tie aangepakt kan worden. Ter afsluiting wordt 
een business case uit de Nederlandse 
scheepsbouw beschreven als voorbeeld van 
succesvolle organisatorische innovatie.

H oe ziet de organisatorische 
innovatie er dan uit?
Het eerste deel van dit artikel is afgesloten 
met een typering op hoofdlijnen van de organi
satie van de Nederlandse scheepsbouw. 
Onderstaande figuur laat zien dat de matrix- 
organisatie die nu kenmerkend is voor de 
scheepsbouw eigenlijk een tussenoplossing is 
om vanuit een puur intern, functioneel inge
richte organisatie te komen to t een sterk ex

tern, klantgerichte organisatie (figuur 1). 
Basisbouwsteen van de structuur is niet meer 
de piramide en de hark maar wordt een keten 
van cirkels (de lopende band wordt een ronde 
tafel). De cirkels worden gevonden door het 
totale bedrijfsproces op te splitsen in deelpro
cessen en per deelproces (ook het managen, 
besturen is dan dus een proces) wordt de 
waardetoevoeging (de te bereiken resultaten) 
voor de (interne) klant centraal gesteld. Zo 
ontstaat inzicht in de totale procesketen die 
nodig is voor optimale dienstverlening aan de 
klant. Per deelproces wordt een team van 
mensen gezamenlijk verantwoordelijk gesteld 
voor de te bereiken resultaten. Binnen afge
sproken kaders heeft het team beslissings- 
ruirnte (bevoegdheden). Figuur 2 toont de ke
ten van cirkels in het dienstverleningsproces 
van de scheepswerf die centraal staat in de 
casebeschrijving (zie kader):

Een manager ondersteunt (faciliteert) dat 
team ook weer binnen afgesproken kaders 
als het team om beslissingen vraagt die bui
ten de afgesproken kaders liggen.
De leidinggevende wordt van ‘baas’ nu een 
‘teammanager’, een ‘coach’ (zie figuur 3 en 
4). Dit onderdeel van de organisatorische in
novatie heeft betrekking op het cultuuraspect: 
de stijl van leidinggeven.

De leidinggevende communiceert dus niet 
meer met allemaal individuen, maar met 
(de vertegenwoordiger, woordvoerder van) 
teams. De focus in managementaandacht 
verschuift van ‘span of control’ naar ‘span of 
support’. Elk team, of dit nu primair werkvloer- 
dan wel managementtaken heeft, doet zowel 
uitvoerende werkzaamheden als besturende. 
Managen (een beter passend woord is aan
sturen) is niet meer alleen een taak voor man
agers maar voor iedereen in de organisatie. 
Dit dan wel binnen afgesproken kaders welke 
op basis van een visie (de richting van de inno
vatie) zijn gedefinieerd in de vorm van verde
ling van resultaatverantwoordelijkheden en 
bevoegdheden (de inrichting van de innova
tie). De totale managementinspanning binnen 
een bedrijf wordt dus op een andere manier 
over de mensen verdeeld.
Voor wat betreft het cultuuraspect binnen de 
organisatorische innovatie neemt het wérk- 
woord ondernemen een belangrijke plaats in: 
ieder is ondernemer binnen de onderneming, 
en wel binnen de wederzijds tussen werkne
mers en managers afgesproken kaders. In 
deze kaders zijn de resultaten, verantwoorde
lijkheden en bevoegdheden vastgelegd.
Voor deze ‘ondernemerscultuur’ zijn de vol
gende elementen van belang:
- kritiek mag;
- er is ruimte om te leren van fouten;
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- er is wederzijdse afhankelijkheid tussen 
mensen (we hebben elkaar nodig);

- we zijn specialisten in samenwerken;
- vertrouwen, openheid en transparantie in 

omgang en communicatie met elkaar, en in 
besluitvorming;

- decentralisatie van middelen, verantwoor
delijkheden en bevoegdheden;

- management formuleert visie, begeleidt, 
ondersteunt en schept voorwaarden.

Tegenover de in deel 1 benoemde afbreken
de management context staat binnen de or
ganisatorische innovatie de opbouwende ma
nagement context zoals weergegeven in 
figuur 5. Wees eerlijk: dit werkt toch veel ple
zieriger, zonder dat daarbij overigens het 
ondernemen (de ambitie) eri het bereiken van 
resultaten (de discipline) uit het oog wordt ver
loren.

O p welke wijze kan de organisato
rische innovatie worden aange
pakt?
Nu duidelijk is wat inhoudelijk met organisato
rische innovatie wordt bedoeld, kan de stap 
gezet worden naar hoe wij deze dan succes
vol kunnen invoeren in de bestaande organisa
tie, waarin we het met z’n allen al erg druk 
hebben.
Net als een technologische innovatie kan eeri 
organisatorische innovatie gezien worden als 
een investering. Echter, in plaats van dat de 
focus gericht is op de techniek is deze nu ge
richt op mensen, hun samenwerking en de re
sultaten daarvan.
Figuur 6 laat zien dat er drie aspecten zijn 
waarop een organisatie kan veranderen: op 
het HET-aspect, het WIJ-aspect en op het IK- 
aspect. Vanuit de aard van de scheepsbouw 
zijn veranderingen vaak primair gefocused op 
het HET-aspect (invoeren van een nieuw plan
ningssysteem, een nieuw administratief 
systeem, een nieuw projectmanagements- 
ysteem, etc.), waarbij aan de WIJ- en IK-aspec- 
ten niet of zeer sporadisch aandacht wordt 
besteed. Met alle langdurige, moeizame im  
plementaties als gevolg. De organisatorische

innovatie focust meer op de WIJ- en IK-aspec- 
ten, waar uiteindelijk systemen bij passen die 
dan ‘automatisch' productief worden ge
bruikt/toegepast. Van belang is dus voor suc
cesvolle innovaties om zowel aan de technolo
gische (HET) als de organisatorische 
aspecten (WIJ en IK) in hun onderlinge samen
hang voldoende aandacht te besteden.

Uitgangspunt van investeringsbeslissingen is 
dat de investering rendement moet opleve
ren: de baten moeten groter zijn dan de 
lasten, waarbij vaak geldt dat de kosten over 
het algemeen redelijk nauwkeurig te begroten 
zijn, terwijl de baten vaak ruwer begroot moe
ten worden. Kortom: aan de investeringsbe
slissing liggen bepaalde uitgangspunten en 
randvoorwaarden ten grondslag. Voor besluit
vorming over organisatorische innovaties is 
de besluitvoorbereidende fase net zo te ma
ken als voor investeringen in de techniek. Een 
kenmerkend verschil tussen beide typen van 
investering is echter dat voor organisatori
sche innovaties in het algemeen veel minder 
out-of-pocket kosten nodig zijn dan voor tech
nologische innovaties.

Zonder compleet te willen zijn, zijn de belang
rijkste onderdelen van de aanpak die kenmer
kend zijn om de genoemde organisatorische 
innovatie succesvol in te voeren de volgende:
•  Pak de organisatorische innovatie aan als 

een project;
•  Onderscheid drie hoofdfasen in de invoe

ring:
•  Het richten (visievorming);
•  Het inrichten (specificeren van de noodzake

lijke structuur en cultuur en scheppen van 
de noodzakelijke randvoorwaarden om de 
invoering te starten);

•  Het verrichten (invoering inclusief bewaken 
voortgang en eventuele bijstelling van de 
uitgangspunten);

•  Pak de organisatorische innovatie aan als 
een groeiproces: biedt de mensen moge
lijkheden en ruimte om van en met elkaar te 
leren.

Belangrijkste uitgangspunt van de aanpak van 
de organisatorische innovatie is dat deze 
nauw aansluit bij daar waar de mensen uit de 
betreffende organisatie het nodig, en dus ook 
logisch vinden, dat er iets moet gebeuren. Zij 
hebben het namelijk al zo druk met hun dage
lijks werk, en zijn zeker gemotiveerd iets aan 
te pakken als zij daar zelf beter van worden! 
Door concrete situaties uit de dagelijkse prak
tijk als onderwerp te nemen (die moeten na
melijk toch gebeuren) en deze stap-voor-stap 
door de mensen zelf op andere wijze uit te la
ten voeren, bereiken de mensen dat wat ze 
willen bereiken. Op een manier en iri een tem  
po dat zij mede zelf bepalen, en blijven zij ge
motiveerd, doordat zij de verbeteringen zelf 
ervaren.
Kenmerk van de aanpak is dus ‘learning by 
doing’ en ‘learning on the job’. Binnen de aan
pak van de scheepswerf uit de casebeschrij- 
ving (zie kader) is naast de visie van het ma
nagement deze manier van aanpak de 
sleutelfactor geweest voor het succes. 
Concrete ervaringen van de betrokkenen be
palen dus de inhoud en het tempo van het 
project. De tijd van het maken van grote, uit
gebreide plannen, de zogenaamde ‘planned 
change' programma’s, waarin al wordt aange
geven wat er over 2 jaar zal worden gedaan is 
voorbij. Na het bepalen van de richting en in
richting wordt de verrichting op een min of 
meer organische manier uitgevoerd. De be
trokkenen ontdekken zelf wat ze nodig heb
ben om beter hun werk te kunnen doen en zijn 
dan ook gemotiveerd die verbeteringen ook 
zelf aan te brengen. Het management heeft 
hierin de rol van bewaker van richting en in
richting alsmede de rol van voorwaarden- 
schepper voor de verrichting. Managers van 
vele organisaties hebben deze stap durven 
zetten, gedreven door het perspectief. Zij 
moesten hierbij de drempel (of is het een 
muur?) slechten om de ‘control’ losser te laten 
en zo ruimte te bieden aan hun medewerkers 
en tevens, hoe paradoxaal ook, aan zichzelf.

Met deze organisatorische innovatie heeft 
Shipdock een moedige stap gezet. Een stap
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Case Shipdock Amsterdam
Shipdock heeft deelgenomen aan het innovatieproject REPRO, onderzoek naar productiviteits
verbetering in de scheepsreparatie. Verdere deelnemers aan REPRO waren Rotterdam United 
Dockyard, Niehuis & Van den Berg, TU-Delft, TU-Twente, CCG, Center Line en Copernicos 
Groep. Binnen REPRO is onderzoek gedaan naar de productiviteitsaspecten ‘informatie’, ‘plan
ning’ en ‘organisatie’. Op basis van de opgedane ervaringen heeft Shipdock besloten tot imple
mentatie over te gaan van het aspect ‘organisatie’ en heeft zij Copernicos Groep gevraagd 
haar daarbij te adviseren en te begeleiden. Wat is de attractie voor Shipdock geweest om tot 
invoering van deze organisatorische innovatie over te gaan?

- grotere flexibiliteit en slagkracht van de organisatie
•  in staat om situatie-afhankelijk productief om te gaan met het complexe en dynamische 

scheepsreparatiewerk;
•  de (interne) klant wordt dominant;
•  het werk gebeurt snel en in één keer goed.
- Hogere productiviteit (hogere opbrengsten, lagere kosten);
- Aantrekkelijkere sfeer
•  Klanten komen er graag;
•  Mensen werken er graag.
Kern van de organisatorische innovatie binnen Shipdock is gelegen in het feit dat de te berei
ken resultaten van de bedrijfsprocessen uitgangspunt vormen, en dat voor elk van deze be
drijfsprocessen een team van personen verantwoordelijk wordt gesteld. Op hoofdniveau zijn 
binnen Shipdock de volgende bedrijfsprocessen onderscheiden:
- het reparatieproces (het eigenlijke primaire proces: het uitvoeren van de reparatie);
- het commerciële proces (het verwerven van de reparatieklus);
- het facilitaire proces (het zorgen voor de mensen en middelen van voldoende kwaliteit en 

kwantiteit om de schepen te kunnen repareren);
- het managementproces.

Hierbij is het managementproces opgedeeld in drie besturingsdomeinen, waarbij er tus
sen besturingslagen, net als tussen de processen, een klant-dienstverlenerrelatie be
staat, namelijk die van ‘opdracht ‘ voor resultaten versus ‘vraag’ om ondersteuning en 
middelen om deze resultaten te kunnen halen. De drie besturingsdomeinen binnen Ship
dock zijn:

- de projectteams elk verantwoordelijk voor de besturing van een project (domein is het 
project);

- het projectenmanagement team, verantwoordelijk voor alle projecten tezamen (domein 
zijn alle projecten samen: multi-project);

- het management team, verantwoordelijk voor Shipdock totaal (domein is het bedrijf).
Op dit moment vormt implementatie van het projectteam het hoofdaandachtspunt voor 
Shipdock. Figuur 7 laat de centrale plaats van het resultaat verantwoordelijke projectteam 
zien in relatie tot het facilitaire proces (voorheen de afdeling Productie) en alle andere projec
ten (het multiproject perspectief).

De vakbazen (ijzerwerk, laswerk, bankwerk, pijpwerk) uit het projectteam zijn niet alleen voor 
hun vak verantwoordelijk binnen het project, maar ook, samen met de andere leden van het 
projectteam, verantwoordelijk voor het projectresultaat. De vakbazen zijn dus niet meer 
onderdeel van de functionele lijnorganisatie, maar onderdeel van de projectorganisatie. De 
hoofdbazen hebben een, niet te onderschatten, adviserende rol ten aanzien van vakinhoude
lijke zaken (kwaliteit en kwantiteit) aangaande het project, echter zijn geen ‘baas’ meer van 
de vakbazen.
Als blijkt dat in een p ro ject één o f meerdere onderaannemers een gro te  
invloed hebben (bijvoorbeeld conserveerwerk, elektrotechnisch werk) op het verloop 
van het pro ject worden vertegenwoordigers van deze onderaannemers ook 
opgenomen in het projectteam!

met veel perspectief aangezien velen het er al 
lange tijd over eens zijri dat er geld te verdie
nen valt met organisatorische verbeteringen. 
De structuurstap (het werken in teams en ge
zamenlijke verantwoordelijkheid voor proces
sen) heeft Shipdock relatief snel kunnen zet
ten, mede door gebruik te maken van een 
VASRI als hulpmiddel. De VASRI wordt opge
steld voor een team, dat gezamenlijk verant
woordelijk is voor een deelproces. De VASRI 
legt de afspraken binnen het team vast en 
stelt de sturing, dat wil zeggen het nemen van 
beslissingen centraal. VASRI heeft de volgen
de betekenis:
V: Degene die Verantwoordelijk is om de be
slissing te nemen
A: Degene die de verantwoordelijke Aan
spreekt op het nemen van de beslissing en de 
eventuele gevolgen daarvan 
S: Degene die de verantwoordelijke Steunt bij 
het nemen van de beslissing 
R: Degene die voordat de beslissing geno
men wordt geRaadpleegd moet worden 
I: Degene die nadat de beslissing genomen is 
geïnformeerd moet worden.

Figuur 8 geeft als voorbeeld een deel van de 
VASRI van een projectteam.

De cultuurstap (om daadwerkelijk productief 
te zijn door de organisatorische innovatie) is 
een moeilijkere stap om te zetten. Shipdock 
heeft hierbij het voordeel dat het veel relatief 
jong personeel in dienst heeft. Met name in de 
beginfase vergt de cultuur veel aandacht om 
te voorkomen dat de mensen terugvallen op 
gedrag dat men al jarenlang gewend is. 
Binnen de als traditioneel en conservatief be
kend staande scheepsbouwcultuur is het toe
passen van nieuw gedrag (dit is trouwens iets 
wat voor bijna elk mens geldt iri werk dan wel 
privésituatie) moeizaam te implementeren. De 
Shipdock-ervaring leert echter dat als de men
sen zelf in de praktijk de voordelen ervaren, 
men de dag daarna al niet meer terug wil naar 
zoals het altijd was. De mensen werken met 
meer plezier, kunnen zelf meer invloed op hun 
werk uitoefenen en zijn meer betrokken bij de 
resultaten van hun werkzaamheden voor de 
klant. Deze grotere motivatie heeft bij Ship
dock onder andere geresulteerd in een lager 
ziekteverzuim en een groter enthousiasme 
binnen de organisatie (het samenwerken met 
en tussen mensen). Ook onderkent Shipdock 
de potentie die deze nieuwe werkwijze in zich 
heeft om de projectresultaten te verbeteren 
doordat ook bij uitvoerende werknemers be
ter bekend is wat de leveringsomvang is van 
de reparatie-opdracht. Bovendien is men aller
ter ten aanzien van eventueel meerwerk 
(naast de vakbazen is ook de rekeningmaker 
lid van het projectteam).



Afsluiting
De auteur nodigt de lezers nadrukkelijk uit op 
dit artikel te reageren om daarbij dit in zijn 
ogen belangrijke onderwerp voor de Neder
landse scheepsbouw actiever te maken. Hij is 
zich bewust van het vertrouwelijke karakter 
als het om 'organisatie' gaat en zal de reac
ties dus ook als zodanig behandelen.
Als daar voldoende belangstelling voor be
staat, zou een zogenaamde leerkring ‘organi
satorische innovatie in de scheepsbouw’ in 
het leven geroepen kunnen worden. De deel
nemers kunnen dan van elkaar en met elkaar 
leren rondom onderwerpen die zij zelf rele
vant vinden rondom dit specifieke gebied. Dit 
is een inmiddels succesvolle formule die de 
deelnemers, zonder dat vertrouwelijke gege
vens boven tafel komen, voldoende informatie 
levert om in het eigen bedrijf te gebruiken. Het 
gaat er niet om of de wijze waarop de 
scheepsbouw nu georganiseerd is verkeerd 
is of niet, maar om ruimte te scheppen om 
eens kritisch naar de wijze van organiseren 
van het scheepsbouwproces te kijken. En ons

af te vragen of dit nog wel de meest geëigen
de manier is en of het wellicht beter kan en zo 
ja, hoe dan?
Bij voorkeur uw reactie op dit artikel en/of uw 
belangstelling voor een leerkring per email 
versturen aan mkuijer@bucomar.nl dan wel 
michel.kuijer@copernicos.com.
Als u schriftelijk wilt reageren kunt u de adres
gegevens vinden op de websites www.buco- 
mar.ril dan wel www.copernicos.com.

Michel Kuijer is business consultant bij Buco- 
m ar B.V., een adviesbureau voor de maritie
m e sector op he t raakvlak van mens, tech
nologie en organisatie (wmv.bucomar.nl). Te
vens partner van Copernicos Groep, een 
maatschap van adviseurs/procesbegeleiders 
gerich t op de invoering in én tussen organisa
ties van vraaggestuurd werken en besturen 
op basis van procesketens.

Literatuur:
In de tekst van dit artikel zijn verwijzingen op- 
genornen naar literatuur en innovatieprojec

ten in de scheepsbouw. Onderstaand zijn de
ze, aangevuld met literatuur dat voor dit arti
kel mede als basis is gebruikt, bij elkaar ge
zet:
- Bezieling en kwaliteit in organisaties; ir. D. 

Ofman
- Organisatiestructuren, H. Mintzberg
- De logica van het gevoel, Prof.dr. A. Corne- 

lis
- INK management model, Instituut Neder

landse Kwaliteit
- Lerend organiseren, A. Wierdsma, J. Swier- 

inga (Nijenrode)
- Van hiërarchie naar zelfsturing en partner

ship, dr.ir. R.F. Land
- Toekomst@werk.nl, red. drs. R.M. Weehui- 

zen (publicatie STT63, Stichting Toekomst
beeld der Techniek)

- VNSI-project IO-Open Mind (Integraal Ont
werpen in de scheepsbouw)

- VNSI-project REPRO (Productiviteit iri de 
scheepsreparatie)
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INNOTIV THINKING D O O R  C O - M A K I N G

Innotiv is een van de grootste technische Het concept Co-making gaat met haar opdrachtgevers resultaatverplichtingen aan en
projectenbureaus van Nederland. De geeft verregaande garanties af. Het afgeven van garanties en het afstemmen van
kennis en ervaring van onze projectme- planningen is mogelijk omdat Co-making ervaren en zelfstandige technici in vaste
dewerkers is de oplossing voor het capa- dienst heeft. Het concept Co-making bestaat uit twee afdelingen. De afdeling M2
citeits- of kennis probleem van onze op- (Maintenance & Manufacturing) is er voor assemblage, inbedrijfstellen en het uitvoe-
drachtgevers. Wij zijn als geen ander in ren van preventief en correctief onderhoud aan machines en productie processen. De
staat om technische projecten te vinden afdeling Power voor het besturen, operationeel beheren en controleren van energie-
die passen bij de kennis, ervaring en am- en energie gerelateerde processen en systemen, alsmede eerste lijnsonderhoud.
bities van onze projectmedewerkers. We 
noemen het Innotiv Thinking. Er werken
ruim 1600 hooggekwalificeerde techni- VOOr de afdeling Power ZOeken wij
sche specialisten aan de meest uiteenlo
pende projecten in de industrie en bij de
overheid. Innotiv is opgebouwd uit een WERKTUIGKUNDIGEN m/v
viertal productlijnen: Project Sourcing 
Group, Result Group, Specialist Group en 
Kwowledge Group. Iedere productlijn
werkt met één of meerdere concepten. f u n c t ie  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 

De projectmedewerkers van Result uw wacht bent u verantwoordelijk voor het zo optimaal mogelijk laten functioneren
Group hebben hun achtergrond in de van de Utilities en de bijbehorende processen en systemen,
bouwkunde, civiele techniek, elektro
techniek, installatietechniek, industriële o p l e id in g

automatisering, (scheeps)werktuigkunde Als Innotiv Co-making Werktuigkundige voldoet u aan de volgende eisen. U bent in
en werktuigbouwkunde. Result Group het bezit van een diploma Scheepswerktuigkundige A of B, Rewic A of B of mts-AOT.
biedt haar projectmedewerkers uitda- U heeft onder andere ervaring met ketels, turbines en/of dieselmotoren. U bent am-
gend en afwisselend werk bij diverse op- bitieus binnen uw vakgebied en gedreven tot verdere persoonlijke ontwikkeling,
drachtgevers. Zij werken vanuit een vast Naast een analytisch en probleemoplossend denkvermogen bent u stressbestendig,
dienstverband in een team van Innotiv- maar bovenal een teamspeler met een "hands-on" mentaliteit,
collega's of individueel. Co-making en 
Tender zijn de twee concepten die tot de WIJ BIEDEN
Result Group behoren. 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.

Innotiv Co-making
Munsterstraat 20-A INTERESSE?
7418 EV Deventer Indien u belangstelling heeft voor deze vacature of meer informatie wenst, dan kunt
Postbus 72 u een bezoek brengen aan onze website www.innotiv.nl/comaking of neemt u con-
7400 AB Deventer tact op met Vincent Bos of Michelle Broekhuizen.
T  0570 502 170
F 0570 502 171 Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u richten aan Innotiv Co-making ter at
I www.innotiv.nl tentie van Vincent Bos of via e-mail: v.bos@innotiv.nl.

S O L V U S
R e s o u rc e  G ro u p

I N N O T I V  I R ES U L T  G R O U P

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


Opleveringen door F. Kok

Motorjacht Polycarpus
Scheepswerf Gielen in Dordrecht heeft begin september het motorjacht Polycarpus na een uitgebreide renovatie overgedra
gen aan de opdrachtgever, Chartermaatschappij Polycarpus B.V.

Het schip heeft al een lange historie. Het werd 
tri 1949 in Cherbourg gebouwd als Are, één 
uit een serie van tien Rijnsleepboten voor de 
Franse rederij CNFR. De Are was een stoom- 
sleepboot, waarin later een motor werd ge
plaatst. Vervolgens werd het schip gekocht 
door een werf in Noord-Brabant en to t jacht 
voor eigen gebruik verbouwd. In 1988 kwam 
het schip weer in andere handen. Deze eige
naar besloot uiteindelijk to t een andere opzet 
voor de exploitatie vari het schip eri wel als 
zeer luxe charterjacht. Daarvoor was een in
grijpende verbouwing noodzakelijk en de uit
voering daarvan werd aan Scheepswerf Gie
len opgedragen.

Het schip is bestemd voor charterreizen met 
maximaal 12 passagiers in de Middellandse 
Zee en iri het Caribische gebied.
De afmetingen van de Polycarpus zijn:

Lengte o.a. 35,0 m.
Lengte IJ. 32,2 m.
Breedte mal 7,0 m.
Holte 3,3 m.
Diepgang 2,3 m.
Waterverplaatsing 330 t.

Het schip heeft drie dekken: hoofddek, boven
dek en topdek. Bij de verbouwing is het schip 
nagenoeg geheel leeggehaald. De staalcon
structie boven het bovendek is vernieuwd eri

aangepast. De accommodatie is geheel op
nieuw ingetimmerd door Scheepsinterieur 
Gielen, een zusterbedrijf van de werf. Ook 
werd de elektrische bedrading volledig ver
nieuwd.

Indeling
•  Onderdeks vijf stuks tweepersoons passa

giershutten en daarvoor de verblijven van 
de bemanning.

•  Op het hoofddek vooraan een tweeper
soons passagiershut, tevens eigenaars
hut, daarachter de kombuis en een grote 
salon.

•  Op het bovendek het stuurhuis, de accom 
modatie voor de kapitein en de eetsalon.

•  Op het topdek bevinden zich zonnebanken 
en een Whirlpool.

De passagiershutten zijn zeer luxe ingericht 
en van alle gemakken voorzien. Uiteraard heb
ben alle hutten privé sanitair, de eigenaarshut 
zelfs met een jacuzzi.
Verder hebben alle passagiershutten en de bei
de salons telefoonaansluitingen voor internatio
naal telefoon- en dataverkeer, een computer 
met plasmascherm en internetaansluiting.
In alle hutten en salons is TV beschikbaar met 
80  internationale kanalen.
De salons hebben vergaderfaciliteiten en 
eventuele presentaties in een van de salons 
kunnen via de plasmaschermen worden ge
volgd.

De bemanning bestaat uit: twee man nautisch 
personeel, de hotelmanager, een kok en ver
der naar behoefte twee tot vier man bedie
nend personeel. De drie sterren kok beschikt 
over een zeer bijzondere keuken, met alles 
‘erop en eraan’.

In de machinekamer is eigenlijk alleen de 
hoofdmotor gehandhaafd. Dit is een Cum 
mins diesel, type 28 VTA 2M, van 496 kW bij 
1800 tpm, met een Reintjes keerkoppeling. 
De motor was in 1992 geplaatst ter vervan
ging van de vorige en had pas 3000 uren ge
draaid. De proeftochtsnelheid is 11,3 kn.

Nieuw geïnstalleerd werden:
- twee John Deere generatorsets van elk 150 

kVA;
- een zoetwatermaker met een capaciteit van 

1800 liter per dag;
- een grotere hyd rof o o r i nstal lati e;
- een nieuwe airconditioninginstallatie van Hei- 

nen Hopman, per ruimte regelbaar.

In het voorschip is de dieselgedreven boeg
schroef door een nieuwe vervangen. Dit is 
een Kalkman dwarsschroef van 59 kW. Deze 
wordt via een dubbele elektrische as aange
dreven door de beide parallel draaiende gene
ratorsets.
In het achterschip zijn Koop Nautic vinstabili- 
satoren aangebracht. Deze zijn niet intrek
baar, maar steken niet buiten de breedte van 
het schip uit.

De elektronische apparatuur aan boord, gele
verd door Radio Holland, omvat onder meer 
een gecombineerde zee- en rivier pilot, zeera- 
dar en rivierradar en twee elektronische kaar
ten van resp. Chartwork en Raytheon.
Verder zijn er vijf videocamera’s aan boord, 
waarvan een in de mast, voor observatie van 
de garig vari zaken aan dek en in de omge
ving. De beelden hiervan kunnen op de plas
maschermen worden getoond.

Twee tenders, twee jetscooters en eeri jetski 
completeren de uitrusting van het schip.

