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Inhoudsopgave
12 Nieuwe Swaths

Damen Shipyards Gorinchem heeft 
twee Swaths opgeleverd aan de pro
vincie Zeeland. De benaming Swath 
staat voor Small Waterline Area 
Twin Hull. De schepen zullen wor
den gebruikt voor de route Vlissin- 
gen-Breskens en hebben de namen 
Prinses Maxima & Prins Willem-Alexander gekregen. Beide vaartuigen 
werden op 13 maart van dit jaar gedoopt door minister Peijs van Verkeer en 
Waterstaat.

20 Sleepboot Holland
De Stichting Zeesleepboot Hol
land gaat de sleepboot Holland als 
varend museumschip exploiteren. 
Het schip staat hiermee aan het 
begin van een nieuwe levensfase. 
De stichting heeft de Holland zo
veel mogelijk in de oude glorie te
rug gebracht, maar er moesten wel 
een aantal concessies worden ge
daan. Dat was noodzakelijk om 
aan de huidige veiligheidseisen te 
kunnen voldoen.

28 Underway on nuclear power
Halfjanuari 2005 is het vijftig jaar geleden dat de eerste vermogensreactor in 
het westen operationeel werd. Er bestonden al wel kernreactoren, maar dat 
waren testreactoren of reactoren voor plutoniumproductie. Op 17 januari

1955 vertrok de Ame
rikaanse onderzeeboot 
USS Nautilus op eigen 
kracht op haar proef
vaart. In het Westen 
kan de kernreactor aan 
boord van de USS 
Nautilus als de moeder 
van alle kernreactoren 
worden gezien.

38 Blik op 1904
Rond het jaar waarop we deze keer de blik richten doet de turbine zijn intre
de. De verre berichtgeving door middel van de radiotelegrafie breidt zich 
steeds sneller uit. Dit alles leidt weer tot de noodzaak om de scholing van de 
zeevarenden aan te passen. Dat komt ook tot uitdrukking in de daarvoor be
nodigde wetgeving. Daarnaast komen we ééndagsvliegen tegen: veelbeloven
de uitvindingen die toch niet voldoen aan de hoog gespannen verwachtingen.

Omslag: Nostalgie aan boord van sleepboot Holland 
(foto: Henry Drost)
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Noodlot treft Elbe voor de tweede keer

Een zinkende Elbe in de Wilhelminahaven van 

Schiedam

Ze zeggen dat de bliksem 
nooit twee keer op dezelfde 
plaats inslaat. D at geldt blijk
baar niet voor schepen, want

op woensdag 27 oktober is de 
zeesleper Elbe opnieuw door 
het noodlot getroffen. Door 
nog onbekende oorzaak is de 
Elbe aan het eind van de mid
dag gezonken in de W ilhel- 
minahaven in Schiedam.
De zeesleper Elbe had voor
gaande weken in dok gelegen 
om de schade van de aanva
ring van 30 juli te repareren. 
Deze reparatie is uitgevoerd 
onder klasse toezicht. Sinds 
drie weken lag de Elbe voor de 
kade bij Wartsila om een start 
te maken met de opbouw van

de motoren die grondig gere
viseerd waren. Daarnaast was 
een start gemaakt met de in
stallatie van de nieuwe beka
beling door de firma Ciser- 
ve/Decam.
Woensdagmiddag 27 oktober 
zijn de vrijwilligers na een in
spectieronde om 16.15 uur 
van boord gegaan. Om 17:40 
uur is een melding binnenge
komen dat het schip ei
genaardig in het water lag, 
waarna diverse betrokkenen 
aan boord zijn gaan kijken. Na 
de constatering van water aan

boord zijn diverse pompen 
aan boord gezet. Helaas kon 
hiermee niet worden voorko
men dat het schip afzonk. Bij 
hoog water blijven slechts de 
brug en de kapiteinshut droog. 
De berging van het schip zal 
duidelijk maken wat de oor
zaak is geweest. Op 29 oktober 
werd een overeenkomst voor 
de berging getekend tussen 
Smit en het Havenmuseum als 
eigenaar van het schip. Zodra 
er meer duidelijkheid is over 
een eventueel behoud van de 
Elbe volgt hierover bericht.

Nieuwe managing director Smit Harbour Towage and Terminals

Smit heeft op 1 oktober jongstleden de heer Loek Kullberg (49) 
aangesteld als Managing Director van de Divisie Harbour Tow 
age & Terminals. Kullberg is verantwoordelijk voor de verschil

lende activiteiten binnen deze divisie. Hij is ruim 24 jaar werk
zaam geweest bij Nedlloyd en ruim vijf jaar bij Deutsche 
Post/Danzas.

Maritieme bedrijven zien kansen voor groei

Er zijn voldoende mogelijkhe
den voor de groei van bedrij
ven in het maritieme cluster. 
Bedrijven vragen om ‘level 
playing field' en overheids- 
aandacht; niet om subsidies. 
Samen met een overheid die 
aandacht heeft voor specifieke 
clusters en sectoren denken zij 
kansen te kunnen verzilveren. 
D it is de strekking van de 
Rondetafelconferentie M ari
tiem Cluster die onder leiding 
van minister Peijs van Verkeer 
en Waterstaat en staatssecre
taris Van Gennip van Econo
mische Zaken op 27 oktober in

Rondetafelconferentie Maritiem Cluster

Wassenaar is gehouden. D er
tig topondernemers van mari
tieme ‘leader firms' en voor
zitters van maritieme bran
cheorganisaties namen aan de 
bijeenkomst deel. Nederland 
Maritiem Land bracht de par
tijen bijeen.
Negen inleiders uit de diverse 
maritieme sectoren omschre
ven de kansen en belemmerin
gen waar bedrijven mee te ma
ken hebben. In sommige sec
toren, zoals Scheepvaart en 
Offshore, is internationaal 
sprake van een hausse. Som
mige sectoren zoals Havens 
zijn gunstig gelegen ten op
zichte van het achterland, 
sommige sectoren zoals Toe- 
leveringsindustrie en Water- 
sportindustrie, hebben grote 
innovatie en exportpotentie. 
Door regelgeving en ongelijke 
concurrentievoorwaarden 
worden kansen niet gereali
seerd. Ook bij overheidsop
drachten zijn win-win-situa- 
ties mogelijk. Innovatie en

Onderwijs zijn van groot be
lang voor het cluster.
De maritieme ondernemers 
hebben concrete punten aan
gegeven waarop zonder al te 
veel financiële inspanning ver
beteringen mogelijk zijn. Het 
gaat voornamelijk om afge
stemde interdepartementale 
beleidsaandacht voor de 
samenhang van de maritieme 
sectoren. Slimme samenwer
king van departementen en 
bedrijfsleven biedt veel moge
lijkheden.
De staatssecretaris van Econo
mische Zaken was blij met de 
discussie. “Het is een van de 
eerste acties uit de Industrie
brief. Samen met het bediijfs- 
leven kansen pakken en ook 
andere departementen bij de 
besluitvorming betrekken,” 
aldus Van Gennip.
De conferentie werd voorge
zeten door minister Peijs. Zij 
sprak haar waardering uit over 
de wijze waarop het maritieme 
bedrijfsleven geclusterd aan

tafel verscheen. “Op concrete 
vragen horen concrete ant
woorden en die willen wij 
zorgvuldig met het bedrijfsle
ven uitwerken. Afgesproken is 
om binnen zes maanden weer 
bijeen te komen en de ingezet
te acties te beoordelen,” zei 
Peijs. Tijdens de vergadering 
zegde ze tien miljoen euro toe 
als innovatie-impuls voor de 
zeescheepvaartsector voor lo
gistieke, technische en orga
nisatorische vernieuwingen. 
“Op deze wijze laten wij zien 
dat het ons menens is,” aldus 
de minister.

Meer informatie 
De inleidingen zijn ook in 
PDF-formaat beschikbaar. 
Kijk op forum.dutch-mari- 
time-network.nl (onder punt 
2. Communicatie, E. Overige 
N M L  publicaties).
Informatie: Stichting Neder
land Maritiem Land, 
drs.ir. H .P.L.M . Janssens, 
tel. 010-205 27 20.



Nieuw cluster Inland Waterway Transport schrijft ‘Bidbook’

Minister Peijs van Verkeer en 
Waterstaat nam onlangs het 
Bidbook “Inland Waterway 
Transport - A  Dutch A p
proach: Centuries of Expe
rience” in ontvangst. Dat ge
beurde tijdens het jubileum - 
congres van het Centraal Bu
reau voor Rijn- en Binnen
vaart.
Het Bidbook is geschreven 
door het nieuwe Cluster In 
land Waterway Transport. 
Dit cluster - onder leiding van 
N E D EC O  - bundelt de in 
Nederland beschikbare erva
ring en expertise op het gebied 
van de binnenvaart van pu
blieke sector, consultants, 
operators, kennisinstituten en 
de maakindustrie. De leden 
van het cluster zijn afzonder
lijk van elkaar al lang actief in 
het ondersteunen van landen

bij het ontwikkelen van de 
binnenvaart als alternatief 
voor het vervoer over de weg 
of het spoor. Het Cluster In 
land Waterway Transport 
gaat deze unieke kennis en ex
pertise nu gebundeld interna
tionaal promoten. De samen
werking op het terrein van de 
binnenvaart sluit aan bij het 
beleid van het kabinet om het 
internationale ondernemen van 
het gebundelde Nederlandse 
bedrijfsleven te stimuleren.
De Nederlandse binnenvaart- 
sector heeft in de afgelopen ja 
ren een stormachtige ontwik
keling doorgemaakt. Ruim de 
helft van het transport van alle 
goederen en ruim veertig pro
cent van het containervervoer 
vindt inmiddels plaats met 
binnenvaartschepen. In de 
toekomst zullen, naast traditi

onele goederenstromen van en 
naar de zeehavens, ook regio
nale distributiestromen van 
consumptiegoederen en conti
nentale Europese goederen
stromen steeds vaker over wa
ter worden afgewikkeld. 
Binnenvaart heeft zich in 
Nederland bewezen als een 
belangrijke factor in de econo
mische ontwikkeling van het 
land en is een uitstekend alter
natief voor vervoer over de 
weg of via het spoor. Datzelf
de geldt voor de kustvaart 
(Short Sea Shipping) waarbij 
transport tussen zeehavens 
een goed alternatief is voor 
binnenlands wegvervoer. De 
partijen die deelnemen, heb
ben stuk voor stuk in Neder
land en daarbuiten hun sporen 
verdiend op het gebied van 
ontwikkeling van de binnen

vaart en de kustvaart.
Het Cluster Inland Waterway 
Transport bestaat uit: Alky- 
on, Bureau voor Scheepvaart 
(BVS), Centraal Bureau voor 
Rijn  en Binnenvaart (CBRB), 
DHV, Ecorys, Grontmij, 
Holland Marine Equipment, 
Infram, N EA, N ED EC O , 
ministerie van Verkeer en 
Waterstaat (Rijkswaterstaat 
en Directoraat-Generaal Goe
derenvervoer), Royal Hasko- 
ning, Witteveen+Bos en W L  
Delft Hydraulics.

M eer informatie:
N ED EC O  
Robert-Jan de Jonge 
Koningskade 30 
Postbus 90413 
2509 L K  Den Haag 
Tel.: 070-3143636 
E-mail: nedeco@nedeco.nl

VOSTA LMG launches web site in Chinese

International engineering and 
contracting company VOS- 
T A  L M G  launched an infor
mative web site in Chinese 
for the Chinese market. 
www.vostalmg.cn was devel
oped to inform the fast grow
ing dredging community in 
China in their mother tongue 
and to support the Chinese of
fices of V O STA  LM G .
The web site informs visitors 
about the products and ser

vices of V O STA  LM G . Not 
only complete dredge design 
and project management are 
possibilities, a wide range of 
dredge component like dredge 
pumps, dragheads, bow coup
lings and dredging systems 
like cutting systems, spud car
rier installations and suction 
pipe constructions are offered 
by V O STA  LM G .
Also, the site will keep the vis
itors up to date on projects and

contracts via the news section. 
This web site is destined to 
work as a support tool to the 
established offices in Beijing 
and Shanghai. V O STA  
L M G 's Distributor and After 
Sales Service partner for Chi
na, Yardway benefits also 
from this online presence.

More information on projects 
and activities of V O STA  
L M G  Dredging technology

Chinese web site VOSTA LMG

can be found on: 
www.vostalmg.com 
and www.vostalmg.cn.

Nederlandse Vereniging voor Zeeschilders exposeert

Maritieme kunst kent in 
Nederland een lange geschie
denis en gaat terug tot de late 
zestiende eeuw. Nog steeds is 
de zee voor kunstenaars een 
onuitputtelijke bron van inspi
ratie. Fascinatie voor de ruimte 
en rust van de zee is een terug
kerend thema in het werk van 
de kunstenaars die zijn vere
nigd in de Nederlandse Vere
niging voor Zeeschilders. Veel 
van hen zijn daarnaast ook gek

op schepen. Van 16 oktober tot 
en met 27 februari 2005 toont 
het Maritiem Museum in de 
Kleine Zaal bijzonder werk van 
22 leden van deze vereniging. 
In totaal worden 44 kunstwer
ken - waaronder schilderijen, 
aquarellen, grafisch werk en 
beelden - van de kunstenaars 
tentoongesteld. Deze variëren 
sterk in stijl; behalve ruige re- 
gistrateurs met een breed ge
baar bij wie het primair om

emotie en beweging gaat, zijn 
er de zeer precieze technici die 
getrouw de natuur volgen en 
op de hoogte zijn van elk 
scheepsdetail. Deze confronta
tie van stijlen maakt de exposi
tie zeer verrassend en levendig 
en zal zeker door zowel een ma
ritiem als kunstminnend pu
bliek gewaardeerd worden. De 
Nederlandse Vereniging van 
Zeeschilders bestaat ruim een 
halve eeuw. De aanleiding van

de oprichting was de deelname 
van een groep Nederlandse beel
dende kunstenaars aan een mari
tieme tentoonstelling in Parijs in 
1948 én een succesvolle expositie 
in het Stedelijke Museum te A m 
sterdam vijfjaar later.

