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Inhoudsopgave
S h ipbreak ing  Innova tions  in Asia
Het ontmantelen van oude schepen is een groeiende bedrijvigheid in Zuid- 
Aziatische landen. Onder het mom van 'recycling' gaat bijna niks van het 

schip verloren. Een nuttige industrie. De werkom
standigheden en de milieustandaarden laten echter 
te wensen over. Zo gebeuren er veel ongelukken tij
dens het slopen van deze schepen. Vooruitlopend 
op de totstandkoming van een internationale stan
daard, is in 's werelds grootste sloopcentrum - 
Alang in India -  een veiligheidshandboek en een 
bijbehorend cursusprogramma ontwikkeld, schrijft 
Martijn van Wijngaarden.

V o o rts tu w in g  LN G -tankers
LNG-tankers worden tot nu toe bijna uitsluitend door middel van stoomtur
bines aangedreven. Deze turbines hebben een betrekkelijk eenvoudige instal
latie en de betrouwbaarheid ervan is vrijwel 100 % vanwege de schone brand
stof die in ketels wordt verbrand. Hoewel de stoomturbine een exclusieve 
positie voor de LNG-schepen heeft, lijkt aan deze monopoliepositie binnen
kort een einde te komen. Sinds enige tijd worden er namelijk andere oplossin
gen aangedragen voor de voorstuwing van LNG-tankers. Cees Verkleij geeft 
in dit artikel een nadere uiteenzetting van deze oplossingen.

A s s e t M an ag em e n t
Onderhoud is een overal en altijd terugkerend fenomeen, wat alleen maar 
geld kost en niets oplevert. Dat is 
tenminste de algemene opvatting. Er 
ooit bij stil gestaan dat onderhoud 
ook geld kan opleveren? Hierover 
schrijft J. Klok in zijn artikel ‘Asset 
Management in de scheepvaart'.
Door het structureren van onder
houd en door gerichte risicoanalyse 
uit te voeren, wordt al snel duidelijk 
welke besparingen mogelijk zijn.

M a ritie m e  E xpertise
Als je voor een bepaald doel een object chartert en gebruikt, is het vanzelf
sprekend dat dit object wordt blootgesteld aan allerlei invloeden. Zo kan de 

staat van bijvoorbeeld een schip worden aange
tast. Om te beoordelen wat de verschillen zijn bij 
het ingaan van de huur en het beëindigen van de 
huur, kan een onafhankelijke expert worden inge
schakeld. Surveys zijn vaak onontbeerlijk om ge
schillen te voorkomen. Maritieme Expertise, deel 
8 door Niko Vos.
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N i e u w s

Meetmast voor nieuw windmolenpark

In de Noordzee ter hoogte van 
Egmond is een mastconstruc- 
tie geplaatst die geheel is uit
gevoerd in thermisch verzinkt 
staal. De mast heeft de aan
duiding DBVA 104.0 m. 
Door de toepassing van ther
misch verzinken als opper
vlaktebehandeling is de mast- 
constructie in het agressieve 
maritieme klimaat langdurig 
beschermd tegen corrosie. 
Van belang is ook dat ther
misch verzinkt staal nauwe
lijks of geen onderhoud nodig 
heeft.
Op de mast is apparatuur ge
ïnstalleerd voor het uitvoeren 
van metingen van windsnel
heid, windrichting en derge
lijke.
De meetgegevens zullen wor
den benut voor het exploiteren 
van het omvangrijke Shell- 
Nuon windmolenpark dat ter 
plaatse - op ongeveer acht zee
mijlen uit de kust - zal worden 
gebouwd. Na de realisering 
van het windmolenpark, met 
de bouw zal eind van dit jaar 
worden begonnen, zal de 
meetapparatuur informatie 
blijven leveren die voor de

windmolens van belang zijn. 
De meetmast DBVA 104.0 m 
is ontworpen en gebouwd 
door Kaal Mastenfabriek B.V. 
te Oss in opdracht van Bal- 
last-Nedam. De statische be
rekeningen voor de mast zijn 
uitgevoerd door Kaal Masten- 
fabriek B.V., de dynamische 
berekeningen door PT Struc
tural Design & Analysis BV te 
Rotterdam.

P latform
De 104 meter hoge mastcon- 
structie staat op een platform 
waarvan de bovenzijde zich op 
elf meter boven de zeespiegel 
bevindt. De zee is ter plaatse 
ongeveer twintig meter diep. 
De grondbuis van het plat
form steekt dertig meter in de 
zeebodem.
Op het plateau zijn zonnepa
nelen gemonteerd die de 
meetapparatuur van de beno
digde energie voorzien. De 
platformconstructie is uitge
voerd in thermisch verzinkt 
staal dat van een coating is 
voorzien. Men spreekt daarbij 
van een duplex-systeem (zink 
+ organische coating).

Diavaz-Oceanteam announced new joint 
ventures

Diavaz-Oceanteam announ
ced the formation of two new 
joint venture operating com
panies DSC-Oceanteam BV 
and GeoLab-Oceanteam BV. 
The two new partner compa
nies will align with Diavaz- 
Oceanteam in the broadening 
and strengthening of the new 
Group's position in services 
provided to the marine indus
try. Dutch Sea Cable (DSC) 
Oceanteam with the head of
fice in Haren the Netherlands, 
have developed their core ac
tivity in the installation and 
trenching of submarine power 
systems, communication ca
bles and trenching/remedial 
works on pipeline systems. To 
support these operations, 
DSC-Oceanteam operates 
three specialised vessels and 
has designed and developed 
specialist installation and 
trenching equipment encom
passing not only offshore but

also the difficult terrain of 
shore approaches. 
GeoLab-Oceanteam with of
fices in the Netherlands and 
UK operates in the marine off
shore survey industry supply
ing a diverse range of specialist 
Construction and IRM  sup
port, geophysical and geotech- 
nical data gathering and 
seabed mapping services. 
Operating predominantly in 
Europe, Mexico and the 
M iddle East, the combined 
assets of the three Compa
nies encompass DP vessels, 
DSV's, cable layers, trenchers, 
positioning and data manage
ment services with a com
bined turnover in  excess of 
100 million euro and a staff of 
over 250 personnel.

Oceanteam, Amsterdam 
Website:
www.oceanteam-diavaz.com 
Phone: +31 (0)20-4236030

Samsung Fine Chemicals and Sigmakalon 
join forces in Korea

Samsung Fine Chemicals 
(SFC) and SigmaKalon have 
announced that they have put 
their Korean coatings opera
tions together into a Joint 
Venture Company. The joint 
venture company will be 
owned 40% by Samsung Fine 
Chemicals and 60% by 
SigmaKalon, through one of 
its affiliates. The company will 
be known as Sigma Samsung 
Coatings (SSC).
SSC will be one of the leading 
suppliers of coatings to the 
Korean shipbuilding industry 
and will be a major supplier to 
the protective coatings, coil 
coatings and general industrial 
coatings markets.
The coatings activity of SFC

has sales of 64 billion won (ap
proximately 43 million euros) 
and is mainly active in marine 
and cell phone coatings in 
Korea. The business has pro
duction facilities in Ulsan, 
Korea. Sigma Coatings in 
Korea sells exclusively to the 
marine market and has sales of 
30 billion won (approximately 
20 million euros). Under the 
joint venture agreement the 
SFC Coatings and Sigma 
Coatings operations will con
tinue to serve their separate 
customer bases, but with com
bined facilities for manufac
turing and technical support. 
SSC should be operational by 
mid 2004, subject to the nec
essary regulatory approvals.

http://www.oceanteam-diavaz.com


Eén van de groo ts te  pom pen te r  w ereld  voor gem aal IJmuiden

Twee pompen van elk
120.000 kg met zwaar-trans- 
portwagens en een 650-tons 
kraan zijn op 2 maart jl. ge
plaatst in gemaal IJmuiden. 
Door de uitbreiding met de

enorme pompen zal het ge
maal tot één van de grootste 
ter wereld behoren. De reu- 
zenpompen zijn ontwikkeld 
en geproduceerd door Nijhuis 
Pompen uit Winterswijk. Een

prestatie waar het bedrijf, dat 
over enkele maanden zijn 100- 
jarig jubileum viert, met recht 
trots op is.
De complete ontwikkeling en 
productie van de pompen

kostte Nijhuis Pompen twee 
jaar.
Geen wonder als je bedenkt 
dat de enorme propellerpom- 
pen, die een waterverplaatsing 
van elk maar liefst 
180.000.000 liter/uur hebben, 
behoren tot de grootste pom
pen ter wereld en aan de hoog
ste kwaliteitseisen voldoen. 
Dat maakte de opdracht voor 
Nijhuis allesbehalve alledaags. 
In tegenstelling tot de regulie
re pompproductie konden de 
pompen namelijk niet in 
Winterswijk worden gepro
duceerd maar werd hiervoor - 
vanwege de strategische lig 
ging aan het water - uitgewe
ken naar Breman Machinery 
te Genemuiden.
De uitbreiding van het gemaal 
zal naar verwachting eind juni
2004 worden voltooid.

Manifestatie Ode aan de Techniek 2004 
van start 50-jarig jubileum voor NVvS

De 13-jarige W im  Dijkster- 
huis heeft het digitale start
schot voor de manifestatie 
Ode aan de Techniek 2004 ge
geven. Dat deed hij met zijn 
‘Ode aan de LED' (light em it
ting diode) per laptop op 
www.odeaandetechniek.nl. 
W im  is de jongste abonnee 
van technologietijdschrift De 
Ingenieur, het blad dat de ma
nifestatie dit jaar voor de twee
de keer organiseert. M et de 
oproep aan alle Nederlanders 
een ode aan hun favoriete 
techniek te brengen, wil het 
tijdschrift de cruciale rol van 
techniek in de maatschappij 
weer zichtbaar maken. Odes 
kunnen tot 1 juni 2004 worden 
gebracht; de prijsuitreiking is 
tijdens de slotmanifestatie la
ter die maand. Iedereen - in 
genieurs én niet-ingenieurs, 
bedrijven, scholieren en stu

denten - mag een persoonlijke 
Ode aan de Techniek bren
gen. Denk hierbij aan techni
sche vindingen die leuk, mooi, 
speciaal, grappig, handig of 
vernuftig zijn. Van low- tot 
hightech, van sta-op-stoel tot 
zakmes, van laser tot de LED. 
Vorig jaar werden er odes ge
bracht aan onder meer de ka
tapult, zelfverdichtend beton, 
de rolschaats en de 3D-Body- 
Scanner. Ook aan Pebbles 
werd een ode gebracht. Dit is 
een leerrobot waarmee zieke 
kinderen - op afstand - toch in 
direct contact staan met hun 
klasgenoten en leraar. A l deze 
odes zijn nog te bekijken op 
www.odeaandetechniek.nl. 
Het brengen van een ode kan 
per e-mail (info@odeaande- 
techniek.nl) of per post (De 
Ingenieur, Postbus 256, 1110 
AG Diemen).

De Nederlandse Vereniging 
van Scheepsleveranciers 
(NVvS), die opgericht werd 
op 11 februari 1954, viert dit 
jaar haar 50-jarig jubileum. 
In 1954 werden 40 leden 
(scheepsleveranciers) en 44 
buitengewone leden (toele
veranciers) geregistreerd. 
Eerste Voorzitter en mede
oprichter van de NVvS was 
de heer Sam Frenk van het 
toenmalig gerenommeerde 
bedrijf N.S. Frenk & Zn. 
N.V.
Het vak van scheepsleveran- 
cier is één van de oudste be
roepen ter wereld en is nog 
dagelijks een uitdaging voor 
de honderden mensen die in 
deze industrie werkzaam 
zijn.
M et de doelstelling om de 
belangen van haar leden te 
behartigen op nationaal en

internationaal niveau, is de 
NVvS in 50 jaar uitgegroeid 
tot een professionele organi
satie, waarbij frequent over
leg wordt gevoerd met locale, 
nationale en internationale 
overheden en het Havenbe
drijf Rotterdam N.V.
De NVvS is verder aangeslo
ten bij de ondernemersorga
nisatie voor haven en in 
dustrie Deltalinqs, de Inter
national Ship Suppliers A s
sociation (I.S.S.A.) en de 
Organisation de la Com
munauté Européenne des 
Avitailleurs de Navires 
(O.C.E.A.N.).
Het jubileum werd feestelijk 
gevierd in het Grand Hotel 
‘Huis ter Duin' in Noord- 
wijk aan Zee, waar de Rotter
damse Burgemeester mr. Ivo 
Opstelten de feestelijkheden 
opende.

http://www.odeaandetechniek.nl
http://www.odeaandetechniek.nl


N i e u w s

VIMAG orderstatistiek reden to t voorzichtig optimisme

De orderstatistiek van de Ver
eniging van Importeurs van 
Machines en Gereedschappen 
voor de Metaalindustrie (VI
MAG) toont over 2003 een 
daling ten opzichte van 2002. 
Desondanks geven de cijfers 
zicht op een lichte verbetering 
in de branche.
De orderportefeuille over
2003 voor machines bedroeg 
99,49 miljoen euro en voor ge
reedschappen 116,58 miljoen 
euro. Hoewel de totale order- 
omvang ten opzichte van het 
voorgaande jaar daalde (-12,8 
% respectievelijk -5,4 %) bleek

de orderportefeuille voor m a
chines ieder kwartaal verder te 
stijgen. Ten opzichte van het 
derde kwartaal steeg het aantal 
verkochte machines zelf met
18,4 %. Nederland sluit daar
mee aan bij de ontwikkelingen 
in andere Europese landen.
De voorlopige conclusie blijft 
dat de metaalindustrie voor
zichtigheid betracht bij het in 
vesteren. Gesterkt door de 
kwartaalontwikkelingen 
hoopt de VIMAG op verbete
ring. Die verbetering is ook 
noodzakelijk, omdat langdu
rig uitstel van investeringen

op langere termijn het herstel 
van de Nederlandse industrie 
vertraagt. De leden van de VI- 
M AG trachten met nieuwe 
vormen van service, automati
sering en logistieke oplossin
gen het investeringsklimaat 
daarbij zoveel mogelijk te ver
beteren.
De VIMAG telt ruim zeven
tig leden die machines voor 
verspanende en niet-verspa
nende bewerkingen, (hardme- 
talen) gereedschappen, soft
ware en apparatuur voor 
meet- en besturingstechniek 
importeren en leveren aan de

metaalverwerkende industrie 
in Nederland.
De VIMAG-leden vertegen
woordigen gezamenlijk ruim 
1500 fabrikanten.
Voor meer informatie: 
VIMAG
Postbus 190, 2700 AD 
Zoetermeer 
Tel: 079-3531266 
Fax: 079-3531365 
E-mail: vimag@fme.nl 
Website:
http://www.vimag.nl

Vopak bouwt tankterminal in Darwin

Vopak kondigt aan dat het 
overeenstemming heeft bereikt 
met de belangrijkste leveran
ciers van olieproducten in de 
Northern Territories, Austra
lië, en met de overheid van de 
Northern Territories om een 
olieterminal voor gezamenlijk 
gebruik te bouwen. Vopak zal 
AUS $ 55 miljoen (33 miljoen 
euro) investeren om een

113.000 cbm grote terminal te 
bouwen in de New East Arm 
haven van Darwin.
De terminal zal in augustus 
2005 in gebruik worden geno
men, waarna de oliemaat
schappijen hun eigen terminals 
zullen sluiten.
De bouw van de nieuwe Vo- 
pak-terminal en de sluiting van 
de bestaande terminals maakt

de herontwikkeling van het ou
de havengebied in Darwin mo
gelijk. De oliemaatschappijen 
hebben met Vopak langeter- 
mijncontracten gesloten voor 
de opslag van hun producten. 
Het is de eerste keer in Austra
lië dat de grote oliemaatschap
pijen gezamenlijk hun opslag- 
behoefte uitbesteden aan een 
onafhankelijke dienstverlener.

Voor meer informatie: 
Koninklijke Vopak N.V.
Bon Ellemeet
Corporate Communication &
Investor Relations
Tel: 010-4002777
E-mail: corporate.communi-
cation@vopak.com
Website: www.vopak.com

Bedrijven innoveren met studenten

Ook in 2004 vindt weer een 
innovatieweek plaats voor eer
stejaars studenten Maritieme 
Techniek (TU) en Scheeps
bouw (HBO). Mede als ge
volg van de samenvoeging van 
de opleidingen Scheepsbouw 
aan de Hogescholen Rotter
dam en INHOLLAND tot 
Scheepsbouw Delft (SB 
Delft), zullen de afdeling M a
ritieme Techniek van de TU  
Delft en de HBO opleiding SB 
Delft de voorbereiding en or
ganisatie van die projectweek 
gezamenlijk ter hand nemen. 
Tijdens de projectweek M ari
tieme Techniek gaan studen
ten in teamverband aan de 
slag. Problemen uit het mari
tieme bedrijfsleven worden 
door de studenten geanaly

seerd, er worden oplossingen 
bedacht en op haalbaarheid 
beoordeeld.
Het doel is de creativiteit van 
de studenten te stimuleren en 
hun inzicht te laten krijgen 
hoe opgedane kennis kan wor
den toegepast aan de hand van 
een probleem uit de praktijk. 
Studenten maken een werk
verdeling met eigen individu
ele verantwoordelijkheden en 
pakken het probleem als een 
project aan. Zij doen verslag 
van de aanpak van het pro
bleem, het verloop van de 
week en presenteren de oplos
singen.
Het mes snijdt aan twee kan
ten: studenten leren het mari
tieme bedrijfsleven beter ken
nen en werken aan realistische

onderwerpen. De bedrijven 
krijgen wellicht een aantal 
nieuwe ideeën aangereikt.
De projecten zijn afkomstig 
uit het maritieme bedrijfsle
ven. De studenten hebben elk 
veertig uur beschikbaar en 
werken in groepjes van onge
veer zes personen. Zij maken 
gebruik van de faciliteiten van 
de T U  Delft, respectievelijk 
van SB Delft.

Zowel bij de T U  Delft als 
bij SB Delft wordt de pro
jectweek gehouden van 
maandag 24 tot en met vrij
dag 28 mei 2004.

Bent u als bedrijf geïnteres
seerd en heeft u een onder
werp of probleem dat geschikt

is voor de projectweek? Of 
wilt u meer informatie? U 
kunt contact opnemen via één 
van de volgende adressen:
TU  Delft, Afdeling M aritie
me Techniek
Mekelweg 2, 2628 CD Delft 
t.a.v. Ir. C. Dirkse 
Tel.: 015-2784057, Fax: 015
2788172
E-mail: C.Dirkse@wbmt.tu- 
delft.nl

SB Delft
Kalfjeslaan 2, 2623 AA Delft 
t.a.v. Mevr. Ing S. Maclaine- 
Pont
Tel.: 06-21822940 
E-mail:
suze.maclainepont@inhol-
land.nl

mailto:vimag@fme.nl
http://www.vimag.nl
mailto:cation@vopak.com
http://www.vopak.com


M a a n d  M a r i t i e m

Opdrachten

Luxe ja ch t Nieuwe opdrach ten  Damen Shipyards

Amels Holland B.V. te Mak- 
kum heeft de opdracht ver
worven voor de bouw van een
64,5 meter motorjacht naar 
een ontwerp van Terence Dis- 
dale. De opdrachtgevers be
trokken een aantal jaren gele
den ook al een vijftig meter 
jacht van de werf.
Het nieuwe jacht biedt - naast 
de accommodatie ten behoeve 
van de familie van de op
drachtgever -plaats aan twin
tig gasten en achttien beman- 
ningleden. De benodigde
ruimte is gecreëerd door 
middel van een ‘raised fore
deck'. Doordat het vaartuig

een dek minder telt dan voor 
de lengte gebruikelijk is, krijgt 
het jacht - mede door het ver
hoogde voordek - een prachtig 
laag en gebalanceerd zijaan
zicht. Het jacht wordt voor
zien van twee Caterpillar mo
toren van 1641 kW , waarmee 
een kruissnelheid van twaalf 
knopen en een topsnelheid 
van circa vijftien knopen 
wordt bereikt.
Het schip wordt onder 
Lloyds Register classificatie 
en MCA-voorschriften ge
bouwd. Aan de geluidsisolatie 
zal grote aandacht worden be
steed.

Serie van drie  MPC-schepen

Van de Duitse rederij Intersee Schiffahrt GmbH te Haren/Ems 
heeft de werf Koninklijke Niestern Sander de opdracht ontvan
gen voor de levering van drie multipurpose containerschepen 
(bouwnummers 821,822 en 823) met een draagvermogen van 
5780 t. De oplevering voor deze schepen is voorzien voor respec
tievelijk oktober, december 2004 en januari 2005.

Shipyard K. Damen B.V. te 
Hardinxveld-Giessendam 
heeft kortgeleden een meer
voudige opdracht verworven 
van Svitzer W ijsm uller Egypt. 
Het betreft de levering van 
twee veertien meter afmeer- 
vletten (bouwnummers 747 
en 748) en een 14,65 me
ter dubbelschroef loodsboot 
(bouwnummer 746).
De werf in Hardinxveld maakt 
het ontwerp en verzorgt de in 
koop van al het materiaal. De 
schepen worden op een Egyp
tische werf, onder begeleiding 
van Shipyard K. Damen, in el
kaar gezet. Daarnaast verwierf 
de werf de opdracht voor het 
ontwerp van een sleephopper
zuiger van 6000 m3. 
Vervolgens is een contract 
getekend met Mercurius 
Scheepvaartgroep te Zwijn- 
drecht voor de levering van 
een zogenaamde AMSbarge. 
De AMSbarge (86 x 11.45 m)

kan 144 containers van twintig 
voet vervoeren Ten behoeve 
van het laden/lossen van de 
containers is de barge ter 
plaatse van het middenschip 
uitgerust met een kraan. De 
barge zal worden ingezet in de 
regio Amsterdam en zal die
nen voor het ophalen van con
tainers binnen de regio.
Ook is op vrijdag 27 februari 
jl. een contract getekend met 
de Duitse rederij Bugsier 
GmbH te Hamburg voor de 
levering van een sleepboot met 
een trekkracht van 65 ton. De 
sleepboot is een zogenaamde 
‘tractor tug' en heeft een leng
te van 30,60 meter en een 
breedte van 11,5 meter. De 
voortstuwing van deze sleep - 
boot wordt verzorgd door 
twee hoofdmotoren met een 
totaal vermogen van 4050 kW  
en twee roerpropeller-installa- 
ties. Alle schepen zullen in 
2005 worden opgeleverd.

Tewaterlatingen

MPCS S ider Joy

De stapelloop van het MPCS 
Sider Joy (bouwnummer 564) 
vond op 14 februari bij Bode
wes Volharding te Foxhol 
plaats. Het schip werd ge
doopt door de dochter van de 
Italiaanse charteraar. Het is 
het derde schip uit een serie

van M PC 's welke aan het 
Winschoterdiep is gebouwd 
voor Italship in Napels. Het is 
tevens het laatste schip dat zal 
aflopen van deze werf.

Het vaartuig heeft als hoofdaf
metingen:

L 104,55 m.oa ’
L l l 99,78 m.
B . 13,60 m.mal ’
Holte (D) 7,20 m.

Het schip meet 3330 gt en het 
draagvermogen (dwt) is 5700 t. 
Het voortstuwingsvermogen

wordt geleverd door een MaK 
6M25 motor. Volgens de 
planning zal de overdracht 
van het M PCS Sider Joy eind 
maart plaats vinden.



Sleephopperzuiger W an Qing Sha

oa

l ii
Breedte

De zuiger heeft de volgende 
afmetingen:
L._ 128,00 m.

121,00 m. 
24,50 m. 

De hoppercapaciteit bedraagt 
10028 m3, het maximale laad
vermogen is 14684 t. De 
voortstuwingsinstallatie van 
deze dubbelschroever bestaat 
uit twee hoofdmotoren van 
6000 kW  elk. Een deel van dit 
vermogen wordt tevens ge-

bruikt voor het zuigbedrijf. 
Zowel aan bakboord als aan 
stuurboord bevindt zich een 
zuigbuisinstallatie De werk- 
diepte waarop gebaggerd kan 
worden, bedraagt normaal 28 
meter, maar bij verlenging 
van de zuigbuis kan de zuig- 
diepte worden vergroot tot 39 
meter. De snelheid bedraagt 
15,2kn.

Overdrachten

P ro d u c te n ta n ke r B ro G ran ite  S leephopperzuiger P a llie te r

De stapelloop van bouwnum- 
mer 343 vond op 14 februari 
bij de werf Ferus Smit plaats, 
nadat het schip door de echt
genote van de managing direc
tor van het Zweedse concern 
Preem A.B. bij de doop de 
naam Bro Granite had ont
vangen.
De Bro Granite is de laatste uit 
een serie van zes producten
tankers, in opdracht van M a
rine Shipmanagement ge
bouwd. De hoofdafmetingen 
van dit type zijn:

Bij Barkmeijer Shipyards in 
Stroobos werd op 27 februari 
jl. het casco van bouwnummer 
303 tewater gelaten. Daarvoor 
was de doopplechtigheid ver
richt, waarbij het schip de 
naam Arklow Rock ontving. 
Het is het tweede schip van 
v ijf identieke schepen, te bou
wen voor de Ierse opdrachtge
ver Arklow Shipping Ltd. Het 
schip zal in mei aan de eigena
ren worden overgedragen.
De bouwnummers 304 en 305 
volgen respectievelijk in juli 
en november, terwijl bouw- 
nummer 306 in september

L 114,66 m.oa ’
Breedte 15,00 m.
Holte 9,30 m.

De bruto tonnage is 4107, de 
nt is 2136 en het draagvermo
gen (dwt) is 7560 t. De voort- 
stuwingsinstallatie bestaat uit 
een W artsila dieselmotor, ty 
pe 6R32 LN met een vermo
gen van 2430 kW . De dienst
snelheid bedraagt 13 knopen. 
De oplevering zal eind maart 
plaatsvinden.

2005 zal worden overgedra
gen.
De specifieke gegevens, Loa x 
L j x Br x D x T , van het 
scheepstype zijn 89,99 x 84,99 
x 14,00 x 7,15 x 5,68 m.
De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit een M ak 6M 25 
motor, waarmee een dienst
snelheid van 12 knopen kan 
worden onderhouden.
Het scheepstype heeft een 
container capaciteit van 138 
TEU.
De bruto tonnage bedraagt 
2999 t en het laadvermogen is 
4530 t.

De overdracht van de op de 
werf van Van der Giessen de 
Noord te Krimpen gebouwde 
sleephopperzuiger ‘Pallieter' 
vond op 21 februari te Zee- 
brugge plaats. De sleephop
perzuiger werd overgedragen 
aan de Belgische opdrachtge
ver: Dredging, Environmental 
and Marine Engineering 
(DEME).
De dubbelschroefs sleephop- 
per heeft de volgende afmetin
gen:
L 97,50 m.oa
Lu 84,95 m.
Breedte 21,60 m.
Diepgang (max.) 7,10 m.

De hoppercapaciteit bedraagt: 
5400 m3; het maximale laad
vermogen is 7800 t.

Het totaal geinstalleerde ver
mogen voor voortstuwing en 
pompbedrijf bedraagt 6776 
kW . Het schip is uitgerust 
met zuigbuizen met een d ia
meter van één meter voor een 
werkdiepte van drieëndertig 
meter.
Door aankoppeling, voor de 
wal liggend, van een zuigbuis- 
systeem met een diameter van 
700 mm - inclusief additioneel 
pompvermogen - kan de zuig- 
diepte worden opgevoerd tot 
zestig meter. Vol beladen be
draagt de snelheid 12,8 
knopen.
De hopperlading kan worden 
gelost op zee via bodemklep- 
pen, via een drijvend buis- 
systeem of door middel van de 
‘Spraying Nozzle'.

‘Pallieter als Manneke’

A rlo w  Rock gedoopt en van stapel



Overdracht van w erkschepen

In feb ru a r i w erd en  door Damen Shipyards d e vo lg en d e sch ep en  a fg e lev erd :

Damen S tan Tug 2 2 0 7  (w erfnum m er 5 0 9 7 0 3 )  ‘Donald B’

De Donald B is geleverd aan 
Tide Leasing L .L .C  in de Ver
enigde Staten. Het betreft een 
vaartuig hoofdzakelijk ge
bouwd voor het slepen of du
wen van zeegaande barges. 
Het schip is geklasseerd vol
gens Lloyds Register *  100 A1 
Tug Coastal Service LM C. De 
hoofdafmetingen zijn:

L 22,80 m.oa ’
Breedte 7,25 m.
Diepgang 3,75 m.
T ft 3,50 m .

De waterverplaatsing be
draagt 252 t.
De Mk-installatie bestaat uit 
een hoofdinstallatie van twee 
Caterpillar-motoren type

3512B TA/B met een totaal 
vermogen van 1880 kW  bij 
1200 tpm, werkende via twee 
Reintjes tandwielsystemen op 
de twee in straalbuis draaiende 
bronzen schroeven. Hiermee 
kan het vaartuig een snelheid 
van 10,7 knopen onderhou
den.
De hulpinstallatie bestaat uit

twee Caterpillars 3304B 
Na/SR4 generatorsets met 
een capaciteit van 2 x 80 kVA. 
Er is accommodatie voor tien 
personen.
De voorwaartse sleepkracht 
bedraagt 30,7 t, de sleepkracht 
bij vaart over de achtersteven 
is 25,4 t.