Charters worden verzorgd door CN Charter 
(www.cncharter.com)

http://www.cncharter.com


Becl rij ven i n for mat i e Europort 18-22 november 2003

De internationale maritieme vakbeurs Europort 2003, die van 18 
tot en met 22 november 2003 plaatsvindt in Amsterdam RAI, telt 
ruim 530 exposanten die 750 maritieme toeleveringsbedrijven uit 
de hele wereld vertegenwoordigen. Daarmee biedt de 31ste editie 

van Europort een breed overzicht van producten en diensten voor professionals werkzaam in de sectoren zeevaart, binnenvaart, offsho
re, baggerij en havens. Het aantal landenpaviljoens is toegenomen, waarmee Europort zich nog nadrukkelijker op de mondiale agenda 
van maritieme vakbeurzen geplaatst heeft. D e vakbeurs wordt omlijst door diverse congressen en jaarvergaderingen, waaronder het 
Mare Forum 2003 op 17 en 18 november in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.
Minister Peijs van Verkeer & W aterstaat verricht op 18 november de officiële opening van de beurs.

MONDIALE MARITIEME INDUSTRIE BIJEEN OP EUROPORT 2003
Uitbreiding aantal landen
paviljoens
"Uit het totaal van 14 landenpaviljoens 
blijkt dat steeds meer landen, waaronder 
China, deelname aan Europort als zeer 
belangrijk beschouwen om zich binnen 
de internationale maritieme sector te 
profileren," aldus Farouk Nefzi. Nieuw 
zijn de collectieve inzendingen van China, 
Cyprus, Finland en Roemenië. Evenals 
vorig jaar hebben ook België, Denemar
ken, Duitsland, Groot-Brittannië, Oosten
rijk, Polen, Rusland, de Verenigde Staten 
en Zuid-Korea hun krachten gebundeld in 
een gezamenlijke presentatie op de 
beurs. Onder de vleugels van Holland 
Marine Equipment staat het Nederlandse 
collectief er weer. HME ontvangt op Eu
roport bovendien een belangrijke Chine
se handelsdelegatie.

Dem onstratie van op 
lucht varende schepen
Europort heeft innovatie hoog in het 
vaandel staan, getuige de honderden 
nieuwe producten die door deelnemers 
op de beurs voor het eerst aan vakbe- 
zoekers gepresenteerd worden. Pu
bliekstrekker op de beurs is ongetwijfeld 
ook de demonstratie van op lucht varen
de schepen. Met een g roo t scheepsmo
del laten het Maritiem Research Instituut 
(Marin) uit Wageningen en de VNSI zien 
hoe deze nieuwe, brandstofbesparende 
techniek werkt. Deze revolutionaire voor
uitgang binnen de scheepsbouw is in
middels zo ver ontwikkeld, dat scheeps
bouwers er in de toekom st veel van 
verwachten.

Paviljoen toeleveranciers 
De Zeven Provinciën
Op 24 mei jongstleden riep de KNVTS 
het marineschip De Zeven Provinciën uit 
to t KNVTS Schip van het Jaar 2003. Aan
leiding om deze opvallende verschijning

in een speciaal paviljoen op Europort 
2003  in de schijnwerpers van de maritie
me industrie te  plaatsen. In samenwer
king m et de Koninklijke Marine worden 
bouw en ontwerp van dit bijzondere 
schip door een tiental exposanten die als 
toeleverancier betrokken waren bij De 
Zeven Provinciën, voor het voetlicht ge
bracht.

M aritieme Vacaturebank
Bezoekers die op zoek zijn naar een 
(nieuwe) baan binnen de maritieme sec
tor, kunnen hun slag slaan op Europort 
2003. Dankzij een samenwerking met 
Navingo/Maritieme Vacaturebank.nl tref
fen zij op de beurs een overzicht van bij 
exposanten openstaande vacatures, 
waarvoor ze meteen hun belangstelling 
kenbaar kunnen maken.

Europort en M E T S onder 
één dak
Met de beurs METS (Marine Equipment 
Trade Show), die tegelijkertijd m et Euro
port plaatsvindt, is Amsterdam RAI gedu
rende enkele dagen het bolwerk van de 
mondiale watersport- en maritieme in
dustrie. Nog nooit was zo'n g roo t aan
bod uit deze sector in Amsterdam  onder 
één dak te  vinden. Bezoekers van Euro
port kunnen zich te r plekke registreren 
en zodoende ook een bezoek brengen 
aan de beurs METS 2003.

Voorregisteren voor gratis 
bezoekersbadge
Europort is gratis toegankelijk voor vak- 
bezoekers die in het bezit zijn van een 
toegangsbadge of uitnodigingskaart. 
Wie werkzaam is in de maritieme in
dustrie maar geen toegangsbadge ont
vangen heeft, kan zich op www.euro- 
port2003 .com  voorregistreren om deze 
alsnog toegestuurd te  krijgen. Iedereen 
die voor 20 oktober - voor Nederlandse

adressen: to t 7 november - reageert, 
ontvangt de toegangsbadge vooraf
gaand aan de beurs. Voor diegenen die 
zich na deze datum hebben aangemeld, 
ligt de persoonlijke toegangsbadge tij
dens de beurs klaar bij de registratieba- 
lie in de Amstelhal (Hal 7).

www.europort2003.com
Op de website w w w .europort2003.com  
van Europort 2003  kunnen zowel expo

santen als bezoekers meer informatie 
over de komende beurs vinden.
Europort 2 0 0 3  is geopend van dinsdag 
18 november to t en m et zaterdag
22 november 2003 en vindt plaats in het 
Europacom plexvan Amsterdam RAI.
De openingstijden zijn op dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 11.00 to t
18.00 uur, op donderdag van 11.00 to t
21 .00  uur en op zaterdag van 10 .00  to t
16.00 uur.

BEDRIJ VENINF ORMATIE
Alfa Laval B.V. Europahal Stand 01.1167

/ M m
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Throughout the history of the modern 
shipping industry, Alfa Laval has been 
the leading supplier of engine room 
system s and equipment fo r fuel treat
ment, engine cooling and fresh w ater ge
neration.
To stay ahead in a fiercely competitive 
market, shipyards are striving to  minimi
ze the number of suppliers and keep 
costs down. In response to  th is clearly 
defined trend Alfa Laval has expanded its 
product portfolio and can now offer yard 
custom ers more total solutions. A t the 
same time, the majority of shipowners 
prefer Alfa Laval because they can rely 
on Alfa Laval to  keep even more proces
ses running sm oothly onboard.

Recent additions to the 
product range
The Fuel Conditioning Module and the la
te s t Separators from  Alfa Laval are de
signed to  w ork in harmony. Together 
they represent a complete fuel treatm ent

concept from  one responsible supplier. 
Simply configured and using a common 
control system, these products m eet the 
demands of any engine room layout.

Fuel Conditioning Module

Also new from  Alfa Laval are advanced 
tank cleaning system s. Combining Gun- 
clean Toftejorg's expertise in tank clea
ning equipment with Alfa Laval's speciali
zed knowledge in the fields of heating 
and pumping technology, we now offer 
standard and customized tank cleaning 
solutions configured fo r optimal perfor
mance.

http://www.europort2003.com
http://www.europort2003.com


We show at our stand:
- Complete fuel treatm ent
- Tank cleaning solutions 
-Autom atic filters

Alfa Laval is a leading global provider of 
specialised products and engineered so
lutions. Our equipment, system s and 
services are dedicated to  helping cus
tom ers to  optim ize the performance of 
their processes. Time and tim e again. 
We help our custom ers to  heat, cool, se
parate and transport products such as 
oil, water, chemicals, beverages, food
stuffs, starch and pharmaceuticals. Our

worldwide organization w orks closely 
with custom ers in alm ost 100 countries 
to  help them stay ahead.

For further information contact:
Johan Maack 
Alfa Laval Tumba AB 
Marine &  Diesel Equipment 
Marketing Communications 
SE-147 80  Tumba, Sweden 
Phone: +46 -8  530  650  00 
Fax: +46-8  530  345  55 
e-mail: johan.maack@alfalaval.com 
www.alfalaval.com

AMW -Marine Verbindingshal stand 06.6002

Ook dit najaar to
nen wij u weer di
verse noviteiten uit 
ons productenpa- 
let.

Een g roo t aantal specialisten van , 
kunnen u op een informele wijze informe
ren over de m eest uiteenlopende voort- 
stuwingsystemen.
Van de fabriek Renk tonen wij u een 
scheepstandwielkast m et PTI van het ty
pe HSU 8 0 0 /H A W  200, deze zal worden 

ingebouwd in een in aanbouwzijnde tan
ker bij Ferus Smit Westerbroek.
De tanker w ordt gebouwd in opdracht 
van een Zweedse rederij en zal ook w or
den uitgerust m et een nieuw type (BCP) 
Berg verstelbare schroef.
De schroef kan ook worden aangedre
ven door een hydrauliek m otor; de die
selm otor is in dit geval dan uitgescha
keld m et behulp van de aangebouwde 
schakelbare boogtand koppeling type 
HAW 200.

Voor het eerst zal Leistritz bij ons op de 
stand aanwezig zijn. Al meer dan een jaar 
is AMW agent voor de schroefpompen in

CEftlTA

de maritieme en industriële markten. 
Leistritz heeft in de loop van de jaren al 
een goede marktpositie verworven in de 
scheepvaartm arkt m et hun kwalitatief 
zeer hoogwaardige schroefpompen.

APV heeft onlangs een nieuwe serie pla
tenwarmtewisselaars, de Q serie, gelan
ceerd; wij tonen u de Q 55, een type dat 
veel w ordt toegepast in centrale koelsy
stemen aan boord van schepen.
De warm tewisselaar i |  slim geconstru
eerd en zorgt voor zeer efficiënte warm 
te overdracht!

U bent van harte bij ons op de stand uit
genodigd om op informele wijze kennis 
te maken m et ons bedrijf.
Tot ziens!

AMW-Marine 
Veersedijk 99 
Postbus 39, 3340AA 
3341LL Hendrik Ido Ambacht

T + 3 1 7 8 6 8 1 0 1 0 0  
F + 3 1 7 8 6818878  
E info@amw.nl

Tijdens de 
Europort
2003  zal 
CENTA 
niet ont

breken, een van de wereldmarktleiders 
op het gebied van aandrijf- en koppe- 
lingstechnologie, bekend om haar talrijke 
innovaties. Een hoogtepunt vo rm t de 
nieuwe, nog nooit eerder in Nederland 
vertoonde, CENTADISC-C, een aandrijfas 
die in combinatie m et glasvezel en car
bon in een bijzonder licht aandrijf
systeem resulteert. De CENTADISC-C 
valt op door haar lage gewicht dat zeer 
geschikt is voor hoge koppels to t 
16.000N m . Daarnaast beschikt zij over 
een hoge flexibiliteit, en is tegelijkertijd 
corrosie- en onderhoudsvrij. De CENTA- 
DISC-C is bijzonder geschikt voor de 
scheepsbouw, water-jetaandrijvingen, 
koeltorenaandrijvingen, waterpompen en 
voor off-shore toepassingen.

Een andere hoogtepunt vorm t de unieke 
CENTAFLEX-KE koppeling, een unieke 
combinatie van een hoge torsiestijfheid 
en lage radiale stijfheid, speciaal ge

schikt voor dieselaangedreven hydrosta
tische aandrijvingen m et direct aange
flensde pompen.

Ook de eerste schakelbare CENTA-kop- 
peling, de CENTA-CP, zal worden ten
toongesteld. De zogenaamde ‘Clutch- 
Pack’ is een combinatie van een 
hoogelastische en electromagnetische 
koppeling, waarbij de onderdelen tijdens 
bedrijf in- en uitgeschakeld kunnen w or
den. De CENTA-CP onderscheidt zich 
vooral door haar grote elasticiteit en bre
de toepassingsmogelijkheden.

Naast deze en verdere innovaties zoals 
de CENTA-DRIVE, presenteert CENTA 
ook haar ‘klassiekers’ tijdens de Euro
port, de CENTAFLEX en de CENTAMAX. 
Deze hebben zich door de jaren bewe
zen en vormen nog steeds de basis voor 
nieuwe innovaties. De sinds 1970 be
staande onderneming m et haar hoofd
vestiging in Duitsland, is m et het 
elastische koppelingen- en aandrijfas
senprogram ma voor industriële en mari
tiem e toepassingen wereldmarktleider 
geworden. De internationale CENTA- 
groep bestaat vandaag de dag uit tien 
dochterondernemingen en meer dan 
dertig vertegenwoordigingen over de he
le wereld. Ook het team van CENTA 
Nederland staat u graag m et raad en 
daad te r zijde.

D E SM I K& RPom pen B.V. Europahal stand 01.1075

geheel of gedeeltelijke deelnemingen in 
andere ondernemingen, agenten en ver
tegenwoordigingen.

DESMI K&R Pompen B.V. vertegenwoor
digt in Nederland naast de bekende DES- 
Ml producten ook de Steimel tandwiel- 
pompen, Speek pompen, Caffini 
membraanpompen, DVZ lenswaterreini- 
gers en Turbo San normpompen vol
gens DIN 24255. Bij de DESMI produc
ten kunt u denken aan de 
zelfaanzuigende SA en Modular-S pom
pen, verticale NSL ‘in-line’ pompen, VAC 
pompen, de SAEN m onoblok pompen en 
de Rotan inwendig vertande tandwiel- 
pompen. Naast deze pompen kunnen wij 
ook dompelpompen, vuilwaterpompen

DESMI K&R Pompen B.V. is een techni
sche groothandel in pompen, motoren, 
lenswaterreinigers en gerelateerde 
items. Wij zijn een onderdeel van DESMI 
A /S  die is gevestigd in Aalborg Denemar
ken. De ondernemingsdoelstelling van 
DESMI A /S  is om pomp en pompsyste
men te  ontwikkelen, te fabriceren en te 
verkopen. DESMI A /S  is een wereldwijd 
georiënteerde onderneming in zowel de 
verkoop van haar producten als het in
kopen van grondstoffen voor haar pro
ductie. Verkoop geschiedt d irect en door

mailto:johan.maack@alfalaval.com
http://www.alfalaval.com
mailto:info@amw.nl


en speciale pompen leveren. Bij de specia
le pompen kunt u denken aan diesel gedre
ven brandbluspompen, 'deepwell' lading 
pompen en 'Archimedes’ schroef pompen.

Voor meer informatie over het
DESMI leveringsprogramma zie ook 
www.desmi.com.

Nieuw in het leveringsprogramma is de zelf- 
aanzuigende S 70-50-175/R09 pomp 
voorzien van ‘Rilsarï coating. Na vragen van 
onze klanten voor een concurrerende zee

water bestendige pomp, introduceren wij 
de gecoate versie van de 2” pomp S 70
50-175. Deze nieuw gecoate versie is mo
gelijk gemaakt door de introductie van het 
nieuwe open model van de Modular S 
pomp. Alle gietijzeren delen van de pomp 
die in aanraking komen met de vloeistof zijn

gecoat, zowel in als buiten de pomp. De 
waaier is van NiAluBrons en de as is van 
roestvast staal gemaakt.

Verder is er een nieuw type in de NSL serie 
gemaakt: de NSL 300-525. Dit is een ver
dere ontwikkeling van de NSL serie: met 
een grote waaier wat inhoudt een grote ca
paciteit tegen een grote druk bij een laag 
toerental. Bij 50 Hz max. 1400 m3/u  bij 
max. 9 bar. Bij 60 Hz max. 1800 m3/u  bij 
max. 13,5 bar. De NSL is een verticale 'irv 
line’, radiaal gedeelde eentraps centrifu- 
gaalpomp met flenzen volgens internatio
nale standaard. De pomp voldoet aan de 
speciale eisen van de scheepsmarkt: hoge 
efficiency, lage NSPH waarde, eenvoudige 
installatie en onderhoud, speciale materia
len en een attractieve prijs. Het huis is 
voorzien van een vervangbare slijtring. De 
lage NPSH waarde is mogelijk door de 
dubbel gebogen schoepen van de waaier.

Voor meer informatie zien wij u graag op 
onze stand 01 .1075  of bezoek onze web
site: www.krpompen.nl. Ook zou u ons 
een e-mail kunnen zenden desmi_kr@des- 
mi.com of faxen: 030-2623314.

O  IHC Holland ont
werpt, bouwt en le
vert kapitaalgoede

ren en diensten voor de baggerindustrie, 
bedrijven die funderingsmachines gebrui
ken en bedrijven die tunnels bouwen in 
zachte grond.
Het marktaandeel wereldwijd w ord t ge
schat op circa 50%. Van de om zet van 
IHC Holland is circa 80%  bestemd voor 
de export.

IHC Holland, dat een historie kent van 
meer dan 300  jaar, heeft m et de bouw 
van duizenden schepen en werktuigen 
een grote kennis en ervaring verkregen. 
IHC Holland is wereldwijd marktleider op 
het gebied van ontwerpen en bouwen 
van 'custom -builf en standaard materi
eel, hetgeen plaatsvindt op moderne pro
ductiebedrijven in Kinderdijk en Slie- 
drecht. Ook worden IHC producten, met 
assistentie van en toelevering door IHC 
Holland elders gebouwd, zoals in het 
land van bestemming.

In vrijwel alle landen heeft IHC Holland 
vertegenwoordigingen en in Brazilië, Chi
na, India en de VS eigen kantoren om de 
service- en marketingactiviteiten te 
ondersteunen.

Lloyd’s Register Westhal stand 03.3043

Royal Dirkzwager B.V. Europahal stand 01.1154

Europort will be 
held fo r the 31s t ti
me this autumn. 
From 18th to  22nd 

November, Amsterdam RAI will be tee
ming with shipping people from  all over 
the world. With over 8 0 0  exhibitors, 14 
country pavilions, 2 major conferences 
and several other special activities, Euro
port 2 003  again proves to  be the Total 
Maritime Marketing Experience.
Royal D irkzwager is one of them!

The following products will ge t extra at
tention:
Alert

Your manned focal-point ashore fo r 
Emergency Response Planning.
24 hours a day - 7 days a week. 
Messaging

World-Wide communication with vessels 
at sea and/or with your business rela
tions ashore. Telex, fax, e-mail (even with 
attachement) 24 hours personal atten
dance by experienced operators. 
Shipinfo

Real-time ship movement information Le 
Havre - Hamburg range. Characteristics 
of more than 1 00 ,000  vessels.

Position

World-Wide reporting regarding positions 
of vessels.
Data

Create your own tailor-made overview 
fo r marketing &  research purposes.
The tool fo r analysis and statistics.
Watch

Extensive arrival report of a vessel at the 
Rotterdam port area. Reporting possibili
ties by phone, fax, e-mail or SMS.
PMS

The Dirkzwager Port Management 
Systems (PMS) is designed fo r Port Au
thorities of seaports all over the world. 
PMS assists all the administrative pro
cesses, concerning a vessel to  a port. 
Pilotage

We render a reliable, personal and pro
fessional service to  shipowners based on 
the following arguments: f.e. Masters 
who are unfamiliair in our area, prevention 
of fatigue, additional safety precaution. 
Consultancy

We have been able to  assist in giving a 
thorough and objective opinion in a nauti
cal-juridical dispute in the aftermath of a 
collision and in case of damage to  car-

s
:er

Working together to improve busin
ess performance

,eg.su Working be tter by working together 
Lloyd's Register denkt met u mee en biedt professionele 

en flexibele service om het succes van uw bedrijf te vergroten, veiligheid te optimalise
ren en het milieu te  beschermen.

Preventing p roblems, providing solutions

Vanaf de vroegste stadia van het ontwerp- en bouwproces zijn wij u van dienst bij het be
heersen van de risico's en het optimaliseren van de technische prestaties van uw schip.

Improvmg perform ance

Wereldwijd kunt u altijd bij ons terecht voor advies en ondersteuning om de prestaties 
van uw bedrijf verder te  verbeteren - nu en in de toekom st.

Wilt u ook gratis advies en ondersteuning van een van onze scheepsdeskundigen tij
dens Europort 2003? Mail dan uw vraag naar europort2003@ lr.org en wij nemen con
ta c t m et u op voor het maken van een afspraak tijdens de beurs.
Of bezoek onze stand 0 3 .3 0 4 3  in de Westhal (Hal 3) waar onze specialisten volgens 
onderstaand schema aanwezig zijn.
Werktuigbouw d i/do /za  
Elektrotechniek wo 
Scheepsbouw do /v r

Building better business

Lloyd's Register EMEA 
Weena-Zuid 170 
3012  NC Rotterdam 
Tel: + 3 1 (0 )1 0  20 1 8 4 6 5  
Fax:+31 (0)10 21 40  190 
www.lr.org

http://www.desmi.com
http://www.krpompen.nl
mailto:europort2003@lr.org
http://www.lr.org


tvNSI
Revolutionaire brandstof- 
besparing bij schepen
Vier werven hebben samen m et VNSI 
(Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie) en MARIN (Maritiem Research 
Instituut Nederland) besloten uitvoerig

Project PELS

onderzoek te doen naar luchtsmering, 
dat onder de noemer Project Energiebe
sparende Luchtgesmeerde Schepen 
(PELS) w ord t ondersteund door NOVEM. 
Het strategische belang van dit onder
zoek is groot. MARIN heeft aangetoond 
dat in ideale condities brand stof besp a ri n- 
gen van veertig procent gerealiseerd 
kunnen worden. In de praktijk moeten 
brandstofbesparingen van tw intig pro
cent voor de binnenvaart en tien procent 
voor de zeevaart realiseerbaar zijn. 
Parallel m et de brandstofbesparing loopt 
de reductie van emissies.

Uit de CBS Maandstaat Verkeer en Ver
voer blijkt dat het gasolieverbruik voor 
de Nederlandse binnenvaart ruim 1 mil
joen ton bedraagt. De jaarlijkse brand
stofkosten voor de Nederlandse binnen
vaart bedragen daarmee zo'n 250 
miljoen euro. Alleen al voor de vijfduizend 
binnenvaartschepen die Nederland telt, 
lijken kostenbesparingen van 50 miljoen 
euro op jaarbasis mogelijk. Niet alleen 
voor de binnenvaart, maar ook voor de 
zeevaart lijken er mogelijkheden om dit 
concept toe te passen. De jaarlijkse 
brandstofkosten voor de wereldvloot zijn 
naar schatting 15 miljard euro. Voor de

wereldvloot lijken jaarlijkse kostenbespa
ringen van ruim 1,5 miljard euro moge
lijk. Eind 2003 zal het experimentele 
onderzoek m et scheepsmodellen afge
rond zijn, waarna praktijkproeven op wa
re grootte worden uitgevoerd. De eerste 
binnenvaartondernemers die hieraan wil
len deelnemen, hebben zich al aange
meld.

Tijdens Europort zal m iddels een groot 
scheepsmodel te  zien zijn hoe deze nieu
we, brandstofbesparende techniek w erkt 
(Amstelhal, stand 07 .7129). Deze revo
lutionaire vooruitgang binnen de 
scheepsbouw is inmiddels zo ver ontwik
keld, dat scheepsbouwers er veel van 
verwachten.

VNSI Amstelhal, stand 07.7127
De Vereniging Nederlandse Scheeps
bouw Industrie (VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse maritieme 
maakindustrie. Zo ondersteunt VNSI haar 
150 leden op het gebied van onderwijs, 
arbo en milieu, techniek, onderzoek en 
ontwikkeling, statistiek en subsidies. 
Speciaal voor ondernemingen die niet 
het werfbedrijf uitoefenen maar wel be
langen hebben in de scheepsbouwin- 
dustrie bestaat het geassocieerd lid
maatschap.

MARIN Amstelhal, stand 07.7131
Het Maritiem Research Instituut Neder
land (MARIN) is één van de vijf Grote 
Technologische Instituten (GTI's) in 
Nederland. Als stichting zonder winst
oogmerk m aakt het deel uit van de pu
blieke kennisinfrastructuur in Nederland. 
Het MARIN streeft naar opbouw, toepas
sing en verspreiding van hoogwaardige 
technologische kennis te r versterking 
van de concurrentiepositie van de Neder
landse maritieme sector.

Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met:
Vereniging Nederlandse Scheepsbouw 
Industrie (VNSI)
Boerhaavelaan 40 
Postbus 138 
2700 AC Zoetermeer 
Tel: (079) 353  11 65 
Fax: (079) 353  11 55 
E-mail: info@vnsi.nl 

Internet: www.vnsi.nl

Promac is haar activiteiten 40  jaar gele-

den gestart. Op het gebied van de 
scheepsbouw industrie werd Promac 
een belangrijke leverancier voor voorstu- 
wing-, manoeuvreer-, koel- en vriesinstal- 
laties
Begin jaren negentig ging Promac zich 
ook toeleggen op de life-saving en hy
draulische dekkranen.

Reeds m eer dan tw intig jaar ontwikkeld 
en assembleert Promac de 'Promac

A quasef, omgekeerde osmose- en drink- 
waterinstallaties. De laatste ontwikkeling 
is de ‘Promac Aquacleaner' bilgewater- 
separator (oliewaterafscheider), welke in 
opdracht van de Marine is ontwikkeld. 
Sinds Promac in deze branche gestart 
is, zijn duizenden schepen uitgerust met 
Promac installaties.
Voor service, onderhoud en leveringen 
van onderdelen, is een volledig uitgerust 
team over de gehele wereld 24 uur per 
dag operationeel.

Promac is ISO 9001 en AQAP 110 gecer
tificeerd op het gebied van produceren 
en handelen in installaties en onderdelen 
op het gebied van scheepsbouw, scheep
vaart, baggerij, booreilanden en de visin- 
dustrie: ontwikkeling, techniek, produce
ren van en het handelen in installaties.

Radio Holland Group Europahal stand 01.1077

M
Radio Holland presents electronic 
novelties
Radio Holland Group presents several 
'breaking' novelties in maritime electro
nics at Europort 2003, as usual in an 
eyecatching major stand presentation. In 
co-operation with Furuno (Japan), Radio 
Holland will launch the new spectacular 
series of Furuno blackbox deepsea ra
dars. All features will be announced 
shortly before the exhibition. Also new on 
show at RH is the innovative AVECS Ship 
Management System, presented in a vir
tual Maritime IT Surrounding on the 
stand, including several other IT applica
tions to  be used on board. Also Radio 
Holland will present the latest equipment 
of its newest exclusive brand in Automa
tion equipment, Stein Sohn. The new air
tim e services that Radio Holland offers 
through its brand Radio Holland Connect, 
will be presented together with the com 
plete Fleet satcom  range F77, 55 and 
33 of Nera and ECI.

For audio/video purposes RH introduces 
the new Sea Tel 4 0 0 3  Broadband-at-Sea 
KU Band Maritime VSAT system, as well

as an innovative DVD server fo r maritime 
applications. RH will show a complete 
e lectronics range fo r navigation, commu
nication, automation, AV, survey, fishery, 
deepsea and inland shipping.

Radio Holland Group growing rapidly
Since the independence of the worldwide 
Radio Holland Group, as a consequence 
of the Management Buy Out in June 
2002, the com pany is growing rapidly, 
now incorporating 4 8  own branches. 
New branches have been opened in Chi
na, Canada and Curacao and also a new 
subsidiary was established fo r airtime 
services, Radio Holland Connect. The re
newed organization and the focal point 
of the Group: efficient and flexible inter
national service 24 hours a day, will be 
presented at the RH stand.