Meer informatie:
Maritiem Museum Rotterdam 
Leuvehaven 1, Rotterdam 
Tel.: 010-4132680 
www.maritiemmuseum.nl

mailto:nedeco@nedeco.nl
http://www.vostalmg.cn
http://www.vostalmg.com
http://www.vostalmg.cn
http://www.maritiemmuseum.nl
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Nederland en België voorop in logistieke wereld

Nederlandse en Belgische be
drijven besteden een breder 
pallet aan activiteiten aan lo
gistieke dienstverleners uit 
dan hun Europese, Aziatische 
en Amerikaanse collega's. 
Ook geven zij een groter deel 
van hun supply chain budget 
(70% versus 50% voor de bui
tenlandse bedrijven) uit aan 
logistieke dienstverleners. Des
ondanks is de tevredenheid 
over hun logistieke dienstver
leners lager. Dit zijn enkele 
conclusies uit het werelwijde 
3PL (Third Party Logistics) 
onderzoek van Capgemini, 
het Georgia Institute of Tech
nology en FedEx Supply

Chain Services, dat dit jaar 
voor de negende keer is ge
houden. Bij de onderzochte 
bedrijven in Nederland en 
België bedragen de logistieke 
kosten gemiddeld 6,31 % van 
de omzet, tegen 10,31 % voor 
de Europese bedrijven en 
8,55% voor alle onderzochte 
bedrijven wereldwijd. 
Nederlandse en Belgische be
drijven vinden kosten en ser
vice even belangrijke criteria 
bij de selectie van een logistie
ke dienstverlener. Buitenland
se bedrijven kiezen meer op 
service dan op kosten. Een 
overgrote meerderheid van de 
bedrijven geeft aan dat de

huidige activiteiten van de 
logistieke dienstverlener(s) 
slechts beperkt geïntegreerd 
worden uitgevoerd, terwijl 
65% van de bedrijven dat juist 
wel wil. Meer dan 75% van de 
bedrijven geeft aan dat zij hun 
logistieke dienstverlener(s) 
niet zien als een strategische 
supply chain partner.
Aan het wereldwijde onder
zoek ‘Third Party Logistics - 
Results and Findings of the 
2004 Ninth Annual Study' 
hebben dit jaar 656 gebrui
kers en potentiële gebruikers 
van logistieke dienstverleners 
deelgenomen (meer dan 85% 
van de bedrijven had een om

zet groter dan 100 miljoen eu
ro). Het onderzoek heeft als 
doel om te analyseren wat de 
trends en ontwikkelingen zijn 
in het uitbesteden van logistie
ke activiteiten door bedrijven. 
Circa 11,5% van de deelne
mers was afkomstig uit de B e
nelux. Het onderzoek geeft 
dan ook een goed inzicht in 
hoe Nederlandse en Belgische 
bedrijven afwijken in het ge
bruik van logistieke dienstver
leners ten opzichte van hun 
Europese, Aziatische en Am e
rikaanse tegenhangers. Een 
exemplaar van het rapport is 
aan te vragen op www.nl.cap- 
gemini.com.

Nijverheidsstraat 8 - Postbus 96 
3370 AB Hardinxveld-Giessendam 

Tel: +31 (0)184 67 62 62 -  Fax: +31 (0)184 67 62 67 
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E-mail: info@nozzles.nl

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


C /

B S p O t
( A d v e r t e n t i e )

■% N i l  ■  H

Ro t t e r d a m
maritime

Ajax Brandbeveiliging demonstreerde zijn nieuwe 
watermistblussysteem SA FE FO G  voor motor - 
ruimtebeveiliging. D it is een ultrafijne verneveling 
voor blussing van scheepsmotoren in schepen die aan 
de SO LAS regelgeving moeten voldoen. Ajax toonde 
met verschillende blusgassystemen dat men niet voor niets 
marktleider is op het gebied van brandbeveiliging aan boord van schepen. Zeer 
interessant zijn de compacte blusoplossingen voor de visserij en binnenvaart. Ajax 
levert behalve blussystemen ook het complete pakket brandbeveiligingsartikelen 
zoals b.v. persluchtmaskers, haspels, brandslangen etc. plus de 24 uurs-service ie
dere dag van het jaar.

Ajax Brandbeveiliging BV 
Tel. 0 2 0 -5 9 0 9 5 0 0  
info@ajaxfire.nl 
www.ajaxfire.nl

■ Voith Turbo B.V.
Postbus 201, 7 3 9 0  AE Twello
Koppelstraat 3 ,7391  AK Twello
Tel. 0571 -27  96  00, Fax 0571 -27  6 4  45
Caroline.Verhoeve@Voith.com
www.voith.nl

VOITH
AnunHTHfii

MaritiemeVacaturebank.nl /  MaritiemeCarrièrekrant

De MaritiemeVacaturebank.nl is in de zomer van 2002 gelanceerd als de eerste carrièresite in de 
maritieme sector. Inmiddels is de site uitgegroeid tot het belangrijkste kanaal voor maritieme werk
gevers op zoek naar nieuw personeel. Gemiddeld 1000 maritieme werkzoekenden bezoeken dage
lijks de website en hebben de mogelijkheid om direct online te solliciteren op de altijd meer dan 100 
openstaande maritieme vacatures. Ruim 200 maritieme bedrijven waaronder scheepswerven, toe
leveranciers en rederijen gebruiken de MaritiemeVacaturebank.nl op zoek naar personeel voor re
guliere of varende functies. De MaritiemeVacaturebank.nl is een onderdeel van Navingo, the M a
ritime Internet Company.

■ MaritiemeVacaturebank.nl
Westerlaan 1 £  martUam cvacaturBbank.nl
3 0 1 6  CK Rotterdam 
Tel. 01 0 -4 3 6 0 1 1 2
Fax 0 1 0 -4 3 6 8 1 3 4
I www.maritiemevacaturebank.nl

Voith Turbo presenteerde zich tijdens Rotterdam Maritime 2004 in het teken van innovatie in scheepsvoortstuwing. Voith Turbo B.V., gevestigd 
in het Gelderse Twello, is de Nederlandse dochter van de Voith Turbo Divisie en is verantwoordelijk voor verkoop, service en engineering op het 
gebied van waterturbines, scheepvaartvoortstuwing en hydrodynamische aandrijvingen. De producten omvatten o.a. Voith Schneider® Propellers, 
Voith Cycloïdale Roeren, Voith Turbo Fin, hydraulische schroefas verbindingskoppelin- 
gen (Hycon), alsmede koppelbegrenzing veiligheidssystemen in aandrijflijnen, Voith Sa
feset koppeling. Daarnaast levert Voith Turbo B.V. een groot aantal verschillende aan- 
drijfcomponenten voor stationaire, industriële toepassingen en is een wereldspeler op het 
gebied van aandrijfsystemen in de rail, truck en autobusmarkt. Tevens is Voith Turbo
B.V. alleen-importeur van een groot aantal merken in de automotive aandrijfwereld.

mailto:info@ajaxfire.nl
http://www.ajaxfire.nl
mailto:Caroline.Verhoeve@Voith.com
http://www.voith.nl
http://www.maritiemevacaturebank.nl
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Tewaterlatingen Opleveringen

Forestwave

Op 23 oktober heeft Ferus 
Smit van de werf te Foxhol het 
4500 tdw vrachtschip Flinter- 
wave, bouwnummer 352, te 
water gelaten.
D e oplevering stond gepland 
voor eind november en zal dus

Rapitard

Bodewes Binnenvaart heeft in 
september het binnenvaart 
vrachtschip Rapitard, bouw- 
nummer 869, opgeleverd aan 
de eigenaar, Fa. Diepeveen. 
Het schip is een Damen River 
Liner 1145D met als hoofdaf
metingen:
Lengte o.a. 110,00 m.
Breedte o.a. 11,45 m.
Holte midscheeps 3,65 m.
Diepgang max. 3,63 m.
Draagvermogen 3214 t.

Het schip heeft een ruimin- 
houd van circa 3280 m3 en is 
verder geschikt voor het ver
voer van 208 T E U  containers.

Tankinhouden: 
brandstof achter 40,0 m3.
brandstof voor 5,8 m3.
drinkwater achter 14,0 m3.
drinkwater voor 6,0 m3.
smeerolie achter 4,0 m3.
smeerolie voor 4,5 m3.
vuile olie achter 1,0 m3.
vuile olie voor 1,0 m3.

Verder heeft het schip vier 
ballasttanks van elk 27 m3.
De voortstuwingsinstallatie 
bestaat uit twee Caterpillar 
hoofdmotoren, type 3412 
D IT T A , van elk 632 kW  bij

Ponoy

inmiddels hebben plaatsge
vonden.
De Flinterwave is een zuster
schip van de Flinterforest, 
waarvan in het volgende num
mer een beschrijving zal wor
den opgenomen.

1800 t.p.m., met Reintjes 
tandwielkasten, type W A F 
364, Van de Giessen straalbui- 
zen, type 37, en Promarin vier- 
blads schroeven, diameter 1700 
mm.
Elektriciteit wordt geleverd 
door twee John Deere genera
torsets, type 4045, 60/42,5 
kVA, 220/380 V, 50 Hz; 
Overige machines aan boord:
• Van Ballegooy boegschroef, 

type 1200, aangedreven 
door een D af dieselmotor, 
type X E  390, van 390 kW;

• Van der Velden stuurma- 
chine, type HP 5500, met 
vier Van der Velden roeren 
type H D  220;

• Dijvler Materiaal ankerlie- 
ren op voor- en achterschip.

Verder omvat de uitrusting o.a.:
- Autokraan Misty N T H  18 

1750 kg
- Brandblusinstallatie Tyco 

Integrated Systems, type 
N O V EC  1230

- Luikenkap met Blommaert 
aluminium scheepsluiken, 
type FR K , en met hydrauli
sche luikenwagen, type 
H L W  10/6000

De Rapitard voldoet aan de ei
sen van de Scheepvaartinspec
tie en AD N R.

De Stan Tug 2 6 0 8  Ponoy (foto: Damen Shipyards)

Het binnenvaart vrachtschip Rapitard (foto: Bodewes Binnenvaart)

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in september 2004 de Stan 
Tug 2608 Ponoy, bouwnum
mer 509810, opgeleverd aan de 
eigenaar Transcom Shipping 
Ltd, British Virgin Islands.
Het vaartuig is bestemd voor 
sleep - en afmeeroperaties. 
Afmetingen:
Lengte o.a. 26.09 m.
Breedte o.a. 7.94 m.
Holte in de zijde 4.05 m.
Diepgang achter 3.75 m.
Deplacement 340 t.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3512B T A  HD/B, 
met een totaal vermogen van 
2612 bkW  bij 1600 tpm. De 
motoren drijven via Reintjes 
tandwielkasten, type W A F 
772, reductie 7.087:1, de vaste 
spoedschroeven aan. Elke 
schroef is geplaatst in een van 
de Giessen Optima straalbuis 
met een diameter van 2375 
mm. Op de proeftocht werd 
een trekkracht aan de paal ge
meten van 51.7 ton en een 
vrij varende snelheid van 12.9 
knoop.

Fair Partner

Damen Shipyards Cargo Vessels heeft op 9 juli het in Galatz ge
bouwde zwareladingschip Fair Partner, bouwnummer 9102, 
overgedragen aan Jumbo Shipping. Daarna zijn bij Huisman 
Itrec de kranen op het schip geplaatst. De oplevering aan de rede
rij vond op 7 oktober plaats. De Fair Partner is een zusterschip 
van de Jumbo Javelin (uitvoerig beschreven in SW Z juli/augus
tus 2004, blz 14 en verder).

Hulpvermogen wordt geleverd 
door twee Caterpillar sets, type 
3304B T , van elk 106 kVA, 50 
Hz, 230/400 V.
Het sleepgerei bestaat uit een 
Mampaey sleephaak van 65 
ton SW L , geschikt voor twee 
trossen met een diameter van 
100 mm.
De tankinhouden zijn: 
brandstof 81,6 m3.
drinkwater 12,2 m3.
smeerolie 2,0 m3.
sludge 2,2 m3.
vuile olie 2,0 m3.
sewage 1,8 m3.

Het vaartuig biedt accommo
datie voor tien personen, in 
eenpersoons hutten voor de 
kapitein en de hoofdwerktuig
kundige en in vier tweeper
soonshutten. Er zijn een kom
buis, een messroom en de no
dige sanitaire voorzieningen. 
De Ponoy is gebouwd onder 
klasse van Lloyd's Register, 
met de notatie: © 100 A1 Tug 
Unrestricted Service LM C , 
extra strengthened for sailing



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

Discovery Blue S tar

IH C Delta Shipyard heeft in 
september de duwboor Disco - 
very, bouwnummer 11011, op
geleverd aan de Duitse op
drachtgever, Bilfinger Berger. 
De boot, van het type Delta 
Pusher 2500, zal in Nigeria in 
de delta worden ingezet bij het 
verschepen van allerlei drijvend 
materieel voor constructiewer
ken.
De afmetingen zijn:
Lengte 25,25 m.
Breedte mal 10,00 m.
Holte 2,50 m.
Diepgang max. 1,86 m.
Waterverplaatsing 360 t.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmotoren, 
type 3412C TA , van elk 448 
kW  bij 1800 tpm. Deze drijven 
elk een vaste spoedschroef aan, 
diameter 1200 mm, in een 
straalbuis, en geven de boot een 
snelheid van 9,0 knopen en een 
paaltrek van 12,0 ton. 
Hulpvermogen wordt geleverd 
door twee generatorsets van ie
der 125 kVA bij 1500 tpm, 
230/400 V, en door een elek
trisch aangedreven hydraulisch 
power pack.
De dekuitrusting omvat:
• een hydraulisch aangedreven 

sleeplier, met op de trommel

400 m draad van 40 mm, 
een trekkracht van 25 t bij 0
- 10 m/min en een houd- 
kracht van 40 t;

• een hydraulische dekkraan, 
capaciteit 9,1 t op 2,8 m 
resp. 2,1 t op 10,84 m;

• een sleephaak, 15 t SW L;
• kaapstander, 4 t bij 12 m/

min;
• koppellieren van 40 t.
• Voor het afgeven van 

brandstof c.q. drinkwater 
beschikt de boot over over- 
slagpompen van 60 m3/h 
bij 34 m opvoerhoogte resp. 
19 m3/h bij 30 m opvoer- 
hoogte.

De tankinhouden zijn: brand
stof 47,80 m3 + 36,50 m3 voor 
eigen gebruik en drinkwater
42,00 m3 + 5,20 m3 voor eigen 
gebruik. Verder is er is een 
sewagetankvan 6,80 m3.

Voor de zeven bemanningsle
den zijn vier hutten aanwezig. 
Een kombuis/messroom en 
de nodige sanitaire voorzie - 
ningen.
De Discovery is geklasseerd 
door Bureau Veritas, met de 
notatie: I © Hull Special Craft 
Coastal waters © M ACH.

Op vrijdag 1 oktober hebben 
de doop en de oplevering 
plaatsgevonden van de D a
men Combi Freighter 3850 
Blue Star, bouwnummer 9349 
van Damen Shipyards Ber- 
gum. Opdrachtgever is Tristar 
Shipping uit Lemmer. De be
langrijkste gegevens zijn: 
Lengte o.a. 88.60 m.
Lengte l.l. 84.99 m.
Breedte 12.50 m.
Holte 7.00 m.
Diepgang 5.42 m.
Draagvermogen 3820 t.