Damen ASD Tug 3 1 1 0  (w erfnum m er 5 1 1 7 2 1 )  ‘Simba III’

Voor K en ya  P orts Authority, 
Kenya.
Het betreft een vaartuig 
hoofdzakelijk gebouwd voor 
sleepwerkzaamheden, assis
tentie bij het meren van sche
pen en voor brandbestrij - 
dingsoperaties. Het schip is 
geclasseerd volgens Lloyds 
Register *  100 A1 Unrestric-

ted Service LMC. De hoofdaf
metingen zijn:
L 30,82 m.oa
Breedte 10,20 m.
Diepgang 4,80 m.
T aft 4,80 m.

De waterverplaatsing be
draagt 525 t.
De Mk-installatie bestaat uit

een hoofdinstallatie van twee 
Caterpillar motoren type 
3516B TA HD/B met een to
taal vermogen van 3450 kW  
bij 1600 tpm, werkende op 
twee Rolls Royce US 205 A zi
muth thrusters, waarmee het 
vaartuig een snelheid van 12,8 
knopen kan onderhouden.
De hulpinstallatie bestaat uit

twee Caterpillars 3304B T  ge
neratorsets met een capaciteit 
van 2 x 106 kVA. En een 
havengenerator Caterpillar 
3304NA van 60 kVA,
Er is accommodatie voor 11 
personen. De voorwaartse 
sleepkracht bedraagt 57,8 t, de 
sleepkracht bij vaart over de 
achtersteven is 53,9 t.

B innen va a rtta n ke r M anouk De Damen Stan P a tro l 2 0 0 5 , Kokmeeuw

Na de doopplechtigheid is op 
28 februari het mts Manouk 
door de werf van Jac. den 
Breejen te Hardinxveld-Gies- 
sendam overgedragen aan de 
familie Molewijk uit Terneu- 
zen. De dubbelwandige tan
ker is voorzien van elf gecoate 
tanks met een totale inhoud 
van 4000 m3 (laadvermogen 
3056 t). De Manouk is uitge
rust met een ladingverwar-

mingssysteem en deepwell 
pompen. De binnenvaarttan
ker (110 x 11,4 x 5,9m) is voor 
de voortstuwing voorzien van 
een Caterpillar-motor type 
3512 met een vermogen van 
1119 kW . Een Caterpillar 
3412 met een vermogen van 
474 kW  drijft de boegschroef 
aan. Voor het hulpbedrijf zijn 
generatoren van John Deere 
geïnstalleerd.

Gebouwd bij Damen in Go- 
rinchem voor de douane, en 
eerste uit een serie van drie 
identieke vaartuigen.
De Kokmeeuw is 19,8 meter 
lang en 5,45 meter breed. De 
twee MAN-motoren, type D 
2840 LE401 leveren gezamen-

lijk een vermogen van 1206 
kW . Het schip is uitgerust 
met het nieuwe brandblus- 
systeem Novec 1230 in de m a
chinekamer. Het vaartuig zal 
in de Amsterdamse wateren 
gaan opereren.

C a rrie r F lin te rb a ltica

Bij Bodewes Hoogezand vond 
de doop en overdracht plaats 
van de in Hoogezand afge-

bouwde carrier Flinterbaltica, 
zusterschip van de reeds over
gedragen Flinterbothnia.



M aritiem e M arkt door Menso de Jong

Rust is weergekeerd
De rust lijkt enigermate te zijn terugge
keerd in de maritieme wereld. De EU 
heeft zoveel nieuwe regels aangenomen 
dat een beetje het besef begint door te 
dringen eerst iets te moeten doen aan de 
wettelijke invoering ervan door de leden 
en de daadwerkelijke uitvoering. Er lig 
gen weliswaar nog enkele dossiers ter af
handeling, zoals over vluchthavens, 
maar niemand heeft meer haast die ter 
hand te nemen. Bij IMO ligt nog het 
dossier over ballastwater waaraan drif
tig wordt gewerkt. De politici bemoeien 
zich nauwelijks met zo'n uiterst tech
nisch onderwerp; acceptatie van de EU- 
grondwet heeft nu een hogere prioriteit 
bij landen als Frankrijk en Duitsland 
dan scheepvaartzaken.

Ook bij P&O Nedlloyd kan de rust 
binnen het bedrijf terugkeren nu de on
zekerheid over de naaste toekomst is 
weggenomen. Bovendien kan praktisch 
de gehele scheepvaartwereld zich thans 
warmen aan de hoog opvlammende 
vrachtenmarkt. Zelfs voor de kleinere 
vracht- en containerschepen lopen de 
vrachtprijzen de laatste maanden snel

op. Rampscenario's zijn dus een ver- 
van-mijn-bed-show, behalve voor onze 
scheepsbouwers aangezien hun EU- 
concurrenten rustig kunnen doorgaan 
met het ontvangen van al dan niet legale 
subsidies.

Slapende vluchthavens

Op het congres Mare Forum in novem
ber 2003 verdedigde Fotis Karamitsos 
de haastige aanvaarding van het Presti- 
ge-pakket over enkelwandige tankers. 
Dit deed hij met de theatrale uitroep dat 
het onmogelijk was de Europese kusten 
nog twee winters bloot te stellen aan 
tankerrampen door te wachten totdat 
IMO met een regeling zou komen. 
Prestige-slachtoffer Spanje blijkt even
wel daar geen boodschap aan te hebben. 
Jose Luis Lopez Sor, hoofd van het 
Spaanse scheepvaartdirectoraat, ver
klaarde immers onlangs: “If the same 
circumstances as occurred with the 
‘Prestige' arose again, then obviously 
we would take the same decision”. 
Vence Deza van de Galiciaanse protest- 
groep Nunca M ais verklaarde dat er 
sinds de ‘Prestige' noch nieuwe ram 

penplannen zijn gemaakt, 
noch is gezorgd voor oliebe- 
strijdingsmateriaal. Ook hij 
voorzag precies dezelfde u it
komst als er weer een tanker 
voor de kust zou verongeluk
ken. W el is er een Spaanse in 
specteur in La Coruna op non- 
actief gezet wegens ‘wanpres
tatie'. Hij zou onder andere 
een 18 jaar oude tanker hebben 
willen inspecteren, terwijl die 
door het Spaanse Repsol was 
gecharterd. Bovendien zou 
zijn getuigenis voor de EU- 
onderzoekscommissie over de 
‘Prestige' hebben afgeweken 
van de officiële Spaanse versie. 
W el klinken er strijdhaftige 
kreten in Brussel dat alle lan
den die op 5 februari geen of 
onvolledige plannen voor 
vluchthavens hadden inge
diend (en dat zijn de meeste) 
voor het Europese Hof zullen

worden gesleept. Dat zal ook gebeuren 
met landen die het Erika-pakket nog 
steeds niet in hun wetgeving hebben 
opgenomen. Zo'n rechtszaak is u i
teraard een langdurig proces, zodat we 
voorlopig kunnen indutten.

Groene zeeën rond Europa
Toch is het niet helemaal pais en vree. 
Nadat de EU-kuststaten de aangren
zende Atlantische Oceaan hadden aan
gemeld bij IMO als een Particularly 
Sensitive Sea Area (PSSA) zijn nu ook 
de Baltische staten (behalve Rusland) 
en Spanje in het geweer gekomen om 
respectievelijk de Oostzee en het gebied 
rond de Canarische eilanden tot PSSA 
te laten verklaren.

Nu nog de Middellandse Zee en de 
Noordzee, waarna Europa geheel om
ringd is door zeeën die uiterst gevoelig 
zouden zijn. De rechten en plichten van 
gebruikers en kuststaten in zo'n gebied 
zijn evenwel niet nauwkeurig vastge
legd. Het lijkt gewenst dat IMO daaro
ver gaat nadenken. Zo kan ik mij voor
stellen dat een kuststaat verplicht wordt 
voldoende materieel beschikbaar te 
hebben voor hulpverlening en het op
ruimen van olieverontreiniging, mocht 
zich onverhoopt een ongeval voordoen 
in zijn gevoelige zeegebied. A l gaat het 
bij de aanwijzing van een PSSA op het 
ogenblik misschien alleen om een ver
der zinloze politieke daad, het gevaar is 
levensgroot dat vroeg of laat er toch po
gingen zullen komen de rechten van de 
scheepvaart te beperken zonder dat daar 
iets tegenover komt te staan.

Ook worden we regelmatig wakker ge
schud door verklaringen over ‘zero tole
rance' bij de handhaving van de ISPS- 
code (International Ship and Port facili
ty Security) vanaf 1 ju li 2004. Deze code 
werd er bij IMO doorheen gejaagd op 
aandrang van de VS. Uiteraard is dit een 
code die voornamelijk de reders en 
havens op kosten jaagt. Betrokkenen 
kunnen reeds een boete krijgen indien 
zij niet tijdig hun veiligheidsplannen 
hebben ingediend voor goedkeuring.



Reders staan n iet stil
Inmiddels hebben een aantal verant
woordelijke reders het voortouw geno
men werkelijk veilige bulkers en tankers 
te krijgen door de eisen bij nieuwbouw 
te verzwaren. Zij krijgen daarbij hulp 
van de classificatiebureaus die geza
menlijke, uniforme regels opstellen en 
in sommige gevallen reeds hebben op
gesteld voor de zeewaardigheid en het 
sterkteverband van deze schepen. R e
ders, klasse, IMO en landen als Grie
kenland en de Bahamas zijn ook in goed 
overleg bezig zogenoemde ‘goal based' 
IMO-richtlijnen op te stellen voor 
nieuwbouw. Voor de Europese Com
missie blijft dan de schone taak nieuwe 
en toekomstige EU-leden als Roeme
nië, Turkije, Cyprus en M alta te door
dringen van de noodzaak hun vloten te 
zuiveren van sub-standaardschepen. 
Het bestrijden van sub-standaard is im 
mers een overheidstaak waarvoor onder 
meer de Havenstaatinspectie is opge
richt. Gelukkig wil de Europese Haven- 
staatinspectie nu ook het Amerikaanse 
voorbeeld met QualShips gaan volgen. 
Daarbij worden kwaliteitsreders met 
kwaliteitsschepen veel meer met rust 
gelaten. Voor hen is de inspectie 
destijds immers niet opgericht.

Nedlloyd en P&O hebben een reuzen
stap gemaakt door eindelijk de omge
keerde overname van P&O Nedlloyd 
door Nedlloyd mogelijk te maken. 
Daardoor kan het bedrijf in rustiger 
vaarwater komen zonder onzekerheden 
voor de werknemers en met een nieuwe 
slagvaardiger bestuursraad. Vermake
lijk was dat sommige kranten het 
nieuws brachten als een overwinning 
van Nedlloyd, omdat het belang in 
P&O Ned zou groeien van 50% naar 
75%. Helaas, direct daarna wordt de 
naam veranderd in Royal P&O Ned-

lloyd (aannemende dat Koningin Be
atrix dat toe zal staan), zodat Konink
lijke Nedlloyd ophoudt te bestaan. 
P&O is dan de grootste aandeelhouder 
van het nieuwe bedrijf en zal dus de 
meeste babbels hebben. W el wordt ver
wacht dat P&O zijn belang geheel of ge
deeltelijk zal verkopen zodra de afge
sproken zes maanden voorbij zijn. Dan 
zullen een aantal investeringsbedrijven, 
voornamelijk in Nederland en België, 
de grootste aandeelhouders zijn. Zij 
mogen de eerste acht jaar de naam niet 
veranderen.
Te hopen is dat het nieuwe P&O Nedl
loyd betere resultaten voor de aandeel
houders zal opleveren. Over de periode 
1997-2003 was het per saldo verliesge
vend. De waarde daalde dan ook van 
EURO 1167 miljoen in 1997 tot EU
RO 860 miljoen begin 2004. Gelukkig 
zijn de vooruitzichten voor 2004 uitste
kend, waarschijnlijk ook voor de eerste 
maanden van 2005.

Selectieve verontwaardiging
Na de uitspraak dat Charleroi illegale 
steun geeft aan Ryanair is Lord Sterling 
van P&O in actie gekomen. De Franse 
regering geeft volgens hem overeen
komstige steun aan de Franse veerboot- 
rederijen op Het Kanaal. Daarover heeft 
P&O reeds vijf en drie jaar geleden 
klachten ingediend bij de Europese 
Commissie, maar die zijn tot dusverre 
onbeantwoord. Een ingedutte commis
sie of selectieve verontwaardiging? Het 
is makkelijker een klein land als België 
aan te pakken dan grote, heetgebakerde 
landen als Frankrijk en Spanje.
Over dat laatste weten ook onze 
scheepsbouwers mee te praten, want de 
ruim een jaar oude klachten over illegale 
steun aan de Spaanse werven blijven 
eveneens onbeantwoord. Inmiddels 
heeft Spanje 715 miljoen euro aan extra 
steun toegezegd aan de scheepsbouw. 
Alles uiteraard volgens de EU-richtlij- 
nen, want 415 miljoen euro is bestemd 
voor onderzoek en ontwikkeling en 
300 miljoen euro voor de financiering 
van nieuwbouw. Er loopt wel een EU- 
onderzoek naar eerdere steun van circa
1,5 miljard aan de Spaanse werven, 
maar dat schijnt geen haast te hebben.

Het min of meer slapende dispuut met 
Zuid-Korea over vermeende subsidië
ring is ju ist een mooi excuus de Europe
se werven te blijven steunen. Natuurlijk 
niet de Nederlandse werven, want ónze 
regering heeft daarvoor geen geld.

ü E g ^ tè r i& r  de 
£ £  fa



Kompas op Den Haag door Roland K ortenhorst

Toch niet wéér 
een tachtigjarige 
oorlog?

Roland Korten
horst (1958) 
studeerde in 
1984 af als 
scheepsbouw
kundig inge
nieur aan de 
TU Delft.
Sinds 23  mei 
2002  is hij lid 
van de Twee- 
de-Kamerfrac- 
tie van het 
CDA.

W e kennen allemaal de geschiedenis
boekjes. De tachtigjarige oorlog; bijna 
een eeuw waarin vele Nederlanders in 
angst en beven leefden voor het 
machtige Spanje. Gelukkig is dat nu ge
schiedenis. Verre geschiedenis. Vele 
eeuwen zijn inmiddels voorbij gegaan 
en gelukkig kennen we Spanje in 
middels vanuit een heel andere bele
ving. Fijne mensen, trouwe en loyale 
méévechters voor een betere wereld, lid 
van de EU, lid van de NATO en zo 
kunnen we wel even doorgaan. En daar
naast, voor de minder politiek georiën
teerde mens onder ons: een perfect va
kantieland, gastvrije mensen en schitte
rende oorden. Je zou bijna zeggen: wie 
wil er met heen?
En als het niet om vakantie gaat... Hoe
veel Nederlanders zijn er niet die - na 
vele jaren noeste arbeid, genietend van 
hun oude dag - iedere winter de warmte 
van de Spaanse medemensen én hun 
vriendelijke klimaat opzoeken? Kort
om: voor iedere Nederlander geldt toch 
‘denk aan Spanje en je gemoed wordt 
weer goed'!
Ik ben net zo'n Nederlander. Ook ik 
heb alleen maar beste gevoelens bij 
Spanje en dat gevoel w il ik houden. 
Helaas heb ik ontdekt dat ik daarbij wel 
een handicap heb. Ik kan namelijk krant 
lezen én ik ben scheepsbouwer. En dan 
wil dat gevoel niet meer zo, dan krijgt 
dat een deukje. Zeg maar een deukje on
der de waterlijn. Zo'n deukje waar sche
pen van kunnen zinken en mijn gemoed 
(dus) óók. Zo zat ik half februari op de 
Kamer de kranten te lezen, en wat 
schetst mijn enorme verbazing: Spanje 
gaat dik 700 miljoen euro stoppen in 
‘R&D' in de scheepsbouw. Zó veel R& 
D-geld? In een scheepsbouw die kleiner 
is dan de Nederlandse scheepsbouwin-

dustrie? Dan moet er iets gebeurd zijn. 
Óf Spanje is in één klap hét wereldwijde 
toonbeeld van innovatie en vernieuwing 
in ons mooie vak geworden, óf Spanje 
moet nieuwe definities over wat ‘R&D' 
is hebben uitgevonden. Heel simpel: 
anders krijgen ze dat geld gewoon nooit 
op. Dus: óf ze nemen bij wijze van spre
ken acuut het wereldleiderschap van 
Damen, IHC, De Schelde, De Merwe- 
de en Bodewes tegelijk over, óf ze defi
niëren als het ware het spuiten van een 
nieuwe kleur als een toppunt van ver
nieuwing. Het móet een van beiden 
zijn. Nogmaals, anders komt dat geld 
niet op.

‘Wéér een 

mogelijke golf 

concurrentie

vervalsing’

Of er is iets anders aan de hand. Spanje 
wil gewoon weer eens iets wat niet mag: 
haar scheepsbouw bovenmatig steunen. 
W ant Spanje heeft een probleem. Een 
probleem dat wij in Nederland zo'n der
tig jaar geleden ook kenden en wat we al
lang - door bloed zweet en tranen - heb
ben opgelost. Spanje heeft een scheeps- 
bouwindustrie die te weinig geïn
vesteerd heeft, die niet concurrerend is 
en die eigenlijk alleen maar orders kan 
scoren wanneer de verkoopprijs kunst
matig laag kan worden gehouden. Bij
voorbeeld door al jarenlang financie
ringsfaciliteiten te bieden, met hartelijke 
medewerking van de staat, waar een 
commerciële financiering nooit aan kan 
tippen. Of bijvoorbeeld door de belang

rijkste marinewerven te laten fuseren 
met de belangrijkste civiele werven, en 
dan als éérste ‘integratie-actie' de finan
ciële afdelingen samen te voegen. Zelfs 
het vermaarde ‘Lloyd's List' verbaasde 
zich destijds over deze opvallende eerste 
stap in samensmelting van werven. Of 
door, waarschijnlijk de nieuwste variant, 
te gaan innoveren. Een van de kranten 
die er aandacht aan besteedde, gaf aan 
dat de innovatiegelden ook bestemd w a
ren voor ‘vernieuwende constructies'. 
Dus een knie op de kop plaatsen en ópen 
die subsidiekraan? Dus inderdaad een 
nieuw kleurtje en ‘bene, bene, innovati- 
vo?' Je kunt er grappen over maken, 
maar de zaak is natuurlijk bijzonder ern
stig. Wederom kondigt zich wéér een 
mogelijke golf concurrentievervalsing 
aan die waarschijnlijk weer nauwelijks te 
pareren zal zijn. Dus opnieuw zijn er ta l
loze Nederlandse scheepsbouwgezinnen 
in angst en beven gehuld. W at gaan we 
nu weer krijgen? W elke Nederlandse 
werven gaan er nu weer, in wezen onte
recht, het loodje leggen? W ie van de 
Nederlandse scheepsbouwers mogen nu 
weer rekenen op W W ? W at hangt er nu 
weer boven ons hoofd?
Het is allemaal zo onterecht. De Neder
landse scheepsbouw heeft zich de afge
lopen decennia door keihard werken op 
weten te werken tot absolute toppers in 
hun segmenten. Ga maar na: Nederland 
heeft zestig procent van de wereldmarkt 
in baggerschepen in handen (en is, puur 
door kunnen, bijvoorbeeld regelmatig 
exporteur naar China). Nederland heeft 
zich op weten te werken - in twintig jaar 
tijd - tot bediener van veertig procent 
van de wereldmarkt in zeeslepers. En als 
je bijvoorbeeld een topfregat liever in 
Duitsland dan in Nederland w ilt kopen: 
prima, maar je  betaalt in  de eerste plaats



gewoon dertig procent meer. Boven
dien: het is net even minder tóp dan een 
Nederlands fregat. En mega-jachten 
dan. Rolls-Royce is een auto, die uit 
Engeland komt. M aar de Rolls Royces 
onder de jachten komen van Van Lent, 
Amels, De Vries, Huisman, Engelaer, 
Contest en ga zo maar door. Het komt 
allemaal uit het land dat wereldwijd 
nummer één staat op het gebied van 
jachtbouw: Nederland.
A l die topposities zijn niet zomaar ver
kregen. In de meeste gevallen is het een 
resultaat van jarenlang keihard knok
ken. M et veel pijn en verdriet voor velen 
die in die harde weg niet mee konden 
komen. En dan is het onterecht en zuur

wanneer je nooit eens dat moment ont
moet waarop je als sector kunt zeggen: 
‘het was stinkend zwaar, maar nu zijn 
we ook op een punt beland waar we ge
woon vruchten kunnen gaan plukken.' 
W ant dan ineens: die krantenberichten

‘Spanje speelt 

een 

bedroevend 

spel’

van wéér een golf gigantische concur
rentievervalsing.
W e leven met zijn allen in de EU. W e 
hebben afgesproken dat dat goed voor 
ons is. Eén grote markt, waarin eerlijk 
gespeeld wordt om de koek. Allemaal 
met één munt en één doel: een open dy
namische economie, waarin een euro 
hetzelfde is, of die nou uit Nederland

komt of uit Luxemburg of Spanje. Nee 
dus. Niet dus.
Zoals Spanje nu weer bezig lijkt te gaan, 
heeft niets te maken met het Europese 
ideaal. Hier wordt gewoon bijna open
lijk  een bedroevend spel gespeeld. Een

spel waarbij achterblijvende concurren
tiekracht van Spaanse werven wordt ge
compenseerd door grof de subsidie
kraan weer open te trekken. Dit ten 
koste van eerlijke Nederlandse banen, 
waar eerlijke hardwerkende Nederland
se scheepsbouwers weer eens door een 
buitenlandse overheidsportemonnee in 
de rug worden aangevallen. Een spel 
dus, dat er gewoon niet hoort te zijn.

Nederland is binnenkort voorzitter van 
de EU. Een mooie taak, maar ook een 
moeilijke taak. Een topondernemer 
heeft ooit eens gezegd: ‘werven moeten 
met werven concurreren, maar overhe
den met overheden.' Die man heeft on
gelofelijk gelijk. Onze werven kunnen 
met werven concurreren. En laat ónze 
overheid binnenkort actief de strijd 
aangaan op dat speelveld van overhe
den. Zodat de Spaanse overheid terug 
wordt geroepen in haar nieuwe golf van 
concurrentiestrijd. Zodat de Spaanse 
euro gewoon weer precies dezelfde 
wordt als de Nederlandse. Zodat de 
Nederlandse baan weer mag zijn wat 
die hóórt te zijn: een onbedreigde baan, 
omdat die baan in essentie er één is met 
een enorme concurrentiekracht en een 
ontzettend innovatievermogen. Ook als 
er een knie niet op de kop wordt ge
plaatst en ook als er gewoon in dezelfde 
kleur als het vorige schip wordt gespo
ten.
Dus overheid, wéét waar het om gaat: 
een werkelijk eerlijk concurrerend Eu
ropa. W aar banen bestaan en blijven 
bestaan, omdat ze op hun kracht wor
den afgerekend. W aar de tachtigjarige 
oorlog écht geschiedenis is en blijft. 
Omdat ook Spanje zich gewoon aan de 
regels blijft houden. Ook in de scheeps
bouw.

★ * ★
★ ★

★ ★
★ ★

*  ★ ★
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Scheepssloop door M artijn  van W ijngaarden

Shipbreaking Innovations in Asia
Ship dismantling is thriving in South Asian countries. Alang in India is world's 
largest centre of shipbreaking activit ies. Working habits on beach plots and on
board stranded ships utilize a maximum of manual labour. Many accidents occur 
a t the yards, w ith numerous fata l it ies and injuries. Safety improvement is the 
need of the hour. A Safety Manual has been compiled for the shipbreaking industry 
a t Alang, followed by a training course for Training of Safety Trainers. An industr i
al Oil Reception Facil ity and je tty  is an economical proposition, and beneficial to 
safety and environment. The impact of international ship dismantling standards 
will be substantial.

Building an Integrated Management 
System is recommended for the ship- 
breaking industry. Development of al
ternative facilities will attract a better 
share of the demolition market, whilst 
complying with upcoming international 
standards. There are many suitable 
coastal locations for establishing novel 
types of infrastructure for ship disman
tling.
Dismantling is necessary for vessels at

the end of their economical or technical 
lifecycle. W hilst many a shiplover may 
mourn the death of a ship, it is hearten
ing to note that its body will be largely 
recycled, and its organs may get a new 
lease of life elsewhere.
Ship dismantling is a global industry, 
and its business is thriving in South 
Asian countries. In the process of recy
cling ships, virtually nothing goes 
waste. However, the working practices

and environmental standards at the 
breaking yards often leave much to be 
desired.
During the second half of the last centu
ry, shipbreaking operations have shifted 
from Europe and the United States to 
Asia. Amongst the five big players in 
the industry are three South Asian 
countries: India, Bangladesh and Pak
istan. India has become the market 
leader from the mid-nineties. Last year 
China has increased its share of the uti
lized worldwide capacity.
On a world scale, there is a fairly con
stant substitution cycle of old ships by 
modern units. Volumewise, the market 
of ships for demolition has remained 
fairly steady over the years.
Pricewise, it is a different story. Ship- 
breaking is not always a good business. 
Market rates have been fluctuating 
wildly between 50 and 250 USD per 
tonne LW T : a factor of 5. Purchasing 
prices of scrap ships have recently hit 
all-time highs of over 300 USD per 
tonne.



P e rfo rm a n c e  s ta tis tic s

Performance Indicator

of A lang S h ipbreaking  Y a rd s

Frequency Quantity Unit

Tonnage received Annual 2.8 million LD T
Ships received Annual 300 Ships
Average ship size received Annual 9,300 LD T
Breaking yards Constant 173 Plots
Beach length Constant 10.5 Km
Average yard width Constant 60 m
Direct employment Constant 30,000 Persons
Re-rollable steel output Annual 2.0 million Tonnes
Steel plates/strips loaded Daily 6,500 Tonnes
Truck shipments of flat steel Daily 430 Trucks
Industry turnover Annual 520 million USD
Government tax revenue Annual 83 million USD
Gujarat Maritime Board revenue Annual 17 million USD
W aste (hazardous & non-hazardous) Annual 5,800 Tonnes
Accidental deaths Annual 19 Persons

Alang in the Indian state of Gujarat is 
world's largest centre of shipbreaking 
activities. On average, three hundred 
ships per year are beached for disman
tling there. The main revenues come 
from steel deliveries to local re-rolling 
mills.
Around 70 % of a ship's weight is trans
ported as flat steel plates and strips to 
the mills. A  harvest of 6,500 T  steel 
pieces on a working day means that 
more than 400 trucks are loaded manu
ally. Cranes are not used at Alang to lift 
steel plates onto trucks.

W orking habits on beach plots and on
board stranded ships feature a maxi
mum utilization of manual labour. 
Massive indirect employment is gener
ated in dependent industries, trades and 
services. However, the downside of the 
shipbreaking industry is reflected in the 
large amount of waste generated and the 
many accidental deaths. The ship- 
breaking industry is suffering from a 
bad reputation, as the human and envi
ronmental costs are high. Safety im 
provement is the need of the hour.

Safety a t Shipbreaking Yards
Shipbreaking operations expose work
ers to a wide range of ambient hazards. 
To combat the hazardous work condi
tions, priority should be given to acci
dent prevention and accident response. 
M any accidents are happening at the 
yards, with a large number of fatalities 
and injuries. M ain causes are fires, ex
plosions, crushing, suffocation and 
falling.

The Alang yards are in operation for a 
good twenty years now. W hat can be 
glanced from the safety record over this 
period is a strong correlation between 
the occupancy of the yards, and the 
number of deaths due to accidents. And 
unfortunately, the ratio of deaths per 
tonne of processed ship material has not 
improved much over time.
A  recent series of major accidents at 
Alang has highlighted, once again, the 
dangerous practice of starting ship cut
ting before flammable materials and ex
plosive vapours have been removed. 
Little has been done so far to learn from 
accidents, and prevent them from repeat
ing. Records of accidents and injuries, 
along with their analysis and learning ef
fects, should be published widely. This is 
the road to accident prevention.

Safety Initiatives
Several safety initiatives have been un
dertaken for the shipbreaking industry 
at Alang, in collaboration with the G u

jarat Maritime Board. A  tailor made 
Safety Manual has been compiled, out
lining the current best practice of ship- 
breaking safety. It addresses two dis
tinct levels in any organisation, 
management and workforce, and comes 
in two parts. The subdivision into five 
sections is common to both parts of the 
Manual. A  Trainer Manual and an In
structor Manual were produced as well. 
The training courseware has been de-



Present situation

veloped for the same two levels of or
ganisation, management and work
force. Further, a dedicated training 
course was developed for Training of 
Safety Trainers, and conducted by A n
glo-Eastern Maritime Training Centre 
in Mumbai.