SeaTel

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


Ruysch Technisch Handelsbureau B.V. Amstelhal 
stand 07.7045

W estfalia Separator Nederland B.V. Europahal 
stand 01.1126

R T H
Ruysrki T ttb n ü ch  tl fctv j O 1k
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As a third generation fam ily business, 
RTH is com m itted to  maintaining high 
standards a basic fundament laid down 
by the company's founder in 1935. 
Engineering excellence, tigh t quality con
tro l and outstanding service are the main 
reasons why RTH has built long term  
custom er relationships, in the late fifties, 
the company became specialised in cylin
der liners. Today we are one of world's 
major stockists of cylinder liners fo r four- 
stroke medium speed engines. In addi
tion, the company is specialized in a full 
range of spare parts fo r diesel engines, 
both fo r stationary and marine industry, 
such as Sulzer, SWD, Pielstick, etc.
RTH offers only the highest quality and all 
products originate either from  the Origi
nal Equipment Manufacturer, officially li
censee to  the engine maker, or speciali
sed manufacturers.
Always striving to  stay one step ahead, 
RTH was the firs t Dutch com pany in its 
field to  gain ISO-9002 certification in 
1992, today transferred to  ISO-9001-

2000 .

RTH can reply alm ost immediately to  its 
custom er's inquiries, guarantee the price 
level of its products and follow  up the 
consumption pattern of spare parts fo r 
each engine due to  a up-to-date tailor- 
made com puter program.
With daily shipments worldwide by aero
plane, container vessel, truck, courier 
car or even hand delivery, RTH has beco
me more and more involved in the lo
gistics of collecting spare parts fo r its 
custom ers and delivering directly to  their 
final destination. Round the clock service, 
seven days a week, all year round, is 
another example of the edge that makes 
RTH so special, Simply because we care.

Ruysch Technisch Handelsbureau B.V.
PO Box 28, 7 2 0 0  AAZutphen
The Netherlands
T e l:+31 5 757  5 1 5 74 4

F a x:+  31 5 7 5  515 75 0
E-mail: info@ruysch.nl
www.ruysch.nl

Van Voorden Gieterij B.V. Europahal stand 01.1001

Op de komende Europort 
beurs hoopt Van Voorden 
Gieterij BV zoals gebruike
lijk weer veel nieuwe en be

staande relaties te  mogen ontmoeten. 
Op de stand w ord t een straalbuis ge
toond van het zeer succesvolle HODI Su
perior type. De afwijkende profielvorm 
hiervan genereert extra stuwkracht, re
duceert brandstofverbruik en zorg t voor 
rust aan boord. Het succes van dit pro
duct is inmiddels in de praktijk ruim
schoots bewezen.
In de straalbuis is een schroef gemon

teerd, gemaakt m et ons unieke CNC- 
zandvorm freesproces. Door de ont
werpgegevens d irect te koppelen aan de 
CNC-besturing ontstaat een extreem 
nauwkeurig gietstuk. Bovendien is de 
ontwerpvrijheid maximaal, om dat het 
proces geen productiebeperkingen kent. 
Het resultaat is een perfecte schroef, vol
ledig maatwerk, afgestemd op de toe
passing en m et een zeer interessante le
vertijd. Van Voorden nodigt u graag uit 
om van gedachten te wisselen over de 
vele mogelijkheden van deze nieuwe 
technologie.
Op de stand tonen wij ook diverse slijt
vaste producten voor de baggerindustrie 
in gelegeerd gietstaal 47  VA en in het ex
treem  slijtvaste Mohard. Ook w ord t een 
gevoerde leiding getoond. Dit systeem 
hebben wij inmiddels op vele nieuwbouw 
en bestaande baggerschepen mogen le
veren.

Westfalia Separator doet 't m et min
der.... en kleiner....
De kleinste zelfreinigende separators, bil
gesystemen en Coolers zullen worden 
getoond op de Europort 2003.
Een kleine zelfreinigende separator, wel
ke zeer breed inzetbaar is in alle soorten 
van industrie, maar hoofdzakelijk gefabri
ceerd is voor de scheepvaart.

Onze kleine bilgewater separator ont
trekt de laatste olie aan het water, wat 
een significante ontlasting voor ons mi
lieu betekent.
Op onze stand kunt u de Olie/Water se
parator zien, welke continu (24 uur per 
dag) olie en w ater kan scheiden.
Zeer innovatief zijn de nieuw ontwikkelde 
zelfreinigende separatoren voor smeer
olie, zware olie en gasolie, welke door 
een nieuwe vorm geving flink zijn afge- 
slankt.
Het restultaat is:
70% minder volume
60% minder gewicht
30% minder onderdelen
service intervallen van slechts 16.000
uur

Ons servicepakket kan tailormade per 
pro ject worden afgestemd.
Naast een altijd paraat staand team van 
goed opgeleide monteurs, beschikken 
wij over diverse locale service- en onder
zoekscentra in Europa waar men bij sto
ringen in onze machines in staat is om 
een zeer snelle diagnose te  stellen en 
een mogelijke oplossing aan te  geven. 
Met het WECARE (een exclusief onder- 
houdspakket of servicepakket op maat) 
kunnen wij onze klant verzekeren van 
een com pleet onderhoudspakket, waarin 
reparatie, kostenloze inspectie, service- 
consultatie, training en garantie voor 
onderdelen in één koop kunnen worden 
aangeboden.

Westfalia Separator Nederland B.V.
Van Riemsdijkweg 52, 3 0 8 8  HD 
Rotterdam
Postbus 5750 , 3 0 0 8  AT Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 2 8 5 3 3 0 ,
Fax. 0 1 0 -2 8 3 0 5 0 7  
e-m ail: mineraloil@westfalia.nl

mailto:info@ruysch.nl
http://www.ruysch.nl
mailto:mineraloil@westfalia.nl
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Why? Because the Radio Holland Group has a worldwide service network of 
49 own branches! Which makes us the largest global multi-card electronics 
company with a network of that particular span. We are committed to intensifying 
our international synergies, training and knowledge exchange. Making it our 
business to provide ship owners, managers and contractors with the best solutions 
for their electronic requirements to operate their vessels in the most efficient and 
effective way. All over the world.

For the latest news, products and projects: www.radiohollandgroup.com Committed to Global Service

Radio Holland

L ' C l l V s o o a

http://www.radiohollandgroup.com


E xposan ten  op E u ropoort 2003

Naam Standnum m er Naam  Standnum m er Naam  Standnum m er

A. de Jong ï.I I .  B.V. 03 3062 Van Ballegooy Scheepstechniek 03 3027 China Shipbuilding & Offshore 07 7091

Aage Hempel Marine Electronics 02 2026 Van Ballegooy Scheepsschroeven B.V. 03 3027 Chugoku Paints B.V. 011176

Aalborg Industries NL B.V. 01 1071 Baltic Business Center 01 1005 Clayton of Belgium N.V. 07 7040

AB Pharos Marine Ltd. 01 1197 BAM Pro Electronics 01 1000 Clorius Controls A/S 01 1029

ABB B.V. 01 1067 Kompressorenbau Bannewitz GmbH 01 1157 C.L.S. 03 3022

Maritieme Academie 07 7163 Baru Services B.V. 07 7089 Comet GmbH FYrotechnik- 07 7017

ACO Marine A/S 01 1029 Moteurs Baudouin S.A. 01 1039 Condor Benelux 01 1013

Acorvitas - Sebert S.a.r.l. 011117 Beele Engineering B.V. 03.3034+03.3015 Conrac GmbH 07 7003

ACR Electronics, Inc. 01 1177 Van Beest B.V. 02 2056 C.M.R. (Controle 06 6002

Across GmbH 01 1005 Bengi B.V. 03 3012 Corrosion and Water Control B.V. 07 7050

Administratia Porturilor Dunarii 01 1026 Bennex Holland B.V. 02 2028 Croon Elektrotechniek B.V. 011130

Admiral Maritime Electronics A.S. 03 3061 Berg Propulsion AB 06 6002 CT Systems B.V. 03 3051

ADS van Stigt 06 6004 Bergaflex AB 03 3060 Cummins Diesel Sales + Service B.V. 01 1101

AEGIR-Marine B.V. 01 1175 Bernoulli System AB 06 6002 C.W.F. Hamilton & Co.Ltd. 06 6002

Aggreko Nederland B.V. 07 7050 Beijing Machinery & Equipment 07 7091 Daido Industrial Bearings 03 3040

Ahoy Beurzen B.V. 01 1032 De Binnenvaartkrant 01 1156 Damen Shipyards Group 01 1047

Ajax Fire Protection Systems B.V. 01 1107 BioCompact Environmental 01 1049 Damen Shipyards Group 01 1047

Ajax Fire Protection Systems B.V. 07 7099 Bjorge Moland Automation A/S 01 1175 Damen Shipyards Group 01 1047

Albacore Research Ltd. 02 2005 Bloksma B.V. 07 7050 Danfoss A/S 01 1029

Alewijnse Marine Systems B.V. 011113 BLRT Grupp AS 01 1116 Danish Export Group Association 01 1029

Alexander/Ftyan Marine 07 7081 BMS B.V. 01 1000 Data Stream Systems B.V. 03 3058

Alfa Laval B.V. 01 1167 BohametZ.P. 07 7113 Datema Delfzijl B.V. 01 1061

Uitgeverij De Alk B.V. 02 2027 Bolidt Kunststoftoepassing B.V. 07 7099 Decam B.V. 07 7121

Allard-Europe 011128 Boll & Kirch Filterbau GmbH 01 1048 Deckma Hamburg GmbH 01 1049

Alphatron Electronic Parts B.V. 02 2021 Bombas Itur S.A. 03 3062 Deerberg-Systems 01 1049

Alphatron Marine B.V. 02 2054 Boogaard Sliedrecht C.V. 01 1162 DEIFA/S 01 1187

Alphatron Marine B.V. 02 2054 Börger GmbH 01 1100 Dekatel Nederland B.V. 02 2029

ALSTOM T & D  Ltd. 01 1111 Bosch Rexroth B.V. 01 1097 Delta Surveys B.V. 07.7078A

Alumar B.V. 07 7050 Bosch Rexroth B.V. 07 7099 Kustwachtcentrum Den Helder 07 7070

Shipdock Amsterdam B.V. 01 1083 Bostik Findley B.V. 07 7147 Denison Hydraulics Benelux B.V. 011054

AMW-Marine 06 6002 P.J. Brand B.V. 03 3010 Denkra AB 01 1200

Anchor Marine Transportation Ltd. 07 7076 Braspenning B.V. 01 1083 Deok Sung Engineering Co., Ltd. 07 7024

Anconav Shipbuilders Association 01 1026 Brevini Nederland B.V. 011183 Design Systems & Technologies 02 2005

Anglo Belgian Corporation N.V. 01 1041 I.C.Brindle&Co. 07 7145 Desmi K&R Pompen B.V. 011075

Anker Advies Bureau B.V. 01 1103 Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. 01 1063 DNV Det Norske Veritas B.V. 01 1051

Het Anker Metaalwarenfabriek 03 3050 Maschinenfabrik Bröhl GmbH & Co. 01 1049 Dienst der Hydrografie 03 3009

Antwerpse Motorenwerke N.V. 01 1070 Brusselle Marine Industries N.V. 07 7084 Diesel & Gas Turbine 01 1022

APV Heat Exchanger A/S 06 6002 Ing. Franz Burghart 03 3047 Digatron b.v.b.a. 07 7040

Aqua Signal Aktiengesellschaft 02 2052 C-Map Norway A/S 02 2043 Digital Ship 07 7057

Austrian Marine Equipment 03 3047 Cablul Romanesc 01 1037 Van Dinteren Technische 01 1182

Autena Marine v.o.f. 02 2029 CAD Center 01 1099 Royal Dirkzwager B.V. 011154

Avecs Corporation AG 01 1005 Caldic Techniek B.V. 06 6006 Discom B.V. 01 1173

A.V.O. Systems Ltd. 07 7006 Calwadu Industria e Comercio Ltda. 01 1033 DMG World Media - Dredging & Port 07 7060

AYOP 07 7114 Casco International S.A. 07 7157 DMR Kloska Service GmbH 03 3021

Azcue Pumps 03 3012 CD adapco Group 01 1078 DNV Petroleum Services 01 1051

B + V Industrietechnik GmbH 01 1049 CEDA 07 7115 BST Brandschutztechnik Doepfl GmbH 03 3047

Baars Charter B.V. 07 7042 Cedervall & Soner AB 01 1188 DragflowS.r.l. 07 7035

Baars Confloat B.V. 07 7042 Centa Nederland B.V. 01 1003 Dreggen Crane A/S 01 1049

Bagema B.V. 01 1055 ChartWorld GmbH & Co.KG 01 1005 Drews Marine GmbH 01 1125

Baird Publications 01 1185 CHC Business Development Ltd. 07 7091 3DSurvey B.V. 07.7078A

Bakker & Co. 07 7146 CHC Business Development Co. Ltd. 07 7091 Dutch Marine Systems B.V. 07 7147

Bakker Sliedrecht 02 2022 China Chamber of Commerce for l/E 07 7091 Econosto Nederland B.V. 01 1065



Naam Standnum m er Naam Standnum m er Naam Standnum m er

Econosto Nederland B.V. 07 7099 Germanischer Lloyd 03 3003 Imtech Marine & Offshore 011031

EDS PLM Solutions 01 1099 Getronics Industrial 07 7027 In-Navigation Innovatie GmbH 02 2037

Eisengiesserei CHLTorgelow 01 1005 Geveke Motoren B.V. 01 1142 Industrial Power Units Ltd. 01 1192

Dolf Ekels en Zoon B.V. 03 3048 Geveke Motoren B.V. 07 7099 Independent Ship Supplies B.V. 03 3010

EKK Eagle Industry Co. Ltd. 01 1175 Van de Giessen Straalbuizen 011115 Indumij Diesel Service B.V. 011114

Elcee Holland B.V. 01 1135 Gitiese Girotecnica S.r.l. 07 7125 Indumij Motoren B.V. 011114

Elco Systems 07 7121 Glasgow Exports 07 7088 Information Display Technology B.V. 07 7050

Electro Aco Altona S.A. 01 1033 GloCall B.V. 03 3036 Informa UK Ltd. 01 1209

Elektrikom B.V. 01 1018 G.M.S. Instruments B.V. 01 1163 Inmarsat Ltd. 02 2032

Eliche Radice S.p.a. 01 1011 Van de Graaf’s Werktuig- 07 7050 Innomar Technologie GmbH 01 1005

Ellehammers Laboratorium A/S 03 3062 De Greuns B.V. 07 7124 IMarEST 03 3019

Elnav 01 1026 De Groot Motoren 03 3027 International T ransport Contractors 07 7076

EMS Technologies 03 3016 De Groot Nijkerk Dredging Equipment 01 1047 International Tug and Salvage 07 7041

2000 Engineering B.V. 01 1015 Van de Grijp Pipes & Parts 01 1019 Interocean Personnel Services B.V. 07 7142

Erato Maritieme Boekhandel 06 6010 Guangzhou Machinery l/E Co., Ltd. 07 7091 Intertech B.V. 01 1069

Esco Aandrijvingen B.V. 01 1169 Guidi S.r.l. 03 3013 Ippokampos S.A.

Esco Belgium S.A. 01 1131 Hankil Precision 01 1005 Vereniging IRO 07 7050

Eucaro Buntmetall GmbH 01 1049 Hatenboer-Water B.V. 01 1073 Vereniging IRO 07 7050

Euro-lndex B.V. 07 7029 Hatenboer-Water B.V. 07 7099 Ixsea Oceano B.V. 02 2034

euro Hübner Benelux B.V. 07 7107 Heinen & Hopman Engineering B.V. 01 1125 Jack-Up Barge B.V. 01 1133

Eurocable Holland B.V. 01 1106 Hernis Scan Systems A/S 01 1175 Jahnel-Kestermann Getriebewerke 01 1049

Eurofiliales 07 7053 Hertel Marine Services 07 7099 Jastram GmbH & Co. KG 01 1204

Eurotech Benelux B.V. 01 1121 HG Modulpax Oy Ltd. 07 7111 Jastram Engineering Ltd. 01 1204

Evenridge Ltd. 07 7013 Dipl. Ing. Hitzinger GmbH 03 3047 C.C. Jensen A/S 01 1029

Expo CCB 01 1026 Hobart Foster Holland B.V. 07 7068 Jets Vacuum A/S 01 1049

Facet Deutschland GmbH 02 2007 Hochschule Wismar Fachbereich 01 1005 JMP Corporation 07 7024

Facet France S.a.r.l. 02 2007 P. Hoenderop B.V. 01 1085 Johnson Pump B.V. 07 7050

Facet Ibérica S.A. 02 2007 Hoerbiger Ventilwerke GmbH 03 3047 Johnson Pump Nederland 07 7099

Facet Industrial B.V. 02 2007 HITT, Holland Institute of Traffic 03 3018 Jowo-Systemtechnik GmbH 01 1005

Facet Industrial B.V. 07 7099 Holland Marine Services 01 1094 JVS Scheeps-en Ind. Techniek B.V. 01 1204

Facet Industrial (U.K.) Ltd. 02 2007 Holland Marine Equipment 07 7050 Kalkman Scheepstechniek en 07 7059

Facet Italiana S.p.a. 02 2007 Holland Nautic Apeldoorn B.V. 01 1016 Karat International Ltd. 07 7066

Facet USA 02 2007 Holvrieka-Nirota B.V. 07 7050 Katradis Group 01 1037

R.W. Fernstrum & Company 07 7015 Hoppe Bordmesstechnik 01 1049 Shark Marine Paints 01 1037

FG Governors & Engine Parts B.V. 03 3021 Dr. E. Horn GmbH 06 6004 Katradis Marine Ropes Industry S.A. 01 1037

Finpro Marketing Oy 07 7111 HRP Thruster Systems 01 1153 K.C. Ltd. 07 7024

Flameav.z.w. 07 7040 HSB Holland Shipbuilding 01 1030 Kemper en Van Twist Diesel B.V. 01 1053

Flender Bruinhof Marine B.V. / 01 1171 Kelvin Hughes Ltd. 02 2046 Keppel Verolme B.V. 01 1089

Flying Focus 01 1030 Huisman-ltrec 07 7050 KET Marine B.V. 03 3006

FM Rescue Equipment B.V. 03 3002 Hundested Propeller A/S 01 1029 KGW Schweriner Maschinenbau GmbH 01 1005

Formation Design Systems P/L 07 7141 Ludwig Hunger Werkzeug- 01 1182 KLIMA Thermo-Tech B.V. 01 1149

Formica Nederland B.V. 07 7147 Hycom B.V. 01 1059 Uwe Kloska GmbH 03 3021

France Telecom Mobile Satellite 03 3036 Hydrauvision 03 3004 Kobelt Manufacturing Company Ltd. 01 1052

Frequentis Nachrichtentechnik GmbH 03 3047 l-lydrex N.V. 07 7086 Koco/K.S.M. Holland B.V. 01 1014

Fuel & Oil Recovery Services 07 7123 HydroComp, Inc. 02 2005 Koehler - Bright Star, Inc. 03 3014

Furuno Electric Company Ltd. 011139 Hydroconsult B.V. 03 3051 Koninklijke Nederlandse 07 7128

Future Pipe Industries B.V. 07 7046 Hytop B.V. 07 7050 Koninklijke Nederlandse Vereniging 01 1205

G.C. Clad Parts B.V. 01 1161 Hytorc Nederland B.V. 01 1202 Kongsberg Seatex A/S 02 2028

Gannexion B.V. 03 3059 lean Ltd. 03 3018 Kongsberg Simrad A/S 02 2028

Ge Druck Nederland B.V. 06 6005 Icon Research Ltd. 07 7004 Kooren Shipbuilding and 07 7050

Geislinger GmbH 02 2019 IDM GmbH Infrarood Sensoren 07 7107 Korea International Trade 07 7024

General Acoustics 07 7150 IHC Holland N.V. 01 1091 Korsor Propeller A/S 01 1029

GeoMETIUS B.V. 03 3044 IHC Lagersmit 03 3030 KRAL Kraeutler GmbH & Co. 03 3047

Gepa Fiberglass 07 7069 Imax Trading & Engineering 07 7037 Kramer Scheepsschroeven 07 7143

Gerdes GmbH 07 7023 Impas B.V. 07 7019 Krohne Nederland B.V. 01 1144



Naam Standnummer

Kühne Industrie B.V. 01 1172

Kum Kang Engineering Co., Ltd. 07 7024

Kupke + Wolf GmbH 01 1049

KVH Europe A/S 03 3001

Lambert & Company B.V. 03 3014

Andre Laurent S.A. 01 1199

Lectro-Science 03 3014

Van Leeuwen Buizen Groep 07 7030

Leistritz Pumpen GmbH 06 6002

Lekko/V.B.S. 07 7067

Lemans Nederland B.V. 07 7084

Van Lessen en Punt Holding B.V. 07 7050

B.V. Installatiebouw Van der Leun 01 1145

Libra 01 1026

Liebherr-Maritime Benelux B.V. 01 1190

Liebherr-Werk-Nenzing GmbH 01 1190

Link Publisher Polish Ports 07 7134

Lloyd Dynamowerke GmbH 07 7107

Lloyd's Register-Fairplay Ltd. 03 3011

Lloyd’s Register 03 3043

Loggers B.V. 07 7050

Willibrord Losing Filter-Technik 07 7075

Lowland International B.V. 07 7103

Lubrafil B.V. 01 1048

Maas Marine & Industrial 03 3053

Machine Support B.V. 011168

Magotteaux S.A. 01 1123

MAN B&W Diesel AG 01 1129

Maprom Engineering B.V. 01 1036

Le Marin 07 7149

MARIN 07 7131

Marine Data Systems 07.7169A

Marine Log 07 7081

Marine Propulsion 01 1184

“Marine Providoring Agencies “"MPA’""' 011037

Marine Service Poland 07 7113

Marinelec Technologies 07 7008

Maritiem Nederland 07 7167

MaritiemeVacaturebank.nl 07 7105

Maritim Ltd. 07 7113

The Maritime Group 07 7081

Maritime Craft Services 03 3028

Maritime Journal Ltd. 01 1028

Marktechnical B.V. 03 3049

Marlink 02 2015

Maropol B.V. 01 1141

Maru Watersport & Industrie 07 7143

Mas Maritime Assembly Systems 01 1005

Masterpiece Ship Collection 07 7126

The MME Group 07 7109

Max Cargo B.V. 07 7165

McMurdo Limited 03 3041

McNeel Europe S.L. 02 2005

MDB-Roodenburg B.V. 07 7080

Meblomor Fabryka Sprzetu 07 7113

Naam Standnummer

Mecc Alte U.K. Ltd. 01 1063

Meconst S.A. 011026

Megator Ltd. 011049

Menarom S.A. 011026

Mennens Amsterdam B.V. 02 2001

Merchints B.V. 07 7065

MET Motoren- und Energietechniek 011005

MIBA Gleitlager GmbH 03 3047

Midway Publishing 07.7150A

Mobilis S.A. 01 1043

Mohr Hebetechnik GmbH 011049

The Motor Ship Magazine 07 7087

Motrac Hydrauliek 07 7050

MSV Trading B.V. 03 3037

MTU Friedrichshafen GmbH 07 7080

Multi Engineering N.V. 07 7040

Munters Euroform GmbH 06 6001

MX-Marine - Leica Geosystems A/S 03 3026

Napier Turbochargers Ltd. 011147

Nauticast Schiffsnavigations- 03 3047

Nautikaris B.V. 02 2013

Navimor Shipbrokers Sp. z o.o. 07 7113

Navingo B.V. 07 7105

Navylle B.V. 011080

Ned-Deck Marine B.V. (NDM) 03 3032

Nederlandse Radiateuren 011159

Nedelko B.V. 02 2061

Neho B.V, 07 7064

Neuenfelder Maschinenfabrik GmbH 011049

New-Connection Industrial Products 07 7011

NewThex B.V. 011024

Nexans Nederland B.V. 07 7153

Nicoverken Holland B.V. 07 7082

Nicoverken Marine Services B.V. 07 7082

Manfred J.C. Niemann Nederland B.V. 011196 

Night Navigator by 07 7074

No Limit Ships B.V. 07 7148

Northern Shipyard S.A. 077113

Northrop Grumman 02 2038

Norwegian Maritime Equipment A/S 011094

Noxon Stainless B.V. 02 2048

Nijhuis Pompen B.V. 07 7050

Elektro Motoren Fabriek 011119

Observator Instruments B.V. 01.1161A

Oceanwide Crew Management B.V. 03 3029

Odlewnia Zeliwa ‘Srem’ S.A. 07 7051

Odom Hydrographie Systems Inc. 011044

Van Oord ACZ B.V. 011151

Van Oossanen & Associates bv 07 7141

Oranje Verzekeringen 011160

Orbit Global Vision Ltd 03 3046

P & S Tensioning Systems Ltd. 07 7137

Parker Hannifin B.V. 011181

Patel Brass Works 07 7161

PBS Turbo s.r.o. 03 3025

Naam Standnummer

PCC Eurovalve 01 1045

Perko, Inc. 07 7081

Perm Scientific Industrial 07 7002

Petrobas 07 7009

Pilgrim International Ltd. 07 7117

Pintsch Bamag GmbH 07 7107

PlantijnCasparie Hilversum 02 2009

Plasticel S.L. 07 7079

Pols Engineering B.V. 01 1201

A&A Thorpe 07 7014

Praxis Automation Technology B.V. 01 1146

Pres-Vac Engineering A/S 03 3053

Primär Stavanger 01 1027

Prolog Ltd. 07 7002

Promac B.V. 01 1001

Promare Ltd. 07 7133

Proteus Engineering 02 2005

Fyung Hwa Diesel Co. Ltd. 07 7024

QPS B.V. 03 3018

Qua-Vac B.V. 01 1057

R & M Schiffsisolierung- 01 1049

Radio Holland Group 01 1077

Ralteco B.V. 07 7151

Randers Reb A/S 01 1029

Ravestein Container Pontoon B.V. 011133

Raytheon Marine GmbH 02 2040

Reikon B.V. 03 3012

Reiling GmbH 07 7144

Renk-Tacke GmbH 06 6002

Resita - Renk 01 1026

Reson B.V. 01 1002

Restech Norway A/S 07 7171

RETEC S.A. 01 1026

Reverso /  Nautical Ventures of 07 7075

Rexnord Antriebstechnik 07 7146

Richardson Electronics 02 2041

Ridderinkhof B.V. 07 7050

Robox Heat Technology B.V. 06 6002

Rolls - Royce Plc 01 1021

Rolls - Royce Plc 07 7099

Rometel Trade B.V. 03 3039

Schiffsversorgung Rostock GmbH 03 3021

Rotor B.V. 07 7050

Rousse Shipyard J.S.C. 07 7072

Roxtec B.V. 03 3052

The Royal Institution of 07.7150B

Rubber Design B.V. 06 6003

De Ruiter Staalkabel B.V. 07 7120

Rutter Technologies Inc. 011080

Rutter Technologies Inc. 01 1080

Ruysch Technical Agencies 07 7045

Ryfylke Aluminium Technology A.S. 03 3061

S & W Corporation 07 7024

Saab Rosemount Marine AB 03 3053

Saab TransponderTech AB 07 7016



Naam Standnummer Naam Standnummer Naam Standnummer

S.T.S. Safe Tensioning System 07 7137 Stig Sumex Marine Corp.Ltd. 07 7122 Technisch Handelsburo Verhoef B.V. 03 3005

S.A.M. Hydraulik Benelux B.V. 01 1183 STN Atlas Marine Electronics GmbH 02 2017 Veth Motoren B.V. 01 1017

Santierul Naval Constanta 01 1026 STN Atlas Nederland B.V. 02 2017 Vetus den Ouden N.V. 01 1093

Santierul Naval Mangalia 01 1026 Stork Bronswerk B.V. 07 7099 Viking Life-Saving Equipment B.V. 02 2011

Sarc B.V. 07 7061 Stork-Kwant B.V. 01 1109 Viraver Technology S.r.l. 07 7025

Satamatics Ltd. 02 2024 Stork Services B.V. 07 7050 Volvo Penta Europe, 01 1009

J.P. Sauer & Sohn Maschinenbau GmbH 03 3048 Straathof Scheepselectra 07 7018 Van Voorden Gieterij B.V. 01 1001