Containercapaciteit

Gross Tonnage 
Nett Tonnage

193 TE U . 
2545 . 
1460 .

Een M A K  dieselmotor, type 
8M 20 , van 1520 kW  bij 1000 
tpm, geeft het schip een 
proeftochtsnelheid van 12.3 
kn.
De accommodatie is geschikt 
voor acht bemanningsleden, 
maar in eerste instantie vaart 
het schip met vijf man.

Blue Star (foto: Damen Shipyards Bergum)

Christina

Discovery (foto: IHC Delta Shipyards)

B attler

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in oktober de Stan Tug 
3209, bouwnummer 511602, 
opgeleverd aan de Internatio
nal Tug S.A. in Colombia.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B 
o.a. x H = 31,91 x 8,84 x 4,40 
m; de diepgang achter is 4,28 
m en de waterverplaatsing 
624 t.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3516B T A  HD/B, 
van ieder 1771 kW  bij 1600 
tpm, drijven via Reintjes tand
wielkasten, type W A F 872, 
reductie 7,455:1, de vaste Pro
marin schroeven aan, diameter 
2650 mm, in Van de Giessen 
straalbuizen. Zij geven de boot

een vrijvarende snelheid van 
13,4 kn en een paaltrek van 
66,1 t.
De uitrusting omvat een hy
draulische sleeplier van 18 t bij 
11 m/min, houdkracht 130 t, 
een Mampaey sleephaak, 65 t 
SW L , en een elektrische kaap
stander van 5 t bij 15 m/min; 
verder zijn er een Sterling 
brandbluspomp van 350 m3/h, 
aangedreven door een Cum
mins diesel, type 6B T  5.9-M , 
alsmede een dispersant set met 
een Megator pomp van 82 
l/min.
De accommodatie is ingericht 
voor acht personen in vier 
tweepersoons hutten.

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in oktober de Stan Tug 
1906 Battler, bouwnummer 
503304, overgedragen aan 
Clyde Marine Ltd. in Schot
land. De afmetingen zijn: L 
o.a. x B  o.a. x H = 19,50 x 6,04

x 2,70 m; de diepgang achter is 
2,59 m en de waterverplaatsing 
129 t. Twee Caterpillar diesel
motoren, type 3412C TA/B. 
van ieder 537 kW  bij 1800 
tpm, drijven via Reintjes tand
wielkasten, type W A F 364L,

reductie 4,92:1, de vaste Pro
marin schroeven aan, diameter 
1500 mm, in Van de Giessen 
Optima straalbuizen. Zij geven 
de boot een vrij varende snel
heid van 11,7 kn en een paal- 
trek van 20,8 t.

Het sleepgerei bestaat uit een 
Mampaey sleephaak van 250 kN. 
De boot heeft een bemanning 
van vijf man in een eenpersoons 
en een vierpersoons hut, alsme
de zitgelegenheid voor twaalf 
passagiers in het stuurhuis.
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Cat-1

Verder heeft Damen Ship
yards Gorinchem in oktober 
de Multi Cat 1205 Cat-1, 
bouwnummer 516004, opge
leverd aan de Port of Copen
hagen in Denemarken.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B

Drugsboot Arnhem

o.a. x H = 12,52 x 4,96 x 1,80 
m; de diepgang achter is 1,20 
m.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3304B T/B. van ie
der 104 kW  bij 2000 tpm, 
drijven via Twin Disc tand

wielkasten, type M G  5050, re
ductie 3:1, de vaste Promarin 
schroeven aan, diameter 770 
mm. Zij geven de boot een 
vrij varende snelheid van 7,0 
kn en een paaltrek van 2,4 t.
De uitrusting omvat een Effer

De ,drugsboot’ in Arnhem (foto: Scheepswerf Grave)

Scheepswerf Grave heeft op 
5 november bouwnummer 147
- de ‘drijvende 24-uursopvang 
voor drugsverslaafden', be
kend als de ‘drugsboot' - over
gedragen aan de gemeente 
Arnhem.
De boot heeft een catama
ranachtige onderbouw, afkom
stig van een geannuleerde 
Duitse order voor een evene
mentenschip op de Rijn 
(bouwnummer 143). Deze 
onderbouw werd met 20 m 
verlengd en meet nu L  x  B =
76,00 x 11,40 m. Op de onder
bouw bevindt zich een boven
bouw van drie lagen. In ver
band met de doorvaarthoogte 
van de bruggen tussen Grave 
en Arnhem verliet de boot de 
werf met slechts twee lagen. De 
derde laag werd op locatie in 
Arnhem aangebracht.
De boot biedt dagopvang voor 
maximaal 120 verslaafden. 
Voor hen zijn 35 slaapplaatsen 
beschikbaar in vier-, twee- en 
eenpersoons slaapruimten op 
de eerste verdieping. De ac
commodatie omvat verder di
verse gebruikersruimten, een 
gemeenschappelijke recreatie
ruimte, een artsenkamer met 
medicijnuitgifte, een metha-

donuitgifteplaats en een zie
kenboeg, alsmede een portiers
loge, die van kogelwerend glas 
is voorzien. De accommodatie 
is ingericht met een specifieke 
kleurstelling, die evenals de ge
bruikte materialen, speciaal is 
afgestemd op de toekomstige 
bewoners, die ook inspraak 
hadden bij het programma van 
eisen.
Op de ligplaats, aan de Nieuwe 
Kade in Arnhem, is de boot 
met twee spudpalen verankerd. 
Om het geheel in het stads
beeld een bepaald aanzien te 
geven, is de beschildering - in 
overleg met de Hogeschool der 
Kunsten - uitgevoerd volgens 
het zogenaamde ‘dazzle' prin
cipe.
Twee loopbruggen zorgen 
voor de verbinding met de wal, 
met gescheiden toe- en afgan
gen. Dit is om de mensen welke 
nog gaan gebruiken en welke 
reeds hebben gebruikt van el
kaar te scheiden. Dat is nood
zakelijk gezien de geestestoe
stand van de gebruikers voor 
en na hun bezoek aan boord.
Er is verder een vaste walaan
sluiting voor elektriciteit (600 
kVA). Er is nog geen definitie
ve aansluiting op het riool.

Vooralsnog wordt vuilwater af
gegeven aan tankwagens welke 
de vuilwatertanks kunnen leeg
zuigen.
De technische installaties aan 
boord omvatten een Perkins

Wilhelmina

Het m.s. Wilhelmina van de 
familie V.d. Berg is in septem
ber 2004 bij Scheepswerf De 
Kaap in Meppel verlengd van 
110 naar 135 meter. Het laad
vermogen is daarmee vergroot 
van 3000 naar 3800 Ton.
De werf, die al diverse sche
pen tot 110 meter heeft ver-

dekkraan, 1,15 t op 8,4 m en 
voorzien van een 350 liter grij
per en een 1,5 t lier; verder een 
7,5 t Kraaijeveld deklier, een 
beting en een ‘quick release 
hook' van 7 t SW L. Het hoofd
dek is met hout beschoten.

noodgeneratorset van 65 kVA, 
twee brandbluspompen van elk 
65 m3/h bij 6 bar en twee vuil- 
waterpompen van elk 45 m3/h 
bij 4 bar voor afgifte van vuil 
water aan het riool.
Het casco is gebouwd onder 
toezicht van Germanischer 
Lloyd; de afbouw en loopbrug
gen volgens de regels van het 
bouwbesluit.
De drugsboot kwam enkele 
maanden geleden in het nieuws, 
doordat zij aan de ligplaats zonk 
ten gevolge van een ongelukkige 
samenloop van omstandighe
den en een aaneenschakeling 
van menselijke fouten. De scha
de is inmiddels hersteld.

Verbouwingen

lengd, heeft hiermee een nieu
we markt aangeboord: verlen
gingen tot 135 meter. Qua 
breedte kan De Kaap schepen 
tot 13,50 meter behandelen. 
Verder heeft De Kaap onlangs 
voor Franse rekening een ver- 
lengsectie gebouwd, die er in 
Marseille is tussen gebouwd.

De Wilhelmina is verlengd (foto: De Kaap)
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M aritiem e m arkt door Menso de Jong

Aanval op marinescheepsbouw
De alsmaar oplopende olieprijs veroor
zaakt onrust. De wereldeconomie zal 
minder groeien, waarbij percentages 
worden genoemd tussen 0,4 en 1 pro
cent voor elke tien dollar toename van 
de olieprijs. Toch lijkt het niet alarme
rend; enkele maanden terug meenden 
analisten dat de groei juist moest afne
men om oververhitting te voorkomen. 
De groei in China zou moeten terug
lopen van 9 tot 7 procent. De laatste 
schattingen duiden erop dat het in 2005 
nog altijd rond de 8 procent zal zijn. 
Ook de VS moet de broekriem aanha
len, al maken de Amerikaanse kiezers 
zich minder zorgen over het macro-eco- 
nomische plaatje dan over stijgende 
benzineprijzen en een tekort aan huis
brandolie komende winter.
Door de angst voor afnemend vervoer

in de loop van 2005 kwamen in oktober 
de beurskoersen van scheepvaartfond- 
sen onder druk. Toch bleven de vrach
ten voor zowel droog en nat massagoed 
als voor containerschepen hun gestage 
stijging voortzetten. Het onderzoeksbu
reau Drewry verwacht niet langer dat de 
containermarkt in 2006 zal ineenstorten 
wegens overcapaciteit. Alleen een ern
stige economische crisis zou dit teweeg 
kunnen brengen. Ook Clarksons heeft 
de verwachtingen voor de container- 
vaart naar boven bij gesteld. Goed 
nieuws dus, ook voor de scheepsbouw, 
behalve voor de Nederlandse marine - 
scheepsbouw.

CPB-rapport
Voor een stagnerende EU  is een afne
mende economische groei wel zorgwek
kend. Vooral voor achterblijver Neder
land waar het afbreken van ‘oude' in
dustrie belangrijker lijkt te zijn dan het 
stimuleren van ‘nieuwe' industrie. Het 
laatste voorbeeld is de studie van het 
Centraal Planbureau (C PB) van oktober 
over de marinescheepsbouw. Het CPB 
concludeert dat het eerder aanschaffen 
van vier korvetten met gelijktijdige ver
koop van twee fregatten economisch 
niet zinvol is. Het plan betekent wel een 
verlaging van de operationele kosten, 
maar dat zou niet opwegen tegen de 
extra kosten van private voorfinancie
ring en de extra risico's. Denk hierbij 
aan de zich wijzigende technische, poli
tieke en maatschappelijke inzichten in 
de periode tot 2015, het jaar waarin D e
fensie de schepen wil bestellen.
Een belangrijk argument is bovendien 
dat versnelde bestelling alleen uitstel 
van executie betekent voor scheepswerf 
Schelde; de discussie over het voortbe
staan ervan zal in 2015 opnieuw oplaai
en bij de vervanging van zes fregatten. 
Tenslotte zou het bestellen van marine
schepen in het buitenland wel eens te
gen lagere prijzen kunnen geschieden 
ondanks de efficiënte en relatief goed
kope bouw bij Schelde.

Uiteraard blijft de uiteindelijke keuze 
een politieke beslissing. W il Nederland

over een vloot beschikken die tot 
2015/20 optimaal voldoet aan de huidi
ge inzichten ten aanzien van beheersing 
van regionale conflicten, terrorismebe
strijding en rechtshandhaving? Is er 
maatschappelijke druk om een, vergele
ken met andere kleine landen, grote 
vloot van eigen ontwerp en fabrikaat te 
handhaven?
Het CPB-rapport is dus slechts van 
marginaal belang, al is het tekenend 
voor in brede kring levende opvattin
gen. Daarom toch enkele kanttekenin
gen erbij.
Het C PB moet uitgaan van informatie, 
verschaft door Defensie, inhoudende 
dat eerdere bestelling van korvetten 
‘niet nodig is tot 2015'. Dat moet je  le
zen als: ‘niet gewenst is tot 2015 uit 
budgettaire overwegingen'. Reeds is be
sloten de gevechtskracht te verlagen 
door enkele schepen af te stoten. Sinds 
de jaren negentig is er minder behoefte 
aan fregatten voor oorlogstaken op zee. 
Daarentegen is er wel behoefte aan kor
vetten en langeafstandspatrouillesche- 
pen voor kustwachttaken en regionale 
acties, maar die zijn niet besteld uit 
budgettaire overwegingen.
De huidige vlootsamenstelling met 
overwegend fregatten is dus ondoelma
tig. Misschien wil onze regering zich 
herbezinnen over de relatief grote om
vang en het takenpakket van de vloot. 
Dat is niet expliciet gesteld en blijkt 
evenmin uit de nog steeds bestaande be
reidheid personeel en materieel in te zet
ten bij vredesoperaties. Het is dus onjuist 
te spreken over ‘eerdere' bestelling in
dien het in feite gaat om het terugdraaien 
van een vroegere, foute beslissing. 
Inderdaad betekent uitstel dat de mari
ne in 2015 wellicht betere schepen kan 
bestellen of helemaal geen schepen 
wegens gewijzigde maatschappelijke in
zichten. Dat is altijd het geval als men 
beslissingen voor zich uit schuift en in 
dit geval zo'n vijftien jaar over een on
doelmatige vloot moet beschikken. U it
stel is alleen gerechtvaardigd indien 
juist nu zich belangrijke, nieuwe inzich
ten openbaren. Daar zijn geen aanwij
zingen voor. Een reder die vervanging



wegens gewijzigde marktomstandighe
den uitstelt om later wellicht een beter 
schip te verkrijgen, is dan allang failliet. 
Misschien stuurt onze regering op zo'n 
‘failliet' van de marine aan, zodat zij 
meer kan spenderen aan leuke dingen 
voor de kiezers.