Oil Reception Facility
The present slow and cumbersome 
method of oil extraction from ships at 
the beach is quite unsatisfactory and 
dangerous. Current practice is to con
tinue with draining pipelines, oil tanks 
and engine room compartments whilst 
flame cutting the ship's hull. Ventila
tion of spaces in a dead ship is insuffi
cient to remove explosive vapours.
An industrial Oil Reception Facility 
and jetty is proposed at Alang, to re
ceive excess fuel oil and oily waste from 
the end-of-life ships before they are 
beached for scrapping. A  techno-eco
nomical feasibility study has been con
ducted for a basic Oil Reception Facili
ty. This receives four streams of excess 
fuel oil and oily waste from scrap ships, 
and feeds these to local markets after ba
sic processing and storage.

Three jetty options have been investi
gated: a short one, involving shuttling 
barges; a long one for direct mooring 
and oil offtake from the ships; and a 
long one with additional facilities for 
steel and scrap export. An early start of 
operations can be realized by building 
the onshore receiving facility with a 
short jetty first.
Feasibility analysis shows a high rate of 
return on investment, whilst the facility
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offers substantial safety and environ
mental benefits. Provision of this Oil 
Reception Facility can be undertaken 
on Build-Operate-Transfer basis.

Integrated QHSE Management
International development of standards 
for Health, Safety and Environment 
(HSE) management of shipbreaking ac
tivities is ongoing. This w ill result in a 
harmonized set of guidelines issued by 
three major international agencies: 
Basel Convention, IMO and ILO.
The impact of these upcoming guide
lines and standards on the ship owners 
selling ships for demolition, and on ex
isting shipbreaking operations in many 
countries, w ill be substantial. Ship- 
breaking countries should now seize the 
opportunity to develop their own HSE 
guidelines, to international standards. 
To enhance their business, industries 
across the world are moving rapidly into 
a regime of voluntary certification for 
their Quality, Health, Safety, and Envi
ronment (QHSE) management systems 
against global ISO and OHSAS stan
dards. A  stepwise and modular ap
proach for building an integrated 
QHSE management system is advocat-



Early Vessel Separation Method, side views and cross sections

ed as the roadmap for the shipbreaking 
industry. Integration can be arranged 
around the Safety M anual as a centre
piece.

Novel In fras truc tu re  Concepts
To attract a better share of the demoli-

tion market, and to comply with up
coming international standards, alter
native facilities need to be developed.

Two novel and economical concepts are 
presented. One concept is based upon 
early separation of the vessel in a front 
and aft part. The aftship w ill be sup
ported by a floating drydock. Two sepa
rate dismantling processes can then be 
performed in parallel, each with its own

appropriate facilities and safeguards. 
This Early Vessel Separation Method 
has a good potential to become an ac-

ceptable and profitable ship disman
tling method for conventional cargo 
vessels.
First a ship w ill be pre-cleaned. Then it 
is cut into two parts, whilst afloat, with 
the aft part supported by a floating dry- 
dock. The front part contains the cargo 
holds and tanks, consisting almost en
tirely of steel. This part can be sold to an 
existing ship dismantling facility, 
pulled up the beach and dismantled in 
the conventional way, with negligible 
pollution. The aftship part consists of 
the engine room and the deckhouse, 
containing both valuable equipment, 
non-ferrous metals, and polluting sub
stances. This part can be supported in a 
floating drydock after the separation. 
The dock is then shifted to a quayside 
yard. This yard w ill have industrial fa
cilities for dismantling, such as power, 
cranes, pumps and pollution contain
ment facilities. Valuable ships' equip
ment can then be taken ashore in one 
piece, fetching better market prices. 
Another concept entails a T-shaped je t
ty, to be constructed in a moderate tidal 
basin, for rapid first-stage dismantling. 
Ships at the jetty will be broken into 
transportable big blocks. Secondary 
processing of these blocks into mar
ketable small pieces will be done in par
allel at several specialized inland yards. 
M any suitable coastal locations can be 
found for establishing novel infrastruc
ture for ship dismantling. Funding of
fered through sales of first-class ships to 
qualified contractors will be an incen
tive to the ship dismantling industry to 
attain higher standards.

‘Alternative facilities need to 

be developed’
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Opleveringen door F. Kok

Havensleepboot Barunga
Eerste Damen ASD Tug 2411, met 4200 kW 
de krachtigste boot in zijn klasse

M et de in troductie van de Damen ASD Tug 2411 heeft Damen Shipyards een nieuw type havensleep
boot op de m arkt gebracht, dat zeer compact is en toch een hoge paaltrek heeft. Het prototype van de
ze boot, bouwnummer 5 1 2 2 0 1 ,  werd op voorraad en als demonstratiemodel gebouwd door de Damen 
Changde Shipyard in China. Nog voor de oplevering is de boot echter al verkocht aan een Austra lische 
reder, die hem onder de naam Barunga in de vaart heeft gebracht. De overdracht aan Adsteam Marine 
Limited in Bondi Junction, New South Wales, heeft op 23 januari plaatsgevonden. De thuishaven van de 
Barunga is P o rt  Adelaide.

Figuur 1 - De Barunga (foto: Damen Shipyards).

Ontwerp
De ASD Tug 2411 is ontworpen door 
de divisie Tugs & Workboats van 
Damen Shipyards in Gorinchem.
De behoefte aan een nieuw type boot 
vloeide voort uit ontwikkelingen in de 
markt. De concurrentie in de havensle- 
perij is vaak heftig, getuige ook de tarie
venoorlog in sommige havens, en dat 
leidde tot een toenemende vraag naar 
goedkope boten met toch een grote 
paaltrek. Goedkoop wil onder meer 
zeggen: een lage investering, minimale 
bemanningskosten en dus een zo klein 
mogelijke bemanning en geringe onder
houdskosten.
Een uitgebreid marktonderzoek, waar
bij onder meer de sterke en zwakke pun
ten van de bestaande ASD Tugs wer
den geïnventariseerd en de ontwerpei
sen met diverse geïnteresseerde partijen 
werden besproken, leidde tot het vol
gende programma van eisen:
1. Lengte kleiner dan 24 meter;
2. Een tweekoppige bemanning voor 

havenwerk;
3. Paaltrek tussen de 50 en 65 t.;
4. Primair te ontwerpen voor het wer

ken over de boeg als ‘Push-Pull' sle
per;

5. Excellente manoeuvreerbaarheid en 
koersstabiliteit, zowel vooruit als 
achteruit, bij alle snelheden, evenals 
goede traverseer (side-stepping) ei
genschappen;

6. Een basisuitrusting voor brand blus
sen, met de mogelijkheid deze uit te

breiden om te voldoen aan de F iF i 1 
klasse;

7. Toepassing van beproefde technolo
gieën met betrekking tot werktuigen 
en apparatuur;

8. Geluid- en trillingniveaus vergelijk - 
baar met die op andere Damen ASD 
Tugs;

9. Concurrerend, dat wil zeggen een 
aantrekkelijke prijs per ton paaltrek.

Ad 1 en 2: Daar in sommige havens de 
bemanningssterkte afhankelijk is van de 
scheepslengte, is een korte lengte van 
essentieel belang. Bovendien zijn de 
bouwkosten van een korte romp lager.

Ad 4: Daar gebleken is dat in de praktijk 
veelal de ‘push-pull mode' wordt toege
past en dus over het voorschip wordt 
gewerkt (veiliger en efficiënter), is be
sloten alleen op het voorschip een sleep- 
lier te installeren en op het achterschip 
met een beting en een sleephaak te vol
staan. Dit om de kostprijs zo veel moge
lijk te drukken.
Om dezelfde reden is de boot niet als all 
purpose boot ontworpen en zijn er geen 
voorzieningen voor ankerbehandeling, 
bergingswerkzaamheden en dergelijke. 
Ad 7: M et een kleine bemanning is er 
weinig gelegenheid voor onderhoud. 
Betrouwbare installaties zijn dus van



groot belang en toepassing van beproef
de technologieën biedt daarvoor de 
beste waarborg.

Het ontwerp dat op basis van dit pro
gramma van eisen werd ontwikkeld, 
heeft als voornaamste gegevens:
Lengte 24,55 m.*  oa ’
Lengte 23,95 m.*  mal ’
Lengtew l 21,76 m.
Breedte 11,49 m.o.a. ’
Breedte 10,70 m.

4,60 m. 
3,53 m. 
5,51 m. 
497 t.

mal
Holte
Diepgang romp 
Diepgang achter 
Waterverplaatsing

De breedte is zodanig bepaald dat wordt 
voldaan aan de eisen die de USCG, de 
Amerikaanse Kustwacht, aan de stabi
liteit van sleepboten stelt. Deze eisen 
behoren tot de zwaarste in de markt en 
de breedte is daardoor relatief groot, wat 
resulteert in een metacenterhoogte MG 
van 2,40 m.
M et volle tanks bedraagt het vrijboord 
1,10 meter.

De combinatie van een korte lengte met 
een relatief grote breedte levert een ex
treme L/B verhouding op van 2,1. Bij 
de andere Damen ASD Tugs varieert 
deze verhouding tussen 2,6 en 2,8.
Voor de manoeuvreerbaarheid is de lage 
L/B verhouding geen bezwaar, eerder 
integendeel, maar voor de koersstabi- 
liteit ligt dat anders. Het werd niet ver
antwoord geacht de (ervarings)gege- 
vens waarover Damen beschikt, naar 
zo'n afwijkende L/B te extrapoleren en 
daarom werd besloten tot proefnemin
gen bij MARIN.
Het onderzoek werd in het bijzonder 
gericht op het optimaliseren van het 
ontwerp van de scheg in verband met de 
koersstabiliteit enerzijds en de traver -

Figuur 7 - De ASD Tug 2411 klaar voor de 

tewaterlating. De foto toont de vloeiende lij

nen van de boot (foto: Damen Shipyards).

seereigenschappen anderzijds. Sommi
ge sleepbooteigenaren wensen een tra
verseersnelheid van 6 knopen.
Er zijn drie verschillende scheggen 
onderzocht:
a. Een open scheg (figuur 2);
b. Een dichte scheg die ongeveer over

eenkomt met de scheggen op andere 
ASD Tugs (figuur 3);

c. Een soortgelijke scheg, maar met 
(vooral aan de voorkant) een groter la 
teraal oppervlak (figuur 4).

M et een zelfvarend model, schaal 
1:12,5, werden in de manoeuvreertank 
van M ARIN zogenaamde Dieudonné- 
proeven uitgevoerd, zowel vooruit als 
achteruit varend, met snelheden over
eenkomend met 11,5 knopen respectie
velijk 7 knopen.

Bij Dieudonné-proeven, ofwel ‘spiral 
tests', wordt bij verschillende roerhoe- 
ken (in dit geval thrusterhoeken) de 
draaisnelheid van het schip gemeten.
Bij de achteruitvarende testen wordt be
gonnen met een grote thrusterhoek, 
waarna bij steeds kleinere hoeken wordt 
gemeten. Bij nul graden hebben ASD 
Tugs nog steeds een draaisnelheid. Er 
zal dus ‘tegenroer' moeten worden ge
geven om de draaiing te stoppen. De 
mate van tegenroer en de draaisnelheid 
zijn een maat voor de koersstabiliteit 
van het schip.
Figuur 5 en 6 tonen de resultaten van de 
modelproeven.

Hoewel de open scheg achteruitvarend 
de minste - maar wel voldoende - koers- 
stabiliteit opleverde, is in verband met 
het traverseren toch voor een open 
scheg gekozen, zij het met een groter la 
teraal oppervlak dan het beproefde mo
del. De latere ware grootte proeven heb
ben aangetoond dat dit een verantwoor
de keuze is geweest: de boot is vooruit 
varend zeer koersstabiel en achteruit va
rend goed hanteerbaar.

Verder bleek uit de proeven dat de boot 
bij het maken van bochten slechts wei
nig overhelt: bij een roerhoek van 25° 
van de roerpropellers is de slagzij maxi
maal slechts 4°. Noch vooruit noch 
achteruit varend kwam er bij het maken 
van bochten water aan dek en de beun
koelers bleven ruim voldoende onder 
water.

De boot is geklasseerd door Lloyd's Re
gister, met de notatie: *  100 A1 Tug, 
Unrestricted Service, LM C, UMS.

Figuur 2 - Model ASD Tug 2411 met open scheg 

(foto: Damen Shipyards).

Figuur 3  - Model ASD Tug 2411 met ‘medium’ scheg 

(foto: Damen Shipyards).

Figuur 4  - Model ASD Tug 2411 met grote scheg 

(foto: Damen Shipyards).

Rudder angle

Figuur 5  - Dieudonné krommen voor de modelproeven met de 

ASD Tug 2 4 1 1 , vooruit varend.

Rudder angle

Figuur 6 - Dieudonné krommen voor de modelproeven met de ASD 

Tug 2 4 1 1 , achteruit varend.



Indeling
De romp wordt door vier waterdichte 
schotten in de volgende compartimen
ten onderverdeeld:
• Voorpiek, droog;
• Compartiment met onderin de drink- 

watertank, een kofferdam en naast 
hart schip twee brandstoftanks (SB en 
BB), die doorlopen in de machineka
mer. Boven de tanks liggen de hulp- 
machinekamer aan SB en de trossen- 
bergplaats aan BB; verder bevinden 
zich hier aan de voorkant de ketting- 
bakken en daartussen de wasserij. 
Aan de achterzijde zijn er twee header 
tanks voor brandstof, elk 3,4 m3;

• Machinekamer, met op de bodem 
naast hart schip de twee al genoemde 
brandstoftanks, daarachter de tank 
met schuimvloeistof, een dispersant
tank (SB) en de sewagetank (BB) en 
vervolgens nog twee brandstoftanks 
(SB en BB). Deze laatste hebben op 
hart schip ieder een trunk tot aan het 
hoofddek. Daardoor hebben de ach
terste brandstoftanks BB/SB dezelfde 
tankinhouden als de voorste brand
stoftanks BB/SB, zodat bij kruise
lings verbruik geen grote trim en hel
ling optreden.
In de zijden van de machinekamer 
bevinden zich achter de beunkoelers 
nog enkele tanks: aan SB de smeero- 
lietank voor de hoofdmotoren en 
daarachter de lenswatertank, aan BB 
de vuile olietank en de smeerolietank 
voor de hulpmotoren;

• Roerpropellercompartiment;
• Hekcompartiment, met ballasttanks 

in de zijden en daartussen een droge 
tank.

De tankinhouden (98%) zijn:
Brandstof 74,8 m3
Smeerolie 4,8 m3
Vuile olie 2,9 m3
Drinkwater 7,5 m3
Lenswater 1,9 m3
Sewage 2,9 m3
Schuim 5,7 m3
Dispersant 2,9 m3
W aterballast 15,4 m3

Op het hoofddek staat een dekhuis van 
twee lagen. Omdat meestal over het 
voorschip wordt gewerkt en om daar 
voldoende ruimte te scheppen, is het 
dekhuis verder naar achteren geplaatst 
dan op andere ASD Tugs.
De onderste laag van het dekhuis is in 
zijn geheel voor de accommodatie be
stemd, die geheel bovendeks is gelegen.



Het stuurhuis vormt de tweede laag, 
echter met er onder een 1,20 meter hoge 
ruimte, die is bestemd voor airconditio- 
ningapparatuur, ventilatievoorzienin - 
gen (zie figuur 8), bergplaats en de 
nood- en radioaccu's.

Figuur 8 - Ventilatie-uitlaten voor kombuis en 

sanitaire ruimten onder het BB ingangsbor

des naar het stuurhuis (foto: Damen Ship

yards). Aan SB zijn er soortgelijke uitlaten 

voor de accommodatie.

Accomodatie
Hoewel de boot is ontworpen om met 
een minimale bemanning te varen (twee 
of drie man), is de accommodatie toch 
geschikt voor vijf personen, omdat som
mige rederijen een grotere bemanning 
wensen. Aan SB liggen de hutten van de 
kapitein en de machinist (de laatste met 
een extra, opklapbare kooi), op hart 
schip een bemanningshut voor één of 
twee personen en aan BB de messroom 
en de kombuis. Naast de kombuis is er 
een toiletunit met wc, douche en wasta
fel. Achter de machinistenhut liggen 
nog de CO2 -kamer en een bergplaats 
dekdienst.
De accommodatie is uiteraard geheel 
airconditioned en geïsoleerd en heeft 
zwevende Bolidt vloeren. In het stuur
huis en de messroom zijn Dampa 
akoestische plafonds aangebracht.

De geluidsniveaus vrijvarend bij 100% 
M C R  zijn:
69 dB(A) in het stuurhuis,
69 dB(A) in de kombuis,
68 dB(A) in de mess,
65 a 66 dB(A) in de hutten.

Constructie
De ASD Tug 2411 is geheel van staal 
gebouwd, met dwarsspanten op 550 
mm, en is zeer zwaar uitgevoerd. Plaat- 
dikten en verstijvingen zijn aanmerke
lijk groter dan door de klassevoorschrif- 
ten vereist, zie ook figuur 9.
Daarnaast zijn er veel extra lokale verstij
vingen aangebracht, zoals extra zware 
knieën in de dek-huid verbinding, een en 
ander gebaseerd op de jarenlange erva
ring van Damen als sleepbotenbouwer.

Speciale aandacht was nodig voor de 
dekconstructie ter plaatse van de luiken
- ter weerszijden van de beting - die toe
gang geven tot de machinekamer. De 
luiken zijn zo gedimensioneerd dat ook 
de grootste motor die in dit type boot 
kan worden toegepast (de Wartsila 
6L26), kan worden verwisseld. Om 
voor de nodige sterkte en stijfheid rond
om de luiken te zorgen, is plaatselijk een 
plaatdikte van 30 mm toegepast (figuur 
9). Vooral de stijfheid was belangrijk 
om een goede waterdichte afsluiting van 
de luiken tijdens slepen op de achterbe- 
ting te waarborgen.

Veel aandacht is ook besteed aan de 
onderhoudsvriendelijkheid van detail- 
constructies, onder meer een gesloten 
verschansing en afgeronde constructies 
om het snel kapot gaan van de verflaag 
op scherpe kanten te voorkomen.
Alle ontluchtingen en vulopeningen zijn 
geconcentreerd in een apart vulstation op

Figuur 1 0  - Luikhoofd met ontluchtingen en 

vulopeningen (foto: Damen Shipyards).

het hoofddek (spant 8 aan SB, figuur 10).

De romp wordt rondom beschermd 
door zware rubberen fenders, zie hier
voor het algemeen plan en figuur 9. 
Voor de conservering is een epoxy verf- 
systeem toegepast.

De bovenbouw heeft een grote tumble 
home (zie figuur 11) om het werken na
bij een uitwaaierend voorschip of een 
overhangend achterschip mogelijk te 
maken.

Machine-installatie
Voor de voortstuwing zorgen twee ve
rend opgestelde Caterpillar-dieselmo
toren, type 3516B TA HD/MC, van 
ieder 2100 kW  bij 1600 tpm. De diesel
motoren drijven de Rolls Royce Aqua- 
master roerpropellers aan (type US 
255). Deze hebben vijf bladen, een dia
meter van 2600 mm, maken 234,7 tpm 
en draaien in straalbuizen.

Figuur 11 - Achteraanzicht van de ASD Tug 

2411.



De aandrijflijnen tussen motoren en 
roerpropellers bestaan elk uit een V ul
kan flexibele koppeling, een Twin Disc 
slipkoppeling, type M CD  3000-3 LD, 
een Metso Drives boogtandkoppeling, 
een rechte asleiding (dus zonder cardan- 
koppelingen) en nog een boogtandkop- 
peling.
M et deze installatie wordt een vrijva- 
rende snelheid van 12,8 knopen vooruit 
en 12,7 knopen achteruit bereikt, als
mede een paaltrek van 68,0 t vooruit en
63,0 t achteruit.

Elektrische energie wordt geleverd door 
twee Caterpillar hulpsets, type 3304B 
T, van elk 106 kVA, 400 V, 50 Hz.

De koeling van hoofd- en hulpmotoren 
vindt plaats met NRF-beunkoelers, die 
voorzien zijn van extra verstijvingspla- 
ten en van extra zwaar uitgevoerde koel- 
pijpen met een aangroeiwerend 
systeem.

De pompen voor de hydraulische in 
stallatie worden aangedreven door de 
hoofdmotoren.
Verder omvat de machine-installatie 
onder meer:
- 2 x Sterling Sihi brandstofpompen,
3,4 m3/h bij 4 bar;

- 2 x Nelson coalester brandstoffilters, 
met waterseparator;

- 2 x Sterling Fluids lens-/ballastpom- 
pen, 20 m3/h bij 1,4 bar;

- 1 x Rexroth luchtcompressor, 28 liter 
per minuut, bij 7 bar;

- Facet lenswaterreiniger;
- Hamworthy STO sewage treatment 
unit;

- Mechanische ventilatie, 60.000 m3/h;
- C O  brandblusinstallatie.

Figuur 1 3  - Voordek met lier en beting (foto: Damen Shipyards).

Figuur 12  - Lens- en ballastmodule in de machinekamer 

(foto: Damen Shipyards).

Hulp - en bijwerktuigen zijn grotendeels 
in modules samengebouwd; figuur 12 
geeft een voorbeeld.

In de hulpmachinekamer in het voor
schip zijn onder meer ondergebracht:
- hoofdschakelbord,
- hydrauliek tankunit,
- boiler en hydrofoor,
- werkbank.

U itrusting
Op het voorschip staat een hydraulisch 
aangedreven Kraaijeveld sleeplier met 
een gedeelde trommel voor 2 x 200 m 
sleepdraad. De trekkracht is 18 t bij 11 
m/min. respectievelijk 9 t bij 22 
m/min.; de houdkracht is 150 t. De 
sleepdraden worden door ovale kluizen 
geleid, die in de vóór de lier opgestelde 
beting zijn geïntegreerd (figuur 13).
De sleeplier dient tevens als ankerlier en 
is verder voorzien van een verhaalkop 
aan BB. Het ankergerei omvat twee Pool 
High Holding Power ankers van elk 360 
kg met elk 137,5 m ketting van 19 mm. 
Op het achterschip is een beting met een 
Mampaey sleephaak - SW L 100 t - be
schikbaar, alsmede een elektrisch aange
dreven Kraaijeveld kaapstander van 5 t bij 
15 m/min.

Voor bluswerkzaamheden is in de machi
nekamer een Sterling Fluids brandblus- 
pomp beschikbaar van 600 m3/hr bij 10 
bar, aangedreven door een Caterpillar 
3306B T A  motor. Aan de voorkant van 
het brugdek is een water /schuimmonitor 
geplaatst, eveneens van 600 m3/hr.

Als reddingmiddelen zijn op het brugdek 
twee Viking opblaasbare vlotten

geplaatst, elk voor zes personen.

De navigatie- en communicatiemiddelen, 
geleverd door Radio Holland, omvatten:
- Magnetisch kompas, Kotter;
- Gyrokompas, Litton SR-180;
- Radar, Furuno FR-1505 mk III;
- Autopilot, Litton LM P STA/G;
- GPS, Furuno GP-80;
- Echolood, Furuno FE-700;
- Zoeklicht, Pesch 1000 W ;
- VHF Radio telefoon, 2 x Sailor 

RT4822, met DSC;
- VHF handheld, 2 x SRH type 50;
- SSB, Furuno FS-1570;
- Navtex ontvanger, Furuno NX-500.

En verder
Het is de bedoeling dat alle verdere bo
ten van het type ASD 2411 op de werf 
in Changde zullen worden gebouwd. 
Het tweede schip is daar al in aanbouw, 
voor oplevering in de zomer van dit jaar. 
Ook een derde en een vierde boot zijn in 
de planning opgenomen, met leverin
gen gepland voor eind 2004 en voor het 
voorjaar 2005.
Afwijkingen van het hier beschreven 
prototype zijn uiteraard denkbaar, af
hankelijk van de wensen van de op
drachtgever.
Mogelijke opties zijn:
• Een andere voortstuwingsinstallatie, 
met bijvoorbeeld een W artsila 6L26 
motor of een Caterpillar motor met 
een ander vermogen, al dan niet in 
combinatie met een ander fabrikaat 
roerpropeller, bijvoorbeeld Schottel;

• Een extra sleeplier op het achterschip;
• Een grotere brandblusinstallatie, 
eventueel voor klasse FiFi 1;

• Aanpassingen in de accommodatie.
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(Advertentie)

De Barunga is in
M a k e rs  list ASD Tug 2411

D f lM E I I Builder Damen Shipyard Gorinchem

Item M ake Type

1ü g ^ e r
Classification Lloyds Register of Shipping (100 A1 Tug LM C  UMS

Windows 
Window wiper 
Fenders 
Paint
Active Antifouling system

van Wingerden
Exalto
Fentek
International paints 
Corrosion and W ater Control

parallel type
D-fender, block, cylinder 
Epoxy system

geveke
motoren 1^1 M ain engines Caterpillar 3516B TA HD electronic

Flexible couplings 
MCD

Vulkan 
Twin Disc 3000-3LD

IP233. Rolls-Royce Thrusters Rolls Royce Aquamaster US 255
2600 mm propellers

Caterpillar is the major supplier to  the world's m ost prestigious w orkboat builders and operators who

rely on the strong performance of reliable Cat engines fo r their hard-working vessels. This tugboat

from  Damen Shipyards features tw in  Caterpillar 3516B High Displacement marine diesel engines each

rated at 2100 bkW at 1600 rpm. An extensive range of main propulsion engines are available from

geveke
m o toren

Geveke Motoren bv

335G AB Papendrecht

I http://gevekemotoren.cat.com

http://gevekemotoren.cat.com


(Advertentie)

zee gegaan met:
Item M ake Type

Pumps Sterling fluid system AKHA, AOHA or R  series

Fuel coalester filters WEKA Nelson

Box coolers NRF

Fresh water pressure set Sterling fluid system HBK 111 - AOHA1202

Freshwater heater Gesta 120 litres

Sewage pump Libellula L1-3H

Sewage treatment plant Hamworthy ST0

E.R. ventilators Salor HU 80 -  2x 30.000 m3/hr

Air conditioning Heinen & Hopman Carrier

Silencers Discom Approx 35dB(A)

Electrical system Gebhard

^  geveke
motoren

Gen.set engines Caterpillar 3304B T

Generators Caterpillar SR 4

Automation Praxis M axi guard

Anchor / towing winch Kraaijeveld Hydraulically driven

Capstan Kraaijeveld Electrically driven

Life rafts Viking 6 person

Epirb Jotron Tron 40S

Sart Jotron Tron Sart

Control air compressors Rexroth

^  geveke
motoren

Fire fighting engine Caterpillar 3306B TA

Fire fighting pump SIHI NOW A 15040

Monitor Ajax de Boer HR 377 (10.000 ltr./min)

Central FiFi installation Ajax de Boer CO2

Floating floors accommodation Bolidt A60 type

Ceilings in wheelhouse and messroom Dampa Sound absorbing

Searchlight Seematz Pesch 1000 W

Radar Furuno FR-1505 mk III

Compass Observator Kotter

Gyro compass Litton SR 180

Autopilot Litton LM P STA/G

GPS navigator Furuno GP-80

Echo sounder Furuno FE-700

VHF radio telephone Sailor 2x RT4822 with DSC

VHF Handheld Jotron TR-20

SSB Furuno FS-1570 with DSC

Navtex Furuno NX-500



Opleveringen door F. Kok

Adriana Maria TH-7
Machinefabriek Padmos in Stellendam heeft op 8 november 2 0 0 3  de Eurokotter Adriana Maria TH-7, 
bouwnummer 168, overgedragen aan de famil ie A.P. Baaij & Zn. u it Tholen. Het is het negende schip 
uit de serie Eurokotter 20 00 . Deze kotters zijn ontworpen door Padmos, waarna de casco's in Polen 
zijn gebouwd. De afbouw vond plaats bij Machinefabriek Padmos BV.

Ontwerp
De TH-7 is ingericht voor de boomkor, 
twin rig-, span- en garnalenvisserij. 
De voor het twin riggen benodigde 
klomp en nettenrollen vertegenwoordi
gen een relatief groot gewicht, circa 12 t, 
dat zich ver naar achteren bevindt. Dit 
maakte het noodzakelijk veel aandacht 
te besteden aan de langsscheepse ge
wichtsverdeling. In verband hiermee is 
een aantal werktuigen ondergebracht in 
de voormachinekamer, direct achter de 
voorpiek.

De voornaamste gegevens zijn:
Lengte*  o.a. 23,97 m.
Lengtel.l. 21,07 m.
Breedtemal 6,85 m.
Holte 3,65 m.
Diepgang 3,00 m.
Waterverplaatsing 260 t.
Gross tonnage 152

Indeling
De langsscheepse indeling van het schip
is van voor naar achter:
• Voorpiek, droog.
• Voormachinekamer, met onderin 

twee drinkwatertanks (SB + BB).
• Visruim.
• Nettenruim, omgeven door L-vor- 

mige brandstoftanks, die over één 
spantafstand doorlopen in de machi
nekamer. In de BB tank is een dag- 
tank ingebouwd.

• Machinekamer, met diverse tanks in 
de zijden: aan SB respectievelijk voor 
vuile olie, koelvloeistof en smeerolie; 
aan BB twee stuks voor hydraulische 
olie.

• Achterpiek, met droge tanks in de 
zijden en daartussen de werkplaats 
en de stuurmachinekamer.

Figuur 1 - De Adriana Maria TH-7 (foto: Padmos).