Scanjet Marine AB 03 3053 Stratos Global Corp. 03 3042 Van Voorden-Promac 01 1001

Schalter Automation 01 1005 Stromag Benelux N.V. 01 1034 Van Voorden-Promac 01 1001

De Scheepvaartkrant B.V. 01 1004 Stramme - Madsen B.V. 07 7152 Van Voorden Reparatie B.V. 01 1001

ScheGro B.V. 07 7077 Struik & Hamerslag B.V. 01 1155 Vosta LMG B.V. 01 1079

Schepen Onderlinge Nederland U.A. 01 1211 S2T Sebert Schwingungstechnik 011117 Vryhof Anchors B.V. 01 1102

“Schiffahrts-Verslag “"Hansa””" 011105 Subsea Industries N.V. 07 7086 VTTSS (UK) Ltd. 02 2003

Schottel Nederland B.V. 07 7048 Tamrotor Marine Compressors A/S 07 7155 Vulkan Benelux 011137

Weekblad Schuttevaer 07 7044 Tank Security Vertriebs GmbH 03 3047 Vulkan Benelux 07 7099

Sea Tel Europe 01 1148 Tanker Operator 07 7057 Vulkan-DMR S.r.l. 01 1150

Sealite Pty Ltd. 03 3056 Taylor Made Environmental 07 7055 Wago Kontakttechnik GmbH 01 1025

The Seatrade Organisation 07 7001 Techno Fysica B.V. 07 7050 Watermaster Aquamec Ltd. 01 1206

Sebert Schwingungstechnik GmbH 01 1117 Telenor Satellite Services A. S. 03 3059 Rederij Waterweg B.V. 07 7028

Secmat N.T. 03 3023 Thaies Navigation B.V. 02 2036 Weardale Steel (Wolsingham) Ltd. 01 1049

Seehafen Verlag GmbH 07 7133 1 heurassen Technical Trading B.V. 02 2050 Weg 011119

S.E.M.T. Pielstick 01 1114 Thofex B.V. 07 7050 Wegusta Holland B.V. 06 6008

SevenCsAG&Co. KG 01 1005 Thrane & Thrane A/S 02 2030 Wehama Cranes & Equipment 07 7110

Severnav Turnu Severin 01 1026 Thrustmaster Of Texas, Inc. 07 7063 Weir Warman Limited 02 2042

Shanding Metals & Minerals 07 7091 Tideland Signal Ltd. 01 1076 Weka International B.V. 07 7015

Shanxi Machinery & Equipment 07 7091 Timro Technical Components 01 1092 Van West-Holland B.V. 03 3008

SHB Schelle-HBS 07 7023 TISC 02 2058 Westfalia Seperator Nederland B.V. 01 1126

SES - Shipmanagement Expert 07 7139 Total Soft Bank Ltd 07 7024 D. van de Wetering B.V. 01 1114

Oy Shippax Ltd. 07 7111 Totalfinaelf Lubmarine Benelux 07 7034 Weymouth Pin Manufacturing Ltd. 07 7078

Shipping World & Shipbuilder 07 7039 Totem Plus Ltd. 01 1087 Wichita Company Ltd. 07 7032

SHOM Service Hydrographique et 01 1027 TradeWinds A.S. 03 3024 Wilhelm Sander Fertigung GmbH 01 1049

SINOx Emissions Control 07 7026 TradeWinds A.S. 07 7036 Winchester Global Fty Ltd. 07 7123

Siemens Nederland N.V. 07 7026 Transas Europe GmbH 02 2033 Winel B.V. 01 1049

Simrad A/S 02 2028 Trelleborg Bakker B.V. 01 1081 Wiwa, Wilhelm Wagner GmbH & Co. 07 7138

Simrad Egersung A/S 02 2028 Trelleborg Velp B.V. 01 1081 WNL Marine Electronics B.V. 01 1020

Faros-Sindel S.r.l. 01 1139 Tresco Engineering

oir>oo

De Wolf Products B.V. 01 1177

SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH 03 3010 Tresco Navigation Systems b.v.b.a. 02 2037 Woodward Diesel Systems 01 1127

S.K.M. Informatik GmbH 01 1005 Trinoxx.B.V. 07 7113 G.J. Wortelboer Jr. B.V. 01 1103

SMA Schiffs,- Metallbau GmbH 01 1049 TS Tanksystem S.A. 01 1049 WRS Marine Inspections and 01 1180

A/S De Smithske 01 1075 TurboNed Service B.V. 03 3007 Wijdeven Transformatoren B.V. 01.1025A

C.R. Snel B.V. 01 1024 Turnatoria Centrala Orion 01 1026 Rederij Gebr. Wijsmuller B.V. 01 1179

Sodena 03 3023 IJnimarine Services Ltd 07 7159 Wärtsilä Lips Defence 07 7099

Softonex Oy Ltd. 07 7111 Uittenbogaart, B.V. Technisch Burea 01 1049 Xantic 03 3038

Solcon Industries Ltd. 01 1013 Umoe Schat-Harding B.V. 07 7010 Yoowon Industries Ltd. 07 7024

Sorlandets Aluminium Produkter 01 1085 Uniservice Belgium N.V. 07 7159 York - Inham Refrigeration B.V. 07 7058

Sormec S.r.l. Unipersonale 03 3020 United Kingdom Hydrographie Office 02 2044 Machinefabriek Van Zetten B.V. 011178

Sperre Rotterdam B.V. 07 7155 Urethane Products Corporation 07 7081 ZF-Marine Propulsion Systems 06 6004

Spraybest Europe B.V. 06 6001 Vacon Oyj 07 7111 Zodiac International 01 1177

Stichting B.A.S.M. Behoud van 03 3017 VAF Instruments B.V. 07 7050 Zollern BHW Gleitlager GmbH & Co. 03 3054

Stichting Hollands Glorie (Furie) 07.7067A Vanandel B.V. 07 7119 Zollern Vertriebs GmbH + Co. 03 3054

Stichting Nationaal 07.7067A Vector Informatics Systems S.A. 03 3045 Zollern Dorstener Antriebtechnik 03 3054

Stearns Inc. 01 1177 Van der Velden Marine Systems 01 1035 Zollern Nederland B.V. 03 3054

Sterna Survey Services B.V. 03 3057 Vereniging ‘De Binnenvaart’ 07 7135

Sterling Berkefeld 01 1165 VNSI, Vereniging Nederlandse 07 7127

Sterling Fluid 01 1165 Verhaar Omega 01 1095



Maritiem Aktief door Nick Wessels

Maritiem Aktief
Alweer zo’n acht jaar geleden hebben enkele leden van de KNVTS een commissie ‘Maritiem Aktief opgericht, die elke eerste 
woensdag van de maand in Sociëteit Westplein in Rotterdam een bijeenkomst organiseert met een informeel karakter. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich actief voelt en op informele wijze met anderen uit de maritieme bedrijfstak wil 
communiceren, jong en oud.

De avonden beginnen altijd met een gezellige 
borrel, waarbij de laatste nieuwtjes uit de in
dustrie worden doorgenomen. Ook kun je je 
licht eens opsteken bij vakgenoten in een an
dere sector hoe zij een probleem hebben op
gelost of wellicht ben je op zoek naar een 
nieuwe baan of zoek je een nieuwe collega. 
De borrel wordt gevolgd door een eenvoudi
ge doch smakelijke maaltijd. Daar het niet de 
bedoeling is de maaltijd in stilte te doen ver
lopen, is het al gauw gewoonte geworden om 
voor de maaltijd een spreker uit te nodigen 
die een onderwerp inleidt wat tot verdere ge
spreksstof dient bij de maaltijd. Een blik in de 
bezoekerslijsten leert dat vele vakgenoten uit 
diverse sectoren deze avonden op prijs stel
len en graag weer terugkomen. Daar waar 
veel mensen uit ons vak bijeenkomen, laat het 
zich raden dat ook job opportunities worden 
besproken. Om daar bij behulpzaam te zijn, 
was er daarom een vacaturemap neergelegd. 
Het laatste jaar was de aandacht voor de va
caturebank wat verslapt, maar dit jaar willen 
we die weer doen herleven. Verder is ons 
team dit seizoen uitgebreid met twee nieuwe 
leden: Nick Wessels en Arnout Damen, die on
getwijfeld voor nieuwe impulsen en ideeën zul
len zorgen.

Rode draad
De laatste twee jaar hebben we de avonden 
een rode draad meegegeven, dat wil zeggen 
dat een overkoepelend thema de avonden 
met elkaar verbindt. Zo was er in 2001-2002  
het thema ‘Netwerken in de Maritieme In
dustrie’ en hebben we in 2002-2003 ons be
zig gehouden met zaken die de techniek van 
ons mooie vak overschaduwen, zoals verze
keringen, financiering en maritieme contrac
ten.
Ook dit seizoen zal elke maand een gastspre
ker een inleiding geven over een interessant 
onderwerp. Dit jaar willen we een rode draad 
aanbrengen in onze inleidingen onder de pro
vocerende vraag: ‘Zou u uw kinderen een 
baan in de maritieme industrie aanraden? An
ders gezegd willen we in een serie inleidingen 
de toekomst voor onze maritieme industrie in

Nederland tegen het licht houden. De keuze 
hiervoor is ingegeven door een aantal recente 
ontwikkelingen in onze industrietak die op lan
ge termijn de industrie een ander gezicht kun
nen geven. Te denken valt aan de verdergaan
de uitbesteding van casco bouw naar 
voormalige Oostbloklanden, welke impact dat 
heeft op termijn voor de Nederlandse 
scheepsbouw, maar zeker ook voor de toele
veranciers. De verdere inkrimping van de Ko
ninklijke Marine roept vragen op, niet alleen 
wat betreft de inzetbaarheid van onze Marine 
maar ook voor de werkgelegenheid in de ma- 
rinebouw. Daarnaast is er de vraag wat er op 
termijn met het maritiem onderwijs gaat ge
beuren. Externe krachten hebben er voor ge
zorgd dat opleidingen in Haarlem en Rotter
dam samen zijn gegaan in een gebouw in 
Delft waarbij een toekomstvisie bepaald niet 
helder is geformuleerd. Samenwerking met 
de TU Delft lijkt voor de hand te liggen, maar 
is nog niet geconcretiseerd. Zo zijn er vele 
onderwerpen die vragen oproepen over de 
toekomst.

Alle sectoren aan bod
Gedurende het jaar willen we de volgende tak
ken van onze maritieme bedrijfstak aan bod 
laten komen: scheepsnieuwbouw, research, 
offshore, maritiem onderwijs, binnenvaart, 
zeescheepvaart, scheepsreparatie, toeleve
ranciers en marine. Het is de bedoeling om 
voor elk van deze sectoren een vooraan
staand vakgenoot te vragen zijn visie voor zijn 
tak van sport voor te leggen. Tijdens de maal
tijd kunnen we dan de discussie voortzetten 
met de inleider en onder elkaar. We pretende
ren niet compleet te zijn in de keuze van onze 
onderwerpen, maar denken wel zo een aardi
ge doorsnee te hebben samengesteld.
Wij zijn er van overtuigd dat deze vraagstelling 
tot levendige discussies zal leiden en rekenen 
dan ook op een grote opkomst. Vaak zien we 
dat de aanwezigheid van onze gasten afhangt 
van de vraag of de inleider uit hun sector van 
de industrie komt. Wij willen ter overweging 
meegeven om dat juist om te draaien: deze 
avonden bieden een unieke gelegenheid om

eens een ander gezichtspunt te zien en daar 
verder op door te praten tijdens de maaltijd. 
En vergeet niet, ook als de spreker niet uit 
jouw tak van sport komt, de avond is altijd ge
zellig, informatief, en biedt een uitgelezen 
kans om met je vakgenoten te spreken over 
het werk of over een nieuwe job. Maar ook 
over de vakantie of de familie. Het is niet voor 
niets dat we eerst anderhalf uur borrelen en 
ruim de tijd nemen voor ons diner! Nadrukke
lijk willen we ook studenten van maritiem ge
oriënteerde studierichtingen uitnodigen om 
met hun toekomstige vakgenoten kennis te 
maken, zeker nu we dit jaar over de toekomst 
van de maritieme industrie spreken.

W aar en wanneer
Ook in het seizoen 2003-2004 worden onze 
bijeenkomsten op de eerste woensdag ge
houden in de kleine zaal van Sociëteit West
plein, aan het Westplein 9 (achterzijde van het 
Grieks consulaat) te Rotterdam. De zaal gaat 
open om 18:00 uur. Om ongeveer 19:30 uur 
gaat de inleider aan de slag en om 20:00  uur 
beginnen we dan de maaltijd.
Als je wilt deelnemen aan de maritieme scho
tel, is het de bedoeling dat je je uiterlijk twee 
dagen van te voren aanmeldt bij:
Alex Enthoven, a.p.enthoven@finec.nl 
(023-5555755) of
Remmelt Heemskerk, rhe@allseas.com 
(015-2681807).
Wij hopen van harte je daar te mogen begroe
ten.

Alex Enthoven 
Remmelt Heemskerk 
Ad Winckers 
Arnout Damen 
Nick Wessels

mailto:a.p.enthoven@finec.nl
mailto:rhe@allseas.com


Atlas Personnel Services

Atlas is gespecialiseerd in het uitzenden en detacheren van 
professionals in de maritieme sector. Opdrachtgevers komen 
al 20 jaar bij ons voor gekwalificeerde en gemotiveerde 
krachten voor projecten over de hele wereld. Door jaren aan 
ervaring en branche-expertise weten we w at écht te lt 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 o f fu lltim e  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 o f pas op 
te rm ijn  beschikbaar bent. Een uitdagende baan, die u 
afwisselingen inhoud biedt. M et alle gelegenheid bijscholing 
o f tra in ingen te  volgen. En uiteraard een prima salaris 
en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
In de m a ritie m e  se c to rd ra a it het om  m ensenen  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 o f kijk op W W W .a t l3 S g T 0 6 p .n l

U kunt nu inschrijven voor de volgende vacatures:

• kapiteins
• stuurlieden
• scheepswerktuigkundigen
• m aritiem e officieren
• kraanmachinisten
• pijpenmannen
• scheepskoks

bediendes
scheepselektronici
machinisten
(m u lt i cat-)sch i ppers
stortwerkers
stortbazen
matrozen

Atlas Personnel Services bv
Postbus 3 0 7,1 0 0 0  AH Am sterdam  
Kabelw eg 37,1014 BA Am sterdam  
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

^  l i d v a n A t l a s  S e r v i c e s  G r o e p  b v ^

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


Opleveringen door Rick Brinkman

Eken en Leckö
De eerste Trol 1 max-schepen van Ferus Smit

Scheepswerf Ferus Smit leverde op 14 maart j.l. het vrachtschip Eken, bouwnummer 337, af. Daarna volgde op 26 juni de 
Leckö, bouwnummer 338. Beide schepen komen uit een serie van vijf mini-bulkers die worden gebouwd voor rederij Erik 
Thun uit Lidköping, Zweden. Het ontwerp van de schepen is specifiek gemaximaliseerd voor het vervoer van bulkladingen 
over het Zweedse Trollhattankanaal, dat de verbinding vormt tussen het Kattegat bij Göteborg en het Zweedse Vanermeer. 
Een nieuw begrip voor dit ontwerp is op haar plaats: in de rij van Panamax, Capemax, Suezmax en Saimax kan nu Trollmax 
worden toegevoegd.

D e w erf
Scheepswerf Ferus Smit legt zich toe op de 

bouw van droge ladingschepen en tankers. 

Op twee locaties - in Westerbroek en in Leer, 

vlak over de grens in Duitsland - wordt werk 

geboden aan 160 man, die gezamenlijk onge

veer vijf schepen per jaar afleveren.

De complete productie van de schepen, inclu

sief de cascobouw, gebeurt voor 100% op ei

gen locaties. Ook op andere gebieden ope

reert de werf zelfstandig; algemeen ontwerp, 

systeem/machinekamerontwerp & -enginee

ring, alsmede het installeren van alle pijplei- 

dingsystemen en machinekarrierinstallaties 

gebeuren geheel door het eigen personeel.

Door deze werkwijze kan Scheepswerf Ferus 

Smit zich onderscheiden in kwaliteit en flexibi

liteit. De hoge mate van zelfstandigheid 

maakt een betere beheersing eri innovatie van 

het bouwproces mogelijk, waardoor zeer 

kosteneffectief en dus concurrerend gewerkt 

kan worden.

De Eken en de Leckö zijn in Leer gebouwd.

Rederij Erik Thun AB richt zich op het trans

port van zowel droge als natte bulkladingen in 

de Baltic, inclusief Lake Vaner en de weste

lijke Middellandse Zee. De rederij heeft op dit 

moment 27 schepen in de vaart, waarvan er 

twaalf door Scheepswerf Ferus Smit zijn ge

bouwd, en nog vijf andere schepen die bij de 

werf in opdracht zijn. De vloot bestaat uit ge

neral cargo/bulkschepen, self-unloading bul

kers en tankers. Een groot gedeelte van de 

vloot vaart onder Nederlandse vlag en wordt 

vanuit de thuishaven Delfzijl ‘gemanaged’ door 

Marin Ship Management B.V.

Naast scheepvaart houdt de holding Thunbo- 

laget zich bezig met onroerend goed, alsme

de met de exploitatie van de luchtvaartmaat

schappij 'Golden Air'. Deze voert regionale 

vluchten uit in Scandinavië met twaalf eigen 

passagiersvliegtuigen.

Scheepvaart over het Trollhattan 
kanaal
De rederij heeft zich voor een belangrijk deel

toegelegd op het transport van ladingen van 

en naar bestemmingen aan het Vanermeer in 

de binnenlanden van ZuidZweden. Lake Vaner 

behoort, met een oppervlak vari 5650 km2, 

to t de grootste meren van Europa. De belang

rijkste verbinding met open zee wordt ge

vormd door het Trollhattankanaal. Dit kanaal 

loopt van Trollhattan, in de zuidwestelijke 

hoek van het Vanermeer, naar het Kattegat bij 

Göteborg. Het totale hoogteverschil met de 

zeespiegel bedraagt 44 m. en wordt over

brugd met zes sluizen. De sluiskommen zijn 

ieder 90 m lang en 13,7 m  breed.

Aari de oevers van het Vanermeer liggen di

verse industrieën (hout, staal, chemie) die 

voor hun aan- en afvoerstromen in steeds be- 

langrijker mate afhankelijk worden van de 

scheepvaart. Ook in Zweden heeft zich een 

trend ingezet waarbij men probeert het trans

port over de weg te verminderen ten gunste 

van transport over water. Aangezien het 

hoofdkantoor van de Thunbolaget-holding zich 

bevindt in Lidköping aan de zuidoever van het



Eken

Vanermeer, kan men direct op deze lokale 

ontwikkelingen inspelen.

Ontwerp
De belangrijkste ontwerpeis voor de nieuwe 

‘Trollmax’-schepen is al in de naam besloten: 

het vervoeren van zoveel mogelijk dead

weight binnen de maximaal toegestane hoofd

afmetingen voor sluispassage. Deze zijn: 

Lengte o.a. 89,00 m.

Breedte mal 13,35 m.

Kanaaldiepgang 5,35 m.

De schepen moesten primair geschikt zijn 

voor zwaardere bulkladingen. Ruimvolume 

was van ondergeschikt belang. Immers, een 

groter ruim kost meer staal en dus dead

weight. De ervaringen opgedaan met de 

soortgelijke schepen Nossan en Tidan (die in 

1990 als bouwnummers 263 en 264 aan de

zelfde rederij werden opgeleverd) dienden 

verwerkt te worden.

De maximalisatie van het deadweight is be

reikt door het toepassen van een extreem 

volle rompvorm enerzijds en het zoveel mo

gelijk reduceren van het lightweight ander

zijds. De rompvorm is in samenwerking met 

SSPA in Göteborg geoptimaliseerd en ge

test.

Het voorschip heeft een zeer korte bulb; een 

groter exemplaar binnen de vastgestelde 

sluislengte zou te veel verlies van déplace

ment en waterlijnlengte opleveren. Het voor

schip is U-vormig en zo vol mogelijk opgezet. 

Het achterschip is praamvormig met een 

aangestrookte gondel. Zeer veel aandacht is 

besteed aan de aanstroming van de schroef, 

waardoor uiteindelijk een uitstekend voortstu- 

wingsrendement is behaald. Het schip 

presteert hierdoor ondanks haar volheid 

(blokcoëfficiënt > 0.85 !) toch zeer goed en 

stil.

In verband met de vorm van de sluiskom in 

gesloten toestand zijri in de achterspiegel 

aan beide zijden verticaal schuine vlakken 

aangebracht.

De reductie van het lightweight is vooral be

reikt door het ontwerpen van een zeer lichte 

constructie uit hoofdzakelijk high tensile 

(AH36) staal. Ter optimalisatie zijn in het 

middenschip verschillende configuraties van 

spanten en webs doorgerekend. De zijkasten 

zijn uitgevoerd met onderstuw; hierdoor 

wordt ruimmhoud gewonnen en constructie- 

volume gespaard.

Ook in het algemeen ontwerp heeft de ge- 

wichtsreductie veel invloed gehad: bak, ver

hoogd halfdek en opbouwlagen zijn zo laag 

mogelijk gehouden. De afmetingen van het 

dekhuis zijn zoveel mogelijk gereduceerd en 

in de machinekamer is geen tussendek toege

past.

Het uiteindelijke ontwerp heeft de volgende

kenmerken:

Lengte o.a. 89,00 m.

Lengte I I  84,99 m.

Breedte mal 13,35 m.

Holte 7,50 m.

Kanaaldiepgang, 5,35 m.

draagvermogen hierbij 4250 t.

Maximale diepgang, 5,85 m.

draagvermogen daarbij 4800 t.

Snelheid 11,8 kn.

De schepen worden gebouwd onder klasse 

van Bureau Veritas, met de notatie:

1 3 /3  m E Cargoship, Deep Sea, Mach AUT- 

MS, Finnish-Swedish iceclass 1B.

Indeling
In het voorschip bevinden zich de voorpiek, 

met onderin de dwarsschroefruimte, en een 

dieptank, met bovenin de kettmgbakkeri. Zo

wel de voorpiek als de dieptank zijn voor wa- 

terballast bestemd. In de bovenliggende bak 

zijn een aparte verfbergplaats en een ruim 

ventilatie/ruimdrogerruimte aangebracht. De 

ruimtoegang aan de voorzijde van ruim 1 gaat 

via deze ventilatieruimte.

Het middenschip is uitgevoerd met twee laad

ruimen, gescheiden door een enkelvoudig 

herftschot met toegangs- en ventilatiekokers. 

De constructie is over het gehele laadruimge- 

deelte dubbelwandig, waarbij de zijkasten ter 

hoogte van de coaming met onderstuw zijn 

uitgevoerd. In de dubbele huid zijn ballast

tanks aangebracht: centertanks in de dubbele 

bodem, gecombineerd met L-tanks in de zij

den. De dieptank aan de voorzijde van het 

ruim loopt als U-vormige tank om de voorzijde 

van ruim 1 heen.

Het achterschip is gescheiden van ruim

2 door een schijf van bunkertanks. Direct 

daarvoor is in de zijtanks (SB en BB) extra 

bunkerruimte voor HFO beschikbaar.

De overige machinekamertanks bevinden 

zich onder een platformdek, in de dubbele 

bodem en in de zijden boven het platformdek. 

De drinkwatertanks zijn in de achterpiek aan

gebracht.

Het achterschip is uitgevoerd met een ver

hoogd halfdek, waarin onder meer de machi- 

nekamerwerkplaats, messroom, kombuis, 

wasserij en verschillende hutten zijn aange

bracht, Het dekhuis bestaat uit twee lagen en 

een stuurhut. In de eerste dekhuislaag 

bevinden zich de verblijven van de kapitein, 

HWTK en le  stuurman, de tweede laag is in

gericht als deckstore.



Tankinhouden:

HFO 210 m3

Gasolie 35 m3

Smeerolie 16 m3

Sludge/vuile olie 19 m3

Drinkwater 37.5 m3

Sewage/grijs water 12 m3

Ballastwater 1735 m3

Constructie
De scheepsconstructie is volledig opgetrok

ken uit higher tensile (AH36) staal.

Iri het voorschip zijn tn de huid dwarsspanten 

toegepast met tussengevoegde ijsspanten. 

De bodem bestaat uit vrangen op ieder spant. 

Het middenschip is geheel in langsspanten 

gebouwd, aan de uiteinden vindt een over

gang naar de dwarsspanten in voor- en 

achterschip plaats. In de bodem is tussen elk 

vierde spant een vrang aangebracht, de zij

kanten' hebben een vrang op elk tweede 

sparit. Het achterschip is net als het voor

schip met dwarsscheepse verstijving ge

bouwd.

Ladingruimen
De ladingruimen zijn ontworpen voor het ver

voer van droge bulkgoederen en stukgoed. Er 

zijn geen voorzieningen voor het vervoer van 

containers aangebracht.

De afmetingen van de ruimen zijn: I x b x h = 

22,1 x 11,6/7 ,8  x 7,55 m voor ruim 1 en 

39,0 x 11,6 x 7,55 m voor ruim 2.

De dagopening van de luikhoofden is 19,5 x 

10,4/8,6 m voor ruim 1 en 39,0 x 10,4 m 

voor ruim 2.

De ruiminhoud bedraagt 5122,5 m3 

(180.900 cu .ft.).

De tanktop is berekend op een gelijkmatige 

belasting van 1 0 t/m 2, de luiken op 1,6 Vm 2.

De ruimen zijn geschikt gemaakt voor het ver

voer van verschillende soorten gevaarlijke la

ding. Hiertoe is een mechanisch ventilatie

systeem aangebracht met een capaciteit van 

zes luchtwisselingen per uur. Ruim 1 wordt 

geventileerd via een overdrukventilator opge

steld in de bak; voor het achterruim zijn twee 

afzonderlijke ventilatoren iri het achterschip 

opgesteld. De ventilatoren zijn opgesteld in 

een ventilatieruirnte. In deze ruimten is voor 

zowel ruim 1 als ruim 2 tevens een luchtdro

ger te vinden, die direct op de ventilatie- 

schachten is aangesloten. De ventilatie 

schachten lopen door to t op de tanktop. 

Uitblaas voor beide ruimen vindt plaats via 

schachten iri het herftschot.

Brandbestrijding voor de ruimen vindt plaats 

via een vast C02 brandblussysteem.

De ruimen zijn uitgerust met in totaal drie ver

plaatsbare graanschotten van ieder 2 m. 

hoog. In ruim 1 is voorzien in één positie voor

deze schotten, tn ruim 2 kan het schot op 

twee verschillende posities worden geplaatst.

De ruimen worden gesloten met stalen pon- 

tonluiken, fabrikaat Coops & Nieborg. De luik 

pontons hebben een doosconstructie en zijn 

aan de onderzijde volledig afgesloten met een 

flush bodemplaat. In ieder luikpaneel is een 

kleine, aparte stortopening voor graanladiri- 

gen aangebracht.

Openen en sluiten van de luiken wordt gedaan 

met een elektro-hydraulische luikenwagen, 

eveneens geleverd door Coops & Nieborg. 

Met deze kraan kunnen de luiken maximaal 

vier hoog op elkaar worden gestapeld. De lui

kenwagen kan tevens worden gebruikt voor 

het verplaatsen van de graanschotten in het 

ruim.

Machine-installatie
De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een 

medium speed Wartsila 6L26 motor met een 

vermogen van 1860 kW bij 900 tpm. De mo

tor drijft een Renk HSU 630 tandwielkast met 

PTO aan. De tandwielkast drijft een vierblads 

c.p. propeller aan met een diameter van 

2900 mm, fabrikaat Berg, type 9 0 0 IIX/4.