Koopjesjagers
Als een rode draad loopt door het CPB- 
rapport de veronderstelling dat Neder
land goedkoper marineschepen kan 
aanschaffen door internationaal offertes 
aan te vragen in plaats van onderhands 
bij Schelde te bestellen. Scheepswerf 
Merwede biedt deze mogelijkheid al
lang, maar de Koninklijke Marine 
maakt er geen gebruik van. Bovendien, 
standaard ontwerpen van buitenlandse 
werven kan men op licentie bij Merwe- 
de of Schelde laten bouwen.
Dat heeft de marine evenmin gewild, on
getwijfeld op grond van zwaarwegende 
motieven, waaronder ook steun aan de na
tionale toeleveringsindustrie kan vallen. 
Het CPB geeft trouwens aan dat de na
tionale marinebouw relatief goedkoop 
is. De grote Europese werven kunnen 
toch concurreren bij de export dankzij 
subsidies en politieke steun. Echter, 
hier juist politieke tegenwerking, met 
name voor ‘offensieve' fregatten, terwijl 
de marine de meer ‘defensieve' korvet
ten met grotere exportmogelijkheden 
nimmer heeft besteld.
Door slim onderhandelen zou Neder

land dus goedkoop standaard buiten
landse schepen kunnen bestellen, mede

omdat dan veel marine
personeel - betrokken bij 
onderzoek en ontwikke
ling - kan afvloeien. O f 
zo'n scenario reëel zal 
zijn, is geen uitgemaakte 
zaak. Onmiskenbaar be
staat er immers politieke 
druk in de E U  bij de ma- 
rinebouw tot een steeds 
innigere samenwerking 
te komen.
Dergelijke kartelvorming 
gaat zelden samen met 
lagere prijzen. D it te 
meer, daar de politieke 
druk op Nederland bij 
een EU-w erf te bestellen 
groot zal zijn. Het lijkt 
voorlopig ver gezocht te 
veronderstellen dat 
Nederland een optie 
heeft buiten de E U  (Rus
land, Japan of Korea?) te 

zoeken naar nieuwe marineschepen. 
Evenals bij de aanschaf van vliegtuigen 
en pantserwagens kan er druk komen 
om financieel bij te dragen aan de ont
wikkeling van nieuwe scheepstypes met 
compensatieorders als beloning. De er
varing heeft uitgewezen dat zo iets juist 
een dure zaak is. Als Nederland daar 
toch aan wil meedoen, zal handhaving 
van de eigen ontwerpvaardigheid en een 
nationale marinescheepsbouw voorlopig 
gewenst zijn. W el kan de politiek ernaar 
streven de nationale inbreng te integre
ren binnen de Europese marinebouw. 
M ocht men niet willen meedoen aan ge
zamenlijke EU-ontwikkelingen, maar 
willen wachten tot enkele werven suc

cesvolle prototypes beschikbaar heb
ben, dan zal onze marine steeds achter 
in de rij staan bij de opdrachtgevers en 
dus schepen kunnen verkrijgen die niet 
aan de laatste technische en politieke 
inzichten voldoen. Het CPB-argument 
dat uitstel van de investeringsbeslissing 
tot 2015 betere schepen kan opleveren, 
gaat dan niet op. Compensatieorders 
voor de high-tech toeleveringsindustrie 
kan men helemaal vergeten.
Het CPB bagatelliseert ook de personele 
gevolgen van het afstoten van de marine- 
scheepsbouw; het gespecialiseerde perso
neel zou snel ergens anders werk krijgen. 
Het lijkt echter onontkoombaar dat Schel
de na verlies van de marinebouw geen toe
komst meer heeft wegens het ontbreken 
van een alternatieve nichemarkt. Het be
tekent ook ontslag voor mensen die moei- 
lijker elders inzetbaar zijn.
Overigens heeft de toenmalige regering 
bij de overname in 2000 van Schelde 
door Damen toegezegd tot 2015 sche
pen bij de werf te zullen bestellen. Geen 
wonder dat velen de overheid als een 
onbetrouwbare partner zien.

Uitstel van de korvettenbouw betekent 
niet alleen het verdwijnen van de marine- 
bouw, maar waarschijnlijk ook van op
nieuw een stuk commerciële scheeps
bouw. De argumenten van het CPB dat 
zo'n ontwikkeling geen ramp is en zelfs 
kostenbesparend kan zijn, missen vol
doende onderbouwing en zijn zelfs deels 
op aanvechtbare aannames gebaseerd. De 
politieke beslissing is niet of er al dan niet 
eerder besteld moet worden, maar of we 
over een eigen inbreng willen beschikken 
bij de ontwikkeling naar een EU-vloot.

Menso de Jong 
was jarenlang 
agent in het verre 
oosten voor diver
se scheepvaart
maatschappijen. 
Hij is nu freelance 
journalist en 
vaste medewer
ker van Schip &  
W erf de Zee



Oplevering door Henk van Herwijnen en Piet Hein Noordenbos

Prinses Maxima S 
Prins Willem-Alexander
Damen Shipyards Gorinchem delivered two SWATH vessels to the province of Zeeland to service on the 
Vlissingen-Breskens route. A fte r two years of design work, tank testing, construction and tr ia ls , the 
vessels were delivered on time and fulfi lled all contractual requirements. The 'Prinses Maxima' was 
handed over on the 25 th of February 2 0 0 4  and both vessels were baptised at Vlissingen on the 13th 
of March by mrs drs. K.M.H. Peijs, m in is ter of Transport and Public Works.

SW A T H  vessels (Small Waterline 
Area Twin Hull) typically have two 
submarine type hulls completely sub
merged below the water surface. Above 
the water, a SW A T H  looks similar to a 
catamaran. The connection between 
deck and hulls (floaters) was made by 
using narrow vertical members called 
struts. The longitudinal cross-sections 
of each strut were streamlined to reduce 
wave making resistance.
Ship motions caused by waves produce 
forces on the hull which reduce rapidly 
as the hull moves further below the sur
face as with a submarine. Wave exiting 
forces can also be reduced if the water 
plane area at the design waterline is re
duced. The objective of a SW A T H  de
sign was to minimize the ship's mo
tions well below the accepted criteria 
for seasickness.
Adequate clearance to the underside of 
the connecting structure was also es
sential to permit the SW A T H  to ride 
over surface waves which are most 
common in coastal waters. This operat
ing mode results in the smallest vertical 
motions and is called platforming. For 
rough seas, with significant wave 
heights exceeding the tweendeck clear
ance, SW A TH s are designed to have 
sufficient short heave periods to pro
vide inherent contouring behaviour at 
operational speeds. It was clear that a 
combination of two fixed and two ad
justable fins or even four adjustable fins 
would help to find the best heave peri
od.
For this purpose a Maritime Dynamics

Inc. (M D I) control system with for
ward and aft fins was fitted. Complete 
with an M D I Gyro-control unit. The 
fins have a 2 m2 area each and are inde
pendently powered and controlled by 
two hydraulic 18,5 kW  pumpsets.

SWATH Hull Design & Tank Testing
The required design for the intended 
service on the Western Schelde be
tween Vlissingen and Breskens can be 
summarized as follows:
Service speed 14.5 knots
Maximum speed 16.5 knots
Capacity 181 persons
Max. vertical acceleration 
with 2.5m waves and B f 9 0.1g or 1

m/s2 (SSA)* 
Max draught 4.5 m

* S. S.A. = ‘Significant Single Ampli
tude’ = the average o f the highest 
1/3 part o f the ‘ zero to top’ values 
(instead o f ‘top - through’ values)

Diesel electric propulsion (as per de
tailed Owners specification).

The principle design was based upon an 
existing design ‘Navatek 1' which cur
rently operates in the difficult sea condi
tions along the coast of Honolulu, 
Hawaii. Together with Nigel Gee & 
Associates and S.M.S., a preliminary 
design was made which was used for the 
tank testing at M A RIN , Wageningen.

After a series of C F D  calculations, a 
1:10 model was made to investigate



calm water resistance, propulsion tests, 
motion tests with active and passive 
fins and manoeuvring in typical W est
ern Schelde wave patterns in the tank. 
Detailed wind, tide and wave informa
tion were used to scale down the waves 
in the tank, such as:

1. Beaufort 9 condition :
• Wind speed 22 m/s
• Significant wave height of 2.5 m
• Zero up-crossing period of 5 - 

7 seconds
• Peak period of approx. 8 seconds
• A swell from the North with a peri

od of10 to 14 seconds max.
• A worst wind condition from W  - 

N W

2. Beaufort 6/7 condition :
• Wind speed 14 m/s
• Significant wave height of1.45 m
• Zero up-crossing period of 5 - 7 sec

onds
• A swell from the North with a peri

od of10 to 14 seconds max.
• A worst wind condition from W  - 

N W

The sea keeping results of the tank test
ing are shown in figure 3.

Figure 2 - Area of Operations

2

Hull Structure and Design
After the validation of the sea keeping 
tests, the principal particulars were set 
as can be found in table 1.

Length Overall 37.4 m
Length Waterline 33.9 m
Beam Overall 17.0 m
Draught (Design) 4.2 m
Displacement (Design) 400.0 tonnes
Deadweight (Design) 37.0 tonnes
Main Engines 2 x M T U  

12V4000 
2 x 1560 kW

Propulsion Motors 4 x IN D A R  
660 kW

Maximum Speed 16.5 knots
Service Speed 14.5 knots
Maximum Wave Height 2.5 m
Table 1 - Principal Particulars

The total weight was essential for the 
construction of a successful SW A TH  
type vessel. Many examples can be 
found around the world where weight, 
or the lack of proper construction due 
to weight limitations, produced nega
tive results. W eight management was 
one of the key elements and it started 
with the determination of the actual 
hull loads. Although the Classification 
rules and requirements provided infor
mation regarding the hull loads as an 
average, it was not precise enough.
The hull loads for the Princes Maxima 
& Prins Willem-Alexander were found 
and based upon:
- Determination of wave environ

ment on the route
- Critical design load
- Hydrodynamic calculations by Bu

reau Veritas and M A RIN
- Model test load measurements

During the calculation phase by Bu-
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Figure 3 - Validation of Sea Keeping performances 

sc = short crested waves pass = passive fins

The vertical accelerations are shown at different headings and speeds. The first four re

sults are with active fins. The “1 4 .5  knot pass” data were measured in case the hy

draulic power for the fins did not work (passive). Even in this situation, the vertical accel

eration is still below the maximum.

Figure 4  - Front view model with fins

Figure 5  - Model with bending measurement equipment

reau Veritas and M A RIN  and later 
during the several model tests, it was 
ascertained that beam seas at zero speed 
resulted in the highest design load.
The result was a hull load representa
tive for the intended route and opera
tion of the vessel to be used for all FEM  
and vibration / fatigue calculations for 
an intended lifetime of thirty years.

Weight
Due to the given detailed technical 
specification and the almost fixed main 
dimensions and systems, the ‘only left' 
parameter was the construction weight.
W ith the determined design loads and 
a required lifetime of thirty years, the 
hull had to be made from steel. The su
perstructure needed to be aluminium 
for weight and stability reasons.
The hull material had to be mainly of 
high tensile steel AH  36 (4 mm and 4.5 
mm) and the hull's entire superstruc
ture consisted of 2.5 mm aluminium 
planking, friction stir welded.
During the building of the vessel's 
hulls, the total weight of the hull con
struction was checked with NUPAS.
All plates were checked on thickness 
before being cut. All built sections were 
weighed before and after painting. The 
total weight of the steel hull was 
checked before the aluminium super
structure was fitted on top.
Every week, the total weight and posi
tions of centre of gravity (LC G , T C G



Figure 6 - Pump and V CG ) were checked and updated
room following the engineering and building

stages. Monthly meetings with sub
contractors and suppliers of machinery 
and equipment were held to keep the 
weights under control, but also to make 
sure that all suppliers did not pass their 
weight allowance.
During the engineering phase and later 
on in the building stages when it be
came clear that a typical weight al
lowance had been exceeded, the rele
vant supplier was challenged to reduce 
the weight by the same amount to stay 
within the maximum weight limit. 
W hen it was not possible to obtain any 
weight reduction within the scope of 
supply, the building team had to search 
for other possibilities to ensure the 
maximum permissible weight would 
not be exceeded.
All piping systems and technical spaces 
were drawn in 3D Cadmatic to opti
mise the space and routing and also to 
be able to verify the weight and centres 
of gravity.

The weight reports were summarised 
into graphs showing the changes in 
weight per system code and centres of 
gravity. This made it very clear to all 
parties involved, that the weight had to 
be closely monitored in order to achieve 
the best possible results.
The SW A TH s were designed with a 
lightship weight of 363 tons (including 
a 4% design margin and an additional 
builder's margin of 14 tons). W ith all 
effort and weight management taken as 
described above, the results obtained 
during the stability and lightship 
weight tests were ‘spot on' and ap
proved by the Owner, Class and NSI.

Class Notation
The SW A TH  vessels comply with the 
following Bureau Veritas rules and reg-

ulations for the classification of ships as 
a seagoing ship with the following 
Class Notation:
I *  H ull *  M A C H  
Light Ship /  S W A T H  /  Fast Pas
senger F erry  (NL)
Coastal A rea  
A U T -U M S  
In W a te r Survey

Note :The navigation notation ‘coastal 
area’ is assigned to ships intended to op
erate only within 20 nautical miles from  
the shore and with a maximum sailing 
time o f six hours from a port o f refuge or 
safe sheltered anchorage. This complies 
with the intended Vlissingen - Breskens 
service route.

W ith regard to the national require
ments of the Regulatory Bodies, the 
SW A TH  vessels comply with the fol
lowing regulations of The Netherlands 
Shipping Inspectorate for Inland 
Waterway Vessels:“Binnenschepenbe- 
sluit” (BSB) (Regulations for Inland 
Waterway Vessels) published in 1987 
(Staatsblad nr. 466), and its amend
ments, published in 1994 (Staatsblad 
nr. 915). The SW A T H  vessels in par
ticular, fully comply with the require
ments as specified in NSI's ‘Bijlage V' 
(Annex V), applicable to ferries for 
‘zone 2' (Staatsblad nr. 915).

Stability
The stability of the SW A T H  vessels 
had to be approved according to the in
land waterways regulations of NSI. 
These rules are typically used for the 
approval of large mono hulls and are 
not particularly applicable to a multi
hulled vessel, and definitely not to a 
SW A T H  vessel. During the tender 
stage, the damage stability require
ments were such that the vessel had to 
withstand a two-compartment side 
damage of a minimum length of 7.5 m. 
Furthermore, the rules state that no 
deck edge immersion is permitted after 
damage. These requirements immedi
ately ruled out a twin strut arrange
ment, and even with a single strut solu
tion, a large number of compartments 
required filling with foam in order to 
ensure that the vessel met the require
ments. Detailed discussions with NSI 
resulted in a change to the stability reg
ulations for this particular SW A T H  
vessel in which the required damaged 
length was reduced to 4.0 m.
This allowed for the removal of the 
foam from the void compartments. 
However, in order to ensure that there 
was no deck edge immersion, a counter 
flooding system was designed, in which 
one of the sea water ballast tanks was 
flooded to reduce the vessel's residual 
heel angle (See figure 7).