De tankinhouden (100%) zijn:
Gasolie 21.000 liter.
Smeerolie 650 liter.
Hydraulische olie 2.300 liter
Vuile olie 910 liter.
Drinkwater 11.200 liter.
Koelvloeistof 670 liter.

In het dekhuis achter op het hoofddek 
bevinden zich van voor naar achter: de 
lierruimte, toegangsportaal en de ac
commodatie: aan SB douche, tweeper
soons schippershut en vierpersoons be- 
manningshut; aan BB toilet en kom
buis/dagverblijf.
Op het accommodatiedek boven de lier
ruimte staat het stuurhuis, met bedie- 
ningsconsoles zowel aan de voorkant als 
aan de achterzijde. Aan de voorzijde 
kunnen de motor, de keerkoppeling, de 
lier en de nautische apparatuur worden 
bediend, en aan de achterzijde de net- 
tenrol, de motor, de keerkoppeling en 
de drie hoofdtrommels van de lier.

Visserijvoorzieningen
De door Padmos gefabriceerde vislier, 
type PW130-4/130-5, heeft negen 
trommels. De nettenrol, eveneens van 
Padmos, type W P 35-2, heeft twee on
afhankelijke trommels (figuur 2). Beide 
lieren worden hydraulisch aangedreven. 
Tijdens het twinriggen kunnen beide 
nettenroltrommels op het volle vermo
gen worden gebruikt en de lier op 50% 
van de snelheid bij 100% van de trek
kracht.

De vistuigen en alle blokken zijn door 
Padmos geleverd.

Op dek staat een vangstverwerkingsin- 
stallatie van Van Rijn, Katwijk. Over
schakelen op de garnalenvisserij kan 
binnen een dag worden gerealiseerd. 
Om de best mogelijke viskwaliteit na 
het vangen te behouden, is gekozen 
voor een spoeltrommel. Dit is een stil
staande trommel, waarin water wordt T
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Figuur 2 - Achterschip met nettenrol (foto: Padmos).

toegevoegd, dat met de vis in beweging 
wordt gebracht (het spoelen) door het 
inblazen van lucht onder lage druk. 
Door deze manier van spoelen wordt be
schadiging van de vis (anders dan bij een 
ronddraaiende trommel) voorkomen. 
Speciaal voor het verwerken en spoelen 
van langoustines (de visserij hierop is 
een specialiteit van dit schip en zijn be
manning) is onder de bak aan SB een 
roestvrijstalen spoelbak ingebouwd, 
waarin de met langoustines gevulde 
manden in het spoelwater worden ge
plaatst. Na ongeveer vijf minuten spoe
len worden de langoustines in het vis- 
ruim gekoeld opgeslagen.
De verwerkingsruimte onder de bak en 
het als kistenruim uitgevoerde visruim 
zijn naadloos afgewerkt met Kopu 
(hard-kunststof).
Het visruim, geschikt voor het werken 
met grote en kleine kisten, wordt ge
koeld door een Promac koelinstallatie. 
Tevens is er een scherfijsinstallatie van 
hetzelfde fabrikaat; de capaciteit is 1200 
kg ijs per dag.
De stellingen in het visruim en de even
tuele stort- en ijskeeën zijn van roest - 
vrijstaal.

Machine-installatie

De hoofdmotor van de TH-7 is een 
Mitsubishi S6RF-300 dieselmotor van 
221 kW  (300 PK) bij 1430 tpm. Via een 
Centa elastische koppeling en een Rein- 
tjes keerkoppeling, type W A F 790, re
ductie 14:1, drijft deze een vierbladige 
Van Voorden schroef aan in een Hodi 
Superior straalbuis met een binnendia- 
meter van 2570 mm.

Hulpvermogen wordt geleverd door 
twee Mitsubishi sets met motoren, type 
6D24T, van 165 kW  bij 1500 tpm, die 
elk een Bakker Sliedrecht generator van 
120 kVA aandrijven, alsmede de pom
pen voor het hydraulische systeem.
De hydraulische aandrijvingen zijn ge
leverd door Poclain Hydraulics. Het ge
hele hydraulische systeem is zeer com
pact gebouwd, met één hydraulisch 
ventielen/aansluitblok waarop alle ver
bruikers zijn aangesloten, te weten: de 
lier, de beide nettenroltrommels, de bei
de bordenliertjes en de boegschroef. 
Voor de besturing van deze complexe 
installatie dient een elektronisch pro
grammeerbare hydraulische controller 
(PHC), die destijds in opdracht van 
Padmos werd ontwikkeld.

Zowel de hoofdmotor als de beide hulp- 
motoren zijn aangesloten op een in op
dracht van Padmos speciaal voor deze 
kotters ontwikkelde, ruimtebesparende 
geluiddemper (de uitlaatgassen gaan 
echter wel onafhankelijk van elkaar naar 
buiten). De voordelen van deze demper 
zijn een aanmerkelijk kleinere schacht

en daardoor een beter uitzicht naar ach
teren.

Koeling van hoofd- en hulpmotoren ge
beurt met Blokland beunkoelers. De 
pneumatische afstandbediening van de 
hoofdmotor is geleverd door Parker 
Sempress Pneumatic.

In de voormachinekamer zijn onderge
bracht: de koel- en scherfijsmachine, de 
compressoren, met droogketel en lucht
ketel, de spoelpomp voor de vangstver- 
werker en de hogedrukreiniger.

Verdere u itrusting
Het schip wordt gestuurd met een ba
lansroer, dat wordt bewogen door een 
Promac tweerams stuurmachine.
In de voorpiek is een hydraulisch aange
dreven Padmos driebladige dwars- 
schroef- type HP 100 - ingebouwd, met 
een vermogen van 59 kW .

Het ankergerei omvat één boeganker 
aan SB, gewicht 270 kg, met 137.5 m 
ankerketting van 17.5 mm, en een Pad
mos lichtgewicht ankerlier, die in de 
voorpiek is geplaatst. De kettingbak is in 
het voorschip ondergebracht. Een iden
tiek reserveanker is in het nettenruim op
geslagen.

Als reddingsmiddelen zijn op het topdek 
boven het stuurhuis twee SKB opblaas
bare vlotten geplaatst, elk geschikt voor 
zes personen.

De nautische apparatuur, geleverd door 
Holland Nautic, omvat onder meer: ra
dar, sonar, 3D vissysteem, enz.

Eerdere schepen
De schepen van hetzelfde type die vóór 
de TH -7 werden opgeleverd, staan in 
onderstaande tabel vermeld.
Tussen de eerdere schepen en de TH-7 
bestaan uiteraard verschillen, onder 
meer afhankelijk van de wensen van de 
opdrachtgever en als gevolg van nieuwe 
technische ontwikkelingen.

Naam Opdrachtgever

Boeier SCH-18 P. Knoester Jr. B.V. (Jaczon)
Hein Sr. UK-186 V.o.F. Gebr. Koffeman
Leendert de Mol KW-5 Red. J. van der Plas & Zn.
Geertruida OD-9 Zeevisbedrijf OD-9
Solea TX-48 Jac. Vlaming & Zn.
Admiral Grenville PH-550 
Sola Gratia TX-34

Interfish Ltd., Plymouth, U.K. 
Red. Daalder

Berend Cornelis TX-45 Red. Daalder

De UK-186 en  TX-34 zijn  bij M achinefabriek  Hoekman op Urk afgebouwd .
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O ntw erper en afbouwer
Kasko bouwer 
Lengte over alles 
Lengte loodlijnen 
Breedte 
Holte
Inhoud brandstofbunkers 
Inhoud watertanks 
Hoofdmotor, Padmos

Hulpsets, Padmos 

Lier
Nettenrol 
Boegschroef 
Ankerlier 
Alle blokken 
Vistuigen
CV installatie en sanitair 
Schilderwerkzaamheden

: Machinefabriek Padmos Stellendam b.v.
: Stal-Rem, Polen 
: 23,97 mtr.
: 20,84 mtr.
: 6,85 mtr.
: 3,65 mtr.
: 21.200 ltr.
: 11.200 ltr.
: Mitsubishi type S6RF-300 
vermogen 300 Pk bij 1430 omw./min.

: 2 x Mitsubishi type 6D24T 
elk met een vermogen van 225 PK bij 
1500 omw./min., generatoren 2 x 120kVA 

: Padmos type PW130-4/130-5, 9 trommels 
: Padmos type W P 35-2 
: Padmos type HP 100 
: Padmos bv 
: Padmos bv 
: Padmos bv 
: Padmos bv 
: Padmos bv

Keerkoppeling : Reintjes, type W A F 790. 
leverancier Antwerpse Motorenwerke 
00 32 3 5419233.

Hyraulische aandrijving lier, 
nettenrol en boegschroef

: Poclain Hydraulics, Etten-Leur 
076-5021152

Heinen & Hopman Engineering:
to ensure that you get the besF 
Air Conditioning system to match 
your request. As a team they 
work together in the develop
ment, design, installation, 
commissioning and,

if ever needed, in service for 
your Air Conditioning equipment. 
We can deliver of-the-shelf 
installations, but also Custom 
Build Air Conditioning Systems to 
fit any personal wishes.”

development, design, distribution, installation,
production commissioning

HEINEN & HOPMAN 
ENGINEERING B.V.

CUSTOM MADE COMFORT GUARANTEED
Tel. (+31)332992500 E-mail: info@heinenhopman.com 

Internet: www.heinenhopman.com

mailto:info@heinenhopman.com
http://www.heinenhopman.com
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Generatoren : Bakker Sliedrecht b.v., Sliedrecht 
0184-436666

Ih i IIm i i i I imiiiii =55 Nautische apparatuur : Holland Nautic, Apeldoorn 
055-5412122

Reddingsvlotten : SKB, Antwerpen, 00 32 3 2018970

Aanleg electrisch : Westhoeve b.v., Ouddorp, 0187-681246

Schaep&tPiirTe'tedrif Ut3n1̂  ij.VL

Timmerwerkzaamheden : Ytama, Stellendam, 0187-492489

DESMI
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Pompen : Desmi K&R Pompen, Utrecht, 030-2610024

Straalwerkzaamheden : Schavicast, Stellendam, 0187-493460

Stoffering : Duivelands Meubelhuis, Oosterland. 
0111-641213

Pneumatische afstandbediening : Parker Sempress Pneumatic, H.I. Ambacht, 
078-6810444

OnuftttLBÜER
w

Ankers en kettingen : G.J. Wortelboer jr. b.v., Rotterdam,
010-4292222

Tuigage : fa. P.Redert b.v., Stellendam, 0187-491896

Vangstverwerker : van Rijn, Katwijk aan Zee, 071-4020700

Elastische koppeling : Centa, Stellendam, 0187-491995

B lo k la n d
non-fenno bv

G ie te r ij  e n  m a c h in e fa b r ie k

Bunkoelers : Blokland, Sliedrecht, 0184-413789

Koel-ijs en stuurmachine : Promac, Zaltbommel, 0418-683333

Schroef- en straalbuis : van Voorden, Zaltbommel, 0418-571200

Schroefas afdichtingen : IHC, Kinderdijk, 078-6910472

Airconditioning : S.P. Clerx, Oosterland, 0111-643888

Automatisch smeersysteem : Vogel Nederland BV , Enschede, 053-4765165



Voortstuwing door Cees Verkleij

LNG staat voor 
Liquid Natural 
Gas

Voortstuwingssystemen 
voor LNG-tankers
LNG-tankers worden to t  nu vri jwel uitsluitend door middel van stoomturb ines aangedreven. Dergelijke 
voortstuwingssystemen zijn voor koopvaardijschepen nog de enige m arkt waarvoor s toomturb ines w o r
den toegepast. Echter, sinds enige tijd worden andere oplossingen aangedragen. In d it artikel volgt een 
nadere uiteenzetting van deze oplossingen.

De toepassing van stoomturbines voor 
LNG-tankers komt voort uit het feit dat 
op eenvoudige wijze het aardgas dat tij
dens de reis verdampt, de zogenoemde 
boil-o ff, kan worden verstookt in een 
stoomketel. Aardgas moet - om bij 
atmosferische druk in vloeibare vorm te 
kunnen worden vervoerd - op een tem
peratuur van -162° C worden gehou
den. Een dergelijke lading wordt ge
transporteerd in bolvormige aluminium 
vaten dan wel speciale stalen tanks, wel
ke voorzien zijn van een dikke isolatie. 
Ondanks deze isolatie zal tijdens de reis 
verdamping van lading optreden wat op 
zich een verlies betekent, dat in vroeger 
dagen in orde van grootte 0,3 % per dag 
kon bedragen. Voor een LNG-tanker 
met een capaciteit van 150.000 m3 bete
kent dat een verlies van circa 220 
ton/dag aan lading. Deze hoeveelheid is 
ruim voldoende om een stoomturbine- 
installatie van 29.000 kW  het schip een 
dienstsnelheid van 20 knopen te garan
deren. Vandaar dat LNG-schepen tot 
nu toe vrijwel uitsluitend worden uitge
rust met een stoomturbine-installatie. 
Het is een betrekkelijk eenvoudige in 
stallatie en de betrouwbaarheid ervan 
vrijwel 100 % vanwege de schone 
brandstof die in ketels wordt verbrand. 
Echter, in de loop van de tijd is de isola
tie van de tanks verbeterd en wel in die 
mate, dat de boil-off tegenwoordig 
slechts circa 0,15 % per dag bedraagt en 
veelal nog lager. Daardoor komt te wei
nig gas beschikbaar om de gevraagde 
energie voor de voortstuwing te leveren 
en zal deze extra moeten worden ont

trokken uit de ladingtanks, wat op zich 
ongewenst is aangezien LNG een kost
baar product is. Dan zou men er toe 
kunnen overgaan andere brandstoffen, 
bijvoorbeeld zware olie, te gebruiken. 
M aar dat maakt de situatie ongunstiger, 
want het rendement van dergelijke 
stoominstallaties is vrij laag, zodat de 
tijd rijp lijkt om ook aan andere voort
stuwingssystemen te denken. Maar de 
reder die LNG-schepen exploiteert 
denkt daar tot nu anders over. De met 
aardgas gestookte stoomturbine-instal - 
latie is zeer betrouwbaar en vereist wei
nig onderhoud. En gastankers zijn dure 
schepen, circa 150M dollar voor een 
schip met een capaciteit van 150.000 m3 
schip om een idee te geven. M.a.w. de 
betrouwbaarheid wint het tot nu toe van 
de rekenmeesters die met andere ideeën 
komen. O f is daar nu een kentering op 
komst? Die signalen daarvoor worden 
de laatste tijd luider.
Voor een goed begrip is het zinvol enige 
gegevens weer te geven van een stoom- 
turbine-installatie voor LNG-schepen. 
Dergelijke installaties worden tegen
woordig vrijwel alleen nog door Kawa
saki Heavy Industries Ltd. in Japan ge
bouwd. Het thermische rendement van 
dergelijke stoomturbine- installaties be
draagt circa 30 %.

Stoom turbine-installatie
De stoomturbine-installatie voor een 
LNG-tanker met een capaciteit van
125.000 - 150.000 m3 bestaat gewoon
lijk uit twee ketels, welke stoom leveren 
aan een cross compound turbine instal

latie bestaande uit een hoge druk en een 
lage druk turbine. Deze drijft via een 
tweetraps tandwiel reductiekast een 
vaste schroef aan. Dergelijke stoomtur- 
bine-installaties worden vandaag de dag 
alleen nog in Japan gebouwd, hoofdza
kelijk door Kawasaki Heavy Industries 
t.w. het type U A met vermogens van 
6.000-36.800 kW . Ter indicatie, de 
LNG-tanker ‘Inigo Tapias', onlangs af
geleverd door de Spaanse W erf IZAR 
Sestao, heeft een capaciteit van 138.000 
m3 . Het vermogen van de stoomturbine 
bedraagt 28.000 kW  bij een schroeftoe- 
rental van circa 83 t/min. De twee ke
tels hebben elk een capaciteit van 65 ton 
stoom per uur bij een druk van 61 bar- 
525° C. De dienstsnelheid van het 
schip bedraagt 19,5 kn.
Voorts staan twee turbogeneratoren en 
een dieselgenerator van elk 3.000 kW  
opgesteld voor de elektrische installatie.

Alternatieve voortstuw ings
systemen

D uel-fu el langzaam lopende 
m otoren
In 1973 werd al eens een poging onder
nomen om een nuttiger gebruik van de 
boil-off te verkrijgen door middel van 
een zogenaamd dual-fuel-motor, zie l i
teratuur [1]. Dergelijke motoren draai
en op gas, maar de ontsteking wordt 
daarbij ingeleid door de injectie van een 
kleine hoeveelheid dieselolie, circa 5 %. 
Het gas wordt hier tijdens het begin van 
de compressieslag onder lage druk via 
een speciale gasklep in de cilinder toege



laten. De compressieverhouding wordt 
daarbij zodanig aangepast dat klopver- 
schijnselen ofwel detonatie van het 
mengsel wordt voorkomen. In 1973 
werd het 29.000 m3 m.s. Venator (thans 
m.s. Havfru) uitgerust met een derge
lijke motor, namelijk een Sulzer 7 
RNDM90 motor van 11.325 kW  bij 
122 t/min. Doordat er te weinig boil-off 
gas beschikbaar kwam, moest deze mo
tor toch nog voor circa 30 % op diesel 
olie draaien. M.a.w. het effect van een 
dual-fuel-motor kwam niet ten volle tot 
zijn recht. De gemiddelde effectieve 
druk (pme) van deze motor bedroeg 
slechts 8,1 bar, terwijl motoren in die 
dagen op dieselolie al een pme hadden 
van ongeveer 12 bar. Dit maakte in ze
kere mate al duidelijk, dat een dual-fu- 
el-motornaar dit ontwerp bepaald geen 
hoogvlieger zou worden. De aanpassin
gen die nodig waren voor dit dual-fuel- 
systeem werden dan ook enige tijd later 
ontmanteld en vervolgens werd er u it
sluitend op dieselolie gedraaid.
Een volgende stap was de ontwikkeling 
van een hogedruk dual-fuel-motor. 
Hierbij wordt het aardgas op een druk 
gebracht van circa 250 bar en geïnjec
teerd nabij het BDP, zoals bij een nor
male brandstofverstuiver. De ontste
king van het gas vindt hierbij eveneens 
plaats door middel van een kleine hoe
veelheid dieselolie (circa 5 %) zoals bij 
de dual-fuel-motor met lagedruk gasin
jectie. Op deze wijze wordt detonatie 
voorkomen en kunnen vermogens wor
den gehaald overeenkomend met die 
van de huidige dieselmotoren met druk- 
vulling. Het nadeel is echter dat het gas 
op een hoge druk gecomprimeerd moet 
worden, hetgeen meertraps-compresso- 
ren vergt. Dit vereist ongeveer 6 % extra 
vermogen. In 1994 werd volgens dit 
principe door M itsui een 12K80MC- 
GI-S van 40 M W  - 103,4 t/min als sta
tionaire generatormotor in dienst ge
steld in de stad Ichihara te Japan. Ook 
in dit geval is het bij dit ene prototype 
gebleven en resulteerde dit tot nu toe 
niet in een praktische toepassing aan 
boord van een LNG-tanker.

Duel fu e l  m edium  sp eed  m otoren  
In de categorie medium speed motoren 
zijn dual-fuel-motoren tot nu toe veel 
meer toegepast en tot ontwikkeling ge
komen. Dit onder meer door toepassin
gen in warmtekrachtinstallaties. Ten
einde de uitstoot van NO te reduceren,x ’
is daarbij het principe van arme mengels 
(het zogenoemde lean-burn principe)

toegepast. Dit, gecombineerd met een 
lage toevoerdruk van het gas, biedt gun
stige perspectieven. Bij toepassing van 
dit lean-burn principe wordt de lucht- 
/brandstofverhouding zodanig arm ge
houden, dat de neiging tot detonatie in 
hoge mate wordt onderdrukt (figuur 1).

Tevens wordt daarbij de vorming van 
NO in sterke mate onderdrukt, zodatx ’
deze in orde van grootte slechts 10 % be
draagt van een gewone dieselmotor. 
Daarmee kunnen dan gemiddelde ef
fectieve drukken worden bereikt van 
circa 20 bar wat bepaald een gunstig re
sultaat is voor dergelijke motoren. Bij 
W ârtsilâ is op dit gebied baanbrekend 
onderzoek verricht. Daarbij is men u it
gegaan van bestaande types: die met een 
boring van 32 en 46 cm. Laatstgenoemd 
type heeft als dual-fuel-motorechter een 
boring van 50 cm gekregen.
Een aantal van dergelijke dual-fuel-mo
toren van het type 32DF is reeds geïn
stalleerd en in gebruik gesteld op off
shore supply schepen, zie literatuur [2]. 
Voorts zijn motoren van het type 50DF 
besteld voor een 75.000 m3 LNG-tan- 
ker, welke bij de werf Chantiers de l'At-

lantique in Frankrijk in aanbouw is. 
Daar is onlangs nog aan toegevoegd de 
opdracht voor de bouw van een LNG- 
tanker met een capaciteit van 153.000 
m3. Het bijzondere aan deze motoren is, 
dat hierbij een slechts zeer geringe hoe
veelheid ‘pilot fuel' nodig is voor de ont
steking van het gasmengsel. Deze be
draagt nu nog slechts één procent van de 
nominale hoeveelheid brandstof, tegen 
voorheen vijf procent. Het thermische 
rendement van deze motoren, te weten
44 % voor het type 32DF en 48 % voor 
het type 50DF, kan als aanzienlijk gun
stiger worden aangemerkt vergeleken 
met dat van een stoomturbine-installa- 
tie. Daarmee lijkt de aanpak van W art
sila om dergelijke dual-fuel-motoren 
voor LNG-tankers toe te passen gunsti
ge perspectieven te bieden.
Ter vergelijking worden in tabel I van 
beide types enige belangrijke parame
ters weergegeven van zowel de uitvoe
ring als dual-fuel-motor en als diesel
motor.

Standaard d iesel m otoren
Ook met standaard dieselmotoren kan
een gunstige exploitatie worden verkre-
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gen. Daartoe heeft MAN B&W  diverse 
studies uitgevoerd, gebaseerd op de toe
passing langzaam lopende dieselmoto
ren, waarbij onder meer een configura
tie met dubbelschroef-aandrijving met 
twee onafhankelijke voortstuwingsin- 
stallaties om een optimale betrouwbaar
heid te verzekeren. Dit wordt dan ge
combineerd met een koelinstallatie die 
de vloeistof die onderweg verdampt 
onderweg weer vloeibaar maakt en 
terugvoert naar de tanks. Een dergelijke

Figuur 2 - Brayton cyclus

opzet blijkt nu wel levensvatbaar te zijn, 
aangezien de isolatie tegenwoordig dus
danig verbeterd is, dat de boil-off van 
moderne LNG-tankers nog slechts on
geveer 0,12 % bedraagt. Dit tegen eer
tijds circa 0,3 % in beladen conditie. 
Daardoor zal de omvang van de koelin
stallatie relatief beperkt kunnen blijven. 
De toe te passen koelinstallatie is geba
seerd op een technologie van Moss Reli
quefaction en deze wordt wereldwijd 
verkocht door Hamworthy KSE. B ij

gaand volgen enige nadere details.
Het gepatenteerde systeem bestaat uit 
een gesloten Brayton-cyclus met stik- 
stofgas als koelmedium. Dit principe 
wordt in de koeltechniek gebruikt voor 
installaties met lage procestemperatu- 
ren. Het verschilt daarmee met koelin
stallaties zoals gebruikelijk in huishou
dens en koelvemen, waarbij het koelme
dium verschillende fasen kent: vloei
baar en gasvormig3. De Brayton-cyclus 
die hier wordt toegepast, is in feite het 
omgekeerde proces voor een gasturbine. 
Dit bestaat theoretisch uit twee adiaba
ten en twee isobaren, zie figuur 2.
M et het oog op de betrouwbaarheid en 
redundantie alsmede vanwege de eisen 
van de International Classification So
ciety Association (IACS), wordt de in 
stallatie dubbel uitgevoerd met elk 100 
% koelcapaciteit. Hiervan zijn uitgezon
derd de statische delen van de plant, zo
als de cryogene warmtewisselaar en de 
LNG-faseseparator, welke de overtolli
ge stikstof uit de lading moet separeren 
en afvoeren. W elke van de twee BOG- 
compressor eenheden en N2 compres
sor/expanders in bedrijf staat, geschiedt 
naar keuze. Overschakelen van de een 
op de ander wordt manueel gedaan en 
moet worden gedaan voor het geval een

M o s s  R e liq u e fac tio n  s y s te e m

CH4 damp wordt door middel van een 
LD-compressor, de zogenaamde BOG 
(Boil-Off Gas) -compressor, tot 4,5 bar 
gecomprimeerd en vandaar geleid naar 
de Moss koelinstallatie. Deze bestaat uit 
een cryogene warmtewisselaar, een se
parator met LNG-terugvoerpomp plus 
een stikstof compressie-/expansiesys- 
teem. Hierin wordt stikstof met een
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Figuur 3 - Moss Reliquefaction systeem

druk van 13,5 bar door 
middel van een drie- 
traps compressor met 
tussenkoeling door zee
water, tot 57 bar gecom
primeerd. Na de laatste 
koeler wordt het gas ge
leid naar het ‘warme' deel 
van de cryogene warmte
wisselaar, alwaar het 
wordt gekoeld tot circa - 
110° C. Vervolgens gaat 
het N2 gas naar de ex- 
pansieturbine alwaar het

expandeert tot een druk van 14,5 bar en 
een temperatuur van ongeveer -163° C. 
Vandaar gaat het N2 gas naar het ‘kou
de' deel van de cryogene warmtewisse
laar, alwaar het LNG-gas wordt terug
gekoeld en vloeibaar wordt gemaakt. De 
stikstof stroomt verder door het ‘war
me' deel van de cryogene warmtewisse
laar voordat het wordt teruggeleid naar 
de drie-traps compressor. De N2-com- 
pressor-/expandercombinatie is hierbij 
compact samengebouwd met een geza
menlijke tandwieloverbrenging con
form figuur 4.



installatie uitvalt. M et deze opzet b lij
ken de operationele kosten plus de extra 
inkomsten vanwege meer te transporte
ren LNG een aanzienlijke winst op te 
leveren. Dit bij nagenoeg gelijkblijven
de investeringskosten.

Gasturbines
Naast bovenvermelde alternatieven 
voor de stoomturbine, zouden ook 
gasturbines gekozen kunnen worden. 
A l in 1974, bijna gelijktijdig met de ont
wikkeling van de eerste duel-fuel diesel
motor zoals hierboven is beschreven, 
werd een industriële gasturbine-instal- 
latie van General Electric type GE 
M M 5212R geïnstalleerd voor het 
LNG-schip Lucian dat een capaciteit 
had van 29.000 m3. Dit schip ging ech
ter al spoedig een ander product vervoe
ren, waardoor het bedrijf van de gastur
bine met LNG-brandstof ophield. De 
gasturbine, die weliswaar speciaal ont
worpen was om ook op zware olie te 
kunnen draaien, voldeed helemaal niet 
aan de verwachtingen. In 1980 werd die 
dan ook vervangen door een Sulzer 
7RNDM90 dieselmotor. A l met al be
paald geen goede start.
Inmiddels hebben zowel General Elec-

tric als Roll Royce gasturbines ontwik
keld, welke volop in gebruik zijn bij ma
rineschepen. Deze draaien op distillaat 
brandstoffen die goed voldoen en u i
teraard ook geschikt zijn voor bedrijf op 
boil-off brandstoffen. Dergelijke gas
turbines halen bij vollast een thermisch 
rendement van circa 38 %. Het rende
ment bij deellasten neemt echter af, wat 
wellicht verklaart waarom ook dit alter
natief nog niet tot reële toepassingen 
heeft geleid. De gunstige vermogen- 
/gewichtverhouding, welke bij marine 
schepen een grote rol speelt, is hier niet 
van belang.
IHI alsmede General Electric hebben 
gecombineerde systemen ontwikkeld, 
waarbij de uitlaatenergie van de gastur
bine wordt benut in een stoomcyclus. 
M et behulp van een uitlaatgassenketel 
wordt daarmee stoom geproduceerd, 
welke als een soort ‘helper' een stoom
turbine aandrijft.
Dit maakt de cyclus weliswaar efficiën
ter, maar de installatie meer gecompli
ceerd. M et andere woorden: vooralsnog 
zal dit alternatief nog niet veel aftrek 
krijgen.

Gaat de stoomturbine nu zijn exclusie

ve positie voor LNG-schepen verlie
zen? Het lijkt dat alternatieven zoals du
al-fuel-motoren, dan wel orthodoxe 
dieselmotoren, op de loer liggen om ook 
in dat marktgebied te penetreren. In elk 
geval is de markt voor LNG-schepen 
op dit moment zeer levendig en het is 
derhalve zeker de moeite waard om de 
technische ontwikkelingen die daar 
plaats vinden - speciaal wat betreft de 
voortstuwing - te volgen.
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Managem ent door J. Klok

Asset Management in 
de scheepvaart
Onderhoud is een overal en alti jd terugkerend fenomeen waar de gebruiker niet blij mee is en de onder
houder zich naar harte lus t in uit leeft. Het kost(te) veel geld en het levert niets op, is de veel gehoorde 
uitspraak. Bezuinigingen op onderhoud zijn dan ook niet vreemd. In d it artikel w o rd t aandacht besteed 
aan de andere kant van onderhoud: het kan ook geld opleveren. Daarnaast w o rd t ingegaan op hoe we 
kunnen onderbouwen welke besparingen op onderhoud gerechtvaardigd zijn.