De motor is uitgerust met een HT- en LT-koel- 

watersysteem met beunkoelers. In het HT- 

systeem zijri warmtewisselaars ingebouwd 

voor zowel het voorverwarmen van de hoofd

motor als het terugwinnen van warmte voor 

tankverwarming van de HFO tanks.

Het brandstofsysteem is uitgelegd op het ge

bruik van HFO (IFO180) fuel. Hiervoor zijn Alfa 

Laval separatoren geïnstalleerd in een afge

scheiden separatorruimte. De tarikverwar- 

ming gebeurt met een warm watersysteem.

Hulpverm ogen
Het hulpvermogen wordt geleverd door een 

Newage Stamford asgenerator, type MHC 

434 F, van 324 kW, in combinatie met een 

Scania DI-9 60M hulpdiesel set. De hulpdiesel 

is opgesteld in de machinekamer en is gekop

peld met een Newage Stamford generator, ty

pe UCM 274 H, van 175 kW.

Het noodvermogen wordt verzorgd door een 

SiSu diesel nood/havenset, type 420 DSRG, 

85 kW, gekoppeld aan eeri Stamford genera

tor UCM-274 C met 77 kW output, welke is 

opgesteld in de noodgeneratorkamer in de 

opbouw op het verhoogde halfdek.

Het elektrische systeem bestaat uit:

•  3-fase 440 volt AC, 60 Hz systeem voor de 

‘grote’ gebruikers;

•  3-fase 230 volt AC, 60 Hz systeem, voor 

verlichting, ‘kleine’ gebruikers en noodsy- 

stemen;

•  24 volt DC systeem voor diverse instrumen

ten.

Pom psy sternen
In de machinekamer zijn twee lens-/ballast- 

pompen opgesteld met ieder een capaciteit 

van 55 m3/h . De pompen bedienen het lens-, 

ballast-, brandblus- en dekwassysteem. Te

vens zijn in de machinekamer een general 

service ejector en een lens ejector voor het 

ruim geïnstalleerd. In de boegschroefkamer 

bevindt zich een aparte brandbluspomp en te

vens een lens ejector. Het lenssysteem is uit

gelegd voor het vervoer van gevaarlijke ladin

gen.

Beide ballastpompen kunnen worden gebruikt 

als lenspomp, het hoofdlenssysteem is te

vens verbonden met de general service ejec

tor. Voor het ruimlenssysteem is een aparte 

ejector geïnstalleerd, die gedreven wordt 

door de general service pomp. De ejector in 

de boegschroefkamer kan worden gedreven 

door de brandbluspomp in het voorschip, of 

via het dekwassysteem.

Verdere machinekamersystemen
HFO-brandstofsysteern met Alfa Laval separa

toren en heet water tankverwarming.

Dirty oil collecting systeem.

Sanitair systeem met hydrofoor en een elek

trische boiler.

Startluchtsysteem met twee Sperre lucht- 

compressoreri.

Navigatiesysteem
Radio Holland heeft het complete navïgatie-

en communicatiesysteem geleverd:

•  2 Furuno FR-2115 radars

•  1 Furuno MF/HF SSB type FS-1570

•  2 Sailor RT4822 VHF sets

•  2 Inmarsat-C Sailor H2095C stations

•  1 Furuno NX500 Navtex

•  1 Jotron Tron40S EPIRB

•  2 Jotron Transart radar transponders

•  3 GMDSS portable VHF sets

•  4 Motorola GP340 non- GMDSS portable 

VHF sets

•  Tokimec Gyrokompas

•  Robertson AP9Mk3 autopilot

•  Radio Zeeland Euro-300 rate-of-turn 

indicator

•  Furuno FE-700 echo sounder

•  Furuno DS-80 Doppler speedlog

•  2 Leica M k l2  GPS systems

•  Radio Zeeland Delta345X remote analoog 

kompas

Dhr. R. Brinkman is verbonden aan de ont
werpafdeling van Scheepswerf Ferus Smit
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13,700 m3 Trailing Suction Hopper Dredger 
UILENSPIEGEL delivered by IHC Holland

• the design and building of custom-built and 

standard types of dredging equipment, 

including workboats, boosterstations and 

other auxiliaries

• standard Beaver dredgers on stock

• the design and construction of dredging 

installations and dredging components, 

instrumentation and automation systems

• R&D organisation for product 

development - engineering consultants

• professional training institute

• keeping dredging hardware profitably 

at work

IHC Holland, the fu ll service

organ isa tion  fo r the  dredg ing  w orld

w w w .  i h c h o l l a n d .  c o m

P.O. Box 204 3360 AE Sliedrecht The Netherlands 
T +31 (0)184 41 15 55 F +31 (0)184 41 18 84 Einfo@ ihcholland.com

mailto:Einfo@ihcholland.com


Y O & V L Q t i n f o

Ham maf introduces new Remote 
Release System

Nieuwe generatie actieve en high flow 
2 /2  weg zittingkleppen

Sweden-based C.M. Hammar AB recent
ly launched a new electronic remote re
lease system (ERRS) fo r life rafts, 
evacuation system s or other lifesaving 
appliances.
The electrical ERRS is specially designed 
fo r quick and efficient evacuation of pas
sengers. It is operated via an electronic 
control panel that activates one or seve
ral electric Hammar H20 Remote Relea
se Units. The ERRS can be controlled 
from  several remote release positions 
by adding one or more control panels to  
the m aster control panel offering a flexi
ble system fo r the management o f safe
ty appliances onboard.
Having no limitation in installation length, 
the ERRS is easy and flexible to  install, 
saves space and gives an effective ma
nagement fo r fast evacuation of large 
number of passengers.

The ERRS is powered by the ship's emer
gency power supply. Each control panel 
is also equipped with a back-up battery 
to  guarantee operation in all emergency 
situations. The system automatically per
form s a complete system te s t every 
hour. It is approved according to  SOLAS 
and EU Directive by leading shipping au
thorities.

More information:
C.M. Hammar AB
Jan Calvert (Sales Manager)
August Barks Gatan 15 
421 32 Vâstra Frôlunda 
Sweden
T : +46- 31 -7096550 
F : +46- 31-49 70 23,
E : info@ cmhammar.com 
W : www.cm ham m ar.com

Denison Hydraulics heeft een nieuwe se
rie 2 /2  weg zittingkleppen vrijgegeven. 
De kleppen hebben inbouwafmetingen 
volgens DIN 24342  en zijn m et het oog 
op duurzaamheid en kostenefficiëntie bij 
maximale doorstroom capaciteiten ont
worpen.
De serie CEHFE zijn cartridges in de 
'high fiow ' uitvoering. Door een speciale 
geometrie w ordt bij gelijkblijvende □ p de 
doorlaat sterk verhoogd. Dit kom t omdat 
er m eer doorstroom oppervlakte vrij
komt, er is geen ringoppervlak bij de 
A&B aansluiting nodig.
De toepassing van deze cartridges 
maakt het mogelijk bij gelijkblijvende spe
cificaties kleppen van een kleinere NEN- 
wijdte in te zetten en daardoor een com
pacter b lok te  construeren.
De kleppen NG16 1/m NG100 zijn ver
krijgbaar m et of zonder dempingkarakte- 
ristiek en door middel van verschillende 
veren kan uit meerdere openingsdrukken 
gekozen worden.
Nominale doo rs troom hoevee lhedenfj p 
=  3 bar) liggen hierbij tussen de 200

l/m in. (NG16) en 9 000  /m in . (NG100). 
De serie RHE en RSE zijn actief gestuur
de cartridges. Ook hier w ord t door 
middel van een aparte kraag aan de plun- 
je r de openingsbeweging gestuurd, maar 
is deze niet verbonden met de B-aanslui- 
ting. De stuurolie m oet apart worden toe
gevoerd. Hierdoor w ordt de openings- en 
sluitkarakteristiek onafhankelijk van de 
systeemdruk en daarmee extra betrouw
baar en veel beter instelbaar. Het is mo
gelijk de traditionele veer w eg te  laten en 
daardoor een lage O p te  realiseren.

De actieve kleppen zijn eveneens verkrijg
baar in de Nenwijdte 1 6 1/m 100 en dek
ken daarmee volumestromen van 150 
1/m 5 500  l/min. af. Zij kunnen met of zon
der positieterugmelding geleverd worden.

Voor meer informatie:
Denison Hydraulics Benelux BV 
Dordrecht
T : 078-654  30 70 
E : denison@denison.nl 
W : www.denisonhydraulics.nl

Euronorm breidt programma kegeltandwielreductoren verder uit

Nieuw in het program m a van Euronorm 
Aandrijftechniek is de kegelreductor 
van het type K. De nieuwe reductoren 
van het fabrikaat W att Antriebstechniek, 
maken deel uit van het MAS (Modulair 
Aandrijf Systeem )-program ma en heb
ben een maximale overbrengingsver- 
houdingvan 8 6 0 0 :1  en een aandrijfmo- 
m ent van maximaal 14000  Nm. De 
reductoren worden geleverd m et ver
mogens to t 90 kW.
De nieuwe kegeltandw ielreductor w o rd t 
geleverd in 10 verschillende grootten. 
De K 40 1 /m  K75 worden standaard ge
leverd als tweetrapsuitvoering. Ten op

zichte van traditionele drietrapsuitvoe- 
ringen hebben deze reductoren een ho
ge werkingsgraad en een com pacte 
bouw. De zijdelingse aspositie van de 
eerste trap  zo rg t voor een flensvlak dat 
zelfs voor de groo tste  aanbouwbare 
m otor ruimte biedt. De aandrijving kan 
hierdoor op beperkte ruimte en plaats
besparend worden gem onteerd. Verder 
is de behuizing zodanig geconstrueerd 
dat de centerhoogte aan drie zijden het
zelfde is.
De K77 1/m K 136 zijn standaard als 
drietrapsreductor uitgevoerd. Ook bij 
het ontwerp van de drietrapsuitvoerin-

gen heeft een universele m ontagem o
gelijkheid centraal gestaan. De behui
zing is hier eveneens aan drie zijden 
voorzien van gelijke centerhoogte. 
Evenals andere reductoren uit de MAS- 
serie zijn ook de nieuwste kegeltand
w ielreductoren opgebouwd uit een 
g ro o t aantal gestandaardiseerde com 
ponenten, zoals flenzen, tandwielen, 
adapters, ingangsdeksel, etc. H ierdoor 
kan voor nagenoeg iedere toepassing 
in korte tijd een passende aandrijf- of 
systeem oplossing worden sam enge
steld. Het MAS 2 0 0 0  program m a om 
vat naast verschillende soorten reduc

toren tevens een breed gam m a aan 
m odulair geconstrueerde e lektrom oto
ren.

Voor meer informatie:
Euronorm Aandrijftechniek 
Postbus 178 
7200  AD Zutphen 
T :+31 (0)575-599700 
F :+31 (0)575-599701 
E :sales@euronorm.nl 
W :www.euronorm.nl

mailto:info@cmhammar.com
http://www.cmhammar.com
mailto:denison@denison.nl
http://www.denisonhydraulics.nl
mailto:sales@euronorm.nl
http://www.euronorm.nl


Multifunctioneel systeem GrabiO uitgebreid

Gunnebo Lifting introduceert twee nieuwe 
afmetingen in de multifunctionele GrabiQ- 
serie: een afmeting van 6 mm met een 
hijsvermogen van 1,5 ton en een van 16 
mm die een belasting van 10 ton aankan. 
De nieuwe afmetingen maken het huidige 
systeem com pleet dat bestaat uit top- 
componenten, kettingen en haken. De 
nieuwe afmetingen zijn de kleinste resp. 
de grootste uit de serie die nu bestaat uit 
vijf afmetingen. Het systeem heeft nu een 
hijsvermogen van l , 5 t / m  10 ton. De klei
nere producten zijn onder m eer bedoeld 
voor garages en mechanische werkplaat
sen; de grotere zijn geschikt voor laad- 
bruggen en hijskranen, o.a. voor havens.

De belangrijkste voordelen van het Gra- 
biQ-systeem zijn tijdbesparing en de een

voud waarmee het aankoppelen, het uit
balanceren en de controle van de last 
wordt gedaan. Dankzij de ingebouwde in- 
kortfunctie van het GrabiQ-systeem is bij
voorbeeld een viersprong die traditioneel 
dertien onderdelen telt, herleid to t drie 
componenten. De inkortfunctie is in de 
topcomponenten ingebouwd. Hierdoor 
kan het hijsgereedschap bij het hijsen van 
asymmetrische lasten moeiteloos en cor
rect worden versteld, hetgeen tevens de 
veiligheid ten goede komt. Verder is het 
koppelsysteem om veiligheidsredenen zo
danig ontworpen dat het onmogelijk is een 
sterkere ketting aan een zwakker hijscom
ponent te koppelen. Als extra veiligheids
voorziening zijn merkplaatjes aangebracht 
met informatie hoe overbelasting en te 
grote hijshoeken worden voorkomen.

GrabiQ in trekvastheidsklasse 8 +  w ordt 
als losse componenten geleverd alsme
de als com pleet hijssysteem waarbij de 
componenten en de ketting permanent 
aan elkaar zijn gekoppeld. Het hijsvermo
gen van het systeem is 25% hoger dan 
dat van overeenkomstige producten in 
sterkteklasse 8.

Voor nadere informatie:
Elcee Holland B V  
Gerard Dijkers 
Postbus 606
3 300  AP Dordrecht 
T :078  6 5 4  4 777  
F :078  6 5 4  4 733  
E :gdijkers@elcee.nl

V o l l e d i g  i n  R V S  u i t g e v o e r d e  t e r u g s l a g k l e p p e n

Speciaal voor terugslagkleppen voor in
dustriële (vloeistof)toepassingen, presen
teert Legris nu een nieuwe reeks terug
slagkleppen die geheel in roestvast staal 
316L zijn uitgevoerd. Deze materiaaluit- 
voering m aakt dat de veiligheidskleppen 
bij de m eest uiteenlopende vloeistoffen 
inzetbaar zijn en tevens degelijk en com
pact blijven. Mede daardoor zijn ze goed 
op hun plaats in situaties waar men te 
maken heeft m et een hoge mechanische 
belasting en /o f agressieve bedrijfsom
standigheden. De RVS terugslagkleppen 
verzekeren de doorstrom ing van de 
vloeistof in de ene richting en blokkeren 
deze in de andere richting. Mocht de 
druk wegvallen, dan w ord t terugstrom en 
van de vloeistof ermee voorkomen. De 
roestvaststalen veerretourklep opent bij 
een minimum aanspreekdrukvan 25 kPa 
(0,25 bar). Daalt de druk onder dit ni
veau, dan w ord t de doorstrom ing ih om
gekeerde richting volledig geblokkeerd. 
De specifieke eigenschappen maakt ze

voor toepassing in tal van industriële 
systemen geschikt, zoals bijvoorbeeld 
gebruik in hydraulische circuits in de ma
chinebouw en in allerlei (petro-)chemi- 
sche toepassingen, waar voorkomen 
m oet worden dat vervuilde vloeistoffen in 
de leiding terugstrom en.

Van deze geheel corrosiebestendige en 
extra degelijke terugslagkleppen worden 
door Legris thans vier modellen voor lei
dingmontage gepresenteerd, te weten 
de series 4 8 9 0 , 4891 en 4 8 9 2  met 
BSP- en de serie 4 8 9 5  m et NPT-aanslui- 
tingen. Bij vrijwel al deze modellen zijn ty
pen beschikbaar m et doorlaten van 
DN 10 to t DN25, uitgerust m et binnen- of 
buitendraad G l /8 ” to t G l” . Standaard is 
een FKM afdichting toegepast, maar 
desgewenst kan ook een EPDM FDA of 
NBR afdichting worden gekozen. De ge
heel metalen producten zijn bij tem pera
turen van -2 0  °C to t + 1 8 0  °C inzetbaar, 
bij een w erkdruk to t 4  MPa (40 bar).

Voor m eer informatie:
Legris BV 
Postbus 74 
1380 AB Weesp 
T : 0 2 9 4  4 8 0 20 9  
F : 0 2 9 4  4 8 0 2 9 4  
E : legris.bv@legris.com

mailto:gdijkers@elcee.nl
mailto:legris.bv@legris.com
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Raad voor de Scheepvaart door mr A.B. van den Engel

Ongeval met reddingboot
Op de EWL Trinidad, gemeerd liggend in de haven van Georgetown (Guyana), is op 15 oktober 2001 de tweede stuurman tij
dens een oefening met een reddingboot zwaar gewond geraakt. Op 4 februari 2003 heeft de Raad voor de Scheepvaart een 
onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze scheepsramp.

U itspraak 2003, nr. 8 

H et schip
De EWL Trinidad is een Nederlands schip, toe
behorend aan rederij Wagenborg Shipping 
B.V. te Rotterdam. Het schip is gebouwd in 
1990, is 131 ,75  meter lang en meet bruto 
8777  registerton. Ten tijde van het ongeval 
bestond de bemanning in totaal uit 15 perso
nen. De lading bestond uit containers.

Toedracht
De EWL Trinidad was op 14 oktober 2001  
aangekomen in Georgetown. Besloten werd 
de stuurboordsloep een stuk te laten zakken 
en vervolgens weer te hijsen. Vanwege de 
stroom wilde de kapitein de sloep niet strijken 
tot op het water. De tweede stuurman zou dit 
gaan doen tezamen met de derde stuurman. 
De eerste stuurman zei dat ze de sloep vanaf 
het dek moesten laten zakken, terwijl de twee
de stuurman aangaf dat ze het vanuit de 
sloep wilde doen.
De tweede stuurman voer sinds 1999 bij Wa
genborg als maritiem officier. Ze had daarna 
gevaren als derde en tweede stuurman en 
als tweede werktuigkundige op verschillende 
schepen. Ze had al twee maal eerder op de 
EWL Trinidad gevaren als derde stuurman en 
kende het schip goed. De stuurman kon naar 
haar gevoel niet goed overweg met de eerste 
stuurman. De derde stuurman had tijdens zijn 
stage ervaring opgedaan met vrijevalboten en 
kende het sloepensysteem van de EWL Trini
dad niet.
De tweede en de derde stuurman liepen alle 
draden na en controleerden of de trekdraad 
over de blokjes zat. Ze besloten de sloep van
uit de sloep te laten zakken. Dat hadden ze 
samen besproken en ze vonden dit een goe
de manier, omdat het in geval van nood ook 
moest kunnen. Ze zouden de boot eerst een 
stukje laten zakken om te kijken of het goed 
ging. Beiden hadden een portofoon bij zich. 
De tweede stuurman ging de sloep in en de 
derde stuurman ging een dek lager bij de 
winch en de rem staan om te kijken of het vie
ren juist zou verlopen en om in geval van nood 
de rem erop te kunnen doen. Voor de tweede 
stuurman was het de eerste keer dat ze zelf

standig, zonder toezicht, de sloep zou laten 
zakken en hijsen.
De tweede stuurman is in de sloep op de be
stuurdersstoel gaan zitten, heeft zich vastge
gespt en de portofoon naast zich neergelegd, 
waarna ze met beide handen aan de links van 
haar hangende trekdraad is gaan trekken. Ze 
moest met veel kracht een flink eind doortrek
ken, waarna zij voelde dat de sloep bewoog. 
Ze nam aan dat er wat slack in de draad zat, 
hoewel dat haar niet opgevallen was bij de in
spectie. Even later stopte de beweging weer. 
De tweede stuurman meldde over de porto
foon dat ze de sloep verder ging laten zak
ken. Onmiddellijk daarna hoorde de derde 
stuurman met een klap de rem omhoog ko
men en begon de davit zeer snel naar bene
den te zakken; deze kwam met een klap op 
zijn eindblokken terecht, waarna de redding
boot begon te zakken.
Of de beweging was gestopt, omdat ze de 
trekdraad bij het overpakken van haar linker
hand naar de rechterhand had laten opkomen 
of dat het om een andere reden was, wist de 
tweede stuurman niet. Ze trok verder en de 
davit ging weer zakken, kwam in de eind
stand, waarna de sloep begon te zakken. Ze 
probeerde nog door mee te geven slack in de 
trekdraad te krijgen opdat de rem erop zou 
vallen, maar dit gebeurde niet. Ze werd om
hoog getrokken en het lukte niet om haar 
rechterhand vrij te krijgen, waarna het boven
ste deel van haar rechterhand en vier vingers 
eraf werden getrokken.
Aan dek zag de derde stuurman dat de sloep 
erg snel zakte en hoorde tegelijkertijd de 
stuurman in de sloep gillen, waarop hij zo snel 
mogelijk de rem erop deed. Dat ging vrij mak
kelijk en het zakken stopte. De sloep hing 
zo’n vier meter onder het potdeksel. Hij keek 
over de rand naar beneden, hoorde haar nog 
steeds gillen en zag haar hoofd en handen 
door het inschepingsluik komen en zag dat 
van een hand de vingers er af waren. Zelf had 
de tweede stuurman haar T-shirt uitgetrokken 
en zo goed en kwaad als het ging met een 
hand om haar rechterpols gewikkeld om het 
bloeden te stoppen. Zij schreeuwde om hulp. 
De derde stuurman was weggerend naar het 
dekkantoor om hulp te halen. Vervolgens

heeft hij een hijsband vastgemaakt aan dek en 
is op de sloep gestapt en daarna de sloep in. 
Het lukte hem het bloeden te stoppen.
De eerste stuurman heeft met enkele matro
zen de sloep gehesen tot het sloependek. 
Hierbij zag hij dat de trekdraad niet meer 
goed op de trommel en in de knoop zat. Be
geleid door de derde stuurman stapte de ge
wonde stuurman uit de sloep. De derde stuur
man vertelde de eerste stuurman dat de 
vingers van haar rechterhand af waren, waar
na de eerste stuurman haar samen met de 
kapitein naar het scheepshospitaal bracht. 
Even later is zij naar het ziekenhuis gebracht. 
Haar vingers waren in een plastic zak gedaan 
en bij de eerste hulp van het ziekenhuis wer
den de vingers afgegeven. In het ziekenhuis 
werden de wonden aan de linkerhand van de 
gewonde stuurman gehecht en over een 
open deel van haar rechterhand werd een 
stuk huid aangebracht. In de namiddag heb
ben de kapitein, de derde stuurman en de 
hoofdwerktuigkundige haar nog in het zieken
huis bezocht, waarna het schip ‘s avonds is 
vertrokken.
Op 20  oktober werd de tweede stuurman 
door een inspecteur van de rederij opgehaald 
en begeleid naar Nederland, waar ze verder is 
behandeld door de plastisch chirurg in het 
UMC in Utrecht.
Alhoewel het schip begin november 2001 al 
in Rotterdam was en dit ook aan de Scheep
vaartinspectie was doorgegeven, werd het 
pas op 21 en 22  januari 2002  naar aanleiding 
van het ongeval bezocht door een expert van 
de Scheepvaartinspectie. Zowel de stuur
boord als de bakboord reddingboot en davits 
werden geïnspecteerd. Beide systemen ver
toonden vele tekortkomingen, voornamelijk 
als gevolg van geen of slecht onderhoud en 
onvoldoende kennis van het systeem.

Beschouwing
Op 30  juli 1999  vond er aan boord van de 
Nederlandse hektrawler Zeeland SCH 123  
met eenzelfde davitsysteem een dodelijk on
geval plaats, waarbij de trekdraad een rol 
speelde (zie Uitspraak nr. 13 /1992). Zowel 
de deskundige van de Scheepvaartinspectie 
als de Raad gaven destijds aan dat de con



structie van het door Schat Davit Company 
ontwikkelde “remote control" systeem weinig 
gelukkig was gekozen. De zaken die bij het 
ongeval aan boord van de EWL Trinidad een 
rol speelden, zijn achtereenvolgend onder
zocht. De Raad overweegt hieromtrent als 
volgt.

Het oefenen met de reddingboot 
Uit het veiligheidsboek van het schip blijkt dat 
er niet de hand werd gehouden aan de voor
geschreven inspecties en oefeningen en dat 
veelal werd volstaan met het even uitdraaien 
en weer hijsen van de sloep. Niet een echte 
oefening en naar het oordeel van de Raad wei
nig zinvol indien uitgevoerd met te weinig 
mensen, omdat er geen beoogde oefen
waarde is voor het personeel, noch de wer
king van het systeem goed kan worden ge
controleerd.
Dat de rem ook van binnenuit moet kunnen 
worden gelicht, beaamt de Raad. Echter niet 
op een manier zoals thans gebeurde, met de
gene die het systeem enigszins dacht te ken
nen alleen in de sloep zonder enige assisten
tie en bij de winch en de rem een onervaren 
derde stuurman.
Het werken met reddingboten, met name het 
afvieren, te water laten en weer hijsen, is een 
onderneming die gevaarlijk kan zijn en waarbij 
de uiterste voorzichtigheid moet worden be
tracht. Om ongevallen te voorkomen is het 
zaak om vooral veilig te werken, met voldoen
de mensen, goede instructie van de ervarene 
aan de minder ervarene, goede kennis van de 
werking van het systeem, goede afspraken 
tussen de leidinggevende aan dek en in de 
sloep, en bovenal een goed onderhouden en 
werkend systeem. De rol van de rederij en de 
aandacht van de kapitein en eerste stuurman 
hiervoor zijn beslissend voor het veilig werken 
met de sloepen. Aan boord van de EWL Trini
dad ontbrak het bij de kapitein en de eerste 
stuurman aan aandacht voor de sloepen en 
het oefenen daarmee, hetgeen één van de 
onderliggende oorzaken van het ongeval 
vormt. Dat drie maanden na het ongeval het 
systeem nog steeds in een deplorabele toe
stand verkeerde en er geen stappen waren 
ondernomen om het te verbeteren en ook de 
veiligheidscommissie van het schip er zich 
niet over had gebogen, is sprekend voor de 
sfeer en het veilgheidsbewustzijn aan boord. 
Dit is de kapitein en ook de eerste stuurman 
aan te rekenen.

Het Schepenbesluit 1965, Bijlage XIA artikel 
18, schrijft voor dat ieder bemanningslid ten 
minste eenmaal per maand moet deelnemen 
aan een oefening “schip verlaten". Deze oefe
ning moet onder meer omvatten het afvieren, 
niet het te water laten, van een reddingboot 
nadat deze voor het afvieren is gereedge

maakt. Tevens moet een reddingboot tenmin
ste eenmaal in de drie maanden tijdens een 
oefening “schip verlaten": met de aangewe
zen bemanning te water worden gelaten en 
moet ermee worden gevaren. Het veelal 
wegens tijdgebrek of ontbreken van een ge
schikte plaats met een paar man even afvie
ren en weer indraaien, zoals op veel schepen 
gebeurt, is naar het oordeel van de Raad zin
loos en voldoet niet aan de maandelijkse eis. 
Het afvieren wordt dan meestal gedaan vanaf 
het dek, zonder personeel in de sloep en kan 
leiden, vooral bij oudere en niet goed onder
houden installaties, tot problemen met de “re
mote control" draad, zoals nu is gebleken. De 
oefenwaarde hiervan is gering, te meer om  
dat onder reële omstandigheden het afvieren 
vanuit de sloep zal worden gedaan. In zoverre 
had de tweede stuurman gelijk.

De Raad beveelt daarom ook aan om het lich
ten van de rem standaard vanuit de sloep te 
doen. Tevens beveelt de Raad aan om in over
weging te nemen het maandelijkse afvieren 
van de sloep (Schepenbesluit 1965, Bijlage 
XIA artikel 18 punt 3.4.5) te doen vervallen. 
Hierdoor ontstaat mede enige verlichting in 
de wettelijk voorgeschreven activiteiten met 
de sloep en kan een schip de driemaandelijk
se oefening van het te water laten en varen 
mogelijk wel zoals voorgeschreven en grondi
ger uitvoeren, hetgeen bijdraagt aan de oe
fenwaarde van de bemanning.