Figure 7 - View in section 1 3 0 1 /0  with GRP sea water ballast tanks



Figure 8 - General Arrangement Drawing



Figure 1 0  - The SWATH Layout
INDAR motor The main deck has sufficient space to
being fitted in store 75 and 50 bicycles and 20 mopeds.
the hull sec- Up to 5 wheelchairs can be taken on
tions board and safely placed in the disabled

space (see figure 8).
The engine rooms are located both 
sides, with the main diesel generators 
and the auxiliary diesel generators. Two 
switchboard rooms are placed just be
hind the engine rooms.
The floaters comprise forward and aft 
fresh water ballast tanks to trim the ves
sel during loading and unloading. The 
vessel has two propellers and each is dri
ven by an IN D A R electric motor.
10 m3 G RP sea water tanks have been 
placed midship for draught and to en
sure that the SW A TH  will sail at 4.20 
m.
Just forward of the G R P tank, a pump 
room has been created for the bilge, bal
last and fifi pumps. As in the electrical 
propulsion space, an M D I fin top plate 
has been mounted for the stabilizer sys
tem.
The wheelhouse technical space com
prises the electrical equipment for navi-

gation and communication and the nec
essary power back-up systems.
The wheelhouse is designed for 3 per
sons and includes an Engineer's desk 
consisting of an alarm system and oper
ating system. L C D  screens have been 
mounted to create sufficient view of the 
main components and the passenger 
spaces. The passenger spaces are con
nected to a video system.

Passenger Accommodation
The accommodation is suitable for 176 
passengers on the saloon deck and has 
sufficient space for 5 disabled persons on 
the main deck in a separate room. Both 
passenger areas are equipped with LCD  
TV s to inform the passengers about 
safety precaution and to demonstrate 
embarkation with the mini-slides and 
life rafts. On the saloon deck, sufficient 
space is available for hand luggage.
On the saloon deck aft outside, 32 seats 
have been placed for those passengers 
who wish to enjoy the crossing of the 
Western Schelde in the open air.

Machinery Equipment
The diesel-electric propulsion was de
signed by Bakker-Sliedrecht and is pow
ered by two M TU 12V4000 1560 kW  
diesel engines which drive two 1585 kVa 
AvKaick A C generators. One set has 
been placed in each engine room.
The final propulsion is given by two 
Bakker-INDAR low speed A C double 
rotor motors each of 1320 kW  driving 3 
bladed PRO M A RIN  fixed pitch pro
pellers. The thrust bearing has been in
corporated in the electrical motor.
As the IN D A R electrical motors have 
double rotors, each main diesel genera
tor set drives one rotor per electrical mo
tor. This cross propulsion feature en
sures that both M D G 's are always 
symmetrically loaded and in the event 
that one M D G  should fail, half propul
sion power will be kept on both pro
pellers.

The complete propulsion system has 
been made redundant up to four failures 
to ensure enough propulsion for the ves
sel to arrive safely in one of the two 
ports.

Two Caterpillar 145kW  generator sets 
feed the auxiliary network.
The A D G s are not connected to the 
propulsion system and therefore are 
completely separated to avoid any inter
ference between the propulsion and aux
iliary net.

Construction of the SWATHs
During the first six months, the building 
team worked from the offices in 
Southampton, U.K. (NGA) and in 
Gorinchem (Damen Shipyards). From 
there, the initial design and the discus
sions with Bureau Veritas, SMS (the 
Owners' representatives) and the sub
contractors were undertaken, as well as 
the supervision of the extensive tank 
tests by MARIN.
As soon as the worst bending moment 
was derived from the model tests and 
confirmed by BV's hydrodynamic cal
culations, N GA  started to prepare the 
final hull construction drawings.
After approval by BV  and SMS, the 
drawings were converted into a modern 
3D-CAD/CAM  system at the Royal 
Schelde and the building team moved to 
Vlissingen

The materials selected and some prop
erties are summarised in table 2.

The building team decided to build the 
SW A TH s in sections to enable maxi
mum pre-outfitting of each section. The 
lower part of the hull had to be built in 
steel jigs in order to control the fairness 
and alignment to a very high degree. 
Photographs of the construction are 
shown in figures 11, 12 and 13.
Sections 1601 and 1701 were built in 
aluminium using Hydro Marine alu-
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Table 2 - Materials for Construction



minium panels with friction stir welded 
connections. These sections were built 
over the complete width and connected 
to the hull with triclad aluminium steel 
connection strips.
• Sections 1201/0 contain the electric 

propulsion motor and the aft stabi
lizing fins, both of which were in
stalled before the sections were weld
ed together.

• Sections 1301/0 contain the G RP 
sea water ballast tanks.

• Sections 1401/0 contain the forward 
stabilizing fins as well as the box 
coolers.

• Sections 1101/02 and 1501/02 con
tain the fresh water ballast tanks.

• Sections 1103 to 1403 contain the 
small equipment, pumps etc.

The sections were outfitted and built 
together in the assembly hall upon 
completion of the painting activities on 
both, the inside and outside with an In
ternational Paint system.

Trials
The beginning of 2004 was mainly 
used to undertake extensive trials. It 
should be noted that each main compo
nent was tested at the factory in the 
presence of owner and the building 
team. This shortened the dock / har
bour trials and sea trials and reduced 
man-hours to a large extent.
O f great importance were the maxi
mum speed trials and the sea keeping 
results. It should be noted that both 
vessels passed the Owners' strict re
quirements. In the meantime, the PSD 
were reducing both their manpower as 
well as their number of ferries and the 
PZ handed the SW A TH s over to 
BBA -Fast Ferries, a member of the 
Connex group. BBA  is now manning 
and operating these vessels on the base 
of a bareboat charter contract on a daily 
basis and until now, bad weather has 
not caused any delay in the timetable of 
the SW A TH s. W hen writing this arti
cle, we may safely conclude that the 
SW A T H  principle works.

Nomenclature
BV  Bureau Veritas, The Nether

lands
D SG  Damen Shipyards Gorinchem, 

The Netherlands 
N G A  Nigel Gee and Associates Ltd., 

U K
SMS Sovereign Marine Services NV, 

Belgium 
PZ Province of Zeeland,

The Netherlands 
PSD Provinciale Stoomboot Dien

sten, The Netherlands
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W e hope that the SW A T H  principle 
will be continued and that more pas
sengers and crew will enjoy the excel
lent sea keeping character of these ves
sels.
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Interview by Piet Hein Noordenbos

Duplus
The first Dutch SWATH

The Duplus was the f i r s t  Dutch SWATH bu i l t  and opera ted  
on the North  sea. Following a v is i t  of tw o  ex cap ta ins  of the 
Duplus, we asked capta in  W i l le m  van A ltena  about his exper iences w ith  the 
Duplus. W i l le m  was capta in  on the Duplus f ro m  1971  to  1 9 7 6  fo r  the N e ther lands  
Offshore Company.

“In those days the vessel was not yet 
described as a SW A TH , but as a cata
maran. The Duplus was designed by 
the Dutch naval architect Stenger.
She had been laying idle for some time 
when I came on board in 1971. Mean
while she had undergone some major 
modifications, such as:
- fitting Becker rudders as steering 
alone with the Voith Schneiders was 
not very effective,
- vertical side tanks fitted to improve 
the transverse stability. They did not 
reduce the SW A T H  effect too much, 
but made the vessel more stable in 
beam seas at low speed.

The Duplus was designed to serve as 
offshore supplier, diving support vessel 
and drilling vessel. The last task proved 
to be the most suitable in practice. The 
freeboard from the main deck was too 
high for diving support and as supplier 
her speed and carrying capacity were 
not competitive with the existing sup
pliers in those days. The underwater 
transverse beams between the two hulls 
limited her speed.
The Duplus was fitted with four an
chors and winches to assist during 
drilling operations. She also had a D y
namic Positioning System fitted, com
bined with the Voith's, but not fine- 
tuned enough to be used without the 
anchors. She was at her best in a rough 
sea, as may be expected from a 
SW A TH .
I worked mostly in the northern part of 
the North Sea, and under all weather 
conditions. W e stayed with a produc

tion rig in the Ekofisk field, the whole 
year round. Sometimes the stand-by 
vessel was sent away to take shelter and 
then Duplus took over the stand-by 
function. In heavy weather we had to 
ride out the storm at sea and we kept 
the bow in the wind without making 
headway. She took hardly any spray 
and followed the waves.
I understand that ‘Prinses Maxima' is 
fitted with a so-called ‘wave contour
ing' system that works fine with her 
four fins. This will protect the new 
SW A T H 's for making the 30 degree 
pitch angles as we sometimes experi
enced with the Duplus. Once this re
sulted in a main engine failure due to 
lack of lubrication oil in the dry-sump 
Werkspoor diesels.

The Duplus was not yet fitted with 
fins and control equipment, but she 
experienced unmistakably the same 
low accelerations at sea, as we see now 
with the new SW A T H 's Prinses 
Maxima and Prins W illem-Alexan
der.
Later Duplus was sold in America and 
if  I am right she still works in the Gulf 
of Mexico.
I am very glad the SW A T H  principle 
now seems to become more popular as 
it is a fantastic solution for coping with 
low accelerations and keeping a low 
risk of seasickness for your passen
gers.”

Thanks to Willem van Altena

From left to right:

captain Willem Altena, captain Ruud Groot and interviewer Piet Hein Noordenbos

For more in
formation about 
the Duplus see 
also the copy of 
Schip &  W erf 
de Zee, 35th 
volume no.25, 
1968.



Scheepsbouw door F. Kok en Sj. H. Veenstra

Zeesleepboot Holland
Een varende legende gerestaureerd

Ruim vijftig jaar nadat Scheepvaart Mij. G. Doeksen en Zonen op Terschelling de Holland als bergingsjager in de vaart 
had gebracht, s taa t het schip aan het begin van een nieuwe levensfase. De Stichting Zeesleepboot Holland gaat het 
schip als varend museumschip exploiteren. Vrijw ill igers van de stichting hebben de boot zoveel mogelijk in de oor
spronkelijke s taa t teruggebracht. Zoveel mogelijk, want er moesten concessies worden gedaan: om met het schip te 
mogen varen, moet wel aan alle thans geldende veil igheidseisen worden voldaan.

Figuur 1 - 

De Holland 
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Sj. H. Veenstra is 
directeur/eige
naar van Allship 
Marine Projects 
in Berkhout. Hij 
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In het eerste deel behandelt F. Kok in 
het kort de geschiedenis van de Hol
land. Daarna beschrijft de heer Veen- 
stra enkele technische wetenswaardig
heden van de Holland en wat er moest 
gebeuren om het schip gereed te maken 
voor haar nieuwe rol.

Geschiedenis
De huidige Holland was al het vierde 
schip van die naam in de vloot van 
Doeksen.
De eerste Holland werd in 1931 aange
kocht, een schip dat in 1914 als ber- 
gingssleepboot Beluga voor de Royal 
Navy was gebouwd (figuur 2). Het was 
voorzien van twee oliegestookte Bab
cock & W ilcox waterpijpketels (zodat 
er snel stoom kon worden gemaakt) en 
van een 750 IPK triple expansie machi
ne, goed voor een snelheid van 16 
knopen.
Die snelheid was essentieel, want de 
oudere eenheden in de vloot van Doek-

sen, zoals de uit 1913 daterende Vol
harding (300 IPK, 10 knopen; tevens 
schelpenzuiger), kregen in toenemende 
mate te maken met concurrentie. Voor
al van Bugsier uit Hamburg, die met de 
Seefalke (2000 PK, meer dan 15 
knopen) over een sterke en snelle ber- 
gingssleepboot beschikte.

In de zomermaanden vervoerde de 
Holland passagiers tussen Harlingen 
en Terschelling, waartoe op het achter
schip een demontabele accommodatie 
kon worden aangebracht.
De Holland (I) werd in mei 1940 door 
de Duitsers gevorderd. N a de oorlog 
werd het schip in een dermate slechte 
staat teruggevonden, dat het naar de 
sloop ging.

O m  de concurrentie het hoofd te bie
den bestelde Doeksen eind dertiger ja 
ren bij J. Smit & Zn in Hoogezand een 
motorsleepboot, die met 4400 IPK  en

18 knopen de sterkste sleepboot ter 
wereld zou worden. Het schip, de Hol
land (II) (figuur 3) kwam in 1942 ge
reed en werd meteen door de Duitsers 
gevorderd. In april 1943 werd het door 
Engelse torpedovliegtuigen tot zinken 
gebracht: een voortijdig einde voor een 
prachtig schip.

Na de oorlog bestond de bergingsvloot 
van Doeksen alleen nog uit de Volhar
ding en de Bom rif (1900, 350 PK). In 
1947 kwamen daar de Stortemelk II 
(1911, 750 PK, 12 knopen) en de Hol
land (III) bij. De derde Holland was het 
vroegere Engelse korvet Scaravay (1200 
PK, 16 knopen, figuur 4). Ook deze 
Holland vervoerde ‘s zomers passagiers. 
Opnieuw kreeg Doeksen te maken met 
concurrentie van Bugsier: de herstelde 
en gehermotoriseerde Seefalke (nu 3800 
PK) was een geduchte mededinger. 
Doeksen besloot tot nieuwbouw. In die 
tijd was het mijnengevaar op de Noord
zee nog lang niet geweken en de sche
pen hadden toen minder krachtige, 
minder betrouwbare voortstuwingsin- 
stallaties dan tegenwoordig, zodat er 
voldoende emplooi was te verwachten. 
Het moest een snel schip worden om als 
eerste bij een in nood verkerend schip te 
kunnen arriveren en een (hopelijk 
winstgevend) bergingscontract af te 
sluiten. De term bergingsjager il
lustreert deze filosofie. De minimaal 
vereiste snelheid was 16 knopen.
Het oorspronkelijke idee om de functie 
van bergingsjager te combineren met 
die van schelpenzuiger, als in de begin
tijd van Doeksen, werd al snel verlaten. 
Het voor de eerste functie vereiste ver
mogen was veel te groot om de functie 
van schelpenzuiger economisch te kun-



nen vervullen. In plaats daarvan werd, 
mede in verband met het toenemend 
toeristenverkeer naar de Waddeneilan
den, besloten dat het schip, net zoals de 
eerste en de derde Holland, tevens pas
sagiers moest kunnen vervoeren.
Een zware ontwerpeis was dat het 
schip, in verband met de drempel in het 
Schuitengat, een beperkte diepgang 
van 3,80 m moest krijgen.
Voorts wenste de rederij een stoer 
schip, met een forse schoorsteen en lan
ge masten.
Opdracht om het schip te ontwerpen 
werd verstrekt aan de heer D. Schouten 
van het Ingenieurs Bureau voor 
Scheepsbouw M .A. Cornelissen te 
Bloemendaal.

D e voornaamste gegevens van het ont
werp waren:
Lengte o.a.
Lengte l.l.
Breedte o.a.
Breedte mal 
Holte
Diepgang max.
Waterverplaatsing 
Tonnage

57,35 
51,55

9.50 
9,40
4.50 
3,76 
887

547,77BRT

m.
m.
m.
m.
m.
m.

t.