Het registreren van onderhoudsgege- 
vens zoals uren, kosten, verbruikte arti
kelen, enzovoort is algemeen bekend. In 
de loop der jaren heeft deze registratie 
een evolutie doorgemaakt van het kaar- 
tenbak-systeem tot web enabled toepas
singen. Figuur 1 geeft een schematisch 
overzicht van de ontwikkeling van soft
ware pakketen voor onder meer de 
onderhoudsregistratie.
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Figuur  1 - Ontwikke- In deze ontwikkeling zien we twee stro-
ling software syste- mingen:
men 1. De ontwikkeling van kaartenbak tot

web enabled (figuur 1)
2 Van stand alone toepassingen aan 

boord tot volledig geïntegreerde toe
passingen over de hele vloot en de wal

Het vlootbeheer, ook wel Asset Mana- 
J.H. Klok gement, is met deze systemen toeganke-
MSc is main- lijker geworden. De onderhoudsmodule
tenance con- genereerde op het juiste moment de
sultant Tra- onderhoudstaken die nodig zijn. Door
duco Asset in de logistieke module alarmniveaus
Management aan te brengen, kunnen de voorraadni-

veaus goed worden bewaakt. Minimale 
voorraden, bestel niveaus voorkomen 
zodat men zonder reservedelen zit als er 
onderhoud gepleegd moet worden. De 
systemen kunnen zo geprogrammeerd 
worden dat van elke gewenste zaak een 
overzicht of grafiek kan worden gegene
reerd.

Onderhoudskosten
De gebruiker van een installatie, of dit 
nu een schip, vliegtuig, fabriek of iets 
anders is, wil zoveel mogelijk productie 
draaien. Dat levert immers geld op. Het 
stil leggen van het ‘productieproces' 
voor onderhoud zijn kostbare uren die 
niets opleveren. Anderzijds signaleren 
de onderhouders dat een bepaalde m a
chine onderhoud nodig heeft. Door een 
goede planning kan de down time van 
een schip zo laag mogelijk worden ge
houden door bepaalde onderhoudsta
ken in een haven te doen ofjuist op zee. 
Tussen deze twee (tegenstrijdige) be
langen ligt ergens een optimum. Te veel 
(preventief) onderhoud kost te veel 
geld. Te lang doordraaien met een in 

stallatie levert ongeplande shut downs 
op, met andere woorden: hogere correc
tieve onderhoudskosten. Figuur 2 geeft 
een willekeurig voorbeeld van dit opti
mum. Door het onderhoud zo te struc
tureren dat er een evenwicht is tussen de 
correctieve en preventieve kosten kan de 
stelling ‘onderhoud levert geld op' posi
tief beantwoord worden. Dit evenwicht 
wordt kosteneffectiviteit genoemd. De 
kosteneffectiviteit is opgebouwd uit aan 
de ene kant kosten en aan de andere kant 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid en 
productiviteit.
De vraag welke onderhoudsbesparin- 
gen gerechtvaardigd zijn en welke niet is 
ten dele beantwoord. Door het structu
reren van onderhoud, door gerichte risi
coanalyse uit te voeren, wordt al duide
lijk welke besparingen mogelijk zijn. 
Aan de andere kant kan er ook uitko
men dat op bepaalde punten meer 
onderhoud noodzakelijk/wenselijk is. 
De uitkomsten van de structurering leidt 
tot de ideale balans tussen preventief en 
correctief onderhoud, bij een gegeven ge
bruik of gewenste beschikbaarheid.

Figuur 2 - Optimum onderhoudskosten



A sset management
Vanuit deze balans, waarbij het onder
houd is gestructureerd, zullen de instal
laties gebruikt gaan worden. Tijdens 
het gebruik kunnen er dingen gebeuren 
die invloed hebben op het vastgestelde 
optimale onderhoudspunt. Om dit te 
signaleren is een goede registratie van 
het gebruik en onderhoud van belang. 
M et deze gegevens is het mogelijk om 
evaluaties uit te voeren op het onder
houd, maar ook op de logistiek rond het 
onderhoud. M et de uitkomsten uit de 
evaluatie is het mogelijk om sturing te 
geven aan de instandhouding van de in 
stallaties, Asset Management. D it A s
set Management maakt het mogelijk 
om de kosteneffectiviteit te bewaken en 
daarmee verder naar de optimale onder- 
houdsbalans te groeien. Door Asset 
Management is het ook mogelijk om op 
elk gewenst moment de vraag te kunnen 
beantwoorden waar eventueel bespaard 
kan worden op onderhouds- en/of lo
gistieke kosten. Anderzijds kunnen de
ze gegevens ook gebruikt worden om 
budgetten vast te stellen.
D it Asset Management staat of valt bij 
een nauwkeurige registratie van de eer
der genoemde gegevens van onder
houd, verbruik enzovoort.

Asset Management

Vormgeving van Asset Manage
m ent
De vraag is nu natuurlijk: wat gaan we 
evalueren en hoe? Moeten we elke 
onderhoudsactie uitpluizen? Moet elke 
euro twee keer worden omgedraaid? 
Door het nauwkeurig registreren, komt 
er een grote hoeveelheid informatie be
schikbaar. Om hierin de weg te kunnen 
vinden is het belangrijk dat er een goede

en duidelijke methodiek is om het Asset 
Management ter hand te nemen. In een 
leergang Asset Management kan een 
antwoord op deze vragen worden gege
ven. Een dergelijke leergang gaat in op 
zaken die noodzakelijk zijn om goede 
randvoorwaarden te creëren om het opti
male onderhoudspunt en het evenwicht 
van de kosteneffectiviteit vast te stellen. 
Met de bagage van deze randvoor
waarden kan worden ingegaan op het 
Asset Management Control. Hoe kan 
door middel van statistiek een methode 
worden opgezet die het mogelijk maakt 
om - in de grote hoeveelheid aangegeven
- te sturen op kosteneffectiviteit? Naast 
deze technische kant van Asset Manage
ment moet ook aandacht worden gege
ven aan de organisatorische kant van de 
zaak. Hoe communiceren we onze be
vindingen in de organisatie en maken we 
het mogelijk dat het ma-nagement de 
juiste stuurinformatie krijgt?
Door een goede evaluatiemethode op te 
zetten, is het mogelijk om de onder
houdskosten in de hand te houden en er 
voor te zorgen dat de beschikbaarheid, 
betrouwbaarheid en productiviteit op 
het gewenste pijl blijven. Hiermee 
wordt aangetoond of besparingen ge
rechtvaardigd zijn of niet.
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door Jacob Pinkster

DNV Seminar
Managing Risk in Shipping

From time to t ime (almost annually) the Norwegian classification society Det Norske Verltas (DNV) 
takes the init iative to inform the ir  d irectly involved partners (i.e. ship owners, flag adm in is tra to rs  and 
surveyors, shipyards, designers and insurers) about recent new DNV developments. This t ime, a highly 
actual topic, certainly post 9 -11 , was addressed: tha t of Managing Risk in Shipping.

W hy the topic Managing Risk in 
Shipping?
Firstly, each accident is one too many. 
To reduce this to no accidents at all is 
virtually an impossibility to realize in 
practice. Secondly, subsequent loss of 
life, damage to ships, cargoes and the 
environment due to accidents is reason 
enough to keep a continual focus on 
managing risk in shipping. Thirdly, 
post 9-11 has cast us into a world where 
ship and port security has become a fact 
to live with and live up to expectations 
regarding each players own part (i.e 
ship owner, port authorities etc.) From 
these aspects one may conclude that 
there is a growing market regarding the 
wish to manage risk in shipping.

The venue and the partic ipants
The Managing Risk in Shipping semi
nar took place at the Delta Hotel in 
Vlaardingen on the 31st October 2003, 
last in the form of a well organised semi
nar especially set up for the shipping 
community in The Netherlands and

Belgium. It was attended by around 20 
persons (excluding the DNV partici
pants, speakers and organising commit
tee). The majority of those participating 
came from thirteen different bodies 
which were mainly associated with ship 
owners and shipping companies, un
derwriters and marine technology 
teaching institutes.
Most of the speakers came for DNV 
head office in Norway.

The program
The seminar programme consisted of a 
one day session in which 5 papers were 
presented. Each paper was allocated 1 
hour including some discussion time. 
W ithin this short seminar description, 
Paper 1 is highlighted in the following 
part of this article. Interested readers, 
who are looking for more detailed infor
mation concerning one or more of the 
topics presented at the seminar, are re
ferred to the seminar papers (Ref.1).

Paper 1.
Do Nautical Safety related Class No
tations contribute to a reduction of 
nautical accidents and eventually 
lower insurance premiums?
Lecturer: Erling Linna
Nautical Safetv & Communication
Svstems (MTPNO379)

This paper dealt with:
- DNV Nautical Safety Class Nota

tions
- Nautical Accidents and some statis

tics thereof
- A  strong correlation between DNV

Nautical Safety Class Notations and 
the reduction of nautical accidents 
Lower insurance premiums for ship

Alas but true, even in today's high tech 
world of marine technology accidents 
still occur out there at sea. Approxinate- 
ly fifty percent of all accidents at sea (i.e. 
collision, grounding, contact), see F i
gure 2, can be related to navigation 
bridge system failures. This is irrespec
tive of whether one focuses on damage 
to life, property or environment. The 
costs of claims in this respect are shown 
in Figure 3. From the data shown in 
Figure 2 one may conclude that there 
must be a significant improvement po
tential regarding accident reduction and 
consequences to be found by finding 
ways to implement a reduction of navi
gation bridge system failures.
W hat are actualy the casualty causes? 
Contrary to what one oftens hears, i.e. 
80 percent of all accidents are caused by 
human errors, the real findings are that 
80 percent of all accidents are caused by 
failure in the bridge system. Figure 4 
shows possible different reasons for a 
bridge system failure. Figure 5 shows 
possible elements one may find in to
day's bridge system. Obviously im 
provements on the level of the bridge 
system elements will positively effect a 
reduction in the possible reasons for a 
bridge system failure; i.e. a beter quali
fication of the human operator w ill lead 
to a reduction in bridge system fail
ures.
W hat are the new changes/improve

owners



ments in the safety requirements on 
board today? Included within the SO
LAS 2000 Amendements Chapter V - 
Safety of Navigation are the following 
main changes:
N aviga tiona l equipm ent and system s
- Global Navigation Satellite Sytem on 

all vessels
- ECDIS with ECDIS-backup may re

place paper charts
- Automatic Identification System on 

vessels of 300 grt and upwards
- Sound Reception System when total

ly enclosed bridge
- Heading Control or Track Control 

for vessels above 10000 grt
- Electronic Log Book is accepted
- Voyage Data Recorder for all passen

ger ships and cargo ships of 3000 grt 
and upwards

EMC testing
Electromagnetic Compatability testing 
of all equipment located on the bridge. 
R egu la tion  15
Bridge Design, Equipment and 
Arrangement (BDEA).

In essence BDEA deals with visibility 
on the bridge, arrangement of naviga
tional systems and equipment, with last 
but not least, bridge procedures. Fur
ther guidelines may also be found in 
M SC Circular 982, MSC.64 (67) A n
nex 1 (IBS) and MSC.86(70) Annex 3 
(INS).
IACS is about to finalise a Standard for 
Bridge Design, Equipment and 
Arrangement (BDEA) - (see Figure 6) - 
for compliance with regulation 15 
which will enhance the safety of bridge 
operations.

Paper 2.
Environmental legislation and op
tional environmental Class nota
tions
Lecturer: Aagc Bjorn Andersen 
Environmental and Technical Solu
tions (MONNO312)

One must keep up to date regarding re
lative legislation and new class nota
tions. An interesting and informative 
paper.

Paper 3.
IMO/EU - Future regulatory de
velopments and corresponding 
expectations and requirements 
from  the Classification Societies
Lecturer: Rune Torhaug
Maritime Classification Development

(MTPNO851 )
An interesting and informative paper 
on the entitled subject matter.

Paper 4.
DNV ‘Navigator’ - a newly devel
oped computer based tool which 
meets the increasing demand for 
ship-to-shore reporting
Lecturer: Ave Stromsholm
DNV Maritime Partner AS (MST-
NO204)

An interesting and informative paper 
which tackles the question of reducing 
the (ever increasing) paper work on 
board of ships with the aid of the com
puter and the right software package.

Paper 5.
International Ship and Port facility 
Security (ISPS) Code - Experience 
gained with the review and approval 
of the first ship security plans and 
the first implementation audits 
Lecturer: Thomas Anthony W eik 
Naval Ships (MTPNO879)

The ‘new kid on the block' regarding 
risk in shipping. This was an elaborate, 
interesting and informative paper 
which addresses security threat issues, 
ISPS Code and implementation thereof 
(deadline, 1st ofJuly 2004).

Conclusions
A well spent day centred purely on 
managing risk in shipping. After each 
paper, questions and/or comments 
could be given and in many cases this 
possibility was amply availed of. This 
just underlines the fact that there is still 
lots of work to be done yet in this field 
and especially, more so at the moment, 
in the field of ship and port security. In 
short, plenty of interesting information 
and new development going on in the 
very important field of nautical safety.
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M aritiem e Expertise door Niko Vos

Maritieme Expertise
Deel 8 - On/off-hire surveys inclusief 
bunkersurveys

In deze aflevering van de serie artikelen over marit ieme expertise zal aandacht worden geschonken aan 
on-hire en off-hire surveys. Indien men voor een bepaald doel een object ch a r te r t  en gebruikt, is het 
vanzelfsprekend dat d it object w o rd t  blootgesteld aan allerlei invloeden waardoor de s taa t ervan, vaak 
in negatieve zin, kan worden aangetast. Om meningsverschil len over de beoordeling van het verschil - in 
de toestand bij het ingaan van de huur en het beëindigen van de huur - met de daaraan verbonden finan
ciële consequenties te voorkomen, w o rd t vaak een onafhankelijke deskundige benoemd.

Dit is een afle
vering uit een 
serie artikelen 
over Maritieme 
Expertise ver
zorgd door ex
perts van Touw 
B&B Holding 
BV te Rotter
dam. Voor bij
zonderheden 
zie SWZ 12e 
jaargang, sep
tember 2002.

Maritieme experts worden regelmatig 
ingeschakeld ter voorkoming van ge
schillen in deze.
Zij inspecteren schepen en hun werk
tuigen zowel voor de aanvang van de 
huur (on-hire) als na beëindiging van de 
huur (off-hire) en leggen de bevindin
gen vast in een rapport. Vaak worden de 
kosten van de tijdens de huurperiode 
ontstane schade - afhankelijk van de in 
houd van het door de partijen overeen
gekomen huurcontract - in rekening ge
bracht bij de huurder. M et uitzondering 
van normale slijtage (fair wear and tear 
excluded). Dit geldt ook voor het ge
bruik van brandstoffen, smeermidde
len en andere verbruiksartikelen. Even
tuele bij aanvang van de huur al aanwe
zige schade, welke hersteld wordt tij
dens de charterperiode, wordt verre
kend.
Vanzelfsprekend draait de huurder op 
voor de kosten van de meer-schade, 
ontstaan gedurende de charterperiode. 
De verhuurder blijft verantwoordelijk 
voor de schade welke reeds vóór de 
charterperiode aanwezig was.

Chartervorm en
Voor een iets preciezere begripsbepa
ling is het wellicht nuttig om een aantal 
soorten charters te kenschetsen. Te noe
men zijn: een time charter, een voyage 
charter en een bareboat charter.
Bij een time charter wordt het schip 
voor een bepaalde periode gehuurd. De 
huur van het schip, inclusief de kosten 
voor bemanning, voeding, drinkwater,

smeerolie, onderhoud, reparatie en ver
zekeringspremie, is begrepen in de dag
huur die wordt doorberekend aan de 
huurder. De huurder verzorgt zelf de 
bunkers, waarbij de brandstofkosten 
eveneens voor zijn rekening zijn.
Is er sprake van een voyage charter, dan 
wordt het schip voor de duur van één 
reis gehuurd. In afwijking van een time 
charter, waarbij een daghuur wordt 
overeengekomen, wordt bij een voyage 
charter een vast bedrag (lumpsum) be
rekend. De huurder betaalt dit vaste be
drag aan de eigenaar van het schip. De
ze is gehouden alle exploitatiekosten te 
betalen.
In geval van een bareboat charter wordt, 
zoals het woord al zegt, het ‘naakte' 
schip gehuurd. Het schip wordt door de 
eigenaar ter beschikking van de huurder 
gesteld tegen een bepaalde overeenge
komen huurprijs. De hoogte daarvan is 
mede afhankelijk van de tijdsduur 
waarvoor het object wordt gehuurd. De 
huurder treedt in feite op als reder van 
het schip. Hij krijgt de volledige contro-

men voor rekening van de huurder. Het 
schip wordt met geldige certificaten ge
leverd en moet met geldige certificaten 
worden teruggeleverd. In sommige ge
vallen betaalt de eigenaar de verzeke
ringspremie voor het schip, in andere 
gevallen komt die premie voor rekening 
van de huurder. Een en ander is afhan
kelijk van de inhoud van het door de 
partijen overeengekomen huurcontract. 
Een voorbeeld van zo'n contract is het 
Barecon 89 .
Ook komt het voor dat het schip voor 
een specifiek project wordt gehuurd. In 
zo'n geval kan gebruik worden gemaakt 
van één van de bovengenoemde 
contractvormen; ook kan er een aange
paste vorm worden toegepast.

De survey
Een surveyor kan zowel door de ver
huurder (eigenaar) van het schip als 
door de huurder worden aangesteld. In 
de praktijk wordt in veel gevallen de 
surveyor door beide partijen benoemd. 
De partijen komen dan overeen dat zij

‘Extra aandacht voor risico- 

gevoelige delen van een schip’

le over het schip, dat hij dan ook exploi
teert als ware het zijn eigen vaartuig. De 
huurder is tevens verantwoordelijk voor 
geldige klasse- en vlagstaatcertificaten. 
Alle kosten, ook de kosten voor de clas
sificatie en de vlagstaatinspecties, ko

één onafhankelijk rapport accepteren. 
Het komt ook voor dat beide partijen elk 
separaat een surveyor aanstellen. W e 
spreken dan van een joint survey. In
dien dat past binnen hun opdracht, zul
len de surveyors één door beide survey-



ors ondertekend rapport produceren. 
Soms krijgen de surveyors echter op
dracht ieder separaat te rapporteren. 
Om interpretatieverschillen in een later 
stadium te vermijden, moet deze laatste 
werkwijze waar mogelijk worden voor
komen.
Een on-hire survey wordt uitgevoerd 
voor aanvang van een charter. De staat 
van het meestal te water liggende schip 
en de werktuigen alsmede de hoeveelhe
den brandstof, smeerolie, drinkwater 
enzovoort worden vastgelegd. Vage 
omschrijvingen als ‘redelijk gezien de 
leeftijd' dienen te worden vermeden. 
Indien gebruik wordt gemaakt van rela
tief subjectieve termen zoals go ed , m atig 
of slech t, dient het rapport definities van 
deze gehanteerde beoordelingen te be
vatten.
W anneer het reisgebied van het schip 
en de aard van de lading bekend zijn, 
anticipeert de surveyor hierop bij zijn 
werkzaamheden. Hij zal extra aandacht 
besteden aan specifieke delen van een 
schip die risicogevoelig zijn.
M en kan zich bijvoorbeeld voorstellen 
dat bij een schip dat een projectlading 
moet lossen op ondiep water in een in 
aanbouw zijnde haven een grotere kans 
aanwezig is op het ontstaan van casco- 
schade dan bij een schip dat een regulie
re lading olie moet lossen op de M aas
vlakte. De toestand van het casco zal 
dus door de surveyor met bijzondere 
nauwlettendheid worden geïnspec
teerd.
Indien er sprake is van een bareboat 
charter, wordt het vaartuig droogstaand 
geïnspecteerd. In zo'n geval wordt ook 
de staat van het casco onder de water
lijn, de schroeven en de roeren beschre
ven. Eveneens worden de verblijven, de 
brug en de gehele machinekamer geïn
specteerd. Tevens wordt omvang en 
staat van de gehele scheepsinventaris, 
inclusief de voorraad reserveonderde
len, verf, enzovoort vastgelegd.
In alle gevallen wordt het schip om voor 
de hand liggende redenen bij daglicht 
visueel onderzocht waarbij de ruimen, 
de laaddekken en eventueel de ballast
tanks schoon en veilig toegankelijk 
moeten zijn. Indien hiervan om wat 
voor reden dan ook wordt afgeweken, 
wordt dit duidelijk in het rapport ver
meld. Om te voorkomen dat iets over 
het hoofd wordt gezien, wordt er op een 
vaste en logische manier geïnspecteerd: 
vanaf het voorschip naar het achter
schip, van bakboord naar stuurboord en 
van boven naar beneden.

On-hire survey
Een on-hire survey is een tijdrovende 
klus, die vaak ook nog eens onder tijds
druk dient te worden uitgevoerd omdat 
de huurder liefst onmiddellijk over het 
schip wenst te beschikken. Bij voorkeur 
wordt met de ruimen of laaddekken en 
de buitenzijde van het casco begonnen. 
A ls referentie wordt de bestaande ruim-, 
tank- en spantnummering aangehou
den. Ook worden als referentie gangen, 
landen en stuiken (plaatvelden) ge
bruikt. De locatie van aanwezige rele
vante schade wordt vastgelegd ten op
zichte van genoemde referentiepunten, 
waarbij ook de afmetingen worden ge
noteerd. De afmetingen worden veelal 
geschat; een meer precieze bepaling 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van 
een meetlint is veelal onmogelijk gezien 
de tijdsdruk waaronder moet worden 
gewerkt.

Het is overigens niet voldoende om al
leen eventuele schade en afwijkingen te 
omschrijven en vast te leggen. Ook de 
aanwezigheid, het aantal, de locatie en 
de staat van voor de hand liggende za
ken als bolders, sleepogen, tankontluch- 
tingen, sjorogen, etcetera moet worden 
vastgelegd. Het is bij het transport van 
projectladingen namelijk niet ongebrui
kelijk dat dergelijke zaken tijdelijk van 
het schip worden verwijderd. In enkele 
gevallen komt het zelfs voor dat een 
schip voor een specifiek project geheel 
wordt verbouwd. Een voorbeeld hier
van is het semi-submersible vaartuig 
dat tijdelijk ingrijpend werd verbouwd 
voor het lichten van de onderzeeboot 
Kursk in 2001.
De conditie van de conservering van het 
casco wordt beoordeeld en gerappor
teerd in procenten uitgaande van een 
nieuwe (100%) conditie. In specifieke 
gevallen kan de surveyor worden ge
vraagd om eventueel ook de aanwezige 
lading- of ballasttank-conservering te 
beoordelen. Denk hierbij aan een schip 
dat wordt ingezet voor het overnemen 
van (gecontamineerde) ladingen of bun
kers tijdens een berging of wrakoprui- 
ming. Deze producten zouden immers 
de bestaande tankcoating kunnen aan
tasten.
Normaal gesproken worden de aanwe
zige werktuigen alleen visueel geïnspec
teerd, waarbij eventuele afwijkingen zo
als ernstige lekkages, missende, kapotte 
en/of versleten onderdelen worden ge
rapporteerd. Indien het aantal draaiuren

bekend is, wordt dit eveneens vermeld. 
Soms wordt de surveyor gevraagd de 
werking van werktuigen te testen en het 
functioneren te rapporteren. In zulke 
gevallen wordt zowel de wijze van 
testen als het resultaat van de test duide
lijk gedocumenteerd. Dit om conflicten 
in een later stadium, bijvoorbeeld bij 
het opnieuw testen tijdens het off-hire 
survey, te voorkomen.
Na inspectie van het casco zal de surve
yor aandacht besteden aan de scheeps-



papieren en de bunkers. A lle certifica
ten worden ingezien en de vervaldata 
genoteerd. Eventuele relevante aan- en 
opmerkingen op klassecertificaten (re
commendations, memo's to owners) 
worden eveneens genoteerd.

Bunkers
Het onderzoek van de hoeveelheid bun
kers is veelal onderdeel van zowel het 
on-hire als het off-hire survey. Bij een 
bunkersurvey wordt voor aanvang en 
na afloop van de huurperiode de hoe
veelheid brandstof die aan boord is, 
vastgesteld. Alle brandstoftanks, ook de 
lege, worden gepeild door de hoofd
werktuigkundige in het bijzijn van de 
surveyor. Na de peiling wordt de hoe
veelheid brandstof aan boord berekend, 
rekening houdend met het soortelijk ge
wicht, de actuele temperatuur van de 
brandstof, trim en eventuele overhelling 
van het schip. Meestal zijn er gekali
breerde trim- en overhelling-correctie - 
tabellen aan boord. Mocht dit niet het 
geval zijn, dan moet de surveyor de cor
recties uitvoeren aan de hand van de zo
genaamde ‘keg-formule'.
Er zijn twee peilmethoden, namelijk de 
‘ullage-methode', waarbij men de 
luchtlaag meet tussen het olieoppervlak 
en bovenzijde van de tank, en de ‘soun- 
ding-methode', waarbij men vanaf de 
bodem van de tank de kolom brandstof 
meet. De eerste methode wordt meestal 
gebruikt bij zware olie, deeptanks en 
grote bunkers. De tweede methode 
wordt veelal gebruikt bij gasolie-, d ie
selolie- en dubbele bodembrandstof- 
tanks.

‘Er zijn vele trucs om 

een surveyor te 

misleiden’

Als de hoeveelheid brandstof tijdens 
een survey is vastgesteld, wordt deze 
hoeveelheid teruggerekend naar het 
tijdstip van het in de huur gaan, respec
tievelijk uit de huur gaan van het schip. 
In onderling overleg wordt, gestaafd 
door verbruiksrapporten uit het verle
den, het verbruik van hoofd- en hulp- 
mo toren per uur bij een bepaalde be
lasting bepaald. Deze verbruikcijfers

Niko Vos is se- worden vervolgens verrekend.
nior surveyor
van Touw B&B Bij een bunkersurvey moet een surveyor
Holding BV zeer op zijn hoede zijn. Er zijn in de

praktijk vele trucs om een surveyor te 
misleiden, zoals:
• het opzettelijk inkorten / verlengen 

van het peillint;
• het verlengen van de peilpijp aan dek;
• het opvullen van een peilpijp;
• het afblinden van een peilpijp en het 

daarna opvullen tot een bepaalde 
hoogte;

• thermometers op dag- en settling- 
tanks afstellen op bepaalde tempera
turen.

Het is dus zaak alle parameters goed te 
controleren.

Bij een bareboat charter wordt ook de 
hoeveelheid smeermiddelen die aan 
boord is, opgenomen. Dit betreft alle 
smeermiddelen die in voorraadtanks of 
in onaangebroken vaten aanwezig zijn. 
A ls het bunkersurvey is voltooid, wor
den de gevonden hoeveelheden vastge
legd in een protocol dat getekend wordt 
door kapitein, hoofdwerktuigkundige 
en surveyor.
Uiteindelijk worden alle bevindingen 
vastgelegd in een gedetailleerd, duide
lijk en overzichtelijk on-hire rapport. 
Het bunkerprotocol maakt deel uit van 
het rapport. Ter toelichting worden 
soms foto's, tekeningen en tabellen in de 
rapportage opgenomen.

Off-hire survey
Een off-hire survey wordt uitgevoerd 
bij het beëindigen van een charter. De 
werkwijze is in principe gelijk aan die 
welke toegepast wordt bij een on-hire 
survey. De aandacht gaat nu echter 
vooral uit naar het vaststellen van even
tuele schade ontstaan tijdens de huur- 
periode en het verbruik van bunkers, 
smeerolie enzovoort. Om het verschil in 
de situatie voor en na de huurperiode 
goed te kunnen beoordelen, dient de 
surveyor tijdens het off-hire survey bij 
voorkeur over een kopie van het on-hire 
survey rapport te beschikken.
Beschikt men niet over een kopie van 
het on-hire survey rapport, dan zit er 
niets anders op dan eenzelfde logische 
wijze van inspectie en rapportage aan te 
houden zoals men zou doen bij een on- 
hire survey.
Het verdient sterk de voorkeur het off- 
hire survey te laten uitvoeren door de
zelfde surveyor die het on-hire survey 
heeft uitgevoerd.

De surveyor kan, met name als hij over 
het on-hire survey rapport beschikt,

zich een uitstekend beeld vormen van 
de toestand van het schip voor en na de 
huurperiode. In de off-hire rapportage 
worden, afgezien van normale slijtage 
en de schuldvraag, de kosten van die re
paraties of leveringen opgenomen welke 
noodzakelijk zijn om het schip in de 
staat te brengen die het had voor de 
huurperiode. Het off-hire rapport 
wordt vervolgens gebruikt bij de finan
ciële eindafrekening tussen verhuurder 
en huurder.
Indien de surveyor niet beschikt over 
het on-hire rapport, zal de eindafreke
ning eerst kunnen plaatsvinden nadat 
de on-hire en off-hire rapportage in een 
later stadium met elkaar zijn vergeleken 
en beoordeeld en de kosten op basis 
daarvan zijn vastgesteld.