Het ongeval
Technisch gezien is de oorzaak van het onge
val het niet goed werken van het “remote con
trol" systeem. De tweede stuurman had niet 
alleen in de sloep moeten gaan en had de 
draad niet om haar hand mogen nemen. De 
trekdraad had, om de rem te lichten, niet 
steeds verder naar binnen getrokken moeten 
worden. Toen dit wel het geval was, had de 
tweede stuurman onmiddellijk moeten stop
pen. Zij bleef echter doortrekken, pakte de 
binnengetrokken draad enige malen over in 
haar andere hand, waarbij er zich lussen om 
haar hand moeten hebben gevormd. Toen ze 
wilde stoppen, werd de draad echter weer 
naar buiten getrokken, kreeg zij haar rechter
hand niet meer vrij uit de kluwen trekdraad 
met het bekende tragische gevolg.
De Raad concludeert dat de slechte staat van 
onderhoud van het trekdraadsysteem, te we
ten slechtlopende en dichtgeschilderde schij
ven, niet goed zittende draadgeleiders, een 
doorgezakte spandraad tussen de davits en 
een niet goed afgespannen en op de trommel 
mogelijk niet goed gespoelde trekdraad, de 
technische medeoorzaak van het ongeval vor
men. De Raad beveelt de Scheepvaart- 
autoriteit aan bij voorkomende aangelegenhe
den de schepen die uitgerust zijn met een

zelfde davitsysteem hierop grondig te contro
leren en bij het constateren van gebreken de 
nodige maatregelen te nemen. In het onder
havige geval is dat onvoldoende gebeurd, 
waardoor vijf maanden na dato ongeval het 
systeem nog steeds niet veilig was. Na een 
aanvankelijke desinteresse van de rederij in 
het ongeval en de oorzaken, en in de staat 
van de reddings- en veiligheidsmiddelen aan 
boord, heeft de Raad ter tweede zitting met 
instemming geconstateerd dat deze houding 
anders was geworden en dat met de nieuwe 
kapitein van het schip naar oplossingen werd 
gezocht om de situatie te verbeteren, zoals 
een goede rederij betaamt.

Alhoewel de eerste stuurman was belast met 
de medische zorg aan boord, was zijn eerste 
hulpverlening minimaal, terwijl ook zijn opvang 
en begeleiding van het slachtoffer naar het 
oordeel van de Raad weinig waardering ver
dient. Een eerste stuurman dient zich te reali
seren dat hij degene is die wordt geacht de 
meeste medische kennis aan boord te heb
ben en zich bij een ongeval dan ook zo snel 
mogelijk naar het slachtoffer dient te bege
ven, ook al is een ander er eerder bij.

Het dragen van reddinggordels/zwemvesten 
in de sloep
Om alle misverstanden te voorkomen gaat de 
Raad hier nader op in. In de sloep dienen in 
principe reddinggordels of zwemvesten (en 
veiligheidshelmen) te worden gedragen. Bij 
het verschijnen van de geheel overdekte red
dingboten aan boord van de schepen in 1986  
kwam naar voren dat er een probleem was 
met het dragen van een zwemvest in relatie 
tot het omdoen van een veiligheidsgordel in 
de sloep. Dit probleem werd bij de vrijeval- 
boot nog groter. Besloten is toen dat het het 
belangrijkste is dat de inzittende goed ge
sjord in zijn gordel zit en dat de reddinggordel 
of het zwemvest los meegenomen kan wor
den.

Ongevallen met reddingboten 
Uit het Britse Review of Lifeboat and Laun
ching Systems’ accidents van 2001 is geble
ken dat over de voorgaande tien jaren het 
aantal ongevallen bij het beproeven en oefe
nen met het te water laten en hijsen van red
dingboten met de davitsystemen hoog is. Dat 
het oefenen met de reddingboot als veilig- 
heidsmiddel tot te veel en zelfs dodelijke on
gelukken leidt, vormt voor kapiteins en opva
renden begrijpelijk vaak een rem om de 
middelen te testen dan wel er een oefening 
mee te houden. Zolang deze boten echter het 
aangewezen reddingsmiddel zijn, is het nood
zakelijk om in geval van nood het reddings
middel te kunnen gebruiken. Het is van groot 
belang dat het davitsysteem technisch in orde



en onderhouden is en eenvoudig te gebruiken 

en het personeel dat er mee moet werken 

over een grondige kennis van het systeem be

schikt.

Conclusie
Het trekdraadsysteem verkeerde in een zeer 

slechte staat van onderhoud en werkte niet 

naar behoren, waardoor het ongeluk kon ge

beuren. Het veiligheidsbewustzijn van de kapi

tein en eerste stuurman was ver onder de 

maat. Zij hadden onvoldoende aandacht voor 

de veiligheid van het personeel bij het werken 

met de sloepinstallatie, alsmede voor de staat 

waarin deze installatie verkeerde.

De tweede stuurman handelde niet verstandig 

door de sloep, met slechts de assistentie van 

een onervaren derde stuurman aan dek die 

het systeem niet kende. De tweede stuurman 

had, toen bij het trekken aan de draad steeds 

meer draad in de sloep kwam, nimmer moe

ten blijven doortrekken en de daarbij ontstane 

kluwen draad niet in haar andere hand moe

ten nemen. Dit had tot gevolg dat zij, toen de 

trekdraad onverwachts naar buiten werd ge

trokken, haar hand niet meer kon vrij maken 

en zwaar gewond raakte. De hulpverlening, 

opvang en begeleiding van het slachtoffer aan 

boord was onvoldoende. Hiervoor was in de 

eerste plaats de eerste stuurman verantwoor

delijk.

Lering
1. Het trekdraadsysteem is een moeilijk han

teerbaar systeem, dat goed onderhoud vergt 

en met de nodige voorzichtigheid en kennis 

van zaken dient te worden gebruikt.

2. Een draad waar kracht op kan komen, mag 

nooit om een hand worden geslagen dan wel 

in een lus worden vastgehouden.

3. Een overdekte sloep mag men nooit met 

één man erin laten zakken; de kans op te wa

ter komen als gevolg van een storing of ande

re onvoorziene oorzaken is altijd aanwezig en 

dan is één man onvoldoende om veilig met de 

sloep te kunnen werken.

4. Onvoldoende controle op de goede staat 

en werking van het davitsysteem kan leiden 

to t een ongeval. Deze controle dient te wor

den verscherpt, niet alleen door de autoritei

ten doch ook door de gebruikers. Zij dienen 

ermee zee te kiezen en het is hun veiligheid.

5. De veiligheid bij het werken aan boord, in 

dit geval met de sloepen, staat of valt met de 

aandacht hiervoor van de scheepsleiding, te 

weten de kapitein en de eerste stuurman.

6. Bij een ongeval dient degene die belast is 

met de medische zorg aan boord, zonder om  

wegen eerst naar het slachttoffer te gaan om 

de situatie te bezien en zonodig de eerste (le

vensreddende) handelingen te verrichten, het 

slachtoffer op te vangen en te begeleiden.

Aanbevelingen
1. Het grondig onderhoud geven aan en zono

dig verbeteren van, alsmede testen op een 

juiste werking van het trekdraadsysteem aan 

boord van de EWL Trinidad door gekwalifi

ceerd personeel. Hiertoe behoort: het bij 

voorkeur vervangen van de schijven door een 

gelagerd en gesloten type, en anders het 

goed gangbaar maken van de schijven en het 

correct positioneren van de draadgeleiders 

op de schijven, het aanbrengen vari een span

ner op de spandraad tussen de davits, zoals 

reeds door de rederij uitgevoerd, de draad 

vervangen indien deze kinken heeft, controle

ren of de draad correct op de trommel 

is/wordt gespoeld bij het indraaien en er zorg 

voor dragen dat de draad zowel bij het in

draaien strak blijft en goed uitloopt. Mogelijk 

dat een verzwaard trekkoord van voldoende 

gewicht in de sloep dit kan verbeteren.

2. Wat schepen uitgerust met hetzelfde trek

draadsysteem betreft: deze systemen gron

dig controleren en bij het constateren van 

gebreken deze (doen) opheffen. Deze aan

beveling geldt zowel voor de schepen zelf, als 

voor de rederijen en de scheepvaartautoriteit 

belast met het toezicht op de veiligheid.

3. De rem bij voorkeur lichten vanuit de sloep. 

Hiermee wordt het gehele systeem beproefd 

en wordt de kans dat het trekdraadsysteem 

de volgende keer niet goed zal functioneren 

kleiner. Tevens kan vanuit de sloep beter wor

den bepaald wanneer de rem er weer op 

moet nadat de boot te water is gekomen en 

de haken ontkoppeld moeten worden.

4. Mede gezien de vele ongelukken die met 

het oefenen en te water laten van dit soort 

sloepen gebeuren, door de scheepvaart auto

riteit iri IMO-verband, onderzoek te steunen 

naar het nut, de noodzaak en de wenselijkheid 

van deze davitsystemen, dan wel te komen 

to t veiliger systemen voor de gebruiker.

5. De verwarring rond het maandelijks dan 

wel driemaandelijks te water laten van de 

sloep opheffen door in overweging te nemen 

de eis van het afvieren als genoemd in het 

Schepenbesluit 1965, Bijlage XIA, artikel 18 

punt 3.4.5. te doen vervallen.

Noot: Zie ook de uitspraak van de Raad 

2003, nr.10 inzake het ongeval op het ro-ro 

schip Slingeborg, waarbij de stagiaire ge

wond raakte aan haar hand tijdens een oefe

ning met een sloep (v.d.E).
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Tabel 1 Opgeleverd  
2 e  kwartaal

Opdrachten  
2 e  kwartaal

Orderportefeuille  
per 3 0  juni 2 0 0 3

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

1 Zuid Korea [1] 64 1.937.658 122 3.852.237 640 36.955.752 20.579.281 + 77 + 2.465.065
2 Japan [2] 97 1.661.663 99 2.249.735 637 27.305.252 14.652.200 + 32 + 966.294
3 China [3] 48 691.295 34 690.948 369 8.936.631 5.645.756 -  1 - 102.786
4 Polen [5] 6 68.721 8 22.036 102 2.201.884 1.644.047 + 10 + 72.294
5 Italië [4] 10 257.031 2 176.578 54 1.438.532 1.586.821 -  9 - 195.103
6 Duitsland [6] 12 192.700 14 189.963 70 1.343.671 1.294.500 + 7 + 34.187
7 Ver. Staten [7] 12 81.710 0 0 101 1.123.950 975.344 -1 3 - 100.774
8 Kroatië [9] 4 61.401 3 48.035 49 1.261.045 906.373 0 + 4.438
9 Spanje [8] 18 85.652 1 2.800 107 871.493 901.616 -  6 44.277

10 Taiwan [12] 6 88.748 9 266.033 33 1.711.784 890.669 + 5 + 226.108
11 Roemenië [10] 7 48.974 0 0 75 541.273 623.143 -  8 - 65.645
12 Nederland [11] 10 94.398 6 28.506 168 351.989 577.385 -  4 - 87.818
13 Rusland [17] 5 26.073 6 101.160 66 384.474 464.849 + 1 + 73.095
14 Finland [13] 1 107.024 0 0 6 379.876 453.035 -  1 - 107.500
15 Oekraine [15] 1 6.600 0 0 43 441.729 452.682 -  3 - 7.941
16 Turkye [16[ 13 71.166 12 71.240 77 245.569 412.940 + 2 - 17.026
17 Denemarken [20] 1 60.772 4 131.820 12 491.350 335.350 + 2 + 79.083
18 Frankrijk [14] 1 114.534 0 0 11 258.202 333.990 + 3 - 176.960
19 Brazilië [18] 2 12.310 3 23.040 36 214.706 305.966 + 1 + 5.798
20 Philippijnen [19] 0 0 0 0 17 486.811 247.806 0 - 10.594

Tabel 2 Opgeleverd Opdrachten Orderportefeuille Verschil t.o.v.
2 e  kwartaal 2 e  kwartaal per 3 0  juni 2 0 0 3 vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

LNG tankers 1 73.875 3 229.575 63 6.261.804 4.714.451 + 2 + 148.928
LPG tankers 7 117.498 8 182.190 40 960.301 835.706 + 1 + 74.855
Chemicalientankers 41 611.586 41 639.132 296 5.525.711 4.810.143 + 13 + 258.903
Olietankers (crude) 33 1.121.026 50 1.853.099 286 24.601.974 9.555.095 + 26 + 1 123.920
Productentankers 28 365.208 28 503.120 254 6.067.381 4.439.767 -  1 - 47.200
Tankers overig 1 8.000 2 20.800 13 143.134 169.818 0 + 2.880
Droge bulkschepen 41 692.553 55 983.425 450 17.954.746 7.998.275 + 17 + 376.559
Droge bulk/oliesch. 1 32.500 0 0 1 65.000 32.500 -  1 - 32.500
Droge bulk, overig 0 0 1 20.150 8 233.500 127.900 + 1 + 20.150
Vrachtschepen 21 179.773 8 47.676 250 1.908.855 1.949.513 -  13 - 193.945
Pass./vrachtschepen 0 0 0 0 5 38.600 71.410 0 0
Containerschepen 53 1.471.403 82 2.371.055 371 16.163.639 11.073.734 + 44 + 1 336.388
Koelschepen 1 6.749 0 0 7 82.550 106.075 0 - 150
Ro-ro vrachtschepen 6 126.299 23 752.387 101 4.118.494 2.620.515 + 23 + 761.766
Pass./ro-ro vr.schepen 17 282.103 8 100.196 64 624.787 692.860 -  7 - 179.211
Cruise schepen 5 364.183 1 143.750 28 1.954.606 2.508.442 -  6 - 411.939
Overige pass.schepen 8 21.912 3 11.400 51 46.750 192.300 -  5 - 13.776
Overige droge lading 0 0 0 0 6 84.422 78.092 0 - 1.816
Subtotaal 264 5.474.668 313 7.857.955 2.294 86.836.254 51.976.596 + 94 + 3.223.812

Visserij vangschepen 18 46.370 8 15.778 224 173.318 542.105 + 1 23.968
Overige visserijschepen 1 6.387 1 2.500 16 9.358 43.370 +  4 ■ 10.425
Offshore bevoorrading 20 135.734 6 40.895 125 261.186 775.938 -  10 - 79.301
Overig offshore 0 0 0 0 12 119.898 201.187 0 - 114.936
Research 2 17.550 0 0 15 99.910 179.950 -  3 - 30.650
Slepen/duwen 30 61.444 3 4.250 243 85.447 392.671 +  5 - 2.004
Baggeren 1 9.934 0 0 22 169.903 296.188 -  1 - 13.000
Overig 11 33.953 0 0 76 113.392 279.983 -  12 - 37.011
Subtotaal 83 311.372 18 63.423 733 1.032.412 2.711.392 -  16 - 290.445

Totaal generaal 347 5.786.040 331 7.921.378 3.027 87.868.666 54.687.988 +  78 + 2.933.367



Het orderboek had per 30 juni 2003  een 
omvang van 3 0 2 7  schepen met 
5 4 .6 8 7 .9 8 8  egt en 8 7 .86 8 .6 6 6  gt; dat 
is 78  schepen, 2 .9 33 .3 6 7  egt (5,7%) en 
6 .7 26 .9 8 2  g t (8,3%) m eer dan eind vo
rig kwartaal.
Eind vorig kwartaal was voor het eerst in 
20 jaar de grens van 50  miljoen egt ge
passeerd en in het onderhavige kwartaal 
is dus opnieuw een record gevestigd.

Zowel de opleveringen als de nieuwe op
drachten lagen, evenals in de voorgaan
de twee kwartalen, op een hoog niveau.

De opleveringen waren: 347  schepen 
m et in totaal 5 .7 86 .0 4 0  egt en 
9 .160 .361  gt; dat is 26 schepen, 
3 4 2 .3 3 5  egt (6,3%) en 6 .8 73  g t (0,8%) 
m eer dan in het voorgaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten betroffen 331 sche
pen, m et in totaal 7 .9 21 .3 7 8  egt en 
14 .30 8 .3 7 2  gt; dat is 108 schepen,

70 7 .0 2 2  egt (8,2%) en 1 .069.771 g t 
(7,0%) m inder dan in het voorgaande 
kwartaal.

Volgens de gegevens van Lloyd's m oet 
ruim 28% van de orderportefeuille (15,6 
miljoen egt) nog in 2003 worden opgele
verd, circa 41% (22,5  miljoen egt) in
2004  en de rest (16,5  miljoen egt) in
2005 of later.

De voornaamste winnaar qua omvang 
van de orderportefeuille was opnieuw 
Zuid Korea m et een plus van bijna 2,5 
miljoen egt. Verder gingen ook Japan en 
Taiwan, er belangrijk op vooruit.
De grootste verliezers waren Italië, 
Frankrijk, Finland, China en de V.S. die ie
der m eer dan 100 .000  egt achteruit gin
gen. Direct daarna volgt Nederland met 
een min van 8 7 .8 1 8  egt.

De cijfers voor de T o p  20 ' scheeps
bouwenden worden in tabel 1 gegeven.

Tabel 2 geeft de cijfers voor de verschil
lende scheepstypen.

Nederland
Ons land neemt m et 57 7 .3 8 5  egt op de 
wereldranglijst de 12e (11e) plaats in 
(tussen haakjes de positie in het vorige 
kwartaal). Naar g t gemeten staat Neder
land m et 3 5 1 .9 8 9  g t op de 17e (15e) 
plaats en naar aantal schepen in op
dracht m et 168 stuks op de 4e plaats 
(onveranderd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Ne
derland m et 9 4 .3 9 8  egt de 8e (10e) 
plaats in, m et 7 9 .28 6  g t de 11e (13e) 
plaats en naar aantal schepen m et 10 
stuks op de m et Italië gedeelde 8 e /9e  
(4e) plaats.

Het aantal nieuwe opdrachten was teleur
stellend: slechts 6 stuks m et 28 .50 6  egt 
en 2 4 .206  gt. Hiermee staat ons land op 
de 11e (7e) plaats naar egt, op de 12e

(8e) naar g t en op de 8e (3e) plaats qua 
aantal schepen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere de
tails.

Toelichting tabellen
De tabellen geven een overzicht van de 
opgeleverde schepen en ontvangen op
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order
portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com
pensated gross tonnage, orderporte
feuille bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouw
de kwartaal en [tussen haakjes] in het 
voorgaande kwartaal;
Tabel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd 
2e kwartaal

Opdrachten 
2e kwartaal

Orderportefeuille 
per 30 juni 2003

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N e g t N e g t N g t e g t N e g t

LNG tankers 0 0 0 0 1 1.485 3 .044 0 +  584
Productentankers 2 13.451 0 0 6 21.100 35 .300 -  2 -  13 .760
Overige tankers 1 8 .000 0 0 0 0 0 -  1 -  8 .000
Vrachtschepen 4 29.829 3 23 .256 38 136 .928 180 .688 -  2 -  12 .462
Containerschepen 0 0 0 0 5 38 .300 40 .26 0 0 0
Pass./Ro-ro vr.schepen 1 3 2 .184 0 0 1 2.286 5 .144 -  1 -  33 .30 0
Passagiersschepen 0 0 1 3.000 3 2.500 11.000 +  1 + 3 .000
Overige droge lading 0 0 0 0 2 30 .13 8 30 .13 8 0 0
Bedrijf svaartuigen 2 10.934 2 2.250 112 119.252 271.811 +  1 -  23 .880

Totaal 10 9 4 .398 6 28 .506 168 3 51 .989 5 7 7 .385 -  4 -  8 7 .8 1 8

- feasebility studies
- tekenwerkzaamheden

- bouwbegeleiding
- ontwerpleer

scheepsbouwkJhdig bureau
Groothandelsgebouw E-7 Postbus 29156 3001 GD ROTTERDAM Tel.:010-4130852 Fax :010-4130851
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ISPS Ê S 3  Maarten Yeenstra

Setting the Security Level
This article addresses the issue of whether under the ISPS code the master or Ship Security Officer (SSO) is authorized to 
change the security level. When drafting our first Ship Security Plan (SSP) it came to my attention that there is a lot of diffe
rent thought about this issue, ft is my opinion that he does not have this authority. However, the issue is more complicated 
than a simple yes or no.

The ISPS code deals with the subject of set
ting the security level in Part A section 4  ‘Res
ponsibilities of Contracting Governments.’ 
Based on this paragraph one could say that 
when the ship is at sea the administration of 
the Flag State sets the security level. As soon 
as the ship enters territorial waters it is the 
contracting government of those waters that 
sets the level. When a ship enters a port 
which is at a different security level she will 
act according the highest level. Furthermore 
section 4.3 states that setting the security le
vel is a responsibility that cannot be delega
ted.

For convenience sake the levels are defined in 
Part B paragraph 1.8 as follows:
•  Level 1 (normal); at which the ships and 

port normally operate,
•  Level 2 (heightened); the level applying for 

as long as there is a heightened risk of se
curity incident,

•  Level 3 (exceptional); the level applying for 
a period of time when there is a probable 
or imminent risk of a security incident.

Security and Safety
Although nowhere in the code it is stated that 
the Master or Ship Security Officer (SSO) has 
authority to change the security level, there 
are some parts that could reasonably imply 
such authority. Under SOLAS Chapter XI regu
lation 8  the master is given overriding authori
ty. This overriding authority is a necessity. It 
enables the master to deal with a conflict of 
interest between the safety and security of his 
ship. When the safety of the ship is jeopar
dized by the security measures belonging to 
a level, the master has the authority to deviate 
from the Ship Security Plan (SSP). In other 
words, the safety of the ship has a higher prio
rity than the security. On the other hand, safe
ty and security are often highly interrelated. 
Because of that one can easify imagine a situ
ation in which the safety of the vessel would 
be enhanced by setting a higher security le
vel. For example, sailing through a piracy area 
is in fact a situation that demands level two. 
Unless the government of the Flag State has 
officially laid down areas where their ships 
should maintain level two, there will be no gui

dance from governments side as to what le
vel should be maintained. Asking permission 
first to go to a higher level would be impracti
cal. What is the case here is that the ship 
knows that a level two is more appropriate to 
the situation before the government knows. 
Such a situation could demand immediate ac
tion and, coming back the regulation 8, the 
master has the authority to initiate that action 
i.e. setting a higher security level. Regulation 
8  continues with saying that these actions 
should be reported to the Flag State immedi
ately and that the original plan should be 
restored as soon as the situation allows.

ft cannot be denied that the above is an inter
pretation of the code. There are two things 
wrong with this interpretation. The first is that 
the above sketched situation does not cover 
the whole issue. It is unlikely that the master’s 
authority will lead to problems when the ship 
is at sea. However, when the authority is gi
ven at sea it holds also in port. When the ship 
is in port or involved in ship to ship operations, 
she will sooner or later have to deal with bo
dies that subscribe a different point of view. 
This could become a problem when the level 
set by the master hampers the efficient ope
ration of the ship. Although piracy threat may 
seem a good reason to set a higher security 
level, it is not difficult to imagine that there will 
be a certain grey area in reasons that justify 
setting a higher level. A difference of opinion 
in such case might well end up in court.

The difficulty arising out of giving the master 
authority to set security level brings up the 
question of whether he benefits from having 
this authority. I think not. There is a lot of re
luctance from the shipping industry when it 
comes to the ISPS code. In order for this 
code to succeed it is in everybody's interest 
that it is treated as practical as possible. The 
situation on board with regard to security 
should stay as much as possible as it was. Of 
course certain aspects will need improve
ment but what the code is about is mainly se
curity awareness.
There are basically two ways to achieve a 
practical SSP. Both ways are based on the 
proposition that the master should not involve

himself in setting the security level. The first 
approach implies that level one should cover 
all aspects of day to day operations of the 
ship. This means the plan should facilitate for 
several different situations within level one. 
The master chooses the situation that is most 
applicable to the circumstances and acts ac
cordingly. The advantage of this plan is that if 
the situation sketches are made up thorough
ly, there is little communication necessary 
between the ship and the Flag State with re
gard to temporary security measures. The 
plan is all embracing and enables the ship to 
deal with any situation, that is, in theory. The 
disadvantage is of course that the plan will be
come very bulky because of all the different si
tuational sketches. It is also inevitably that the 
ship will run into situations not foreseen by the 
plan. The plan is in fact rather rigid.

The other approach, which is my personal fa
vourite, is a plan that makes full use of the 
master's authority in order to deal with any 
kind of situation. Level one should be based 
on an average operational readiness. The se
curity measures should be practical and fully 
agreeable by the crew. If a situation arises 
which requires additional security measures, 
the master should use his overriding authority 
to install such measures. This corresponds 
the most with the situation as it is today. When 
a ship passes piracy waters, masters normal
ly issue within their standing orders the anti pi
racy measures. These measures could e.g. 
be incorporated in the SSP as suggestions.

Putting things like this would mean that those 
additional measures are a deviation from the 
SSP. Because of that they should be commu
nicated to the administration of the Flag 
State. This may seem inconvenient but when 
a shipping company manages over 40  ships 
there is nothing wrong with reporting that a 
ship is passing through high-risk waters. This 
only contributes to security awareness, which 
is what the ISPS code is about. The last ap
proach produces the most lean and flexible 
SSP and will do justice to the independence of 
the master.



Conclusion
So, in brief, is the master authorized to set 
the security level? No, according the ISPS 
code setting the security level is a govern
ment thing. However, the master’s overriding 
authority given to him in regulation 8 of SO
LAS Chapter X) may be used by some to im
ply that he has the authority to change the se
curity level too. These arguments are 
reasonable and in some circumstances the lo

gic behind them is difficult to deny. Because 
of that there is in fact only one correct ans
wer, which is that this matter is subject to 
interpretation. The question arising next is 
that even if the master is granted the right to 
change security level, would he be able to be
nefit from it? When the vessel is at sea this 
may be so. However, when ship enters port a 
position in this matter may lead to problems it 
another authority takes a different position.

The master is probably best off by using his 
overriding authority to issue additional securi
ty measures in situations that are not fully co
vered by level one. This contnbutes to flexibili
ty and enhances the security awareness on 
board and ashore.

Maarten P. Veenstra,
QSE assistantJo Tankers
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William Fr oude door Jorinus Kalis

Honderd jaar ‘Voortvarend ’ 
volbracht
Dit artikel brengt u op de hoogte van wat er binnenkort van stapel loopt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het
S.G. “William Froude”, dat opvallend en groots wordt gevierd met een boeiend programma van twee weken. Ook andere acti
viteiten geven dit lustrumjaar een bijzondere sfeer. Zo wordt in januari 2004 een wintersportvakantie georganiseerd en zal 
het jaar worden afgesloten met een groots slotfeest in mei. Het accent van het lustrum ligt echter op de twee weken in no
vember.

Programma 20ste Lustrum S.G. “William Froude”

Maandag 17 november Opening Lustrum

Presentatie ‘Eeuwboek’

Dinsdag 18 November Symposium

Oud Leden Diner

Donderdag 20 november Cultuurdag

Expositie Scheepvaartmuseum Amsterdam

Vrijdag 21 november Lustrumfeest

Dinsdag 25 november Excursie

Woensdag 26 november Sportdag

Vrijdag 28 november Gala

D e w eg naar het Lustrum
De organisatie is in handen van diverse com

missies en het bestuur van "William Froude". 

Er zijn meer mensen actief voor het lustrum 

dan voor enig andere activiteit binnen ons ge

zelschap in de afgelopen eeuw.

Men is nu ruim anderhalf jaar bezig met de or

ganisatie; het verzinnen van de activiteiten, de 

samenstelling van het programma en het 

zoeken naar sponsoren. Dit alles in een prima 

samenwerking met de sponsoren en in over

leg met leden en oud-leden. Het is een pro

gramma geworden waarin voor iedere 

scheepsbouwer een interessante activiteit is 

te vinden.

Het begin

£ 2 9

WC LUSTRUM

harte uitgenodigd 

heid.