H et lijnenplan toont een rond groot
spant en V-spanten in voor- en achter
schip.
Als hoofdmotor werd een Werkspoor
Lugt dieselmotor, type TA M B S 3910, 
van 2100 EPK  bij 275 tpm gekozen.
D e bouw werd opgedragen aan Ferus 
Smit v/h J. Smit & Zn. in Foxhol, 
bouwnummer 111. De kiellegging vond 
plaats op 16 februari 1950 en de tewa
terlating op 18 november van hetzelfde 
jaar. Op 6 december 1951 volgde de 
overdracht door de werf aan de rederij 
(figuur 5).
H et schip was toen al een paar keer op 
zee geweest, eerst naar Amsterdam 
voor inbouw van de motor en later naar 
Rotterdam voor een laatste inspectie in 
dok.
Toen de Holland na het dokken naar 
Delfzijl terugkeerde kwam het nog niet 
volledig geballaste en getrimde schip in 
een noordwester storm terecht. Het 
schip kreeg een klap water aan dek, 
maakte slagzij en aarzelde om terug te 
komen. De kapitein besloot om bij te 
gaan liggen en vervolgde de reis pas na
dat de storm was geluwd.De beman
ning was behoorlijk geschrokken en de 
kapitein heeft bij de rederij zijn beklag 
gedaan.
Kort na de indienststelling, toen in ruw

weer werd uitgevaren om het stuurloos 
geraakte Finse s.s. Havmia te assiste
ren, bleek de stabiliteit opnieuw te wen
sen over te laten. In dit geval waren de 
reders zelf aan boord.
Er werd een nieuwe stabiliteitsproef ge
daan en er werden enkele veranderin
gen aan het schip aangebracht. De wa
legangen werden afgedicht, er werden 
meer spuigaten in de verschansing aan
gebracht en de dichte verschansing op 
de bak en een deel van de brug werden 
door railingen vervangen, zodat er min
der water aan dek kon komen en dat 
weer sneller kon wegvloeien. Om het 
topgewicht te verminderen werden de 
lange stalen masten vervangen door 
kortere van aluminium, werd de 
schoorsteen ingekort en werden de 
daarin ondergebrachte spoelwatertank 
en waterkanon verwijderd. Ook werd in 
totaal 70 ton vaste ballast (ponsdoppen 
in cement) aangebracht in de bilges en 
op de tanktop onder de accommodatie.

Toch was de Holland geen slecht ont
worpen schip. De vele, ongebruikelijke 
eisen hadden de ontwerper voor een 
haast onmogelijke opgave geplaatst, 
met als resultaat een schip dat een an
der gedrag vertoonde dan men van een 
sleepboot gewend was. Bovendien was 
bij de eerste berekeningen geen reke
ning gehouden met de wens van de re
derij om alle buitendekken van een laag 
dekhout te voorzien. Na de geschetste 
aanpassingen heeft het schip geen pro
blemen meer gegeven.

Bijna een kwart eeuw heeft de Holland 
voor Doeksen gevaren. Het schip voer 
413 keer uit ter assistentie, met als re
sultaat 161 geslaagde acties, 130 ver
geefse reizen, 9 opgegeven bergingen 
en 39 konvooidiensten. De eerste jaren 
waren het drukst. Later werd het aantal 
noodgevallen kleiner doordat de sche
pen beter werden en steeds vaker met 
moderne navigatiemiddelen werden 
uitgerust. De Holland maakte ook en
kele reizen met booreilanden, maar 
naarmate de offshore industrie zich 
ontwikkelde, kwamen er sleepboten die 
krachtiger waren dan de Holland en be
ter geschikt voor dit werk.
De exploitatie van het schip als ber
gingsjager was niet meer rendabel. 
Maar de rol van de Holland was nog 
niet uitgespeeld.

De Directie Noordzee van Rijkswater
staat charterde het schip in 1975 om het

Figuur 2 - De eerste Holland

Figuur 3 - De tweede Holland, in Duitse dienst

Figuur 4  - De derde Holland

Figuur 5 - De Holland ‘as Built’



als milieu-onderzoekvaartuig in te zet
ten (figuur 6), vooral voor het bewaken 
van de waterkwaliteit. Na een proefpe
riode van een jaar werd het contract 
verlengd en pas in maart 1998 werd het 
schip aan de rederij teruggeleverd.
In die tijd zijn verscheidene wijzigingen 
aan het schip aangebracht. Zo werd in 
de passagiersruimte in het voorschip 
een laboratorium ingericht, werden A- 
frames voor het behandelen van meet
apparatuur geplaatst en werd het hulp- 
vermogen geheel vernieuwd en qua 
vermogen aanzienlijk uitgebreid.

In 2000 werd het schip eigendom van 
de Stichting Zeesleepboot Holland.

Technische wetenswaardigheden 
uit de Holland-historie
Alvorens op de eigenlijke restauratie in 
te gaan eerst enige technisch interes - 
sante bijzonderheden met betrekking 
tot de gebezigde constructie en uit
rusting van het schip bij de bouw in 
1950/1951.
Zoals in de naoorlogse jaren in de noor
delijke scheepsbouw (en elders!) ge
bruikelijk, is het schip van geklonken 
constructie; alleen de huidstuiken wer
den gelast. Het gevolg was - mede ook 
vanwege de slanke, geveegde romp - 
een uiterst strakke en zelfs uitdagende 
romp vorm: een snelle jager, ‘lang en 
dun'.
De geklonken constructie heeft in al de 
jaren van haar bestaan gezorgd voor de 
blijvend strakke aanblik van het schip: 
een bekend gevolg van de relatief span- 
ningsloze constructie en zeker het ver
melden waard.

De stabiliteitsproblemen die de ont- 
werpcriteria in eerste instantie in de 
praktijk bleken op te leveren, werden 
hiervoor al aangegeven. W ij kunnen 
ons er thans slechts over verwonderen 
dat het kennelijk in die jaren eerst tot 
een dergelijke riskante praktijkervaring 
moest komen alvorens aanvullende sta- 
biliteitsmaatregelen werden getroffen. 
Maar het resultaat daarvan is afdoende 
gebleken: in de slechtste omstandighe
den heeft het schip zich in haar ber- 
gingsloopbaan méér dan bewezen.

Vanwege de gewenste geringe diepgang 
en de hoge snelheid werd bij het ont
werp gekozen voor een relatief lichte 
constructie, die echter op cruciale 
plaatsen van versterkingen werd voor
zien: zo werd de roersteven met hak af-

Figuur 6 - De Holland in Rijkswaterstaatkleu- 

ren

gestemd op het over de grond lopen in 
ondiep water, terwijl het voorschip van
- overigens niet ongebruikelijke - tus- 
senspanten werd voorzien.
Ook werden, hoewel gebaseerd op een 
duidelijk andersoortige achtergrond, 
relatief zware geschutsfundaties in de 
constructie van de bovenbouw opgeno
men, zoals in de naoorlogse jaren op 
Nederlandse koopvaardijschepen was 
vereist.

De zware schroefas, met een voor dit 
vermogen grote diameter van bijna 40 
cm, lijkt behoorlijk overbemeten, al 
wijst het toerental van maximaal 275 
(stationair 90!) al gauw in deze richting. 
Wellicht wilde men destijds op voor
hand gevrijwaard zijn van een getor
deerde as bij aan de grond lopen of tros 
in de schroef.

Voorts is het schip voorzien van een 
fors ankerspil (in de ondiepe gronden is 
het grondtakel een effectieve aanvulling 
op de voortstuwing bij het vlottrekken 
van een gestrand vaartuig) en is de 
pompcapaciteit (aparte bergingspom- 
pen) altijd al overmatig geweest.

Als gevolg van de geringe diepgang 
ontstond reeds in de ontwerpfase de 
noodzaak de schroef aan de bovenzijde 
te voorzien van een tunnel. Deze werd 
fraai in de rompvorm ingestrookt en 
bleek inderdaad effectief in de ondiepe 
kustwateren.
Dat elk ontwerp nu eenmaal een com
promis betekent tussen de vaak tegen
gestelde criteria is op dit onderwerp in 
de praktijk ook aan de opvarenden ge
bleken: op haar transatlantische sleep
reizen in de nadagen van haar actieve

sleepbootbestaan bleek de schroef nog 
wel eens boven water te willen komen, 
ondanks de tot aan de nok toe gevulde 
achterpiek.
Qua voortstuwing werd overigens ten 
gunste van de gewenste snelheid geko
zen voor een duidelijke compromis - 
schroef: minstens zoveel belang werd 
toegekend aan het loopeffect als aan het 
benutten van alle pk's bij het trekken. 
(Iets wat bij het binnenbrengen van een 
job best eens een handicap zal zijn ge
bleken, maar: ‘ze hadden de jop dan 
toch maar te pakken...')

De direct-omkeerbare 10-cilinder 
Werkspoor hoofdmotor, bestaande uit 
twee aan elkaar gebouwde 5-cilinder 
motorblokken, is in al die jaren steeds 
een pronkstuk geweest en gebleven. In 
de motorkamer (die al gauw de helft 
van de effectieve scheepslengte beslaat) 
valt op dat de beide drukvulgroepen 
(aan de uiteinden van de motor) vrij 
krap binnen de behuizing van de mo- 
torkamer vallen. D it zal ongetwijfeld 
een gevolg zijn van de destijds - kenne
lijk in een vrij laat stadium - gewijzigde 
motorkeuze: aanvankelijk zou een Sul- 
zer diesel worden geplaatst (als in de 
tweede Holland).

Een ander opvallend element van een 
specifiek naoorlogse uitrusting betreft 
de tijdens de bouw aangebrachte de- 
gaussing-installatie: bij het varen in de 
voormalige mijnenvelden nabij de 
Nederlandse kust was het natuurlijk 
onontbeerlijk de magnetische eigen - 
schappen van het stalen vaartuig zoveel 
als mogelijk te minimaliseren. Helaas is 
tijdens de latere verbouwingen een 
groot deel van de omvangrijke, langs - 
scheeps tegen de huid aangelegde zwa
re bekabeling verwijderd; op een aantal 
plaatsen (doorvoeringen in de motorka- 
merschotten) is de omvang hiervan 
echter nog waar te nemen. Ook de com- 
pensatiespoelen tegen het stan
daardkompas in het stuurhuis zijn nog 
prominent aanwezig.

Als volbloed stationsboot beschikte de 
Holland uiteraard over een uitgebreide 
radio-installatie die 24 uur per etmaal 
werd bemand. Gelukkig is vrijwel de 
volledige uitrusting opgespoord en her
plaatst, zodat ook de radiohut (figuur
7), in aansluiting op het nooit gewijzig
de indrukwekkende stuurhuis weer 
volledig origineel is.



Tijdens de latere verbouwingen in de 
Rijkswaterstaattijd is veel van het schip 
aangepast aan de nieuwe taakstelling; 
echter steeds zonder het schip in essen
tie - naar de nu geldende kwalificatie - 
aan te tasten.
Enige uitzonderingen vormen daarbij 
het verwijderen van de sleeplier ten 
gunste van een ruime kombuis, en het 
vervangen van de 110V gelijkstroomin- 
stallatie door een modern 220/380V 
boordnet (waarbij de generatorsets aan 
het oog zijn onttrokken door effectieve 
geluidsomkastingen)
Achteraf kan worden gesteld dat deze 
aanpassingen, hoewel ogenschijnlijk een 
belemmering voor een succesvolle 
restauratie, hebben bijgedragen aan het 
behoud van het oorspronkelijke schip. 
Immers, mede vanwege het moderne 
elektrische systeem en de opgewaardeer
de verblijfsaccommodatie heeft het schip 
nog lange tijd de Rijkswaterstaattaken 
kunnen vervullen, waardoor het schip is 
blijven bestaan in de voor het overige on
gewijzigde uitvoering en gedaante.

Restauratie en veiligheidseisen: 
een schijnbare tegenstrijdigheid
Zoals eerder vermeld, is het schip niet 
alleen als bergingsjager ontworpen, 
maar bovendien als passagiersschip 
voor de dienst Harlingen-Terschelling. 
Het toegestane aantal passagiers be
droeg 803. De accommodatie was in 
twee klassen onderverdeeld, zoals in die 
tijd gebruikelijk, en was luxe uitge
voerd, zoals toen in de veerdienst niet 
gebruikelijk was.

De belangstelling onder de ‘badgasten' 
was toentertijd groot: niet alleen kon 
men zich met de reeds vanaf de begin
jaren fameuze Holland in een zekere 
luxe naar Terschelling verplaatsen, 
maar ook was de snelheid van 17 
knopen op dat traject in die tijd onge
hoord.

Deze formele status van passagiers
schip - naast die van “Seagoing Tug” 
(de L R - classificatie *100A 1 is al die ja 
ren gehandhaafd) - is in de aanloop 
naar de uiteindelijke restauratie van 
cruciaal belang gebleken. Teneinde het 
schip in een goede - varende - conditie 
te houden dient, naast de beschikbaar
heid van de nodige vrijwilligers, een ze
kere bron van inkomsten te zijn veilig
gesteld. Dat kan met een dergelijk schip 
slechts indien ofwel de kosten volledig 
worden gedekt door enige vorm van 
subsidie en/of sponsoring, ofwel door 
de passagiers voor de passage wordt be
taald. Het bedrijfsplan van de Holland 
beoogt inkomsten uit een mix van deze 
beide opties. Het oppakken van de ou
de passagiersschip-status is daarom lo
gischerwijs mede uitgangspunt ge
weest.
Het probleem is echter dat de huidige 
veiligheidseisen voor passagierssche
pen nauwelijks vergelijkbaar zijn met 
die van de jaren vijftig. Bovendien gold 
voor de Holland dat de veiligheidseisen 
destijds waren afgestemd op het speci
fieke Waddenzee-vaartraject. Om ech
ter over het gehele jaar de exploitatie lo
nend te krijgen, is het noodzakelijk om

met passagiers langs de kust, van haven 
tot haven, te kunnen varen. Dat mocht 
destijds niet en thans al helemaal niet.