In d it artikel is steed s gesprok en  o v er  
schepen . E chter, in d e praktijk beperken  
on -h ire en  o ff-h ir e  su rveys z ich  n iet a lleen  
to t vaartu igen . D ergelijk e in sp ecties w o r 
den, soms in een  iets a fw ijk ende vorm , 
ook u itg ev o erd  aan  b ijvoorbeeld  d iverse  
soorten  bergin gsm aterieel o f  landmateri- 
ee l, zoals grondverz etm ach in es o f  (m obie
le) walkranen.



P r o d u c t i n

N e w  S c h o tte l C om bi D rive
W ith power ratings of up to 
6000 kW , Schottel is supply
ing a wide range of propulsors 
for the marine industry. Like 
mechanical azimuth drives 
(Schottel Rudderpropellers - 
SRP-), the optimized-efficien- 
cy version of it, the Schottel 
Twin-Propeller (STP) and for 
the power range from 1 to 5 
M W  the company supplies a 
diesel-electric pod drive, the 
Schottel Electric Propulsor 
(SEP). Schottel engineers are 
now developing a new concept 
that combines the main tech
nical and economic criteria of 
both mechanical Rudderpro- 
pellers and pod drives: the 
Schottel Combi Drive (SCD). 
In contrast to pod drives with 
an electric motor inside the 
underwater pod, the motor in 
the new propulsion system

will be integrated vertically in 
to the support tube of the 
Rudderpropeller. This arran
gement of the electric motor 
means that the new concept is 
similar to that of a Rudderpro- 
peller with a vertical power in 
put ( ‘L system'). Moreover, 
neither an above-water gear
box nor a cardan shaft will be 
required, making the system 
very compact and easy for 
shipyards to install in vessels. 
This small space requirement 
will be particularly advanta
geous, for example, in the case 
of offshore supply vessels, 
whose hull design means that 
space in the stern is limited in 
any event. Further potential 
applications are RoPax and 
double-ended ferries, tankers, 
container ships and yachts. 
The Schottel Combi Drive

will be based on the Rudder- 
propeller types SRP 1515, SRP
2020 and SRP 3030, with their 
proven mechanical compo
nents, and will cover the power 
range from 1900 to 3800 kW  
with propeller diameters from 
2500 to 3500 mm. The az
imuth steering can be imple
mented using either hydraulic 
or electric motors. The new 
drive will be available as single 
propeller version with nozzle 
or twin propeller version.
For more information:
Schottel Nederland BV 
M r W .H . Hazelaar 
P.O. Box 477 
2700 A L  Zoetermeer 
The Netherlands 
Tel. +31 (0) 79-3611391 
Fax: +31 (0) 79-3611417 
E-mail: info@schottel.nl 
Website: www.schottel.nl

C o m p a c te  pom p m e t hoge p re s ta tie s

De nieuwe Dual M ax VSD 
van Jabsco vult een leemte in 
de technologie voor drukwa- 
tersysteem-technologie voor 
middelgrote vaartuigen. Tot 
nu toe was het maximum de
biet voor ruisarm, drooglo- 
pend compact systeem onge
veer 17 liter per minuut.
De compacte Dual M ax VSD

vult deze leemte door twee 
pompen, de unieke Sensor 
M ax VSD en de PAR-M ax 4, 
met elkaar te combineren om 
een debiet van maximaal 34 li
ter per minuut te produceren. 
Door gebruik van de Sensor 
M ax VSD - die uitgerust is 
met een regelbare, door een 
elektronische microprocessor

sensor gestuurde aandrijving - 
wordt het debiet precies op de 
vraag aangepast. De pomp re
ageert onmiddellijk op elke 
schommeling in de vraag, zo
dat het debiet door de wissel
werking tussen de twee pom
pen traploos geregeld wordt. 
Hierdoor kunnen meerdere 
aftappunten, zoals douches, 
kombuiskranen of dekspoe- 
len, aan hun vraag voldoen 
wanneer zij geopend en geslo
ten worden. Tevens elim i
neert de unit onregelmatige 
stroomsterkte, waterslag en 
temperatuurschommelingen 
zonder dat een accumulator- 
tank nodig is.
De ‘intelligente' elektronica is 
niet ‘spanningsgevoelig', zo
dat dezelfde unit op zowel een 
12 als 24 volt DC systeem ge
ïnstalleerd kan worden. Daar
naast, omdat de pomp zich 
automatisch aan zijn voe

dingsspanning aanpast, werkt 
hij zonder moeite op alle span
ningen tussen 10 en 29 volt 
zonder enige variatie in zijn 
prestatievermogen. Boven
dien is hij ook uiterst rendabel 
met een stroomverbruik van 
minder dan 1A wanneer in ‘la 
ge vraag' mode en bij normale 
gebruiksniveaus werkt hij 
praktisch geruisloos.
De Dual M ax VSD is een 
compact ontwerp, ideaal voor 
gebruik waar ruimtebesparing 
of gewicht een belangrijke rol 
spelen.
Voor meer informatie:
Jabsco
Bingley Road
Hoddesdon, Hertfordshire, 
EN11 0BU, Engeland 
Tel. +44 1992 450145 
Fax: +44 1992 467132 
E-mail:
jabsco.marine@fluids.ittind.se 
Website: www.jabsco.com

mailto:info@schottel.nl
http://www.schottel.nl
mailto:jabsco.marine@fluids.ittind.se
http://www.jabsco.com


E ffic iën te  lu c h tin la a ts y s te m e n  vo o r m a r it ie m e  to e p ass in g e n

Munters introduceert een se
rie nieuwe luchtinlaatsyste
men voor ventilatie, klimaat- 
beheersingsystemen en ver
brandingsmotoren. De lucht- 
inlaatsystemen DCF en DFF, 
met respectievelijk twee- en 
drietraps afscheidingstechno- 
logie, zijn ontwikkeld voor ef
ficiënte afscheiding van alle

zich in de lucht bevindende 
deeltjes. Optimale bescher
ming tegen (zware) regenval, 
mist, buiswater, ‘seaspray' en 
zout is dan ook - onafhankelijk 
van de locatie van de luchtin
laat - niet langer een technisch 
probleem. Tot de toepassings
gebieden horen onder meer 
passagierschepen, transport
schepen, handelsvaartuigen, 
FPSO's en andere offshore- 
installaties.
De tweetraps versie (DCF) 
biedt volledige bescherming 
tegen alle waterdeeltjes en ga
randeert een zeer efficiënte af
scheiding van vaste deeltjes 
voor kleine tot gemiddelde 
luchtvolumes. Een DCF- 
systeem wordt toegepast in 
kritische installaties.
De drietraps versie (DFF)

biedt volledige bescherming 
tegen alle waterdeeltjes en ga
randeert de meest efficiënte 
afscheiding van vaste deeltjes 
voor kleine tot grote luchtvo
lumes. Een DFF-systeem 
biedt bescherming tegen 
agressieve zouten en alle soor
ten druppels en is bij uitstek 
geschikt voor luchttoevoer in 
verbrandingsmotoren. De 
door een DFF-systeem gefil
terde lucht komt de motor in 
met een zoutgehalte lager dan
0,01 ppm (gewicht).
De efficiency van DCF- en 
DFF-systemen is onafhanke
lijk van windrichting, locatie 
luchtinlaat en het ontstaan van 
zogenoemde secundaire drup
pels.
DCF- en DFF-systemen zijn 
leverbaar in verschillende u it

voeringen, waardoor het pro
duct volledig naar wens valt 
samen te stellen. Hierdoor kan 
worden voldaan aan specifieke 
klanteisen met betrekking tot 
beschikbare ruimte en toegan
kelijkheid voor onderhoud. 
Tevens zijn opties leverbaar 
zoals ‘anti-icing' voor gebruik 
in zeer koude vaargebieden, 
drukvalmeting voor nauw
keurige onderhoudscycli, be- 
schermroosters, afvoersyste
men enzovoort. Voor extra 
kritische omstandigheden zijn 
er schokbestendige uitvoerin
gen leverbaar.
Voor meer informatie: 
Spraybest Europe BV 
Postbus 153 
1160 AD Zwanenburg 
Tel. 020-4976780 
E-mail: info@spraybest.nl

P e n ta x  b re id t re e k s  innovatieve  
v e rre k ijk e rs  u it

In te r  P ro d u c t w a a rb o rg t  tie n  
ja a r  veiligheid
Inter Product heeft onlangs een uniek veiligheidsplan geïn
troduceerd. A ls eerste en enige fabrikant van veiligheids- 
hijsklemmen ter wereld, geeft de fabrikant een waarborg van 
tien jaar op deze hijsklemmen en koppelt zij hieraan tien jaar 
garantie.
Hiermee speelt Inter Product in op het feit dat het bedrijfsle
ven een steeds grotere waarde aan veiligheid hecht. Door een 
combinatie van inspecties en onderhouds- en revisiebeurten 
aan de klem, blijft de veiligheid gedurende de gehele periode 
gewaarborgd. Als extra service informeert Inter Product 
haar klanten tijdig over deze onderhoudsbeurten.
Voor meer informatie:
Inter Product BV
Mevrouw I. van Dreumel
Postbus 518
6710 BM Ede
Tel. 0318-690 999
Fax: 0318-690 933
E-mail: info@interproduct.com
W ebsite: www.interproduct.com

Pentax Corporation breidt 
zijn assortiment verrekijkers 
uit en introduceert maar liefst 
twaalf nieuwe modellen. De 
voor de maritieme industrie

meest geschikte modellen zijn 
de UCF WP-serie, UCF XII- 
serie en de DCF XP-serie.
De 8x25 en de 10x25 UCF 
W P zijn met hun speciale JIS 
Class 6 waterproof constructie 
en volledig rubberen behui
zing, waterdicht tot één meter 
onder water. M et het speciaal 
door Pentax ontwikkelde ocu
lair verstellingssysteem voor 
precieze uitlijning van de lens
cilinders, het lichte gewicht 
van de verrekijker en het 15

mm lange oogpunt om de 
ogen te ontlasten, ontstaan 
zelfs bij intensieve kijkacti- 
viteiten geen vermoeide ogen, 
wat ook ideaal is voor brildra
gers. Zelfs wanneer de om
standigheden niet ideaal zijn 
om te kijken, zorgen het inner
focus systeem, de BaK 4 gla
zen, de multi-coated optische 
elementen en de asferische 
lenzen voor optimale beeld
kwaliteit. De UCF XII-serie is 
de enige serie die modellen 
met twaalf en zestien keer ver
groting bevat. Het gaat om 
verrekijkers met porroprisma, 
die een uitstekende beeldkwa- 
liteit/kijkcomfortverhouding 
bieden. De 8x33 DCF XP en 
10x33 DCF XP verrekijkers 
zijn robuuste kijkers, verpakt 
in een duurzame body en heb
ben een JIS Class 6 waterbe
stendig ontwerp. De body is 
met stikstof gevuld om con
densatie tegen te gaan. Dank
zij een intern focussysteem,

hoge resolutie phase-coated 
prisma's en multi-coated opti
sche elementen, leveren ze een 
uitzonderlijke beeldkwaliteit. 
D it alles, samen met gebruiks
vriendelijke kenmerken en een 
extra kort scherpstelbereik van
1.5 m, maakt deze modellen

geschikt voor ervaren waarne 
mers.
Voor meer informatie:
Pentax Benelux 
Dominic Reyntjens 
Tel. 076-531 30 31 
E-mail: photo@pentax.nl 
W ebsite: www.pentax.nl

mailto:info@spraybest.nl
mailto:info@interproduct.com
http://www.interproduct.com
mailto:photo@pentax.nl
http://www.pentax.nl


H o rizo n ta le  p rec is ie  b a n d zaa g m a ch in e

Op de vakbeurs Techni-Show 
2004 toonde Van Hoorn M a
chining uit Veldhoven voor 
het eerst in Nederland de 
nieuwe horizontale precisie 
bandzaagautomaat TW IN 
A2 van Kasto Maschinenbau

GmbH. De bandzaagmachine 
is geschikt voor het zagen van 
moeilijk verspaanbaar materi

aal, massief materiaal, buizen 
en profielen in grote series. 
Het voortdurend wisselen van 
zaagbanden, afhankelijk van 
het te zagen materiaal, is met 
de komst van deze hydrau
lisch aangedreven TW IN  A2

overbodig geworden. Boven
dien is de levensduur van de 
zaagband door een zeer con

stante zaagdruk aanzienlijk 
verlengd, waardoor een hogere 
standtijd gerealiseerd kan 
worden.
Voor een optimale geleiding 
van de zaagband zijn aan 
weerszijden van de zaagband 
voorgespannen hardmetalen 
geleidingsblokken aange
bracht. Bij de ontwikkeling 
van deze TW IN  A2 is ernaar 
gestreefd om het grondopper
vlak en de breedte, in de rich
ting van de materiaalaanvoer, 
zo gering mogelijk te houden. 
Functionaliteit, ergonomie en 
design zijn bij deze bandzaag- 
machine gecombineerd met 
goede zaagprestaties. Een sta
biele bovenbouw en een ergo
nomisch bedieningspaneel 
zijn het resultaat hiervan. 
Doordat rondom de volledige 
zaageenheid van de TW IN  
A2 een stalen behuizing is 
aangebracht, wordt vervui
ling tegengegaan, het geluid 
gedempt en is de machine 
schok- en trillingsbestendig. 
Om de machine goed en ef
fectief te kunnen reinigen en 
voor het snel en eenvoudig 
uitwisselen van de zaagban-

den, kan de stalen behuizing 
van de TW IN  A2 aan de bo
venzijde worden geopend. De 
TW IN  A2 beschikt over een 
twee zuilengeleiding en is ge
schikt voor continu bedrijf. 
Het veiligheidspakket dat 
voor continu bedrijf meegele
verd kan worden, bevat onder 
meer een scheefloop- en een 
koelwaterbeveiliging.
Het maximaal toelaatbare 
zaagbereik is voor rond mate
riaal 260 en voor vierkant en 
rechthoekig materiaal 260 x 
260 mm. Verder is de band- 
zaagmachine voorzien van een 
‘Compact Control' PLC-be- 
sturing, waarin maximaal der
tig zaagopdrachten (lees: leng- 
te/stuks-combinaties) kunnen 
worden ingegeven.
Voor meer informatie:
Van Hoorn Machining
De heer J. van Hoorn
De Run 4338
5503 LN Veldhoven
Tel. 040-254 09 07
Fax: 040-254 67 88
E-mail: info@vanhoornma-
chining.nl
Website: www.vanhoornma- 
chining.nl

Irid ium  in tro d u c e s  n ew  ship a le r t  so lu tions

Iridium Satellite LLC  has in 
troduced a new range of mar
itime satellite communication 
services, providing cost-effec
tive solutions for ship owners 
to meet the new International 
Maritime Organization (IMO) 
requirements for Ship Security 
and Alert Systems (SSAS). 
The new SSAS regulations 
were adopted by IMO to en
hance maritime security in re
sponse to the increasing threat 
from terrorism and piracy. A f
ter Ju ly 1, 2004, most deep-sea 
passenger and cargo ships 
must be fitted with a device 
that can send an alert message 
containing the ship's ID and 
position whenever the ship is

under threat or has been com
promised. The distress mes
sage must be activated covertly 
from a switch on the navigation 
bridge or other shipboard loca
tion, and transmitted only to 
the designated authority with
out being received on other 
ships or raising an alarm on the 
ship under attack. Iridium's 
SSAS solutions provide the 
ship owner with a flexible array 
of choices to meet the IMO 
carriage requirements and flag 
administration specifications. 
Importantly, with Iridium, the 
SSAS alert messages are routed 
directly to the designated au
thority specified by the flag 
state.

Ship A lert Solutions 
Iridium provides several op
tions for sending SSAS mes
sages through its global satel
lite network, using short burst 
data (SBD), short messaging 
service (SMS) or circuit 
switched data protocols, with 
calls routed through public 
switched telephone networks, 
virtual private networks or the 
Internet. The SSAS terminal 
can be programmed at instal
lation, based on the ship own
er's service plan and flag re
quirements. Iridium SSAS 
units are available from a vari
ety of service equipment man
ufacturers.
Iridium's 66-satellite constel

lation ensures global pole-to- 
pole coverage with no reliance 
on regional infrastructure or 
ground routing, and commu
nications security is ensured 
through our robust data pro
tocols.
It is noted that the fitting and 
installation costs for the SSAS 
equipment can be recovered 
very quickly through Iridi
um's inexpensive voice and 
data communications offer
ings. The SSAS equipment 
can be upgraded for long- 
range identification and track
ing of ships (LRSIT) in the fu
ture.
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B u n k e rs  en  h e t  m ilie u
Onlangs werd een bunkerpro- 
bleem onder onze aandacht 
gebracht dat we nog niet eer
der hadden meegemaakt. W at 
was het geval?
Een schip vaart nietsvermoe
dend op de Westerschelde, op 
weg naar zee, en ineens komt 
een patrouilleboot van de poli
tie langszij. Een ambtenaar 
van het ministerie van 
VROM stapt over en deelt de 
kapitein mee dat hij monsters 
van de dagtanks van de bun
kers wil nemen, teneinde het 
zwavelgehalte en het gehalte 
aan organische halogeenver- 
bindingen vast te stellen. Een 
en ander in het kader van de 
uitvoering van de “Richtlijn 
1999/32/EG van de EU” en 
het “Besluit organisch halo
geengehalte van brandstof
fen” van 1 maart 1989.
Een korte uitleg: artikel 3 van 
de Richtlijn bepaalt het maxi- 
mumzwavelgehalte van zware 
stookolie en artikel 4 bepaalt 
het zwavelgehalte van gasolie. 
Artikel 3 is een zeer technisch 
verhaal, maar artikel 4 is dui
delijker:
M et ingang van 1 ju li 2000 
mag gasolie een maximumge
halte van 0,20 massaprocent 
hebben en met ingang van 1 
januari 2008 mag dat gehalte 
slechts 0,10 massaprocent 
zijn.
Het Besluit is een uitvoering 
van de W et Milieugevaarlijke 
Stoffen. Artikel 2 van het Be
sluit bepaalt kort maar 
krachtig: “Het is verboden 
brandstoffen toe te passen met 
een gehalte aan organische ha- 
logeenverbindingen van meer 
dan 50 mg/kg.”
Zoals reeds gezegd, is dit onze 
eerste ervaring met deze regel
geving. Navraag bij het m i
nisterie leerde ons dat het aan

tal controles in de nabije toe
komst sterk zal worden opge
voerd: 400 controles per jaar. 
Het ministerie denkt dit aantal 
binnen twee jaar te kunnen 
behalen. De gevolgen kunnen 
ons inziens behoorlijk ernstig 
zijn. Ten eerste kan de 
scheepsleiding bij een gecon
stateerde overtreding gecon
fronteerd worden met een 
aanzienlijke boete (we houden 
voorlopig rekening met een 
bedrag van 5.000,—). Ten 
tweede voorzien wij disputen 
tussen scheepseigenaren en 
tijdbevrachters. W ij verwach
ten namelijk niet dat een kapi
tein of een rederij de autoritei
ten voor wat betreft de eigen
dom van de bunkers kan ver
wijzen naar de tijdbevrachters.

V e r t r a g in g
In deze zaak werd een schip 
verhuurd voor een reis van 
Equador naar het continent 
met een lading bananen. Er 
werd een Gencon-formulier 
gebruikt waarin de volgende 
clausules van belang waren:
- 2 safe ports Ecuador to 2 

safe ports Viga/Klaipeda
- Clausule 24 Performance 

Vessel to perform voyage 
with utmost despatch and 
minimum 18 knots in ave
rage, using the shortest 
route to discharging ports 
without interrupting the 
voyage if  not in emergency 
always at Master's discre
tion according to the cir
cumstances, but informing 
charterers immediately. In 
case of any deviation or 
stoppage however, Ow
ners/Master to advise 
charterers immediately.

De eerste loshaven was Ham
burg en de tweede haven 
Gdansk. De vraag voor het ar-

bitragetribunaal was of de re
derij contractbreuk had ge
pleegd door het repareren van 
de hoofdmotor na lossing in 
Hamburg. De bevrachters 
stelden dat de rederij de reis 
niet met ‘utmost despatch' 
had uitgevoerd en daardoor 
was de rederij schadeplichtig. 
De rederij verwees echter naar 
clausule 24 van de overeen
komst. Er was sprake van een 
‘emergency' en zij hadden de 
bevrachters direct ingelicht. 
De onvoorziene verlengde re
paratie door de bouwers van 
de motor moest ook worden 
beschouwd als een ‘emergen
cy' in de zin van clausule 24. 
De reparatie in Hamburg be
stond uit het vervangen van 
een aantal onderdelen.
Volgens de hoofdmachinist 
was ongeveer vier maanden 
vóór de onderhavige reis iets 
veranderd (oppervlak en 
kleur) aan cilinder drie. De 
machinist oordeelde dat de si
tuatie wel veilig was en hij ad
viseerde de cilinder in de gaten 
te houden. In de tussenliggen
de periode veranderde er niets 
totdat het schip net vertrokken 
was uit Equador.
De derde cilinder was nu be
schadigd, maar de schade zou 
geen invloed hebben op de reis 
naar Hamburg. Zelfs zonder 
de cilinder zou het schip veilig 
haar reis kunnen vervolgen. 
Niettemin oordeelde de ma
chinist dat de schade in de 
eerstvolgende haven gerepa
reerd moest worden, omdat de 
kans aanwezig was dat daarna 
een ‘black-out' zou volgen. 
Een reparatiefirma werd bena
derd om te kijken of de repara
ties in Hamburg konden 
plaatsvinden, hetgeen het ge
val bleek te zijn. Daarna wer
den de bevrachters ingelicht 
over de plannen van de rederij,

waarop geen reactie kwam van 
de bevrachters. Tijdens de re
paratie in Hamburg bleek dat 
de reparatie langer duurde dan 
verwacht.
De rederij stelde dat sprake 
was van een ‘emergency' en 
dat reparatie nodig was om 
veilig in Gdansk te geraken. 
Bovendien had de reparateur 
bevestigd dat de schade aan de 
cilinder dusdanig ernstig was 
dat de werking van de hoofd
motor niet gegarandeerd kon 
worden. De bevrachters bear
gumenteerden dat geen sprake 
was van een ‘emergency', om
dat er geen directe actie nodig 
was. Het schip had in hun 
ogen anders nooit de A tlanti
sche Oceaan kunnen overste
ken.
De arbiters concludeerden ook 
dat geen sprake was van een 
‘emergency'. Zoals gesteld 
door de bevrachters en reeds 
aangegeven door de machi
nist, kon de reis over de Atlan
tische Oceaan veilig worden 
gemaakt. De rederij was alleen 
bezorgd over het laatste stuk 
van de reis, van Hamburg 
naar Gdansk. Er was geen u it
leg gegeven waarom de repa
raties niet na lossing in 
Gdansk werden uitgevoerd, 
dus na teruglevering van het 
schip.
Alternatief pleitte de rederij 
dat de onvoorziene lange duur 
van de reparatie als een ‘emer
gency' moest worden be
schouwd. Omdat de arbiters 
de geplande reparatie al niet 
als ‘emergency' beschouwden, 
waardoor de rederij geen be
roep kon doen op clausule 24, 
faalde ook dit verweer van de 
rederij.
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Confession
I used to pride myself on my 
navigation and ‘Rule of the 
Road' skills, having had 13 
years of experience at sea. 
However, a recent event and 
near miss reminded me of my 
own complacency and how, 
even the best of us, sometimes 
take (the wrong) things for 
granted with nearly drastic 
consequences.
Own vessel was on a course of 
090 x 12 knots, off the coast of 
Oman. W e were due to make 
an alteration of course to 075 
in 10 minutes time. It was a 
clear dark night. A  container 
vessel on parallel course at a 
speed of 21 knots was overtak
ing us on the port quarter, giv
ing a CPA of 0.2 miles in 20 
minutes. I was observing this 
vessel for the previous 20 m in
utes and she did not seem to 
have any intention to keep 
clear. I was concerned with the 
small CPA and gave her five 
flashes on the ALDIS lamp. 
There was no response. I was 
also (I realise now, unwarrant
edly) concerned of the alter
ation that I was due to make to 
port according to the passage 
plan.

W hen the vessel was about 2 
miles behind us, I made the 
mistake of altering course to 
port to make the alteration as 
per the passage plan. The pre
vious CPA of 0.2 miles now 
became 0.1 mile in 10 m in
utes. I now started giving 
more rapid flashes to the over
taking vessel, which were 
about as fast as my heartbeat. 
Suddenly, the container vessel 
altered her course to starboard 
and headed for a collision

course. I put the wheel hard- 
over to starboard but realised 
that it was a point of no return
- any action on M Y part now 
could not prevent a collision 
unless the other vessel altered 
to port. I did, in desperation, 
what I always tell my cadets 
NOT to do - I reached for the 
VHF and said “container ship 
on my port quarter - I am al
tering to starboard - please a l
ter YOUR course to PO RT”. 
Miraculously this had the de
sired effect and she altered just 
in time to port passing us at a 
CPA of less than 0.1 mile.

After the incident, as our 
nerves calmed down, we 
analysed the near miss and the 
following factors seemed con
tributory to me. I would wel
come comments from others if 
they see other factors:

1. As per rule 13, the overtak
ing vessel had the duty to keep 
clear, even after we made our 
alteration to port. As per rule 
‘Action to avoid collision' 
though, we should have a l
tered to starboard on seeing 
the overtaking vessel not tak
ing action.
2. The decision to make the 
normal course alteration to 
port (as per the passage plan) 
was a bad one and should have 
been delayed.
3. Having been on container 
ships for five years, I know for 
a fact that container ships ‘get 
tired' of altering for vessels 
they are overtaking and find a 
CPA of 0.1 to 0.3 miles in 
open seas quiet sufficient. I 
am simply stating facts as they 
are and not trying to justify 
anything.
4. It also seemed that the

watch on the container ship 
had not seen us (were they 
busy in chartroom?) and they 
were only alerted at the second 
set of quick flashes. Then pan
ic must have set in there and, 
seeing our port side light and 
masthead light, the OOW 
must have decided to alter to 
starboard. It is doubtful if  her 
ARPA would have shown the 
vector correctly at such close 
range, especially if  she was not 
tracking us earlier. It appears 
that the OOW  must have put 
the wheel hard-over and then 
possibly checked other bridge 
equipment.
5. Of course, the entire near- 
miss could have been avoided 
if the overtaking vessel had 
just altered well in time and 
given us a berth of say one 
mile, but then, we don't live in 
a perfect world.

Under most circumstances, a 
close quarters situation with 
another vessel is far more risky 
than missing the waypoint by 
a few cables. If a slight adjust
ment to the waypoint on a 
coastal passage is more risky 
than having a collision, there 
must be something drastically 
wrong with the Passage Plan. 
Similarly, is it wise to put a po
sition on the chart or make an 
entry in the logbook when 
there are other vessels or haz
ards in close proximity? Make 
sure that there is no risk of col
lision or grounding before car
rying out these secondary 
tasks.
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R epairing a G asket
The ship that I was sailing on 
was a 20 year old tanker of 
109,000dwt tonnes. A t the

time she was in the process of 
being sold on for further trad
ing. Therefore, for the pre
ceding 6 months or so the 
ship's staff had been very re
stricted on the amount of work 
that could be carried out on 
the ship due to the company 
deciding to spend as little 
money as possible on spare 
gear and stores. This was un
derstandable for a lot of items 
as it would just be wasted 
money. However, we did still 
need some consumable items 
to keep us going, one of which 
was jointing (gaskets) for re
pairing leaking steam pipes 
etc. There are lots of different 
types of jointing designed for 
lots of different jobs, water, 
fuel, steam pipes etc. There 
are also lots of different manu
factures of jointing, the well 
known high quality and the 
less known, unknown quality 
brands, there is also a large 
difference in price between 
these.
As it turned out, we did not 
receive the sheet of high quali
ty jointing suitable for use 
with heavy fuel which had 
been ordered, this had been 
‘red-penned' by the superin
tendent as too expensive (the 
ship only had another four 
weeks service to go with the 
company). Prior to arrival in 
Singapore it had been found 
necessary to investigate a 
shock absorber on one of the 
main engine fuel pumps. This 
was removed and overhauled 
in port and was then replaced. 
However, as it was common 
practice not to purchase ready 
made joints from the manu
facturer of the engine it was 
necessary to make one up from 
the ships supply. So the best
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looking jointing from what re
mained was selected, this was 
of far eastern manufacture and 
gave no real clue as to what its 
rating was but it ‘looked' O.K. 
for the job.