Precies honderd jaar na 

de oprichting worden 

op 17 november het 

lustrum en de lustrum 

weken geopend. Dit is 

een plechtige gelegen

heid die het begin inluidt 

van de twee weken. 

Ook de oud-leden van 

het gezelschap zijn van 

bij deze officiële gelegen-

Lustrum boek
Vanaf de openingsdag 

is een boek vol wetens

waardige gebeurtenis

sen, geschiedkundige 

uiteenzettingen en 

grappige anekdotes uit 

honderd jaren Froude 

historie te verkrijgen. Dit mooie stukje druk

werk mag uiteraard niet in de kast van een 

echte scheepsbouwer ontbreken.

Symposium
Dinsdag vindt een sympo

sium plaats. Hoewel dit al 

jaren een vast onderdeel 

van de lustra is, wordt dit 

een evenement met emi

nente sprekers, zoals on

der andere ir. E.P. Heere- 

ma (directeur Allseas) en 

ir. J.J.C.M. van Dooremalen. Onder de titel 

"Een schot voor de boeg, toekomstvisies voor 

een nieuwe maritieme eeuw" geven zij hun vi

sie op de ontwikkelingen van de maritieme 

sector in de nabije toekomst. Er is een breed 

scala aan onderwerpen doordat de sprekers 

uit verschillende bedrijfstakken komen.

De dagvoorzitter, ir. R.W.F. Kortenhorst, leidt 

vóór de afsluiting van het symposium de fo

rumdiscussie. Ook aan de inwendige mens is

e n

» I ________
HH'iiiEinaM

Tijdens het 
Groot
Scheepsbouw  
diner worden 
mooie verha
len verteld 
over vroeger.

gedacht, want het scheepsbouwdiner is na 

deze boeiende dag een waardige afsluiting.

De locatie is nog onbekend, maar de sfeer zal 

er een worden als het groot scheepsbouwdi

ner dat vijf jaar geleden plaatsvond. Hiervoor 

worden alle oud-leden van het Froude uitgeno

digd en er kunnen ook andere geïnteresseer

de scheepsbouwers aan deelnemen.

Activiteiten
Na deze twee dagen vinden in Delft nog enke

le informele festiviteiten plaats. Uiteraard 

komt er een feest voor alle Delftse studenten, 

maar ook een cultuurdag voor de leden van 

Froude en andere belangstellenden staat op 

de agenda. Tijdens deze twee weken is een 

expositie, opgesteld door het Scheepvaart

museum uit Amsterdam, te bewonderen op 

de afdeling Maritieme Techniek. Hiernaast zijn 

er op de ‘cultuurdag’ eveneens andere moge

lijkheden om het culturele bewustzijn van de 

studenten op te vijzelen.

Tijdens de lustrumweken wordt, naast de ge

bruikelijke excursies gedurende het gehele 

jaar, een bijzondere excursie georganiseerd 

met een dusdanig karakter dat dit voor de hui

dige generatie studenten een onvergetelijke



Op de ouderdag krijgen de ouders een college zoals hun zoon o f dochter deze norm aliter krijgt.

ervaring wordt. Tijdens het voorgaande 

lustrum is er bijvoorbeeld (een) vaart gemaakt 

met een fregat van de Koninklijke Marine en 

zijn alle deelnemers getrakteerd op een ‘ritje’ 

in een 'tree fall lifeboaf. De excursie van dit 

lustrum blijft echter een goed bewaard ge

heim.

De ouders van de studenten kunnen op de 

ouderdag samen met hun studerende kind de 

faculteit in alle rust bekijken, en daarbij acti

viteiten ondernemen die hen een goede in

druk geven van wat maritieme techniek nu ei

genlijk precies inhoudt.

G ala
Tot slot zullen de twee 

lustrumweken in stijl 

worden afgesloten met 

een groots gala, dat 

plaats vindt in Tropica- 

na in Rotterdam. Naast 

HK LUSTRUM een zwemparadijs is dit 

een stijlvolle en passen

de locatie, met uitzicht op één van de drukste 

waterwegen in de wereld. Het gala wordt een 

luisterrijk slotfeest met studenten en oud-le- 

den. Geheel volgens Delfts gebruik zal er ech

ter wel een strikte dress-code gelden, name

lijk ‘white tie’.

Een nieuwe eeuw Froude 
Het vieren van een lustrum is een teken van 

vertrouwen in de toekomst, zeker als het de 

20ste keer is. De maritieme geschiedenis is 

sinds eeuwen internationaal, kent pieken en 

dalen, maar ook nieuwe markten en wordt ge

kenmerkt door een stabiele groei op de lange 

termijn. Naast de internationalisering bleven 

bedrijvigheden tevens regionaal geconcen

treerd en gerelateerd aan de geografische lig

ging, de economische centra (handel) en de 

lokaal beschikbare kennis van scheepvaart en 

scheepsbouw. Met de globalisering neemt 

het belang van de factor kennis, dus van de 

opleidingen en de rol van het scheepsbouw

kundig gezelschap ‘William Froude’, toe. De 

kwaliteit vari de opleiding is belangrijker dan 

ooit en evenals bij de oprichting van het gezel

schap moeten de studenten zich er van be

wust zijn dat bereikbaarheid van kennis, de 

vernieuwing daarvan en eigen inzet cruciaal 

zijn. Het gezelschap heeft daarmee nog 

steeds dezelfde taak: het bewust maken van 

de studenten van het feit dat de toekomst wel

iswaar moeilijk te schetsen is, maar vooral 

door henzelf wordt gemaakt.

In de afgelopen eeuw leek de scheepsbouw in 

Nederland soms eindig, maar steeds was de 

industrie in staat zich aan de nieuwe situatie 

aan te passen en wist zich te handhaven. Zo

als ook in het verleden laat het gezelschap 

met het thema van het eeuwsymposium zien 

waar het voor staat. De toekomst van de stu

die Maritieme Techniek en van het Scheeps

bouwkundig Gezelschap "William Froude’’ 

wordt onder meer bepaald door de instroom 

van nieuwe maritieme studenten. De trend 

van de jaarlijkse instroom van studenten Mari

tieme Techniek laat, ook in turbulente tijden, 

een gestage groei zien.

De rol van William Froude’ om de samenwer

king met bedrijven uit te breiden, beter te ma

ken en de activiteiten van de vereniging in de 

lijn van de oprichters te houden, krijgt daar

mee inhoud. Bijvoorbeeld door met het be

drijfsleven aandacht te vragen voor het be

lang, de voortdurende verbetering van de 

kwaliteit en de internationalisering van het 

onderwijs. Daarmee kan ook inhoud worden 

gegeven aan de nauwe samenwerking tussen 

het bestuur en de afdeling PR van de faculteit 

voor de promotie van de studie.

Zo worden, bijvoorbeeld met Damen en IHC, 

voorlichtingsdagen georganiseerd om 5e en 

6e-jaars VWO-leerlingen te interesseren voor 

de studie Maritieme Techniek. Een ander as

pect vari Froude in de nieuwe eeuw is de 

samenwerking met de, sinds kort onafhanke

lijke, Vereniging Oud Leden. De Oud Leden 

worden op de hoogte gehouden van wat er 

speelt bij Maritieme Techniek en er wordt re

gelmatig een VOL-activiteit georganiseerd. 

Deze vereniging ondersteunt Froude, niet al

leen met enige geldelijke middelen, maar ook 

met de waardevolle ervaring en kennis van de 

VOL-leden.

Froude kijkt dan ook onbevreesd en met over

tuiging uit naar een nieuwe voortvarende 

eeuw in haar voortbestaan, maar eerst ver

heugen we ons op de festiviteiten rond het 

lustrum. Hiervoor bent u uiteraard van harte 

uitgenodigd; voor deelname aan het symposi

um is bij de voorgaande S&WdZ een flyer bij

gesloten. Voor wat betreft de andere 

activiteiten is meer te vinden op www.froude- 

lustrum.tudelft.nl of neemt u contact op met 

het bestuur: 015-2786562.
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in de grafiek zijn m et de doorgetrokken lijn de studentenaantallen van de studie aangegeven, en 
de stippen geven de ledenaantallen van het S.G. “William Froude" aan.
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Koninklijke N ederlandse  
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Besluitenlijst ALV
Op Zaterdag 24 mei 2 003  werd in IHuys 
te r Schelde te  Koudekerke (Zeeland) de 
105e Algemene Ledenvergadering van 
de KNVTS gehouden.
De volgende besluiten werden genomen.

Bespreking Jaarstukken 20 02
Op voorstel van de voorzitter gaat de Al
gemene Ledenvergadering akkoord met 
de aangeboden stukken over 2002  en

besluit het saldo ad €  1 4 .0 4 0 ,-ten laste 
van hefverm ogen te  brengen.

Decharge van het Hoofdbestuur
De Algemene ledenvergadering verleent 
het Hoofdbestuur decharge voor het ge
voerde beleid.

Aanstellen nieuwgekozen leden van 
het Hoofdbestuur
De heren Voorneveld en Smit zijn herko
zen als leden van het Hoofdbestuur. 
Mevr. Ing. M.J. Tjoelker is gekozen als 
nieuw lid van het Hoofdbestuur en w ordt 
mitsdien geïnstalleerd.

Aanwijzen Accountant voor 20 03
De Algemene Ledenvergadering besluit 
als accountant voor 2 003  aan te  wijzen: 
Ernst &  Young 
Maarten Meesweg 51 
3 0 6 8  CG Rotterdam

Aanvullende begroting voor 2 0 0 3  en 
ontwerp begroting voor 20 04
De gepresenteerde begrotingen worden 
door de Algemene Ledenvergadering 
geaccordeerd.

Contributievaststelling m.i.v. 2 0 0 4
De Algemene Ledenvergadering besluit 
de contributie m et ingang van 2 004  als 
volgt va s tte  stellen:

Gewone leden e  6 5 ,00
Combinatieleden € 6 0 ,0 0
Juniorleden e  3 4 ,00

Uit te  reiken prijzen in 2 0 0 3
De vergadering besluit de volgende 
'onderwijsprijzen' toe te  kennen:

Afstudeerprijzen van €  700  
Het Koninklijk Instituut voor de Marine 
TU Delft Faculteit Werktuigbouw 
TU Delft Faculteit Maritieme Techniek 
Hogeschool van Amsterdam Maritieme 
Techniek
Hogeschool van Zeeland 
Maritiem Instituut Willem Barentsz 
Hogeschool van Rotterdam en omstre
ken, Afdeling Scheepsbouwkunde 
Hogeschool van Rotterdam en omstre
ken Opleiding Marof
Hogeschool van Rotterdam en omstre
ken afdeling Werktuigbouw 
Hogeschool van Haarlem

Afstudeerprijzen van € 4 5 0  
ROC Kop van Noord Holland 
Deltion College Zwolle, Afdeling Zeevaart 
Scheepvaart en Transportcollege Rotter
dam, Afdeling Marof
ROC Zeeland, Afdeling Techniek en Nau
tisch
NOVA College IJmuiden 
Noorderpoortcollege Delfzijl

Aanmoedingsprijzen van €  2 2 5  
Scheepvaart en Transportcollege Rotter
dam, Afdeling Rijn- en Binnenvaart 
Noordzee College Harlingen, School 
voor de Rijn-, Kust- en Binnenvaart 
Noordzee College IJmuiden, School voor 
de Rijn-, Kust- en Binnenvaart

Aanmoedigingsprijzen van € 1 0 0  
Vijf Studenten SMBW (Stuurman Machi
nist Beperkt Water) van het Instituut FEF- 
FIK op Curaçao

M arine
H am w orthy  KSE o ffe rs  

shipowners, sh ipbu ilde rs and 

m arine consultants a un ique 

source o f h igh qu a lity  m arine 

so lutions backed by exce llent 

service sup po rt w o rld w id e . 

W e've  lea rn t a g re a t deal in 80 

years and can serve up a g rea t 

deal fo r  you too .

Reputation for quality 

W o rld w id e  spares & 
service

Broad product
portfolio

Single supplier
sourcing

Lifetime service
com m itm ent

Com petitive pricing

KSE

■  Starting air 
com pressors

■  Engine room pum ps

■  D eepw ell cargo 
Svaneh0j pum ps

■  High lift rudders

■  Sew age treatm ent 
plants

■  Oily w ate r separators

■  Incinerators

■  Ro/Ro e quipm ent

■  Inert gas systems

H a m w o r t h y
S upported  by agents  in m ore than  50  countries

Hamworthy KSE B.V., Aploniastraat 33, 3084 CC Rotterdam. Tel: +31 10 462 47 77 Fax: +31 10 415 90  46

Call fo r  a free 
b rochure on 
+31 10 462 47 77
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Activiteiten V N SI tijdens 
Europort 2003
Van 18 november to t en met 22 no

vember vindt in de Amsterdam RAI 

de maritieme vakbeurs Europort 

plaats. Ook VNSI neemt deel aan 

deze beurs. In samenwerking met 

MARIN zal in onze stand onder an

dere aandacht worden besteed aan 

het Project Energiebesparende 

Luchtgesmeerde Schepen (PELS). 

Op 20 november is de Algemene 

Ledenvergadering gepland. Twee 

dagen eerder organiseert VNSI sa

men met KNTVS de Maritieme Ont

moetingsdag. Tijdens deze dag 

wordt de VNSI-Ter Hart Prijs uitge

reikt aan uitmuntende scheeps- 

bouwstudenten.

SeaQuipm ent - Showcase 
voor het M K B  
Het Telematica Instituut in Ensche

de is gestart met een onderzoek 

naar het nut van elektronische 

marktplaatsen voor het midden- en 

kleinbedrijf. SeaQuipment blijkt één 

van de weinige initiatieven, die erin 

geslaagd is om een marktplaats 

goed te laten functioneren.

In dit kader zal het Telematica Insti

tuut een onderzoek opzetten om de

ze succesfactoren te achterhalen 

en ook mogelijke punten van verbe

tering aan te dragen. De resultaten 

van dit onderzoek worden gebruikt 

voor een nieuwe versie van Sea

Quipment, die volgend jaar van start 

gaat.

Lasrookonderzoek 
In april 2003 is het VNSI lasrook

onderzoek van start gegaan. In dit 

project wordt bij een aantal nieuw

bouw- en reparatiewerven gemeten 

aan welke schadelijke stoffen las

sers en andere personen in de om  

geving bloot staan. De meting 

wordt onder verschillende omstan

digheden verricht. Dit onderzoek 

kent een systematische aanpak en 

is veel breder dan individuele onder

zoeken. Hierdoor ontstaat een re

presentatief beeld van wat redelij

kerwijs haalbaar is ter bescherming 

van de werknemers tegen het inade

men van schadelijke stoffen uit las- 

rook.

Het eerste deelonderzoek werd uit

gevoerd in een moeilijke maar zeer 

herkenbare nieuwbouwsituatie: het 

aan de binnenzijde aflassen van een 

bodemsectie. Uit de meetresultaten 

bleek dat zowel de lasser als ande

re werknemers in de omgeving vol

doende bescherming wordt gebo

den wanneer de voorgeschreven 

maatregelen met betrekking tot 

ventilatie en persoonlijke bescher

mingsmiddelen in acht worden ge

nomen.

Door de brancheaanpak wordt een 

goed beeld verkregen van de feite

lijke blootstelling in diverse situaties. 

Bijkomend voordeel is dat de 

kosten per werf vele malen lager 

zijn dan bij een individueel onder

zoek. Het onderzoek is nog gaan

de. De resultaten vari de diverse 

deelprojecten worden verwerkt in 

een eindrapport dat binnenkort voor 

VNSI-leden beschikbaar is.

Dwarsscheeps tewaterla- 
ten
Het dwarsscheeps te  water laten’ is 

een altijd een spannende aangele

genheid.

Als het schip te snel te water gaat 

met te grote hoeken, bestaat de 

kans op kapseizen. Als het schip te 

langzaam gaat, valt ze terug met 

haar bodem op de kade, met alle 

gevolgen van dien.

Er worden al 200 jaar schepen op 

ervaring dwars te water gelaten. 

Voorspellingen van de beweging zijn 

zeer complex vanwege de wilde wa

terbeweging en de interactie tussen 

wal en water tijdens het vallen. De 

fysica van de beweging was to t op 

heden slecht voorspelbaar.

Door de veranderde scheepsvor- 

men die in de nabije toekomst te 

water zullen worden gelaten, is het 

echter niet mogelijk om voort te blij 

ven bouwen op ervaring. Er moeten 

rekenkundige betrouwbare voor- 

spellingmodellen worden gemaakt 

van de bewegingen.

Recentelijk is op de faculteit wiskun

de van de Universiteit van Gronin

gen een robuuste CFD Code ontwik

keld (COMFLO), waarmee zeer 

wilde waterbewegingen kunnen wor

den uitgerekend. Deze Code kan de

krachten van het water op de romp 

berekenen gedurende de tewaterla

ting.

Met COMFLO zijn een paar ‘testbe- 

rekeningen’ gemaakt, waarbij de 

krachten op het schip in een voorge

schreven baan worden beschreven. 

De uitkomsten van deze berekenin

gen zijn hoopgevend.

Onder leiding van SASTECH wordt 

momenteel een schil om COMFLO 

geprogrammeerd, waardoor een si

mulatieprogramma ontstaat dat 

stapsgewijs de bewegingsvergelij

kingen van het schip oplost en de 

waterkrachten uit COMFLO haalt. 

Het programma zal geverifieerd 

worden middels waregrootte metin

gen en vari de juiste instructies wor

den voorzien, zodat de scheeps

bouwers in de praktijk, de juiste 

invoer en uitvoer kunnen genereren. 

Het project dat door VNSI is inge

diend bij Nederland Maritiem Land 

zal op termijn een toegankelijke re

kenmethode bieden met duidelijke 

en voor de praktijk vertaalbare rand

voorwaarden om de dwarsscheep

se tewaterlating in de toekomst, 

ook voor ‘vreemde scheepsvor- 

men’, goed te kunnen voorspellen.

Probabilistische lekstabi- 
liteit
Hoewel de probabilistische lekstabi- 

liteitswetgeving al meer dan tien 

jaar van kracht is, blijft de uitvoering 

helaas op problemen stuiten. De 

kern daarvan is gelegen in het feit

dat de wettelijke regels, zoals vast

gelegd in de SOLAS conventie en 

de ‘explanatory notes’, lijden aan 

interne inconsistentie. Iedere partij 

en elk computerprogramma maakt 

daarbij impliciet of expliciet z’n ei

gen keuzen om die inconsistenties 

te omzeilen of te ontlopen, met als 

gevolg dat berekeningen uitgevoerd 

door verschillende partijen of met 

verschillende computerprogram 

ma's grote verschillen kunnen verto

nen. Het gevolg is dat er in de ont

werpfase geen zekerheid is over de 

technische en economische haal

baarheid van het ontwerp van het 

schip. Sinds 2000 is er een consor

tium van bedrijven, instellingen en 

universiteiten actief die zich richt op 

het ontwikkelen van een nieuwe pro

babilistische lekstabiliteitsmethode, 

voor zowel vracht als passagiers

schepen. Dit project is ‘Harder’ ge

doopt en wordt gefinancierd door 

de EU met een budget van 

€ 4 .50 0 .0 0 0 .

Het wordt waarschijnlijk geacht, dat 

IMO de voorstellen van deze ‘Har

der’ groep als basis zal gebruiken 

voor nieuwe zogenoemde ‘gehar

moniseerde’ (d.w.z. zowel voor 

vracht- als passagiersschepen) re

gels. De details vari nieuwe regels 

worden de komende jaren vastge

legd. In dat kader is in VNSI-verband 

onlangs een overleg gestart met 

overheid, klassebureaus en soft

wareleveranciers om de problemen 

inzichtelijk te maken en mogelijke 

oplossingen aan te dragen.
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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.

Geassocieerde 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.
IHDAShipbuilding 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.

VNSI
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoetermeer
Tel: (079) 353 11 65
Fax: (079) 353 11 55
E-mail: info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl

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


M M ä t Holland Marine 
Equopment

ABB Marine & Turbocharging 

A bsorb 'it Environmental Technology BV 
Aggreko Nederland BV 

A hoy’ Rotterdam NV *

Ajax Brandbeveilig ing BV

A lew ijnse Holding BV

A lew ijnse Marine Technology BV

A lew ijnse Marine BV
A lew ijnse Noord BV

Alfa Laval Benelux BV

Alphatron Marine BV

Alum ar BV

A M W  M arine BV

Arbode M aritiem  BV
Baars & Bloemhoff M arine Products

Bakker S liedrecht Electro Industrie BV

Beele Engineering BV

Bell Licht

Bloksma BV

Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV

Van Brink Shipyard BV

Brush HM A BV

Centraalstaal BV

Chartworx Holland BV

Colourship BV

Coops en Nieborg BV

C orrosion & W ater-Control BV

CP Heat Exchanger Technologies BV

Croon Elektrotechniek BV

Damen Shipyards Gorinchem *

Datema Delfzijl BV 
Da V inci College *

DENO COMPRESSORS 

Desmi - K&R pompen BV 

Discom BV 

Droste Elektra BV 

Drumarkon BV
Dutch Romanian M arine Consultants BV 

Duvalco BV

Econosto Nederland BV Maritiem  

Eefting Engineering 

Eekels e lektrotechniek BV 

Elinex Trading & C onsulting BV 
eL-Tec E lektrotechnologie 

Euronorm Aandrijftechn iek 

Europe China Development Corp. *

FG Governors & Engine Parts BV 

Flender Bruinhof Marine 

G em eentelijk Havenbedrijf Rotterdam * 
Gerling NCM  *

Geveke M otoren BV 

Van de Giessen Straalbuizen 

Van de Graaf BV

Greenship BV Treatment Technology 

Grenco BV
GTI M arine & O ffshore

GTI Seton P ijp leidingen

Den Haan Rotterdam BV

HDC M arvelconsult BV

Helmers Accomm odatie en Interieur BV

Hertel Marine Services

Holland Marine Services Amsterdam BV 

Holvrieka N irota BV
Hoogendoorn’s M aritiem e Betimmeringen en

Interieurbouw

HRP Thruster Systems BV

HYCOS Hydraulics & C ontro l Systems

Hytop BV

IHC Holland NV Lagersm it 
Imtech Marine &  O ffshore BV 

Information D isplay Technology BV 

Intertech BV 

IR O *

Johnson Pump BV 

Kelvin Hughes Nederland BV 
Ketting Handel BV

Kongsberg M aritim e Ship Systems BV 

Koninklijke Marine *

Kooren Shipbuild ing and Trading BV 

M achine- & 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 V ision BV

M achine Support BV

Mampaey O ffshore Industries BV

Maprom Engineering BV

Marflex BV

M A R IN *

M arine Service Noord 

M arktechnical BV 

Materiaal Metingen Europe BV 

MaxCargo BV

Technisch Bureau Mercurex BV 

Merrem Materials 

M etagis BV 
M etalix BV

M otrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

N ed-Deck M arine BV 

NewThex BV 

N RFBV
Nicoverken Marine Services BV

N ijhuis Pompen BV

Northrop Grumman Sperry Marine BV

Novatug BV

N.R. Koeling BV

Pols Aggregaten BV
Praxis Autom ation Technology

Progress Technique BV

Promac BV

Proofload

Radio Holland M arine 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 M arine Services

Scheldepoort Repair & Conversion Yard *

Serdijn Ship Repair BV

Ship’s Equipment Centre

Siemens Nederland NV

SIGMA Coatings BV, Marine D ivisie
SIMRAD BV

Smit Gas Systems

Teken- en adviesbureau Star

STN Atlas Nederland BV

Stork Bronswerk BV M arine Systems

Stork Gears & Services BV

Stork-Kwant

S tork Services BV (M aritime)

Techno Fysica BV 

Theunissen Technical Trading BV 

Thofex BV

ThyssenKrupp Liften BV 

TNO Bouw *

BV Twentsche Kabel Fabriek

BV Technisch Bureau Uittenbogaart

VAF Instruments BV

Van Voorden G ieterij BV

Van Voorden Reparatie BV
Vecom Metal Treatment Technology BV

Verebus Engineering BV

Verhaar Omega BV

Veth Motoren BV

Vlaardingen O ost Anker- en Kettingfabriek 

Volharding Shipyards *
W arts ila  Nederland BV 

W arts ila  Propulsion Netherlands BV 

Wehama BV 

W ijsm ulle r Bros.

W inel BV 

W inteb VOF
W olfard & W essels W erktu igbouw  BV 

W oodward Governor Nederland BV 

Xantic BV

York-inham refrigeration BV

* Geassocieerd lid

Nieuwe leden
C olourship BV 

Proofload

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

|r www.hme.nl

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


Activiteiten
Ambitieus programma kennis
overdracht
• HME heeft samen met haar kennispartners 

een nieuw programma ontw ikkeld om de ken

nisoverdracht binnen de secto r te  bevorde

ren. Enkele hoo fd them a ’s daarbij zijn 

‘Kenn isoverdrach t voo rts tuw ing  en verm o- 

gensopw ekking’ , ‘Kennisoverdracht automa
tisering ’ en 'Vergroten M arktinzicht’ . O nder 

deze them a’s mag u in het komende ha lfjaa r

0.a. de vo lgende w o rkshops van ons ve r

wachten:
•  W orkshop ‘Sound and Vibration on B oard’

1.s.m. MARIN, TN O -C M C  en TNO-TPD 
(3 - 4 decem ber 2003)

•  Sem inar ‘M arktinzicht B innenvaart’

i.s .m . A B N  A m ro B innenvaart U nit, VEKA 

Scheepsbouw en Verenigde Tankrederij 

(22 januari 2004)
•  W o rkshop  ‘Toepassing c la s s ific a tie re g e ls  

voor e lektro techn ische on tw erp ers ’

i.s .m . Bureau V eritas en L loyd ’s R egiste r 

(medio februari 2004)

•  W orkshop ‘Total C ost of O w nersh ip ’

•  W orkshop ‘Design to M a in ta in ’

•  W orkshop ‘V oorts tuw ingsinsta lla ties ’

W ij houden u op de hoogte van de on tw ikke

lingen, ook tijdens Europort 2003 (standnr. 

07.7050, Am stel hal)!

De eerstvolgende trainingen
•  S cheepsbouw  voor n iet-scheepsbouw ers

startdatum 17 november 2003 (Rotterdam) 

startdatum 20 november 2003 

(Groningen i.s.m. TechnoMatch en VN SI)
•  A lgem ene introductiecursus voor de 

m aritiem e cluster

20 - 21 november (Rotterdam)
•  W orkshop ‘Sound and V ib ra tion  on B oard’

3 - 4 decem ber 2003 (D elft)

•  V O L /V C A  voor de m aritiem e sector

1 1 - 1 2  decem ber 2003 (Dordrecht)
•  H alfdaagse sem inar 

‘M ark tinzicht b innenvaart’

22 januari 2004 (regio Gorinchem/Rotterdam)

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

Innovatie in praktijk
•  Gas w o rd t gezien als de brandsto f van de 

toekom st en er worden momenteel veel gas
velden ontw ikkeld, die vaak in diep w ater en 

afgelegen gebieden liggen. Om deze velden 

te  bereiken zijn LN G /FPSO  (drijvende LNG 

p roductiep la tfo rm en) nodig. V anwege de 

opkom st van deze markt w ord t eind novem

ber een w orkshop ‘LN G /FP SO  nieuwbouw in

Holland Marine 
Equipment

A zié ’ georganiseerd. Bij het te r perse gaan 

van deze uitgave was verdere informatie nog 
n ie t bekend. V o o r m eer in fo rm atie  kunt u 

con tac t opnem en m et Diana M u lde r van 

Bureau HME.

• In januari 2004 w o rd t de A ll E lectric Ship 

(AES) conferentie georganiseerd. Hierin w or
den praktijkvoorbeelden voo r een AES confi

guratie getoond en w ord t aandacht besteed 

aan de voordelen van AES. De conferentie is 

een unieke gelegenheid voo r netwerken en 

het uitw isselen van kennis en ervaring.