Dat de huidige veiligheidseisen voor 
passagiersschepen niet of nauwelijks 
zijn toe te passen op wat oudere, be
staande passagiersschepen, mag be
kend worden verondersteld. De voort
schrijdende IMO-regulering heeft met 
de jaren steeds stringentere uitvoe- 
ringscriteria tot gevolg. In het geval van 
de Holland bleek een volledige aanpas
sing volgens IM O  dan ook al heel snel 
volstrekt onhaalbaar. Bovendien zou 
het resultaat (IM O  kent slechts passa
giersschepen in de zin van een zeegaand 
vaartuig met volledig hotelbedrijf), zijn 
doel ver voorbij hebben geschoten. 
Vandaar dat in overleg met IV W  divi
sie Scheepvaart (toen nog gewoon 
Scheepvaartinspectie) is gezocht naar 
een haalbare formele status van het 
schip waarbij langs de kust met (dag-) 
passagiers zou mogen worden gevaren. 
Het gegeven dat het schip oorspronke
lijk is ontworpen en gebouwd zowel als 
zeesleepboot, maar tevens als passa
giersschip, is daarbij het uitgangspunt 
geweest.
De in het jaar 2000 nog maar nauwe
lijks bij de Europese gouvernementen 
bekende nieuwe regelgeving met be
trekking tot de nationale vaart bleek 
daartoe mogelijkheden te bieden. De 
Europese Richtlijn 98/18/EG [1] (in 
2002 omgevormd tot Richtlijn 
2002/25/EG) staat onder bepaalde 
voorwaarden het varen met (dag-)pas- 
sagiers op zee toe in het nationaal vaar- 
gebied van de betreffende lidstaat. 
Omdat echter eveneens in de bewuste 
richtlijn staat vermeld dat deze niet van 
toepassing is op ‘originele, historische, 
vóór 1965 ontworpen passagierssche
pen', was de aanvankelijke conclusie 
dat de Holland dan dus ongewijzigd di
rect aan de nieuwe taak zou kunnen be
ginnen snel getrokken.
Deze aanname werd echter al even snel 
door IV W  onderuit gehaald: uit de for
mele IVW-interpretatie van de richt
lijn bleek dit slechts mogelijk te zijn in
dien met niet-betalende passagiers zou 
worden gevaren. En op grond van de 
eveneens voortschrijdende Europese 
eenwording bleek onder geen enkele 
voorwaarde te kunnen worden gedacht 
aan enige vorm van ontheffing of ver
soepeling.
Bijgevolg was dat de stichting gedwon
gen was om de noodzaak van techni-Figuur 7 - De radiohut



sche aanpassingen tot de huidige passa- 
giersschip-status serieus onder ogen te 
zien. M et de dwingende noodzaak 
extra sponsors te werven en de reeds 
bestaande te doordringen van de nood
zaak extra financiën te verschaffen en 
bovendien begrip te hebben voor het 
noodgedwongen uitstel van operatio
nele datum.
Gelukkig hebben deze ontwikkelingen 
onder de vrijwilligers nooit geleid tot 
een verslapping van de inzet.
Voor alle duidelijkheid zij hierbij nog
maals vermeld dat het schip reeds vanaf 
de tekentafel behalve sleepboot ook for
meel een passagiersschip is geweest. 
Zou dat niet het geval zijn geweest, dan 
zou slechts de - onhaalbare - weg naar 
de IMO-aanpassing open hebben gele
gen. Een geluk bij een ongeluk!

Uiteindelijk werd met IV W  overeenge
komen de aanpassingen te baseren op 
de genoemde Europese richtlijn voor 
een passagiersschip ‘klasse B' in de ‘na
tionale vaart'. Aangezien daarbij tevens 
de eis geldt dat het schip lekstabiel 
moet zijn (met een motorkamer ter 
lengte van de halve scheepslengte ligt 
dat wat moeilijk...) werd overeengeko
men op basis van de vaart met 80 (dag-) 
passagiers de overige eisen volgens 
klasse B volledig aan te houden, terwijl 
de certificering voor klasse C (5 mijl in 
plaats van 20 mijl uit de kustlijn) zal 
worden afgegeven.
In concreto betekent dit dat het schip 
thans, na uitvoering van alle vereiste 
formele aanpassingen, beschikt over:
- het ongewijzigde klassecertifikaat 

*100A 1 Seagoing Tug,
- een Certificaat van Deugdelijkheid 

voor de vaart als koopvaardijschip 
(onbeperkt vaargebied met max.12 
passagiers),

- een Certificaat van Deugdelijkheid 
als passagiersschip nationale vaart 
klasse C, volgens de EU-Richtlijn 
2002/25 E G  langs de Nederlandse 
kust met maximaal 80 passagiers.

Alvorens de uiteindelijke certificaten 
werden ontvangen, is de stabiliteit ge
controleerd aan de hand van een hel- 
lingproef. Zoals verwacht, voldoet het 
schip qua stabiliteit aan alle relevante 
IMO-eisen.
Vermeldenswaard is nog dat de Hol
land, als enige schip in z'n soort, is op
genomen in het International Register 
of Historic Ships [2].

De aanpassingen
Zoals hiervoor reeds vermeld werden 
niet alle onderdelen teruggebracht naar 
de oorspronkelijke staat van 1952. Dat 
zou enerzijds niet praktisch zijn of zelfs 
ongeoorloofd qua veiligheidsvoor
schriften, en anderzijds financieel niet 
haalbaar.
Dat er echter binnen de stichting nog 
een ‘verlanglijstje' bestaat, moge duide
lijk zijn.
Zo zal beslist de voorsteven (thans nog 
aangepast aan de water-monitoring 
functies in het Rijkswaterstaattijdperk) 
in de toekomst teruggebracht worden 
naar de oorspronkelijke, fraaie uitvoe
ring.
Ook het renoveren van de houten dek
ken zal over niet te lange tijd worden 
aangepakt. Alle buitendekken zijn op 
de klassieke wijze afgewerkt met teak
houten delen van 65 mm dik. Het re
noveren zal geheel ‘af en aan' beteke
nen, met opnieuw breeuwen, maar b ij
gevolg ook hier en daar vervanging van 
enige delen (en van draadeinden!). 
Overigens is bij eerdere kleinere repa
raties gebleken dat de onderliggende 
stalen dekken over het algemeen nog 
uitstekend zijn geconserveerd.

Maar terug naar de huidige stand van 
zaken. Ten tijde van het Rijkswater - 
staatdienstverband werd dankbaar ge
bruik gemaakt van de beschikbare rui
me passagiersaccommodatie en de rui
me buitendekken voor het onderbren
gen van laboratoria, werkruimtes en 
dekgerei (lieren, A-frames, meetcontai- 
ners etc.) [3].
Deze aanpassingen zijn vrijwel geheel 
tenietgedaan en ter plaatse is de 
scheepsconstructie teruggebracht naar 
de oorspronkelijke situatie.

Uitwendige aanpassingen 
De beting, die in de Rijkswaterstaat pe
riode was verwijderd, is als eerste prio
riteit herplaatst. Hij werd teruggevon
den als blikvanger bij een Terschellin- 
ger disco.
De sleepbogen op het achterdek zijn 
opnieuw aangebracht. Om praktische 
redenen (meer vrij dekoppervlak) is ge
kozen voor de oorspronkelijke ‘zomer- 
uitvoering'. Deze werd doorgaans aan 
het begin van het bergingsseizoen, ein
de zomer, vervangen door een van 
boord tot boord doorlopend (en dus 
doelmatiger) type.

Van de machinekamerkap werden alle

lichtranden verwijderd en werden de 
kleppen vervangen door een geheel sta
len uitvoering met dummy-lichtranden 
op elke klep.
De hydraulische dekkraan met R IB  op 
het SB sloependek is gehandhaafd, 
evenals de voorgeschreven rescueboot 
met kraantje op het BB sloependek.

De oorspronkelijke davits met houten 
reddingboten zijn niet teruggeplaatst. 
In plaats daarvan zijn aan elke zijde vier 
opblaasbare vlotten geplaatst (figuur
8), waarvoor ruimte werd gevonden op 
de naar achter verlengde brugvleugels. 
Het formele bijbehorende debarkatie- 
station is praktischerwijs op het achter
dek gesitueerd, direct naast de beting. 
W el diende hiertoe vrijwel de gehele 
motorkamer onderdeks van isolatie te
gen brand te worden voorzien...

Tenslotte werd het silhouet van het 
schip weer compleet door het plaatsen 
van een replica (naar de teruggevonden 
oorspronkelijke tekening vervaardigd) 
van de laadboom aan de achtermast.

Technische uitrusting 
Allereerst diende een aantal niet ter dis
cussie staande zaken te worden aange
bracht. Formeel hadden die feitelijk 
reeds in een eerder stadium moeten 
worden gerealiseerd, maar wellicht om
dat men enige jaren geleden het einde 
van het schip als onontkoombaar in
schatte, werden zij niet uitgevoerd.
Dat een centraal brandblussysteem ten 
behoeve van de motorkamer vereist is, 
behoeft uiteraard geen toelichting. Een 
CÜ 2 -kast kon betrekkelijk eenvoudig 
worden ondergebracht in een voormali
ge verfstore aan BB zijde van de beting. 
Van hieruit wordt zowel de motorkamer 
als ook de hulpmotorkamer (het voor
malige trossenruim) en de daaronder ge
legen schroefastunnel tegen brand be
veiligd. Het bestaande brandblus/dek- 
wassysteem is voorts uitgebreid met een 
buiten de motorkamer opgestelde, mo- 
torgedreven nood-brandbluspomp (SB 
walengang).

Verder dienden de originele hogedruk 
brandstofleidingen uiteraard te worden 
vervangen door dubbelwandige exem
plaren.

Teneinde het lenssysteem volledig te 
laten overeenstemmen met de huidige 
voorschriften voor passagiersschepen is 
dit pijpsysteem lichtelijk gemodifi



ceerd; hetgeen vanwege de oorspronke
lijke overdadige uitvoering een tamelijk 
eenvoudige ingreep bleek.

Veel ingrijpender was het vereiste in
stalleren van een automatisch werken
de sprinklerinstallatie: in eerste instan
tie alleen bedoeld voor het beveiligen 
van de kombuis, messroom, centrale 
trapschacht en de passagiersruimtes, 
doch in tweede instantie ook ten behoe
ve van alle benedendekse bemannings- 
verblijven.
Hiertoe werd in de hulpmotorkamer 
een tweetal drukvaten geplaatst met 
een pomp in de motorkamer en een pa
neel in het stuurhuis. Teneinde de ori
ginele beschietingen niet te verstoren 
werd het pijpwerk in het zicht, maar 
stijlvol, gemonteerd.

In  de ruime schoorsteen is een aparte 
geïsoleerde ruimte gecreëerd, waarin de 
vereiste noodgeneratorset met nood- 
schakelbord is opgesteld.

Voorts is over het gehele schip het no
dige aangepast met betrekking tot be- 
wakings-, alarm- en oproep/omroep 
systemen en werden de nodige motor- 
kamer-alarmen doorverbonden naar de 
hut van de hwtk.
Uiteraard is tevens alle vereiste losse 
veiligheidsuitrusting en -inventaris, 
behorend bij de nieuwe status, aan 
boord gebracht.

Inrichting en accommodatie
Het stuurhuis (figuur 9), de daarachter
gesitueerde kaartenkamer en de radio

hut zijn nog volledig in de originele 
staat, en het aanzien meer dan waard. 
De moderne navigatie- en communica
tieapparatuur is wel aanwezig, maar is 
op een minimaal opvallende wijze inge
bouwd.

Op het sloependek is eveneens vrijwel 
de gehele inrichting weer als origineel. 
Door een grondzee in oktober 1970, 
werd de houten deur op het SB sloepen
dek weggeslagen. Als gevolg daarvan 
verdween de binnentrap naar de brug 
en kwamen de redershut, -salon en 
radiokamer vol water te staan.
Behalve de ontstane waterschade, lagen 
ook de voormast en de antennes over
boord, zodat de radioverbinding met 
Terschelling was verbroken en in de 
thuishaven voor een ramp werd ge
vreesd.
De ontstane schade aan de inrichting is 
destijds in gewijzigde opzet hersteld. 
De betreffende buitendeur werd ver
vangen door een gekneveld, waterdicht 
exemplaar, evenals die aan BB  zijde.
De redershut met de daarnaast gesitu
eerde salon werd verbouwd tot één gro
te salon en de redershut kwam te ver
vallen. Verder werd de radiohut op
nieuw ingericht (kooi verviel) en werd 
de radioapparatuur vernieuwd en an
ders opgesteld.
Thans is de grote salon weer, naar de 
oorspronkelijke situatie, opgedeeld in 
een redershut (met dubbele kooi) en 
een aparte kleine salon.

Op het hoofddek hebben zich de groot
ste veranderingen voorgedaan.

Reeds in de Rijkswaterstaattijd werd 
hier de eerder genoemde, ruimere 
kombuis gerealiseerd, evenals een rui
me bemanningsmessroom. En later 
werd ook de BB-walengang voor een 
deel opgeofferd ten gunste van het la
boratorium (de vierkante ramen in de 
zijde zijn daarvan nog het zichtbare ge
volg, zie ook figuur 8).
De vóór de messroom gelegen ruimtes 
(voorheen passagiers- resp.laboratori- 
um en opslag-/werkruimten) zijn thans 
samengetrokken tot één grote passa
giersruimte.
Het achterste deel is opnieuw betim
merd in de oorspronkelijke stijl van de 
passagierssalons en is geschikt als mul
tifunctionele ruimte, van restaurant tot 
presentatieruimte. Het voorste deel 
van deze ruimte is geheel in de originele 
staat (zitsalon 1e klas) teruggebracht 
met gebruikmaking van de originele 
betimmering en de nog aanwezige, 
weelderige decoraties, die gelukkig zijn 
behouden (en die in de Rijkswaterstaat- 
tijd voor een deel achter een nieuwe be
schieting waren ‘weggetimmerd'). 
Tevens is in deze passagiersruimte de 
onmisbare bar geplaatst. Vanzelfspre
kend is de toiletcapaciteit op dit dek 
aangepast - in de oorspronkelijke stijl - 
aan de nieuwe functie.
De nieuw aangebrachte beschietings- 
materialen voldoen uiteraard aan de 
huidige eisen van brandveiligheid. 
Voor de oorspronkelijke, minder 
brandveilige materialen geldt de eerder

Figuur 9 - Stuurhuis



soorten maritieme activiteiten, presen
taties etc., al dan niet in combinatie met 
een vaartocht.
Het adres van de Stichting luidt: 
Stichting Zeesleepboot Holland 
Valkkogerweg 7 
1744 GA Sint Maarten 
Telefoon: 0224-297482 
E-mail: swijma@tiscali.nl 
Website: www.zeesleepbootholland.nl

Donaties zijn welkom op bankrekening 
57.54.89.596

Boek
Over de Holland verscheen van de 
hand van W .J.J.Boot het boek ‘Hol
land, Paraat En Start Klaar, Lotgeval
len van een Terschellinger legende'. 
Het boek bevat 120 bladzijden en telt 
vele illustraties, deels in kleur.
Het is een uitgave van Flevodruk Har
lingen, ISBN 90-70886-35-9, en kost 
€  19,50.