W e soon sailed afterwards 
and, once out of the Singapore 
Straits with the engine room 
had settled down, the ship 
went UMS. Approximately 
five hours later the duty engi
neer was called out of his bed 
by an alarm. On entering the 
engine room he immediately 
noticed a overpowering smell 
of fuel so he went straight 
through the workshop to look 
down over the engine room. 
W hat he found was a large 
spray of fuel emitting from the 
middle of the engine, so he im 
mediately stopped the engine, 
sounded the engineer's alarm, 
phoned the bridge to say that 
they had no propulsion and 
rushed to isolate the fuel from 
the engine as it was still spray
ing out. Yes, the unknown 
joint material had failed and 
heavy fuel oil had sprayed 
everywhere. W e were highly 
fortunate that the oil had not 
landed on the exhaust of the 
main engine and ignited. The 
Master managed to use the 
ship's way to get out of the 
traffic lane and anchor safely. 
It was found that the fuel must 
have been flowing for some 
time as the alarm that alerted 
the duty engineer was a bilge 
well which had filled with fuel. 
The fuel had flowed down 
every deck of the engine room 
and the fuel mist had risen up 
and settled on all surfaces 
right to the top of the engine 
room. After a short while, the 
offending joint was removed 
and another made (using an
other unknown brand on 
board) and the best effort was 
made to clean as much fuel as 
possible from the top of the 
engine before it was restarted. 
However, the fuel had also 
sprayed all over part of the 
main superheated steam line

that fed the cargo discharging 
plant and turbo alternators. 
The lagging on the pipe was 
smoking heavily and so the 
section was isolated and a fire 
watch was placed to keep it 
under observation.
A t this point the ship got un
derway slowly as the top of the 
engine continued to be 
cleaned up to an acceptable 
fashion for the engine to be 
brought up to full speed. The 
steam pipe was wiped down as 
much as possible. However, 
due to the fact that we did not 
possess any new insulating 
lagging to replace the oil 
soaked material, nor could we 
remove it as the heat of the 
pipe would damage the elec
trical wiring overhead, we 
could just warm the pipe back 
up and wait for the fuel to 
‘smoke' off (with a fire watch 
in attendance).

Now, in my personal opinion 
the ship should not have con
tinued on a voyage but should 
have returned to port for a 
shore squad to help with a 
clean up, because with all that 
fuel lying around the place we 
had a real risk of a fire break
ing out somewhere and 
spreading very fast. I tried to 
get the second mate (who was 
the Safety Officer) to look at 
the engine room and try and 
force the issue but he was not 
interested, and did not go 
down until three days later 
when most of the oil was 
cleared up. The engine room 
took approximately five days 
to clean up with lots of hard 
work being put in by all of the 
engine room staff. So, was it 
really worth scrimping and 
saving by not purchasing the 
correct materials and poten
tially having a serious fire in 
the engine room? The most 
shocking thing though was to 
come though, at some point in 
the chain of command, the in 
formation about this incident 
and two other ones that had 
occurred in the previous two

weeks, did not get through to 
the safety people in head of
fice. I know that the incidents 
where reported from the ship 
but were nowhere to be found 
in the safety statistics - ‘No in 
cidents again this month 
etc...'. I am sure that this oc
curred because we where be
ing sold at the time. Buyers do 
not like this sort of thing and 
no one likes to say that it was 
their ‘red-penning' which 
caused the accident.
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Bridge D is tra c tio n s
It has become noticeable over 
the last few years that the 
bridge watchkeepers have 
more and more things to dis
tract them from the job that 
they should be doing whilst on 
watch, that is navigation and 
collision avoidance. Whether 
it is GMDSS alerts from half a 
world away, more displays to 
look at (the latest being the 
AIS) or sometimes these dis
tractions have nothing to do 
with the job. I had two inci
dents during the last trip on a 
ship which is run by a well re
spected oil tanker owner.

In ciden t 1
The mate who was new to the 
company could be repeatedly 
found day after day staring in 
to the networked computer on 
the bridge, whether he was do
ing paperwork or writing 
emails home to his family it 
does not matter. The fact was 
that he was never seen to look 
out of the front windows of the 
bridge. Sometimes the only 
time he would get out of his 
chair (facing port) was to place 
a position on the chart after 
the GPS sounded its reminder 
bell. This behaviour carried 
on so often that we had to hope 
that all ships approached from 
the port side, then at least he 
may have seen them.

A  timely mention of the opti
mum collision avoidance aid - 
the radar (or computer) that

flashes up a signal at set inter
vals to remind the OOW  to 
look out and see for him/her 
self what the ‘Real World' 
looks like.

Inciden t 2
The Junior Engineer was fill
ing in the oily water record 
book after completing pump
ing bilges. It was normal prac
tice to phone the bridge to ob
tain the ship's position from 
the officer of the watch. On 
this occasion however, the JE 
could not get a reply at all 
from the bridge after trying 
numerous times on both tele
phones. He then proceeded up 
to the bridge to find both sec
ond and third mates on the 
bridge wing with a music 
stereo blaring out at such a 
volume that they could have 
had no chance of hearing the 
phone or radio, GMDSS etc. 
The JE obtained his own posi
tion and returned to the en
gine room and mentioned to 
me what had happened.

Both these cases occurred un
der the same Captain and 
nothing was done about it 
when it was mentioned. How
ever, since then it has become 
company policy to remove/ 
disable all computers on the 
bridge so this must have been 
happening on other ships as 
well. The new Captain was 
not too chuffed about the 
stereo on the bridge and so 
had it removed. Hopefully 
there is now more of a chance 
of the bridge officers doing 
what they are supposed to do 
whilst on watch.



Keeping an aural watch is just 
as important as the visual 
watch. Listening to entertain
ment when on watch on the 
bridge is dangerous.

Investiga tion  R eport
The fo llow in g  is a p réc is  o f  a 
ra th er a larm ing report by the 
Sw edish  M aritim e Casualty 
In vestiga tion  D ivision in to a 
collision . It h igh ligh ts the n eed  
f o r  p rop er  fam ilia risa tion  w hen  
a n ew  O fficer  jo in s a ship, 
bridge m anning and a lterin g 
cou rse in g o o d  time.

Sum m ary
In the dawn period of January 
25 2003, the Swedish vessel 
Seawheel Rhine (SR) was 
heading east towards Fries
land Junction. On the star
board side the Dutch vessel 
Assi Euro Link (AEL) was 
approaching, heading north 
towards Friesland Junction. 
Onboard the SR the officer of 
the watch (00W ) had plotted 
the AEL and noted that SR 
would pass about 0.6 M  (nau
tical mile) ahead of the AEL. 
The AEL called the SR on 
VHF and asked that they turn 
to starboard since they esti
mated the CPA to be too 
small. The OOW  of the SR 
was disturbed by an engine 
alarm, after which he started a 
course alteration towards star
board. The SR was run on au
tomatic steering and when the 
O OW  tried to turn to star
board the automatic steering 
did not respond as expected. 
In spite of the fact that he 
turned the control faster and 
faster the turning rate did not 
increase. At approximately at 
0735 hours the SR ran into the 
port side of the AEL in posi
tion 54°00.8’ N 004°45.3’ E. 
The crew of the AEL was 
evacuated to the SR and at 
0843 hours the AEL sank.

The OOW
The second Officer who was 
on watch at the time was 56 
years old and had been aboard

about three weeks. He was 
qualified as a Deck Officer 
Class V. W hen he joined the 
ship, the Master and another 
Officer gave him a guided tour 
of the vessel. Later on, he kept 
watch with another Officer for 
two to three hours. He had 
sailed on smaller vessels be
fore but was not used to using 
an ARPA radar as fitted on 
the SR. He did not have an 
ARPA Certificate.

Course of Events ac
cord ing to  SR
The second Officer and one 
AB were on watch on the 
bridge. A t 0649 the course be
ing steered was 083 degrees. At 
about seven o'clock the second 
officer spotted another vessel 
approximately 45° to star
board on the radar screen. The 
vessel was plotted and the plot 
showed that the SR would pass
0.6nm ahead of the other ves
sel, which later on turned out to 
be the AEL. The speed of the 
SR was about 17 knots and of 
the AEL about 16 knots. The 
AEL was heading about 045°. 
The able seaman reported to 
the second officer immediately 
when he saw the other vessel at 
a distance of about 9nm. The 
able seaman could see that the 
bearing of the AEL had in
creased and he reported this 
observation to the officer who 
also saw her masthead lights. 
A t 0715 the able seaman went 
down to call his relief. The able 
seaman sat talking for a while 
in the cabin of his relief and left 
the cabin at 07.34 hours. He 
then went to the laundry-room 
and further to the wc in his cab
in, where he was at the time of 
the incident. The able seaman 
said at the maritime declaration 
that the collision took place at 
about 07.35 hours.
The second officer could see 
both visually and on the radar 
screen that the bearing of the 
AEL continuously increased 
and calculated on passing for
ward of her. A t about 07.20 
hours the AEL called the SR

via VHF, asking ‘W hat are 
your intentions?'. The second 
officer answered ‘M y intention 
is to do nothing', at which the 
AEL answered ‘Too danger
ous, you have to go to star
board'. The AEL was at a dis
tance of about 1.5 M  and 
between 80 and 90 degrees 
starboard of the SR when the 
VHF call started.
Shortly after the VHF call, the 
second Officer was distracted 
by an engine alarm and re
duced the speed slightly on the 
starboard engine. He then 
started to alter course to star
board in order to pass aft of the 
other vessel. The course alter
ation commenced slowly and 
in order to increase the turning 
rate the officer turned the 
knob of the automatic steering 
faster. Although he turned the 
knob faster and faster, the 
turning rate did not increase. 
He surmised that the auto
matic steering was not re
sponding and was surprised 
by the low turning rate. Short
ly thereafter the SR hit the 
port side amidships of the 
AEL. The collision angle was 
estimated to be approx. 100° 
counted from the sterns of the 
two vessels. The master was in 
his cabin at the time of the oc
currence. He immediately ran 
to the bridge and took over the 
responsibility from the second 
Officer. The first measure 
taken was to reduce the engine 
power. Then he called the oth
er vessel by VHF. The AEL 
crew started to lower a lifeboat 
but the master of the SR urged 
them to come aboard his ship. 
A t 08.09 the whole crew of the 
AEL was onboard the SR. 
Since the list of the AEL con
tinuously increased the SR 
went astern at 08.28 hours. At 
08.43 the AEL went down. 
The SR proceeded under her 
own power to Hamburg, 
where she arrived on January 
25 at 23.15 hours.
The Automatic Steering on 
the SR was later checked and 
found to be in good working

order. The OOW  had made 
several alterations of course of 
around 10 degrees with the 
automatic steering during his 
watch prior to the collision.

The AEL was on her way in 
ballast to Haraholmen, Swe
den, after unloading in Sheer
ness, UK. The chief officer 
and an able seaman were on 
watch on the bridge. A t about
06.30 the chief officer made a 
minor adjustment of the 
course to port. A t just about 
the same time another vessel 
was spotted at a distance of 6 
to 8nm; the vessel later turned 
out to be the SR. The OOW  
onboard the AEL assumed 
that the SR did not intend to 
give way. W hen the SR was 
about 2.5nm away, the Chief 
Officer called the SR via 
VHF. The communication 
took place about ten minutes 
before the collision.

Causes
The cause of the incident was 
that the SR, being the ‘give
way' vessel, commenced her 
starboard turn too late. A  con
tributing cause was the insuffi
cient familiarization training 
that the second Officer had re
ceived when he joined the ves
sel. Another contributing cause 
was that AEL did not take any 
action to avoid the collision.

M ore reports a re a lways 
n eeded . I f  y ou  ha ve expe
r ien ced  any in cid en t w h ich  
y o u  think m ay be o f  in ter
est to others, p lea se send  
details, in clud ing you r  
nam e and a con ta ct ad 
dress, to :

Captain R B eed el FNI,
17 E stuary D rive 
Felixstowe Suffolk  IP11 
9TL, UK  
Email address: 
mars@ nautinst.org 
N ew fa x  number: +44 
(0)1394-276534

mailto:mars@nautinst.org
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ABB Marine & Turbocharging 

Absorb’it Environmental Technology BV 

Aggreko Nederland BV 

Ahoy’ Rotterdam NV *

Ajax Brandbeveiliging BV 

Alewijnse Holding BV 

Alewijnse Marine Technology BV 

Alewijnse Marine BV 

Alewijnse Noord BV 

Alfa Laval Benelux BV 

Alphatron Marine BV 

Alumar BV 

AMW  Marine BV 

Arbode Maritiem BV 

Atradius *

Baars & Bloemhoff Marine Products

Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV

Beele Engineering BV

Bell Licht

Bloksma BV

Bosch Rexroth BV

BOT Groningen BV

Centraalstaal BV

Chartworx Holland BV

Colourship BV

Conoship International BV

Coops en Nieborg BV

Corrosion & Water-Control BV

CP Heat Exchanger Technologies BV

Croon Elektrotechniek BV

Damen Shiprepair Rotterdam -

Van Brink Shipyard BV

Damen Shiprepair Rotterdam -

Vlaardingen Oost Anchor and Chain Factory

Damen Shipyards Gorinchem *

Datema Delfzijl BV 

Da Vinci College *

DENO COMPRESSORS 

Discom BV

Draka Marine & Offshore Cables 

Droste Elektro BV 

Drumarkon BV

Dutch Romanian Marine Consultants BV 

Duvalco BV

Econosto Nederland BV Maritiem  

Eefting Engineering 

Eekels elektrotechniek BV 

Elinex Trading & Consulting BV 

eL-Tec Elektrotechnologie 

Euronorm Aandrijftechniek 

Europe China Development Corp. *

FG Governors & Engine Parts BV 

Flender Bruinhof Marine 

Geveke Motoren BV 

Van de Giessen Straalbuizen 

Van de Graaf BV

Greenship BV Treatment Technology 

Grenco BV

GTI Marine & Offshore 

GTI Seton Pijpleidingen 

Den Haan Rotterdam BV 

Havenbedrijf Rotterdam NV *

HDC Marvelconsult BV

Helmers Accommodatie en Interieur BV

Hertel Marine Services

Hi-Tech Smeertechniek

Holland Marine Services Amsterdam BV

Holvrieka Nirota BV

HRP Thruster Systems BV

HYCOS Hydraulics & Control Systems

Hytop BV

IHC Holland NV Lagersmit 

Imtech Marine & Offshore BV 

Information Display Technology BV 

International Paint (Nederland) BV 

Intertech BV 

IRO *

Johnson Pump BV

Kelvin Hughes Nederland BV

Ketting Handel BV

Klima Thermo-Tech BV

Kongsberg Maritime Ship Systems BV

Koninklijke Marine *

Kooren Shipbuilding and Trading BV 

Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV 

Kroon BV

Lankhorst Touwfabrieken BV 

Leading Edge *

Lemans Nederland BV 

Van Lessen en Punt Holding BV 

Loggers BV 

Logic Vision BV

Mampaey Offshore Industries BV 

Maprom Engineering BV 

MARIN *

Marine Service Noord 

Marktechnical BV 

Materiaal Metingen Europe BV 

MaxCargo BV

Technisch Bureau Mercurex BV 

Merrem & la Porte BV 

Metalix BV

Motrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

Ned-Deck Marine BV 

NewThex BV 

NRF BV

Nicoverken Marine Services BV

Nijhuis Pompen BV

Northrop Grumman Sperry Marine BV

Novatug BV

N.R. Koeling BV

Pols Aggregaten BV

Praxis Automation Technology

Progress Technique BV

Promac BV

Proofload

Radio Holland Netherlands BV

Redwise Maritime Services BV

Rexroth Hydraudyne BV

Ridderinkhof BV

ROC Kop van Noord-Holland

Roden Staal BV

Roodhart Marine Services BV

Rotor BV

Rubber Design BV

Sandfirden Technics BV

Scheepvaart en Transportcollege (STC)

Schelde Gears BV

Schelde Marine Services

Scheldepoort Repair & Conversion Yard *

Serdijn Ship Repair BV

Ship’s Equipment Centre

Siemens Nederland NV

SIGMA Coatings BV, Marine Divisie

SIMRAD BV

Smit Gas Systems

Teken- en adviesbureau Star

SAM Electronics Nederland BV

Stork Bronswerk BV Marine Systems

Stork-Kwant

Stork Services BV (Maritime)

Superyacht Spares 

Techno Fysica BV 

Theunissen Technical Trading BV 

Thofex BV 

TNO Bouw *

BV Twentsche Kabel Fabriek

BV Technisch Bureau Uittenbogaart

VAF Instruments BV

Van Voorden Gieterij BV

Van Voorden Reparatie BV

Vecom Metal Treatment Technology BV

Verebus Engineering BV

Verhaar Omega BV

Veth Motoren BV

Volharding Shipyards *

Vuyk Engineering Rotterdam BV 

Wartsila Nederland BV 

Wartsila Propulsion Netherlands BV 

Wehama BV Cranes & Equipment 

Winel BV 

Winteb VOF

Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 

Woodward Governor Nederland BV 

Xantic

York-inham refrigeration BV

* Geassocieerd lid 

Nieuwe leden 
Leading Edge *

Xantic

Holland Marine Equipment
Vereniging van maritieme toeleveranciers

Maaskade 119

Rotterdam

Postbus 24074

3007 DB Rotterdam

T: (010) 44 44 333

F: (010) 21 30 700

E: info@hme.nl

I: www.hme.nl

mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
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Innovatieshow tijdens 
award-uitreiking
• Op maandag 19 april overhandigt M in is te r 

Karla Peijs (V erkeer & W ate rs taa t) de 

M aritim e Innovation Aw ard aan de m eest 

innovatieve m aritiem e toe le vera nc ie r van 

2004. De jury had de moeilijke taak om uit 16 

inzendingen van hoge kwaliteit 3 innovaties 

te  nomineren. Het werden: Datema Delfzijl 

BV  met C hartP lanner en Im tech M arine & 

O ffsh o re  met S horem aster en U niM A C S  

Blue Line.

Net als vorig jaar gaat de spannende uitre i

king gepaard met de Innovatiemarkt, waarop 

bedrijven uit de m aritiem e industrie  hun 

laatste ontwikkelingen presenteren. D it jaar 

is de uitreikingcerem onie uitgebreid met het 

Fundraising Dinner, waarvan de opbrengsten 

naar de S tich ting Zeem anshuis Rotter-dam 

gaan. Tevens zal de w innaar van de 

O ntw e rpw ed strijd  B allastloos Schip (een 

in itia tie f van N ederland M aritiem  Land) 

bekendgemaakt worden.

• Eerdere winnaars van de M aritim e Innovation 

Award zijn Rubber Design BV met NoReTex 

(2001), H o lvrieka-N iro ta  B V  met Flexibele 

Tankm odules (2002) en Novatug BV met 

Carrousel Tug (2002).

HME steunt scheepsbouwlobby
• HME ondersteunt de werven en vakbonden 

a c tie f bij de lobby vo o r steun van de 

Nederlandse overheid. De vereniging vraagt 

met name budget vo o r de to ts tandkom ing  

van een goede maritieme innovatieregeling 

en de verspre id ing  van kennis onder het 

m aritiem e M KB. Bovendien ondersteun t 

HME de vraag van de werven voor financie- 

rings- en ordersteun.

Workshop Maritieme Subsidies
• Op dinsdag 23 maart organiseerde Holland 

Marine Equipment i.s.m. Reed Business de 

w orksh op  ‘M aritiem e S u b s id ie s ’ . Aan de 

hand van de door beide partijen ontw ikkelde 

M odule  M aritiem  (onderdeel van E lsevier 

SubsidieTotaal) werd ingegaan op de moge

lijkheden vo o r financiering van onder meer 

innovatie tra jecten en exp orta c tiv ite iten . 

Gezien de g ro te  belangste lling vo o r deze 

w orkshop, w o rd t een he rha lingsw orkshop 

georganiseerd. M eer inform atie is beschik

baar op Bureau HME.

Total Cost of Ownership
•  Op 31 maart w erd in sam enwerking met 

I.E.S. en enkele marktpartijen het minisympo

sium ‘Total C ost o f Ownership and Design to 

M a in ta in ’ georganiseerd. In dit symposium 

w erd u itgebre id aandacht besteed aan 

voornoem de begrippen en de kansen die 

toepassing ervan bieden vo o r toe le ve ra n 

c iers, reders, baggeraars en o ffsho re  

operators.

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

Internationale zaken
•  Op 8 april organiseerde HME het sem inar 

‘O ndernem en in C h ina ’ . De deelnem ers 

werden geïnform eerd over o.a. de m arktont

w ikke lingen van de C hinese binnenvaart, 

subsidies voo r het Nederlandse bedrijfsleven 

in China en consequenties voor de maritieme 

sector door C hina’s toetreding to t de WTO. 

De eerstvolgende grote China-activiteit is de 

uitgaande missie naar Shanghai, Guangzhou 

en Dalian (13 t/m  24 juni). Aansluitend staat 

de mogelijkheid open om deel te  nemen aan 

Shiport China in Dalian (22-25 juni). Tijdens 

deze m issie zullen verscheidene b e drijfs 

bezoeken, sym posia en m atchm aking- 

program m a’s plaatsvinden. Naast de toeleve- 

ringsindustrie  is de m issie ook interessant 

vo o r andere m aritiem e sectoren , zoals 

(jach t)w erven, o ffshorebedrijven  en de 

baggerindustrie.

•  Van 10 t/m  15 mei w o rd t een m aritiem e 

m issie naar M oskou en S t. Petersburg 

georganiseerd. Tijdens deze m issie zullen 

seminars, bedrijfsbezoeken en matchmaking- 

program m a’s plaatsvinden.

• Zow el H M E ’s nationale paviljoen op 

Posidonia, Piraeus (7-1 1 jun i) als dat op 

S M M  Hamburg (28 septem ber-2 o k to ber) 

zijn u itverkocht. Tijdens Posidonia organ i

see rt het H avenbedrijf Rotterdam  N V  een 

avondcruise en tijdens SM M  zal een receptie 

worden georganiseerd op een fregat van de 

Koninklijke M arine. B innenkort w orden de 

eerste voorbereidingen opgestart voo r activi

teiten in Vietnam.

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

Contactpersoon China: Nadine The (nt@hme.nl)

Marine Propulsion Conference
•  De Passenger Terminal Am sterdam  is op 28 

en 29 april het toneel van de internationale

M arine P ropulsion C onference, w elke 

jaarlijks door het blad The M otorsh ip w ord t 

georganiseerd. Holland Marine Equipment is 

dit jaar officieel supporter van deze conferen

tie. Sprekers van vooraanstaande bedrijven, 

zoals onder andere W artsila, L loyd’s Register 

en TOTAL, gaan in op de vele ontwikkelingen 

in vo o rts tuw ing ssystem e n , m otoren en 

regelgeving. Leden van Holland M arine 

Equipm ent ontvangen 10% korting op de 

deelnemerstarieven.

Geluid en trillingen
•  Op 11 en 12 mei 2004 gaat de tw eede 

sessie van de in ternationale  w orksh op 

‘Sound and V ib ration  on B oard ’ van start. 

W ederom  zullen in sam enwerking met 

MARIN, TN O -C M C  en TNO-TPD toeleveran

c iers, w erven, on tw erpe rs , reders en 

marines ingewijd w orden in ontstaan, 

gevolgen en voorkom ing/reductie  van geluid 

en trillingen aan boord. De w orkshop biedt u 

een u itgelezen kans om uw internationale  

netwerk met klanten, collega’s en toeleveran

ciers uit te  breiden.

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

Een branche in beweging
•  De volgende A lgem ene Ledenvergadering 

v ind t plaats op w oensdag 5 mei 2004 bij 

Boskalis in Papendrecht. Voorafgaand aan 

de vergadering zal het Baggerm useum  

bezocht w orden en zullen de n ieuwste 

ontwikkelingen op het gebied van de w ere ld

w ijde baggerindustrie  w orden geprese n

teerd. HME-leden ontvangen hier binnenkort 

meer informatie over.

•  Op vrijdag 25 juni vindt het jaarlijkse sociale 

evenement van HME, de ‘M aritiem e Vaardag 

2 0 04 ’ , plaats. V oor deze vaardag zal in ieder 

geval de h is to rische  sleepboot ‘H olland ’ 

worden ingezet. Deze activite it is uitsluitend 

bedoeld voo r HME-leden en hun partners.

•  De verenig ing Holland M arine Equipm ent 

behartig t de belangen van de Nederlandse 

maritieme industrie door versterking 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:dm@hme.nl
mailto:jv@hme.nl
mailto:nt@hme.nl
mailto:nw@hme.nl
mailto:mb@hme.nl
mailto:lv@hme.nl


L i t e r a t u u r

SWZ-04-04-01_______
P a ra m e tr ic  s tu d ie s  on m o
tio n  b eh av io u r of high speed  
planing c a ta m a ra n s
Anantha Subramanian, V. ; 
Gururajan, N.
Ship Technology Research/ 
Schiffstechnik (002860), 
200401, vol. 51, no. 1, pg-3, 
nrpg-6, gr-24, ta-2, dr-2, 
ENG A family of catamaran 
hulls was investigated in mod
el tests at high Froude num
bers. Heave and pitch were 
measured in regular head 
waves and compared to results 
of a linear strip method which 
considers the hull interaction 
effects.
0150600;0112102 

SWZ-04-04-02_______
In ta c t  ship s tab ility : th e
w a y  ahead
Francescutto, A.
Marine Technology and 
SNAME News (CB 216 D), 
200401, vol. 41, no. 1, pg-31, 
nrpg-7, gr-1, ta-1, ENG 
This paper, prepared as an in 
troduction to the Session on 
Stability Standards: the W ay 
Ahead, contains some notes 
and considerations of the au
thor following the discussion 
of the item Revision of the In
tact Stability Code, at the re
cent meetings of the Interna
tional Maritime Organization 
Subcommittee on Stability 
and Load Lines and Fishing 
Vessels Stability held in Lon
don in Ju ly 2002 and in Sep
tember 2003.
0150300

SWZ-04-04-03_______
Full-sca le  m e a s u re m e n ts  of 
th e  m an o eu vrin g  capab ili
t ie s  of fa s t  p a tro l vessels , 
A rg o s  class
Guedes Soares, C ; Francisco, 
R.A. ; Moreira, L. ; Laranjin- 
ha, M.
Marine Technology and 
SNAME News (CB 216 D),

200401, vol. 41, no. 1, pg-7, 
nrpg-10, gr-24, ta-5, dr-2, 
ph-3, ENG
Full-scale manoeuvring trials 
of two fast patrol vessels are 
presented. These trials were 
aimed at identifying the m a
noeuvring characteristics of 
the fast patrol vessels of the 
Argos class. The set of m a
noeuvres chosen were a result 
of a study based on simulated 
data, which determined the set 
of manoeuvres that would be 
most efficient to identifying 
the parameters of the ship pla
nar equations of motion. 
These included circles, at dif
ferent approach speeds and 
rudder angles, spiral, zigzag, 
and stopping manoeuvres. A ll 
manoeuvres were performed 
in good weather conditions. 
This paper describes and ana
lyzes the results of the full- 
scale trials of this class of 
ships.
0150514;0111514;1211733 

SWZ-04-04-04_______
An e x p e rim e n ta l s tu d y  of 
m otion  behav io u r w ith  an 
in ta c t  and d a m a g e d  Ro-Ro  
ship m odel
Korkut, E. ; Atlar, M . ; Ince- 
cik, A.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200403, vol. 31, no. 4, pg- 
483, nrpg-30, gr-39, ta-4, 
dr-1, ph-2, ENG 
Six degrees of freedom motion 
response tests of a Ro-Ro 
model have been carried out in 
regular waves for intact and 
damaged conditions. The sta
tionary model was tested in 
different wave heights and 
wave frequencies for the head, 
beam and stern quartering 
seas in order to explore the ef
fect of damage and varying 
wave heights on the motion 
responses of the model. 
Analysis of the results indi
cates that damage has an ad
verse effect on the motion re

sponses of the model depend
ing upon the directionality of 
the waves and frequency 
range applied.
0150300;0150330

SWZ-04-04-05_______
The p lanning of m a rin a s  as 
a g u a ra n te e  of s u s ta in a b le  
d e v e lo p m en t and a re 
s tra in t  to  te r r ito r ia l d e cay  - 
an Ita lia n  exp erien ce  
Marconi, R. ; Biego, V. 
Bulletin de PIANC (CB 1058 
A), 200401, no. 115, pg-95, 
nrpg-14, ph-5, ENG 
The need is once again 
stressed for regions to prepare 
M arina Implementation Plans 
to promote development of 
the sector by improvement of 
existing resources, whilst pro
tecting the environment, and 
as an effective mouthpiece for 
the real needs of recreational 
sailors and the new onshore 
users. The Marina Implemen
tation Plan is a territorial plan
ning tool, the results of which 
must be guaranteed by a well- 
defined study procedure and 
the use of alternative inves
tigative methods with data 
provided by official sources, 
thus concludes the author. 
0410131;0440114

SWZ-04-04-06_______
E n erg y  co e ffic ie n ts  fo r  a 
p ro p e lle r  se ries
Olsen, A.S.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200403, vol. 31, no. 4, pg- 
401, nrpg-16, gr-20, ta-5, dr- 
3, ENG
The efficiency for a propeller 
is calculated by energy coeffi
cients. These coefficients are 
related to four types of losses, 
i.e. the axial, the rotational, the 
frictional, and the finite blade 
number loss, and one gain, i.e. 
the axial gain. The energy co
efficients are derived by use of 
the potential theory with the 
propeller modelled as an actu

ator disk. The efficiency based 
on the energy coefficients is 
calculated for a propeller se
ries. The results show a good 
agreement between the effi
ciency based on the energy co
efficients and the efficiency 
obtained by a vortex-lattice 
method.
0150110 ; 0150116 