• Tijdens Europort s ta rt de inschrijv ing voo r 

de M aritim e Innovation Award 2004. Iedere 

N ederlandse m aritiem e toe leve ranc ie r die 

denkt dat hij een geheel n ieuw product o f 

proces m et een hoge im portan tie  vo o r de 

m aritiem e industrie  heeft on tw ikke ld , kan 
zich vo o r de award inschrijven. Insch rijf

formulieren zijn vanaf 1 8 november verkrijg 

baar op Bureau HME o f via www.hme.nl en 

dienen voo r 28 februari 2004 geretourneerd 

te  zijn.

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

Holland Marine House China 
van start
• Op 8 oktober 2003 hebben zeven bedrijven 

hun de fin itieve  ja -w oord  gegeven aan het 

‘Holland Marine House China’ (HMHC). Het 
HM HC zal worden gevestigd in Shanghai, in 

hetzelfde kantoor als het SDARI (Shanghai 

M erchan t S hip Design and Research 

Ins titu te ). De op rich ting  van het H M H C  is 

een d irect gevolg van het Chinajaar, dat HME 

samen met N M L en EVD d it jaar uitvoert.
Het H M H C hee ft een tw ee led ige  d o e ls te l

ling, namelijk een salesgerelateerde ( ‘order

tra ck in g ’ , ve rkoopvoorbere id ing  en het 

onderhouden van contacten met klanten) en 

een productiegerelateerde (lokale productie 

van com ponenten door derden, eigen lokale 
p roductie  en techn ische log is tiek). Het 

HM HC is als Nederlandse stichting opgericht 

in oktober en de Chinese vestig ing zal begin 

decem ber tijdens M arin tec 2003 w orden 

geopend.

•  De EVD, Nederland Maritiem  Land en HME 

organiseren tijdens Europort een inkomende 

m issie v o o r C hinese decis ion m akers. De 

inkomende missie is een vervolg op de uit

gaande m issie naar China van sep tem ber 

jongstleden.

• V oorafgaand aan de beursdeelnam e aan 

Marintec zal er een bezoek worden georgani
seerd aan de w e rf van Damen te  Changde 

(30 november - 1 december). O p 1 decem 

ber organiseert HME te  Shanghai een sym

posium met als thema ‘Electrical propulsion 

and au tom ation ’ . Er w orden 50 gespecia li

seerde gasten ve rw ach t u it de C hinese 
scheepsbouw en scheepvaart.

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

HME-leden herkenbaar tijdens  
Europort
•  Tijdens Europort zal HME wederom  deelne

men met een gro te  ‘Equipment Lounge’ in de 

A m ste lha l. D e deelnem ers aan The 

Equipment Lounge zijn: A ggreko Nederland 

BV, A lum ar BV, B loksm a BV, C orros ion  & 

W ater-Control BV, Van de G raaf’s w erktu ig 

en constructiebouw  BV, Holvrieka-N irota BV, 
Huisman-ltrec, Hytop BV, Information D isplay 

Techno logy BV, Veren ig ing IRO, Johnson 

Pump BV, Kooren Shipbuilding & Trading BV, 

Van Lessen en Punt Holding BV, Loggers 

BV, M otrac Hydrauliek BV, Nijhuis Pompen 

BV, Proofload, Ridderinkhof B V  en Rotor BV. 
Individuele beursdeelnemers van HME zullen 

herkenbaar zijn aan het grijze HME-schildje in 

hun stand.

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

Een branche in beweging
•  Naast de jaarlijkse Engelstalige HME-catalo- 

gus verschijnt tijdens M arintec 2003 ook een 

C h inese verta ling , waaraan 65 HME-leden 

deelnemen. De uitgave w ord t uitgebracht in 

een oplage van 3000 exemplaren, die via de 

ambassade verspreid worden op de Chinese 
scheepswerven en de beurs M arintec.

• De vo lgende A lgem ene Ledenvergadering 

v ind t plaats op donderdag 1 1 decem ber 

2003 en staat in het teken van de megajach- 

tenbouw. HME-leden ontvangen hier binnen
kort meer informatie over.

•  De vereniging Holland Marine Equipment be

vordert de positionering van de Nederlandse 

maritieme toe leveranciers in de markt door 

be langenbehartig ing, ve rs te rk ing  van het 
kwaliteitsim ago, stimulering van innovatie en 

bundeling van knowhow. Indien u nog niet 

bent aangesloten, vraag dan M artin Bloem 

naar de voordelen van uw lidmaatschap.

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

Contactpersoon Public Relations: Linda te Veldhuis

(lv@hme.nl)

mailto:nw@hme.nl
http://www.hme.nl
mailto:dm@hme.nl
mailto:as@hme.nl
mailto:jv@hme.nl
mailto:mb@hme.nl
mailto:lv@hme.nl
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SWZ-10-03-01
United States maritim e homeland 
security
Burns, R.E.
Sea Technology (CB 377  D), 200308, 
vol. 44, no. 8 , pg-43, nrpg-8, ph-1, 
ENG
The author reveals how protecting com
merce has global effects which include 
inspections at foreign ports and a focus 
on shipping containers.
0 2 1 1 4 3 3 ;0 4 3 0 1 5 3

SWZ-10-03-02
Nonlinear impact loading in an 
oblique seaway
Finn, P.J. ; Beck, R.F. ; Troesch, A.W. ; 
Shin, Y.S.
Journal of Offshore Mechanics and Arctic 
Engineering 001432), 200308, vol. 
125, no. 3, pg-190, nrpg-8, gr-13, ta-
4, dr-1, ENG
There is an increasing interest in devel
oping d irect calculation methods and 
procedures fo r determining extreme 
wave loads on ship girders. Ships experi
encing bottom  and bow flare slamming 
have heightened the need fo r computa
tional too ls suitable to  accurately predict 
motion and structural responses. The as
sociated nonlinear im pact problem is 
complicated by the com plex free surface 
and body boundary conditions. This pa
per examines a “ blended" linear-nonlin
ear method by which extreme loads due 
to  bottom  im pact and flare slamming 
can be determined. Using a high-speed 
container ship as an example, compari
sons of motions, shear and bending mo
ments, and pressures are made in head 
and oblique bow-quartering waves. The 
time-domain com puter program used in

L the comparison is based upon partially 
nonlinear models.
0 1 4 0 1 2 2 ;0 1 5 0 6 2 3

SWZ-10-03-03
Conceptual hull design using a ge
netic algorithm
Lowe, T .W .; Steel, J.
Journal of Ship Research CB 1359 F), 
2 00309 , vol. 47, no. 3, pg-222, nrpg- 
15, gr-13, ta-2, dr-4, ENG 
A genetic algorithm is used to  search the 
design variable space of a model ship 
hull fo r form s having specified values of 
various primary and secondary geom et
ric parameters. A representative of each 
distinct cluster of the form s found is iden
tified and presented as a candidate hull 
design having the required geometric 
characteristics. This could form  the ba
sis of a prototype conceptual design tool 
enabling the generation of hull fo rm s sat
isfying specified requirements. 
0 1 2 0 3 0 0 ;0 1 2 0 1 1 0

SWZ-10-03-04
Port efficiency and international 
trade: port efficiency as a determi
nant of maritime transport costs
Sanchez, R.J. et al.
Maritime Economics and Logistics (CB 
9671), 2 00306 , vol. 5, no. 2, pg-199, 
nrpg-20, ta-11, ENG 
This paper examines the determinants of 
waterborne transport costs, with particu
lar emphasis on the efficiency at port lev
el. Its mam contribution is to  generate 
statistically quantifiable measures of port 
efficiency from  a survey of Latin Ameri
can common user ports, and to  estimate 
a model of waterborne transport costs, 
including the previously generated port 
efficiency measures as explanatory vari
ables. In order to  incorporate different 
port effic iency measures from  the sur
vey, the authors use principal com po
nent analysis (PCA).
0 4 3 0 3 3 0 ; 024 04 0 0

SWZ-10-03-05
Optimum ship steering-stabilization 
control
Whalley, R . ; Ebrahimi, M.
Journal of Ship Research (CB 1359 F), 
200309, vol. 47, no. 3, pg-237, nrpg- 
10, gr-9, dr-1, ENG
The problem of ship steering-stabilization 
control is outlined. A constant-speed, 
openwater, warship model relating the 
yaw and roll angle to  input changes on 
the rudder and stabilizer fins is present
ed. The coupled nature of the model is 
demonstrated and simple open-loop pre

compensation is proposed. Analysis, fol
lowed by closed-loop design proce
dures, which induce desired dynamic 
characteristics, are invoked. Optimum 
minimum control e ffort regulation is 
achieved via regenerative feedback. The 
penalty costs incurred when operating 
under suboptimum conditions are com
mented upon.
0 1 5 0 3 0 0 ;0 1 6 0 6 3 0

SWZ-10-03-06
Designing for environmental sustain
ability
Boylston, J.
Ship Design and Operation fo r Environ
mental Sustainability (CB C203-0473), 
200209, pg-1, nrpg-9, ta-3, dr-9, ENG 
Designing fo r environmental sustainability 
involves more than looking at current envi
ronmental regulations and designing a 
ship that will comply. Environmental regu
lations are constantly evolving and in 
some cases may require retrofitting of a 
ship during its life. While the economics of 
a ship can be impacted designing fo r fu
ture requirements that may be coming, in 
the cases cited in this paper, the construc
tion cost does not seem to  have been ad
versely affected. This paper discusses the 
thought process, environmental features 
adapted, their cost and economic impact. 
012 02 1 6

SWZ-10-03-07
The engineering and physiology of 
submarine escape
Bradley, S . ; Loveman, G A M . ; Hall, A . ; 
Martin, R.Q.
Warship 2002: Naval Submarines 7; In
ternational Symposium/Royal (CB C203- 
0474), 200206, pg-109, nrpg-12, gr-1, 
ta-4, dr-3, ph-8, ENG 
Submarine Escape has become topical 
since the loss of the Russian Federation 
Navy submarine K141, Kursk. This pa
per considers the systematic integration 
of physiological research and engineer
ing development to  improve the process 
of escaping from  a disabled submarine. 

1211741 ; 021 14 3 2

SWZ-10-03-08
The consideration of whole life dri
vers during the conceptual design of 
marine artefacts
Ridley, I.G ,: Hutchinson, K.W.
Ship Design and Operation fo r Environ
mental Sustainability (CB C203-0473), 
200209, pg-35, nrpg-10, dr-3, ENG 
This paper discusses the w ork of the EP- 
SRC Engineering Design Centre fo r Ma
rine and Other Made to  Order Products

(EDC), at the University of Newcastle up
on Tyne, in the areas of life cycle cost
ing, upgradeability, clean design and 
safety case analysis. The current issues 
surrounding these areas regarding the 
design of ships and offshore structures 
are outlined. It presents a critique of the 
apposition of recent research at the 
Newcastle EDC to  the current needs of 
the shipbuilding and offshore industries. 
It then moves on to  show how such de
sign drivers can be integrated into a vi
able tool fo r application in the concept 
design of marine artefacts. The outcome 
is an 'applications toolbox' of methods 
fo r undertaking the concept design of 
marine artefacts in an environmentally 
conscious manner.
0 1 2 0 2 1 6 ;0 1 2 0 2 1 5 ;0 1 2 0 1 1 0

SWZ-10-03-09
Formal safety assessment and novel 
supporting techniques
Wang, J.
Formal Safety Asessment; International 
Conference/RINA (CB C203-0475), 
200209, pg-123, nrpg-19, gr-4, ta-4, 
dr-5, ENG
Formal safety assessment in marine de
sign and operation can offer great poten
tial incentives. To facilitate the applica
tion of formal safety assessment to 
maritime design and operation, novel ap
proaches need to  be developed and ap
plied in the areas of risk modelling and 
risk based decision making. Problems 
such as the lack of safety data and high 
level of uncertainty in failure data also 
need to  be addressed in a rational man
ner. This paper briefly com pares form al 
safety assessment of ships with the off
shore safety case approach. Major prob
lems in maritime risk assessment are 
outlined. Use of advances in technology 
fo r risk modelling and decision making is 
discussed. Two novel tools are briefly 
described with an aim of supporting the 
application of form al safety assessment. 
Finally a sum m ary on further research re
quired is given. 0211431

mailto:request@library.tudelft.nl


Since 1927

D E L I V E R Y  P R O G R A M
B+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
Sim plex-Com pact-Seals 
Sim plex-Com pact-Fin stabilizers 
Sim plex-Com pact-Steering gears 
Sim plex-Com pact-Bearings 
Sim plan-M echanical Seals 
Centrax-Bulkhead Seals 
Sterntube and sterntube bu sh es 
Turbulo-Separators 
MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
Deckm achinery
Shiplifts and slipw ay w inches
NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GmbH
Shipcranes
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH
Dredging gearboxes 
Propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH
A ccom m odation system  and w etunits
KUPKE + WOLF GmbH
Booster m odules
DECKMA HAMBURG GmbH
Oil content m eters
EU CARO BUNTMETALL GmbH
Cunifer p ipes and fittings
MOHR HEBETECHNIK GmbH
Blocks, hooks and shackles 
Fairleads and haw se holes
WINEL B.V.
Tank vent check valves
Ventilation cowls, pressure vacuum  valves 
W atertight doors
Hydraulic w atertight sliding doors 
Shell doors
Scuppers, flam e arresters and deck caps 
Em ission control 
Remote valve control
TANKSYSTEM SA
Hermetic Ullage, Tem perature and 
interface detectors
Hermetic deck valves and load sam plers
JETS VACUUM AS
V acuum  toilet system s 
Sew age treatm ent p lants
MEGATOR Ltd.
Pum ps and Hydrophore sy stem s 
WEARDALE STEEL (W olsingham ) Ltd.
Steel castings and steel fabrications

L -1 o
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B.V. Technisch Bureau
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UITTENBOGAART

B rugw achter 13 -  3034 KD R otterdam  
Telefoon: 010 - 411 46 14 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

Teken- en adviesbureau S ta r bv

FLEXIBEL EN K L A N T G E R IC H T
W e maken betrouwbare tekeningen. Onze service gaat een stap verder 
We denken vanuit de opdrachtgever Uw  belang is onze zorg!
O o k  gewichtsberekeningen en veiligheidsplannen behoren to t  ons 
dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven, constructiebedrijven en 
baggermaatschappijen weten ons te  vinden. U ook?

Teken- en adviesbureau S ta r bv 
Bermweg 8 5,2907  LA Capelle aan den IJssel 

Tel.:OIO 451 23 93 - Fax:OIO 458 62 45 
E-mail: info@k-star.nl - Internet www.k-star.nl

S cheepsbo uw  - W erktu ig bo uw

Lijst van adverteerders
ADS Van Stigt 
Aeroflex 
Allard Europe 
Antwerpse Motorenwerke 
Atlas Personnel Services 
BAF
Bakker Sliedrecht 
Breko
Damen Shipyards 
DBR
Delta Marine Engineering 
Desmi K&R Pompen 
Elga
Van de Giessen 
Gizom
Groenendijk & Soetermeer 
Hamworthy KSE 
Heinen & Hopman 
Holland Marine Services 
Holland Marine Equipment 
Hubel Marine 
IHC Holland 
Innotiv Co-Making 
Lloyd’s Register of Shipping 
Logic Vision 
Lowland International 
Multi Engineering 
P&O Nedlloyd 
Radio Holland 
Rometel 
Rotor
Teken- en adviesbureau Star 
Techno Fysica
Transport & Offshore Services
Uittenbogaart
Veth Motoren
Viking Life-Saving Equipment
Wartsila
Westmark
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■  Aggregaten
DBR Projects BV
Rivierdijk 452
3 372  BW Hardinxveld
E-mail: sales@dbr-hardinxveld.com

■  Arbeidsbemiddeling

nU^JLUFSUKlIlTLtiUlK

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
8 0 1 4  BH Zwolle
Tel. 0 3 8 -4 2 3  95 83
Fax 0 3 8 -4 2 3  8 9  98
Producent van trainings-, voorlichtings-
en bedrijfsfilms

■  Automatisering

xantic
Xantic Benelux (Former Station 1 2 1 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 0 7 0 -3 4 3  33 50 
Fax 0 7 0 -3 4 3  33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Automatisering

p M jfl

KONGSBERG

Kongsberg Maritime Ship Systems B.V.
Malledijk 7b
3 2 0 8  LA Spijkenisse
Tel. 0 1 8 1 -6 2  36 11
Fax 0181 62 50 13
www.kmss.no

■  Constructiepakketten

Metalix B.V.
Postbus 4  
2960 AA Kinderdijk 
Tel.: 0 7 8 -6 9 1 0 6 2 7  
Fax 078 -6914520 
E-mail: info@metalix.nl 
www.metalix.nl

■  Dieselmotoren onderhouds en 
reparatie apparatuur

De Haas Dieselmotoren BV 
Govert van Wijnkade 3 
3 1 4 4  ED Maassluis 
T e l.:0 1 0 -5 9 1 3 5 1 1  
Fax 0 1 0 -5 9 0 2 8 0 5  
E-mail: info@dehaasdiesel.nl 
www.dehaasdiesel.nl

T h o fe xB V /C h ris  Marine 
Daniël Pichotstraat 10 
3 1 1 5 JB  Schiedam 
Tel. 0 1 0 -4 1 2  02 90 
F a x O lO -4 1 3 5 4  69 
E-mail: thofex@hetnet.nl 
www.thofex.nl

■  DR werkschepen en FPSO

BOS,m.irilimn çnnskfen Is

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

Mûtlewijnse
Alewijnse Marine BV 
Energieweg 46c 
6541 CX Nijmegen 
Postbus 6973 
6 5 0 3  GL Nijmegen 
Tel. 0 2 4 -3 7 1  63 11 
Fax 0 2 4 -3 7 1  63 10 
E-mail: am@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

■  Hefkolom/Sectiebouw
Coops en N ieborg BV
Postbus 226
9 600  AE Hoogezand
Tel. 0 5 9 8 -3 9  55 00
Fax 0 5 9 8 -3 9  24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.r

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140Tem se(B )
Tel. 00 3 2 -3 -7 1 0 5 8 1 0  
Fax 00 32 - 3 -7 1 0  5 811  
E-mail: info@multi.be

■  ISM- Systemen, -trainingen en 
manuals

Top (Training Organisatie Personeel) BV
Biezen 118
2771 CN Boskoop
Tel. 0 1 7 2 - 23 60 70
Fax 0 1 7 2 -4 6  28 38
E-mail: info@top-advies.nl
www.top-advies.nl

■  Lastoevoegmaterialen

Elga Benelux 
Edisonstraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0 1 8 6 -6 4  14 44 
Fax 0 1 8 6 -6 4  08  80 
E-mail: info@elga.nl 
www.elgawelding.com

BOL,[maritime? ixinsi. innlp

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

■  Management Solutions

xantic
Xantic Benelux (Former Station 1 2 1 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 AS Den Haag 
Tel. 0 7 0 -3 4 3  33 50 
Fax 0 7 0 -3 4 3  33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

■  Maritiem Projectbureau

LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B.V. 
Postbus 3 036  
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 0 2 3 -5 5 7  01 01 
Fax 0 2 3 -5 6 3  79 4 4  
E-mail: info@lowland.com 
www.Lowland.com

■  Maritieme Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908  LR Capelle a /d  IJssel 
Tel. 0 1 0 -4 5 8  73 38 
Fax 0 1 0 -4 5 8  7 6 6 2  
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Takmarine B.V.
Govert van Wijnkade 37 
3 1 4 4  EG Maassluis 
Tel. 0 1 0 -5 9 2  19 66 
Fax 0 1 0 -5 9 2  77 72 
E-mail: company@takmarine.nl

■  Maritieme Toeleveranciers

Nicoverken Marine Services BV 
Regoutstraat 1 
3 125  BH Schiedam 
Tel. 0 1 0 -2 3 8  09 99 
Fax 0 1 0 -2 3 8  09 8 8  
Email: marine@nicoverken.nl

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3 199  LC Maasvlakte 
Tel. 0 1 8 1 -3 6  23 94  
Fax 0 1 8 1 -3 6  29 81 
Email: info@mtc-nl.org 
Maritiem Instituut IJmuiden

M f l ï lh e in t
- ^ A c a d e m i e

■  Nova Contract 
Opleiding &  Training

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

■  Milieu en Veiligheid
Absorbit B.V.
Küppersweg 15 
2031 EA Haarlem 
Tel. 0 2 3 -5 5 3  99 99 
Fax 0 2 3 -5 5 3  99 90 
E-mail: info@absorbit.nl 
www.absorbit.nl

■  Naval Architects Consulting 
Engineers

Groenendijk &  Soetermeer 
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29 1 56  
3001 GD Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 3  08  52 
F a x 0 1 0 -4 1 3  08  51 
E-mail: info@groensoet.nl

■  Onafhankelijk Coatings &  
Corrosie Onderzoek

COT
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haarlem 
Tel. 0 2 3 -5319544  
Fax 023 -5277229  
E-mail:spoel@cot-nl.com

■  Safety Training

< ; i [ *

Maritiem Trainingscentrum BV 
Beerweg 101 
3 199  LC Maasvlakte 
T e l.0 1 8 1 -3 6  23 94  
Fax 0 1 8 1 -3 6  29 81 
Email: info@mtc-nl.org

■  Scheepsbouwkundig 
ingenieursbureau

allship
marine proiects

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0 2 2 9 -5 5  1 2 0 5 / 5 5  1 3 0 6
Fax 0 2 2 9 -5 5  12 92
E-mail: allship.marine.projects@tiscali.nl
www.allship.nl
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http://www.maritiemevacaturebank.nl
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http://www.absorbit.nl
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mailto:allship.marine.projects@tiscali.nl
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■  Scheepsluiken/luikenkranen
Coops en N ieborg BV
Postbus 226
9600  AE Hoogezand
T e l.0 5 9 8 -3 9  55 00
Fax 0 5 9 8 -3 9  24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-nieborg.r

Roden Staal b.v.
Postbus 4
9300  AA RODEN
Tel. verkoop: 050  - 367  75 00
F a x :0 5 0 -5 0 1  67 25
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl

■  Scheepsregistratie

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2 908  LR Capelle a /d  IJssel 
Tel. 0 1 0 -4 5 8  73 38 
F a x 0 1 0 -4 5 8  7 6 6 2  
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

■  Scheepsreparatie

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

■  Schroefasafdichtingen
Maprom Engineering BV 
Maxwellstraat 22 
3316  GP Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 8  08  77 
Fax 0 7 8 -6 1 8  30  34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

■  Schroefaskokerafdichtingen
Technisch Bureau Uittenbogaart BV 
Brugwachter 13, 3 0 3 4  KD Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -4 1 1  46  14 
FaxO lO  -4 1 4  10 04 
E-mail: info@tbu.nl

Staal - ijzer Gieterij

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

■  (S)WTK aan de wal

I K H Û T I V

Innotiv Co-Making 
Munsterstraat 2 0 a 
7 4 1 8  EV Deventer 
Postbus 72 
7400  AB Deventer 
Tel. 0 5 7 0 -5 0  21 70 
Fax 0 5 7 0 -5 0  21 71 
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

t a V m  ix fcw  :ri?i ' - t t v  j s M - ï ï
.  M!|V T-* rt-| iVJCir*

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2 984  CB Ridderkerk
Tel. 0 1 8 0 -4 8  38  28
Fax 0 1 8 0 -4 8  38  29
tm a il: info@ machinesupport.com
www.machinesupport.com

Voor al uw maritiem e zaken

Veiligheid

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

■  Vertaalbureau'«
Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen 
Postbus 8 2 0 3
3301 CE Dordrecht 
Tel. 0 7 8 -6 1 7  91 17 
Fax 0 7 8 -6 1 8  68  02 
E-mail: srtdel@ compuserve.com

Lloyd's Register 
Weena Zuid 170 
3012  NC Rotterdam 
Tel. 0 1 0 -2 0 1  8 4 4 7  
Fax 0 1 0 -4 0 4  55 88

■  Waardevolle adressen
Holland Marine Equipment, Vereniging
van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 2 4 0 74
3007  DB Rotterdam
Tel. 0 1 0 -4 4 4 4 3  33
Fax 0 1 0 -2 1 3  07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.n;

Nesec Scheepsfinancieringen 
Koninginnegracht 60 
2 5 1 4  AE Den Haag 
Tel. 0 7 0 -3 9 2  52 50 
Fax 0 7 0 -3 9 2  37 35

■ Werktuigkundige Probleemanalyse
Technofysica, Zuideinde 80 
2991 LK Barendrecht 
Tel. 0 1 8 0 -6 2  02 11 
Fax 0 1 8 0 -6 2  07 05 
E-mail: info@technofysica.nl

Uitgever: Media Business Press, Metaalhof 27,
3067 GM Rotterdam, Postbus 8632,3009 AP Rotterdam, 
telefoon 010-289 40 08 (abonnementen),
010-289 40 75 (overig), fax 010-289 40 76.

Redactie Adviesraad: Dr. Ir. J.J. Blok, Mevr. A.A. Boers, 
Ing. P. ’t  Hart,M. de Jong, Ir. E.W.H. Keizer, Ir. G.H.G. Lagers, 
J.N.F. Lameijer, Mr. K. Polderman, E. Sarton,
J.K. van der Wiele.

Redactie-adres: Mathenesserlaan 185,
3014 HA Rotterdam, telefoon 010 - 241 00 94, 
fax 010 - 241 00 95, e-mail swz.rotterdam@wxs.nl

Abonnementen: Nederland €64 ,10 , 
buitenland € 9 6 ,6 0  (zeepost), €  103,95 (luchtpost), 
losse exemplaren €  15,75.
Abonnementen worden tot wederopzegging aangegaan. 
Opzegging kan uitsluitend plaatsvinden door Iwee maanden voor 
het einde van de lopende abonnementsperiode een aangetekende 
brief te sturen naar:
Mathenesserlaan 185,3014 HA Rotterdam voor leden van de KIWTS, 
Heemraadssingel 323,3001 HC Rotterdam 
voor leden van de FWZ ,
Postbus 8632,3009 AP Rotterdam 
voor overige abonnees.
Moet het verzendadres gewijzigd worden stuur dan het etiket met 
verbeterd adres terug.
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Dam en Multi Damen Stan Tug 1605

D A M E N  SHIPYARDS G O R IN C H E M

industrieterrein Avelingen West 20 
4202 MS Gorinchem (The Netherlands)

P.O. Box 1
4200 AA Gorinchem (The Netherlands)

Phone+31 (0)183 63 99 11 
Fax +31(0)183 63 21 89

info0damen.nl
www.damen.nl

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


W ille m  M o e lk e j^ g J  

EngIneej^MfVeyor, Rotterdam  
Lmail: w il Jem.moelker@lr.org

N e w  ships. N e w  fu tu res. N e w  plans.
Open m inds.

The success of every ship, its operating efficiency and its business 
performance, starts in its plans. That's why the Lloyd's Register 
Group combines local expertise with global technical resources 
to find solutions that will minimise constructional difficulties 
and operational downtime from the outset.

Flexible, friendly and knowledgeable, our plan approval specialists 
guide builders around the world through all the twists and turns of 
the approval process, providing owners and operators with truly 
integrated, reliable solutions that streamline the complexities of 
the design and construction process. W e're open-minded and 
responsive. Together, we'll help deliver the ship you need to 
meet the future you plan.

I^g^er

Lloyd's Register EMEA  

W eena-Zu id  170, 3012 NC 

R otterdam , The Netherlands

Tel: +31 10 2018 465  

Fax: +31 10 2140 190 

Email: rot-m arine@ lr.org

w w w .lr .o rg /
acco u n tm an ag er

Services are provided by members 
of the Lloyd's Register Group.

Building better business

mailto:Jem.moelker@lr.org
mailto:rot-marine@lr.org
http://www.lr.org/