SWZ-04-04-07_______
In itia tiv e s  to  en h an ce  m a r
itim e  s e c u rity  a t  sea
Roach, J.A .
Marine Policy (CB 3894), 
200401, vol. 28, no. 1, pg-41, 
nrpg-26, ENG
There are myriad threats to 
maritime security, including 
hijacking, murder, narcotics 
trafficking, migrant smug
gling, support for terrorist or
ganizations and transport of 
dangerous weapons. To en
hance maritime security, the 
principles of co-operation and 
flag state jurisdiction provide 
the legal foundation for ship 
boarding and enforcement. 
Such co-operation should in 
clude boarding states prompt
ly seeking, and flag states 
promptly confirming, claims 
of nationality, and, where rea
sonable indications of illicit 
activity exist, authorizing 
boarding and search, or doing 
so themselves. Proposed 
amendments to the SUA Con
vention will clarify the Con
vention's role in combating v i
olence at sea, require States to 
criminalize such behaviour, 
and establish uniform stan
dards for responding to m ar
itime terrorism.
0211430 ; 0211433

SWZ-04-04-08_______
A  look in to  m otion  eq u a
tio n s  of th e  ‘Esso O s a k a ’ 
m anoeuvring
Artyszuk, J.
International Shipbuilding 
Progress (CB 1102 D),



200312, vol. 50, no. 4, pg- 
297, nrpg-19, gr-21, ta-2, 
ENG
Detailed analysis of ship ma
noeuvring equations for the 
‘Esso Osaka' tanker is carried 
out in case both full scale mo
tion data and experimental 
scale model force measure
ments are combined together. 
Some issues concerning the 
external excitations acting 
during real-world manoeu
vring are raised, which enables 
an identification and/or vali
dation of the manoeuvring 
mathematical models at the 
lowest possible level. The role 
of the ship sway added mass in 
the surge motion equation is 
emphasised. Its essential re
duction is necessary for ade
quate rudder forces identifica
tion. Further implications 
concern the need of the rela
tive and absolute adjustment 
of hull hydrodynamic sway 
force and yaw moment as 
measured in towing tanks. 
0110102;0150510

SWZ-04-04-09_______
M o tio n  and p a s s e n g e r dis
c o m fo rt on high speed c a ta 
m a ra n s  in oblique seas
Davis, M .R . ; Holloway, D.S. 
International Shipbuilding 
Progress (CB 1102 D),
200312, vol. 50, no. 4, pg- 
333, nrpg-38, gr-73, ta-1, 
dr-1, ENG
A  two dimensional Green 
function solution for the tran
sient motion of water sections 
is used in a high Froude num
ber strip theory to determine 
the motion response of high
speed vessels in head and 
oblique seas. The method is 
validated by comparison with 
published data for the heav
ing, pitching and rolling re
sponse of three catamaran hull 
forms at high Froude num
bers representative of the 
Froude number of typical 
high speed catamaran ferries. 
A  frictional damping term was 
introduced to exactly match

resonant motion maxima. The 
method is then applied to in 
vestigate the effects of hull 
spacing, sea direction and mo
tion control systems. Finally 
the response of an 80m 1800 
tonne vessel is investigated 
and the increase of motion 
sickness incidence with signif
icant wave height and sea d i
rection is investigated.
0150616;0112102;0150620

SWZ-04-04-10_______
L iner shipping co m pan ies  
and te rm in a l o p e ra to rs : in
te rn a tio n a lis a tio n  o r g lobal
isa tio n ?
De Souza, G.A. ; Beresford,
A.K.C. ; Pettit, S.J.
Maritime Economics and Lo
gistics (CB 9671), 200312, vol.
5, no. 4, pg-393, nrpg-20, ta-
3, ENG
Issues of global integration be
tween liner shipping compa
nies and ports and terminals 
are investigated. For several 
years there has been a signifi
cant reorganisation and con
centration of operators with 
the result that an increasing 
proportion of container ship
ping, handling and distribu
tion capacity is now in the 
hands of fewer, larger compa
nies. It is likely that this trend 
will continue into the foresee
able future. It is shown that in 
some areas, such as Europe, 
concentration of ownership is 
approaching saturation: free
dom of choice and shortage of 
competition are becoming 
major issues. In both shipping 
and ports, while several com
panies are large, very few can 
claim to be truly global, a l
though many aspire to be. For 
terminal operators, a certain 
minimum geographical cover
age in terms of handling ca
pacity is needed, and for liner 
shipping companies a m ini
mum fleet slot capacity is like
wise required. The increasing
ly complex pattern of 
ownership through, for exam
ple, shareholdings, suggests

that there is a need for a clearer 
policy towards terminal own
ership and shipping capacity 
provision at the global level, to 
ensure that a reasonable level 
of fair competition is main
tained.
0430300 ; 0250400 ; 0240510 

SWZ-04-04-11_______
P ro p e rtie s  of photopoly- 
m e ris a b le  acry lic  adhesives  
fo r  u n d e rw a te r  bonding
Dolez, P.I. ; W illiams, C. ; 
Goff, A. ; Love, B.J. 
Underwater Technology (CB 
7530), 200312, vol. 25, no. 4, 
pg-199, nrpg-10, gr-8, dr-2, 
ENG
The bonding properties of two 
photopolymerisable acrylic 
adhesive formulations have 
been measured in terms of 
bonding strength in pure 
shear, which ranges between 
two and six MPa. These resin 
systems have been developed 
ultimately for marine applica
tions and have been designed 
to address very demanding re
quirements: underwater bon
ding in a very short time (less 
than a minute); at low temper
atures (as low as 1 degree C); 
and on a wide range of marine 
surfaces. The bonding 
strength dependence on cur
ing time, curing temperature, 
substrate roughness and ma
terial for the two resin systems 
demonstrated their potential 
as marine adhesives. M ea
surements of their shelf-life 
behaviour at various tempera
tures and of the water ageing 
of bonds are also reported. 
0320462

SWZ-04-04-12_______
T im e  d om ain  p red ic tio n  of 
s te a d y  and u n s te a d y  m a 
rin e  h ydrod ynam ics p ro b 
lem
Kara, F. ; Vassalos, D. 
International Shipbuilding 
Progress (CB 1102 D),
200312, vol. 50, no. 4, pg- 
317, nrpg-16, gr-30, ENG 
Numerical solutions for the

hydrodynamic of bodies with 
forward speed are studied d i
rectly in the time do
main using Neumann-Kelvin 
method. The exact initial 
boundary value problem is 
linearized using the free 
stream as a basis flow, re
placed by the boundary inte
gral equation applying Green 
theorem over the transient free 
surface Green function. The 
resultant boundary integral 
equation is discretized using 
quadrilateral elements over 
which the value of the poten
tial is assumed to be constant 
and solved using the trape
zoidal rule to integrate the 
memory or convolution part 
in time. The steady problem is 
solved as the steady state limit 
of the impulsive velocity of the 
surge radiation problem with 
forward speed. Calculation 
and general character of the 
transient free surface source 
potential or Green function is 
presented. The unsteady and 
steady results for the hydrody
namic problem, which is test
ed using W igley hull form and 
hemisphere, show the accept
able agreement with experi
mental, analytical and other 
published numerical results. 
0630219;0150200

Bibliotheek Technische 
Universiteit Delft 
(BTUD)

Kopieën van de hier ver
melde artikelen zijn uitslui
tend schriftelijk aan te vra
gen:

BTUD
Afdeling Aanvragen 
Postbus 98 
2600 MG Delft 
E-mail:
request@library.tudelft.nl 
Fax: 015.2571795 
Bij bestelling van artikelen 
dient u het SWZ-nummer 
van het abstract op te geven.

mailto:request@library.tudelft.nl


V N  S I

Journaal Z e e v a a rt
VNSI heeft een samenwer
kingsovereenkomst gesloten 
met Sdu Uitgevers met be
trekking tot het actualiteiten
blad Journaal Zeevaart. U 
kunt als (geassocieerd) lid van 
VNSI profiteren van een kor
ting van bijna 15 % op een 
jaarabonnement op Journaal 
Zeevaart.
In het blad wordt onder meer 
aandacht besteed aan trends 
en ontwikkelingen op het ge
bied van zeevaartbeleid en 
internationale regels op het ge
bied van technische eisen, vei
ligheid en milieu. Voor nadere 
informatie kunt u contact op
nemen met Sdu Klantenser
vice via 070-378 98 80 of via 
sdu@sdu.nl

Technische regelgeving
Op een door VNSI samenge-

V N S I
De Vereniging Neder
landse Scheepsbouw In
dustrie (VNSI) behartigt 
de belangen van de 
Nederlandse maritieme 
maakindustrie. Zo onder
steunt VNSI haar leden 
op het gebied van onder
wijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies. Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen 
met organisaties die actief 
zijn in de branche. Spe
ciaal voor ondernemingen 
die niet het werfbedrijf 
uitoefenen, maar wel be
langen hebben in de 
scheepsbouwindustrie, 
bestaat het geassocieerde 
lidmaatschap. Lid of ge
associeerd lid zijn van 
VNSI heeft voordelen. Zo 
heeft VNSI met een aan
tal organisaties contracten 
afgesloten die hun diensten 
tegen gereduceerde tarie
ven aanbieden. Voor meer 
informatie: www.vnsi.nl

stelde cd-rom staan documen
ten van de diverse subgroepen 
van IMO. Deze documenten 
geven weer welke ontwikke
lingen er plaats vinden op het 
gebied van internationale m a
ritieme regelgeving. Boven
dien zijn ook de ontvangen 
wijzigingen in nationale wet
geving op de cd-rom vermeld. 
Voor de Nederlandse scheeps- 
bouwindustrie zijn de acti
viteiten van de volgende IMO 
subgroepen opgenomen:
- Design and Equipment
- Fire Protection
- Safety and Load Lines Fis

hing Vessels
- Marine Environmental Pro

tection Committee
- Marine Safety Committee 
De cd-rom is voor (geassoci
eerde) leden op te vragen bij 
VNSI.

V oorjaars ledenvergade- 
ring V N S I
Bij Damen Shipyards Gorin- 
chem vindt op 13 mei 2004 de 
voorjaarsledenvergadering 
van VNSI plaats. Nadere in 
formatie ontvangt u binnen - 
kort.

O riën tatiere is  scheeps- 
bouw industrie Turkije
De sterke groei van de Turkse 
scheepsbouwindustrie biedt 
Nederlandse werven interes
sante exportkansen. Boven
dien hebben verschillende 
Turkse werven aangegeven op 
zoek te zijn naar samenwer
king met succesvolle bedrijven 
uit Nederland. Daarom is 
VNSI voornemens samen met 
Eurostar Shipbuilding & T ra
ding (geassocieerd lid van 
VNSI) een oriëntatiereis voor 
de Nederlandse maritieme 
maakindustrie te organiseren. 
De reis zal, indien er voldoen
de belangstelling is, plaatsvin
den in juni van dit jaar. Deel
name staat open voor (geasso
cieerde) leden van VNSI en le
den aangesloten bij de andere 
maritieme brancheorganisa
ties. Nadere informatie volgt.

Sam enw erk in gso vereen
ko m st O H R A
OHRA en VNSI hebben een 
samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Als (geassocieerd) lid 
van VNSI kunt u profiteren 
van een groot aantal voordelen 
op ziekteverzuim- en/of

WAO-verzekeringen. Ook 
kunt u aanzienlijke kortingen 
krijgen op particuliere schade
verzekeringen. De voordelen 
van deze samenwerking vindt 
u op www.vnsi.nl onder de ru 
briek Member Benefits.

= :  r a x : -
Studiebureau

delta marine engineering nv

Engineering ♦ Planning ♦ Berekeningen

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

dme nv: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.19 -  Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info(a),dme. be 
Web: http://www.dme.be

mailto:sdu@sdu.nl
http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
http://www.dme.be


S C H E E P S B O U W  N E D E R L A N D
V e r e n i g i n g  N e d e r l a n d s e  S c h e e p s b o u w  I n d u s t r i e\sVNSI

Leden
Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
Werf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels Holland B.V.
Amels Schelde B.V.
Amsterdam Shiprepair 
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. 
Scheepswerf Jac den Breejen B.V. 
Breko Nieuwbouw en Reparatie B.V. 
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 
Scheepswerf Bijlsma Lemmer B.V. 
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Dredging Equipment 
Damen Shiprepair Rotterdam B.V.
- Van Brink Yard
- Niehuis Yard
- Rotterdam United Yard
- Vlaardingen Oost Yard 
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Shipyard K. Damen
Joh. van Duijvendijk B.V. 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf 'Gelria' B.V. 
Scheepswerf 'Grave' B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf 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 Beaver Dredgers 
IHC Holland Dredgers 
IHC Holland Parts & Services
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Scheepswerf Wout Liezen B.V. 
Dokbedrijf Luyt B.V.

Maas Shipyard Waterhuizen 
Scheepswerf 'Maasbracht' N.V.
B.V. Scheepswerf Maaskant 
Maaskant Bruinisse B.V.
Merwede Shipyard B.V.
Scheepswerf Metz B.V.
Nederlof Scheepsbouw B.V.
Nicoverken Holland 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.
Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Schelde Marinebouw B.V.
Scheldepoort B.V. Reparatiewerf 
Schram & Van Beek B.V.
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Shiprepair B.V.
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
B.V. Scheepswerf 'Vahali'
Scheepswerf Visser 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.
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.
Atlas IMCS B.V.
Atlas Services Groep B.V.
Verenigde Bierens Bedrijven B.V. 
BlesMA B.V.
Handelsbureau Boone B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
BucoMar 
CAPE Groep B.V.
Center Line 
DELTA Surveys
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V. 
Econosto Nederland B.V.
Edaircon

Eurostar Shipbuilding & Trading 
Farnest Engineering B.V.
Flender Bruinhof Marine B.V.
FNV Bondgenoten 
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hertel B.V. Marine Services 
Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen 
& Interieurbouw 
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
Ketting Handel B.V.
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Logic Vision B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip 
Metalix B.V.
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Quercus Technical Training Services B.V. 
Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Nederland B.V.
Staalsnijbedrijf RIAM B.V.
Ridderinkhof B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
SAS TECH
Selier Consultants & Engineering B.V. 
SIGMA Coatings B.V. Marine Divisie 
Sika Nederland B.V.
Stork Bronswerk B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
UGS PLM Solutions 
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

meer info op: WWW.V

mailto:info@vnsi.nl
http://WWW.V


Koninklijke Nederlandse 

Vereniging van Technici 

op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

Algem ene Ledenverga
dering  en Ja a rd in e r 
2 0 0 4

De afdeling Amsterdam orga
niseert dit jaar de Jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering, 
Uitreiking KNVTS Schip van 
het Jaar Prijs en Jaardiner op:

Z ate rdag  1 5  mei 2 0 0 4
Ontvangst van de deelnemers 
en de aansluitende vergade
ring zal plaatsvinden bij het 
Hotel Katwoude, Wagenweg
1, 1145 PW  Katwoude, Tel. 
0299-365656.
De leden worden opgeroepen 
aan deze vergadering deel te 
nemen.

Program m a
12.00 - 13.00 uur 
Ontvangst van de deelnemers 
met koffie en broodje
13.00 - 14.00 uur 
Uitreiken KNVTS Schip van 
het Jaar Prijs
14.00 - 15.30 uur 
Algemene Ledenvergadering 
en Partnerprogramma
14.00 - 15.30 uur 
Partnerprogramma/Rondlei- 
ding door Edam
15.30 - 17.00 uur 
Happy Hour
17.00 - 20.00 uur 
Jaardiner

; n i e u w  s

V oorlopige agenda
1. Opening en vaststelling 

agenda
2. Notulen van de ALV 

van 24 mei 2003 in Huys 
ter Schelde te Koudeker- 
ke (Zld)

3. Overzicht afgelopen 
106e verenigingsjaar

4. Bespreking jaarstukken 
2003; bestemming saldo
2003

5. Decharge van het 
Hoofdbestuur

6. Aanstellen nieuw geko
zen lid van het Hoofdbe
stuur

7. Aanwijzen accountant 
voor 2004

8. Aanvullende begroting
2004 en ontwerpbegro
ting 2005

9. Contributie vaststelling 
m.i.v 2005

10. U it te reiken prijzen in
2004

11. Stichting SW Z
12. W .v.t.t.k.
13. Rondvraag en sluiting.

De financiële stukken zullen 
binnen statutaire termijn aan 
de afdelingen worden aange
boden.

KNVTS W e b s ite

Aan de website van de 
KNVTS is met ingang van 1

januari 2004 een nieuwe pagi
na toegevoegd. Hierin zijn 
verwijzingen opgenomen naar 
artikelen die zijn verschenen 
in Schip en W erf de Zee. De 
artikelen worden op categorie 
geselecteerd zoals: Aandrij - 
vingen, Expertise, Havens 
M ilieu, Raad voor de Scheep
vaart, Regelgeving, Werfor- 
ganisaties, Veiligheid, Stabi
liteit, Dredgers, Offshore, 
Tankers etc. Hierdoor komt 
een unieke maritieme informa
tiebank beschikbaar die tot ver 
in de vorige eeuw zal terug
gaan. M et het inrichten zal on
geveer één jaar gemoeid zijn.

In M em oriam

Op 9 februari 2004 overleed 
op 89-jarige leeftijd de heer J. 
van Beukelen, oud-chefteken- 
kamer van de RDM. Hij was
45 jaar lid van de vereniging. 
Op 12 februari overleed de 
heer P. Jansen, surveyor bij 
Bureau Veritas. Hij was 58 jaar 
oud en 27 jaar lid van de vere
niging. Tevens bereikte de re
dactie het bericht van het over
lijden van de heer H. Versteeg, 
gepensioneerd adjunct direc
teur van Schram Bolnes BV, 
77 jaar oud en ruim 48 jaar lid.

Rectificatie: in het maartnum
mer van Schip en W erf de Zee

werd als het jaar van overlijden 
van erelid A.E. Molenaar 
abusievelijk 2003 in plaats van
2004 vermeld.

Ballo tage 

V oorgeste ld  en 
gepasseerd  voor h e t 
GEWOON LIDMAAT
SCHAP

F.A. Engler
Directeur-Leading Edge B.V. 
Oosterhout (NB)
General Joubertstraat 21
2021 XA Haarlem 
Voorgesteld door 
J. den Ambtman 
Afdeling Amsterdam

G. Nijboer
Rederij Inspecteur-JR Ship
ping Harlingen 
Tj.Thijssenstraat 54 
9078 VP Oude Bildtzijl 
Voorgesteld door R.J. Dupius 
Afdeling Noord

Voor meer informatie:

KNVTS
Mathenesserlaan 185 
3014 HA Rotterdam 
Tel.: 010-2410094 
Fax: 010-2410095 
E-mail:
secretaris.knvts@planet.nl

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


M a r i t i m e  S e a r c h
Aggregaten

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

Arbeidsbemiddeling

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

Audiovisuele Produkties

Westholland Video / Groep W H VG
Hollewandsweg 20
8014 BH Zwolle
Tel. 038 - 423 95 83
Fax 038 - 423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings- 
en bedrijfsfilms

Automatisering

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

Constructiepakketten

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

Dieselmotoren 

onderhouds en reparatie 

apparatuur

HDM
DE HAAS D IESEL MOTOREN BV

De Haas Dieselmotoren BV H.D.M.
Govert van W ijnkade 3
3144 ED Maassluis
Tel.: 010-5912611
Fax 010- 5929155
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www.dehaasdiesel.nl

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

DP werkschepen en 

FPSO

Loodswezen Maritieme Training

60Smaritime çonyultfinls

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

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

Hefkolom/Sectiebouw

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

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

ISM- Systemen, 

-trainingen en manuals

Top (Training Organisatie 
Personeel) BV
Biezen 118 
2771 CN Boskoop 
Tel. 0172 - 23 60 70 
Fax 0172 - 46 28 38 
E-mail: info@top-advies.nl 
www.top-advies.nl

Lastechniek

f f f ©
Miller.

ITW Welding Products BV
Edisonstraat 10
3261 LD Oud-Beijerland
Tel. 0186 - 64 14 44
Fax 0186 - 64 08 80
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 ND Pernis- 
Rotterdam
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 AV Rotterdam 
tel.: +31 (0)10 400 05 00 
fax: +31 (0)10 411 55 88 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www.loodswezen.nl

Management Solutions

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

Maritiem Projectbureau

f“IN T
LOWLAND
IN T E R N A T IO N A L

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

Maritieme

Dienstverlening

Hubel Marine BV 
Vlierbaan 40
2908 LR  Capelle a/d IJssel 
Tel. 010 - 458 73 38 
Fax 010 - 458 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

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

Maritieme

Toeleveranciers

Nicoverken Marine Services BV
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 010 - 238 09 99
Fax 010 - 238 09 88
Email: marine@nicoverken.nl

ï ï T ï *

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

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

Milieu en Veiligheid

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

Naval Architects 

Consulting Engineers

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

Onafhankelijk Coatings & 

Corrosie Onderzoek

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

Safety Training

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

Scheepsbouwkundig

ingenieursbureau

^allship
marine protects

Allship Marine Projects
Bobeldijk 35
1647 CE Berkhout
Tel. 0229 - 55 12 05 / 55 13 06
Fax 0229 - 55 12 92
E-mail:
allship.marine.projects@tiscali.nl
www.allship.nl

mailto:sales@dbr-hardinxveld.com
http://www.maritiemevacaturebank.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
mailto:info@maritiemevacaturebank.nl
mailto:info.nl@xantic.net
mailto:info@metalix.nl
http://www.metalix.nl
mailto:info@dehaasdiesel.nl
http://www.dehaasdiesel.nl
mailto:thofex@hetnet.nl
http://www.thofex.nl
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mailto:am@alewijnse.nl
http://www.alewijnse.nl
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mailto:info@top-advies.nl
http://www.top-advies.nl
mailto:info@itw-welding.nl
http://www.itw-welding.com
mailto:info@loodswezen.nl
http://www.loodswezen.nl
mailto:info.nl@xantic.net
mailto:info@lowland.com
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mailto:erik@hubelmarine.com
mailto:company@takmarine.nl
mailto:marine@nicoverken.nl
mailto:info@mtc-nl.org
mailto:ncot.maritiem@novacollege.nl
http://www.ncot.nl
mailto:info@absorbit.nl
http://www.absorbit.nl
mailto:info@groensoet.nl
mailto:spoel@cot-nl.com
mailto:info@mtc-nl.org
mailto:allship.marine.projects@tiscali.nl
http://www.allship.nl


Scheepsluiken/

luikenkranen

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

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

Scheepsregistratie

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

Scheepsreparatie

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

Schroefasafdichtingen

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

Schroefaskoker-

afdichtingen

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

Staal - ijzer Gieterij

(S)WTK aan de wal

C ' A l l a r d
Allard-Europe NV
Veedijk 51
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

Super Jachten

BOS.rsrrtinw nrinsu lanln

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

Voor al uw maritieme 

zaken

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

Uitlijnen en funderen

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

Veiligheid

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

Vertaalbureau’s

Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen
Postbus 8203
3301 CE Dordrecht
Tel. 078 - 617 91 17
Fax 078 - 618 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com
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Lloyd's Register
W eena Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Waardevolle adressen

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

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

Werktuigkundige

Probleemanalyse

Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK Barendrecht
Tel. 0180 - 62 02 11
Fax 0180 - 62 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

Colofon
‘Schip en Werf de Zee’ is het orgaan van de 
Stichting 'Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied KNVTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het M aritiem  Research Instituut 
M ARIN, de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van het Klvl en de Federatie van 
Werknemers in de Zeevaart FW Z
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Atlas Services Groep rflu l

De Atlas Services Groep B.V. (ww w .atlasgroep.nl) is een personele 
dienstverlener hoofdzakelijk actief in de m aritiem e sector en de olie- 
en gas industrie en aanverw ante proces industrie. O ok is Atlas actief 
in diverse werkgebieden binnen de elektrotechniek. H e t betre ft 
zowel on- als offshore w erk  voor korte ,m iddellange en lange term ijn .

Naast het w ereldw ijd  uitzenden en detacheren van hoog gekw alifi
ceerde en gem otiveerde m edewerkers w ord t een com pleet pakket 
van diensten aangeboden; w erving en selectie, loopbaanbegeleiding, 
reïntegratie, outplacem ent m aar ook to ta l crewing en payrolling.
De Atlas Services Groep heeft in Nederland vestigingen in 
Amsterdam , Den Helder, Emm en, Rotterdam , U rk en Vlissingen.

De Atlas Services Groep richt zich vanuit Rotterdam  op de w erving  
en selectie van walpersoneel in de gehele m aritiem e cluster: zeevaart, 
scheepsbouw, offshore, binnenvaart, w aterbouw , havens, visserij, 
m aritiem e dienstverlening, w atersport, Koninklijke M arine  en 
m aritiem e toeleveranciers. H et gaat hierbij om  zowel m aritiem e  
technische als commerciële en adm inistratieve functies.

Voor onze relaties zijn wij op zoek naar kandidaten voor o.a. de 
volgende functies:

Commercieel Manager Crewing office
(Limassol, Cyprus)
• Het vergroten van de omzet en winstgevendheid door het 

acquireren van nieuwe klanten in de maritieme- en olie & gas 
sector. Aansturen van de vestiging.

• HBO werk- en denkniveau, commercieel/bedrijfskundige richting 
met een sterke affiniteit voor Human Resources Management. 
Minimaal 10 jaar relevante werkervaring. Resultaatgericht, team 
player, commercieel gedreven, klantgericht, doorzettingsvermogen.

Senior Ontwerper Scheepsbouw
(Rotterdam)
• In teamverband ontwerpen van schepen en baggerwerktuigen. 

Overleg met klanten, maken van conceptueel ontwerpen, schrijven 
van bestekken, uitvoeren van berekeningen, tekenen metAutoCad.

• HBO opleiding, minimaal 5 jaar relevante werkervaring, leiding
gevende capaciteiten, uitstekende beheersing van de Nederlandse 
en Engelse taal,teamplayer, conceptueel denker, goede sociale 
vaardigheden, klantgericht.

Senior Ontwerper Werktuigbouw
(Rotterdam)
• In teamverband ontwerpen van systemen aan boord van schepen 

en baggerwerktuigen. Overleg met klanten, scheepswerktuig- 
kundige berekeningen uitvoeren en/of controleren en deze 
modeleren in CADMATIC.

• HBO opleiding, minimaal 5 jaar relevante werkervaring, leiding
gevende capaciteiten, uitstekende beheersing van de Nederlandse 
en Engelse taal,teamplayer, conceptueel denker, goede sociale 
vaardigheden.

Pipeline Engineer (Zuid-Holland)
• Het ondersteunen van de projectteams d.m.v. het uitwerken 

en offshore begeleiden van (olie en gas) pijpleiding installatie 
procedures en het coordineren van de bijhorende analyse.

• TU/HTS- Civiele Techniek, enige jaren relevante werkervaring met 
de installatie van onderzeese pijpleidingen. Goed in teamverband 
kunnen werken.

Verder zijn wij regelmatig op zoek naar kandidaten voor de volgende
functies:
Service Engineer, (assistant) Fleetmanager, Sales Manager, Inkoper,
Crewing Manager, Hydrografisch Surveyor, Scheepsbouwkundigen,
Instructeur safety trainingen.

Wellicht bent u momenteel niet op zoek naar een andere baan 
in de maritieme cluster, maar wilt u toch feeling houden met 
de arbeidsmarkt, meldt u zich dan aan voor registratie in ons 
kandidatenbestand via onderstaand adres.

Indien u informatie wenst over een van bovenstaande functies of u 
wilt meer weten wat Atlas Werving en Selectie voor uw organisatie 
zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op met de heer 
Ward Bruininks, Consultant Human Resources.

Atlas Services Groep, Zuidplein 127, Postbus 5737,3008 AS Rotterdam. 
Tel.nr. 010-4850008, Fax: 010-2909544, email : w & s@atlasgroep.nl

U kunt ook onze website bezoeken en onder maritieme vacatures 
o.a. het actuele aanbod van walfuncties zien.

A tla s  W e rv in g  en  S e le c tie
Zuidplein 127, Rotterdam 
tel : 010 - 485 0 0  08 
fa x  : 010 - 290 95 44 
w & s@atlasgroep.nl 
w w w .atlasgroep.n l
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Classification of your ship with Lloyd's Register gives you 
operational flexibility throughout its lifetime.

O ur problem -solving approach to  th e  classification o f your ship 
th ro u g h o u t its life aims to  reduce d o w n tim e  and increase ship 
availability -  im proving your bo ttom  line and protecting your asset.

O ur optional hull and m achinery p lanned m aintenance schemes 
provide an alternative  route to  classification compliance by 
in tegrating w ith  your existing inspection and m aintenance  
program m es, helping reduce costs.

Add us to  your team  and to g e th e r w e 'll m ake a g reat asset.

Lloyd's Register EMEA 
Weena-Zuid 170 
3012 NC Rotterdam 
The Netherlands

Tel: +31 10 2018 465 
Fax: +31 10 2140 190 
Email: rot-marine@lr.org

www.lr.org

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

Building better business

mailto:rot-marine@lr.org
http://www.lr.org