genoemde sprinkleruitrusting als com- van het ballasten ontstane te geringe Referenties:
pensatie. De bestaande houten trappen uitwatering. [1] Richtlijn 98/18 E G  van de Raad
werden voorzien van een onopvallend Achter deze bemanningshutten zijn in van de Europese Unie van 17 maart
stalen framewerk. de jaren ‘70, op de plaats van de oor- 1998, inzake Veiligheidsvoorschriften

spronkelijke 2e klas benedensalon, en -normen voor Passagiersschepen; la
De originele brede trap (met bovenlig- extra hutten - maar wel in de originele ter bijgewerkt tot richtlijn 2002/-
gend schijnlicht, voorzien van glas-in- stijl - ingebouwd voor personeel van 25/EG.
lood, figuur 10) geeft toegang tot de be- Rijkswaterstaat. Deze hutten zijn ge- [2] International Register of Historic
nedensalon. Deze is eveneens geheel handhaafd. Ships; samengesteld door Norman
teruggebracht naar de oude bestem- J. Brouwer, die als marine historian is
ming van 1e klas zitsalon. Ook hier wa- Nu de restauratie grotendeels is vol- verbonden aan het South Street Seaport
ren gelukkig de oorspronkelijke betim- tooid, geldt voor de Holland weer het Museum te New York.
meringen nog vrijwel intact. In deze sa- oude motto, gebaseerd op de roeplet- [3] Beschrijving in De Blauwe W im -
lon is een nooduitgang gecreëerd via de ters PESK: Paraat en Start Klaar. pel, juni 1998, blz. 217-219.
laadschacht, die met een deur toegan
kelijk is gemaakt en van waar uit het Stichting Zeesleepboot Holland Fotoverantwoording
bakdek kan worden bereikt. De Stichting Zeesleepboot Holland be- Foto 1: Henry Drost.
In tegenstelling tot de relatief donkere oogt de Holland in de oude glorie terug Foto 2: Amsterdamsche Droog
betimmering van de grote bovensalon te brengen en het schip door middel van dok M ij., archief Rederij
(van mahonie tot wortelnotenhout) is museale exploitatie, gerelateerd aan haar Doeksen, via archief
de benedensalon afgewerkt in lichtge- vroegere taak, voor lange tijd een Willem J.J. Boot.
kleurd essen, hetgeen destijds al direct waardige derde loopbaan te geven, Foto 3: uit collectie Museum
het ruimtelijke effect in deze door de waarmee de eer van de vroegere ber- ‘t Behouden Huys.
scheepsvorm noodzakelijkerwijs smal- gingssleepvaart levend wordt gehouden. Foto 4: ansichtkaart, uitgave
lere ruimte heeft versterkt. De Stichting wordt ondersteund door Posthuma's boekhandel,

sponsoren, donateurs en vooral en- Harlingen, via archief
De bemanningsverblijven op het bene- thousiaste vrijwilligers. Willem J.J. Boot.
dendek zijn nagenoeg onaangetast, met De Holland heeft thans een ligplaats in Foto 5: uit collectie Museum
de nog originele ‘jaren-50 look'. Daar- het Natte Dok van de Oude Rijkwerf, ‘t Behouden Huys.
bij zij opgemerkt dat zij destijds waren dat deel uitmaakt van het maritiem the Foto 6: Rijkswaterstaat,
afgestemd op een relatief kort verblijf mapark Cape Holland. directie Noordzee, via
aan boord en dat de voor de passagiers- Hier kan het schip doorgaans worden archief Willem J.J . Boot.
accommodatie benodigde ruimte geen bezichtigd, maar ook (de Holland is Foto 7: Henry Drost.
ruime hutten toestond. tenslotte een varend monument) wor- Foto 8: Henry Drost.
De aanwezige poorten waren reeds in den van hieruit korte of langere vaar- Foto 9: Henry Drost.
een ver verleden dichtgelast; hoogst- tochten gemaakt. Het schip kan bij de Foto 10: Sj. Veenstra.
waarschijnlijk vanwege de als gevolg Stichting worden geboekt voor alle
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Voorstuwing door Gulian Crommelin

Underway on nuclear power
Op 17 januari 2 0 0 5  is het vijftig jaar geleden dat de eerste vermogensreactor in het westen operatio
neel w e rd1. Er bestonden al wel kernreactoren, maar dat waren tes treactoren  of reactoren voor pluto- 
niumproductie. Op 17 januari 1 9 55  vertrok de Amerikaanse onderzeeboot USS Nautilus2 op eigen 
kracht op haar proefvaart. Aan boord bevonden zich de in it ia tie fnemer en leider van het project, dat de
ze eerste W este rse  operationele kernreactor opleverde, admiral Hyman G. Rickover. De man die de be
staande nucleaire kennis om w is t  te zetten in een werkende kernreactor was echter de Italiaan Enrico 
Fermi. In het westen kan de kernreactor aan boord van de USS Nautilus als de moeder van alle kernre
actoren gezien worden. Na vertrek van de Nautilus stuurde Rickover het beroemd geworden sein naar 
de Amerikaanse Admira l ite it :  "Underway on nuclear power".

USS Nautilus Het is algemeen bekend dat de eerste
toepassing van de kernenergie bestond 
uit de twee atoombommen op Japan, 
hetgeen de Tweede Wereldoorlog in de 
Pacific waarschijnlijk met meer dan een 
jaar bekortte. Deze twee atoombom - 
men waren ontwikkeld in het kader van 
een uiterst geheim project, het zoge
noemde Manhattan project. Door wie 
en hoe werd nu de kracht van dit ver
schrikkelijke wapen omgezet in bruik
bare energie, om een onderzeeboot een 
grotere logistieke onafhankelijkheid te 
geven?
De man achter deze gedachte was de 
reeds genoemde admiraal Rickover. 
Hij kreeg in 1946 de gelegenheid kern
techniek te studeren en besloot min of 
meer alleen, dat de meest gewenste toe
passing een onderzeeboot was.

Admiraal Hyman G. Rickover
Hij werd geboren op 27 januari 1900 in 
Makov, Rusland en emigreerde in 1906 
met zijn familie naar de Verenigde Sta
ten. Zij gingen wonen in Chicago, Illi
nois. Hyman Rickover trad aan op de 
U.S. Naval Academy in 1918 en werd 
beëdigd in 1922. Hij diende aan boord 
van de destroyer USS La Valette (DD 
315) en het slagschip USS Nevada (BB- 
36). Vervolgens studeerde hij met suc
ces elektrotechniek aan de universiteit 
van Columbia. In de periode van 1929 
tot 1933 kwalificeerde hij zich voor 
dienst aan boord van onderzeeboten en 
diende aan boord van de onderzeeërs S- 
9 en S-48. In juni 1933 werd hij aange
wezen als officier van de Technische 
Dienst. Gedurende de Tweede Wereld 
Oorlog diende hij o.a. bij het bureau 
elektrotechniek van het ministerie in 
Washington. Eind 1944 vroeg hij een 
overzeese plaatsing aan en werd com
mandant van de reparatiebasis die de 
Amerikaanse marine aan het opzetten 
was op Okinawa, met het oog op de 
“Operation Olympic” (de in voorberei
ding zijnde invasie van het eiland Ky
ushu, november 1945) en “operatie 
Coronet” (de invasie van Honshu, ge
pland voor maart 1945). De inzet van 
de twee atoombommen maakten deze 
operaties overbodig.

Na de oorlog begon het indrukwekken
de en beroemd geworden deel van zijn

carrière, dat eindigde op 29 januari 
1982, toen hij met pensioen ging. Hij 
overleed op 8 juli 1986. Admiraal Rick
over ontving voor zijn baanbrekend 
werk vele onderscheidingen, waaron
der 61 civiele. Daarbij was de zeer 
prestigieuze Enrico Fermi Award.

Rickover was er trots op de beste men
sen voor zijn staf en voor de nucleaire 
onderzeeboten zelf te selecteren. Die 
interviews waren vaak moeilijk want 
Rickover's oordeel werd opgebouwd 
uit de antwoorden die hij op zijn vragen 
kreeg. Zo meldde zich op een dag de 
luitenant ter zee James Carter3 (de late
re president van de Verenigde Staten). 
Rickover vroeg hem met welk volg-

Admiral Rickover met drie ex-presidenten van 

de Verenigde Staten, v.l.n.r. Jimmy Carter, 

Gerald Ford en Richard M . Nixon.
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nummer hij geslaagd was op de Marine 
Academy. Carter antwoordde nummer 
59 uit een jaar van 820 officieren. 
Rickover vroeg: waarom was je niet de 
beste? Carter gaf toe dat hij niet altijd 
zijn best gedaan had. Na twee jaar ge
diend te hebben in het nucleaire pro
gramma van de Amerikaanse marine, 
overdacht hij dit gesprek nog eens en 
verliet de marine. Hij nam zich voor de 
zelfdiscipline en houding ten opzichte 
van het werk aan te nemen die hij nu 
van admiraal Rickover had geleerd. 
“W hy not the best” werd de opdracht 
die hij zichzelf gaf.

De ontwikkeling en bouw van de 
USS Nautilus
Voor het proces dat beëindigd werd 
met het vertrek naar zee van de USS 
Nautilus zijn de volgende data en stap
pen van belang geweest:

De voortstuwingsinstallatie
Bij de toen operationele onderzeeboten 
bestond de voortstuwingsinstallatie al
tijd uit diesels voor de bovenwatervaart 
en elektromotoren voor de onderwater-

vaart. Tijdens elektrische vaart wordt 
de energie geleverd door batterijen, die 
door de diesels tijdens de bovenwater- 
vaart of op snorkeldiepte weer opgela
den worden. Het elektrische vermogen 
is meestal veel kleiner dan het vermo
gen dat de diesels kunnen leveren.
Bij de Nautilus was dat anders. De nu-

cleaire installatie van deze boot ziet er 
schematisch net zo uit als een kernreac
tor van het type Pressurized Water R e
actor (bijvoorbeeld de kerncentrale te 
Borssele).

De proeftocht
Op 17 januari 1955 lag de onderzee - 
boot USS Nautilus klaar om met haar 
proefvaart te beginnen. Behalve haar 
eigen bemanning onder commando 
van commander Wilkinson, waren er 
Rickover zelf met enigen van zijn staf, 
diverse hoge officieren en enkele werk
nemers van de Electric Boat Company 
aan boord. Een combinatie die bij de 
Nederlandse Marine op proefvaarten 
ook aan boord is.
Om 11.00 uur werden de trossen losge
gooid. Slechts zelden verloopt een 
proeftocht vlekkeloos en ook deze nu
cleaire proeftocht was hierop geen uit
zondering. De onderzeeboot was nog 
niet eens in het kanaal naar zee toen de 
machinekamer liet weten dat bakboord 
tandwielkast een gillend geluid maakte 
en besloot over te gaan op elektrische 
aandrijving. Dat betekende voor de 
commandant een zeer beperkt vermo
gen om op een hard stromende rivier te 
manoeuvreren, maar het is een stan
daard noodmaatregel. T ot ergernis van 
Rickover en de andere officieren op de 
brug was er een groot aantal mensen 
komen kijken naar het historische ver
trek en uiteraard wilde men niet laten 
blijken dat er problemen waren. Ricko
ver snelde naar de machinekamer en as
sisteerde de machinist, Tom  Reece. 
Bijna een half uur worstelde comman
dant Wilkinson met het op koers hou
den van de Nautilus met alleen stuur
boord stoomturbines en de elektrische 
aandrijving op bakboordschroef. Toen 
was het probleem gevonden. Een losge
trilde schroef van een olieslingerring 
raakte de omkasting van de tandwiel
kast. De schroef werd vastgezet en men 
zette weer stoom op de bakboord 
stoomturbine. Aan de wal had men 
niets van het incident gemerkt.
De boot voer vervolgens verder en toen 
vond het gesprek tussen Rickover en 
Wilkinson plaats dat resulteerde in het
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het Oak Ridge National Laboratory (O R N L) nodigt de 
Amerikaanse Marine en de Amerikaanse industrie uit 
om mensen kernenergie te laten studeren. Rickover is één 
van hen.
President Truman ondertekent een wet waarbij de Uni
ted States Atomic Energy Commission (AEC) ingesteld 
wordt.
Rickover begint met het uitdragen van zijn ideeën om 
een nucleaire onderzeeboot te bouwen.
Rickover wordt geplaatst bij het ontwerpbureau van de 
Amerikaanse Marine.
D e Amerikaanse Marine besluit een Nuclear Power 
branch te vormen.
President Truman authoriseert het “Nuclear Ship Pro
gram”, gereedheidsdatum januari 1955.
De constructie van het prototype kernreactor voor de 
Nautilus begint(STR M k I)
De Amerikaanse Marine tekent contracten met W est- 
inghouse en de Electric Boat Company voor de bouw van 
de Nautilus.
Rickover begint met het selecteren van bemanningsleden 
voor de Nautilus.
President Truman legt de kiel voor de USS Nautilus.
De kernreactor S T R  M K  1 bereikt criticaliteit en onder
gaat een uitgebreid testprogramma.
De Nautilus wordt te water gelaten door mevrouw M a
mie Eisenhower.
De Nautilus wordt in dienst gesteld.
De reactor (ST R  M K2) aan boord van de USS Nautilus 
bereikt criticaliteit.
USS Nautilus vertrekt naar zee.

Pressurized W ater 

Reactor



telegram aan de Amerikaanse admira
liteit: “Underway on nuclear power”.

Op zee gekomen bleek er nogal wat zee
gang te zijn en de boot liep haar eerste 
zeeschade op. Tijdens de proefvaart 
van een paar dagen werd er meer dan 50 
keer gedoken, voordat de boot terug
keerde naar de haven. D it was direct 
een record, want conventionele onder
zeeërs moeten bij elke duik de inlaten 
en uitlaten van hun diesels sluiten en na 
terug te zijn aan de oppervlakte deze af
sluiters weer openen. De Nautilus kon 
duiken en weer aan de oppervlakte ko
men zonder al dit gezwoeg. Rickover 
keerde tevreden en trots terug naar zijn 
bureau.

Twee verhalen uit de carrière van 
de USS Nautilus.
Stop Leak4
De USS Nautilus haalde enige jaren la
ter weer de voorpagina's van de kran
ten. Op 3 augustus 1958, 11.15 P.M. 
(Eastern USA Daylight Saving Time) 
passeerde zij onder water varend de 
Noordpool. Er bestaan diverse versla
gen van deze spectaculaire en militair 
gezien belangrijke tocht. Maar één 
voorval dat plaatsvond voor vertrek, is 
weinig bekend en toont aan hoe een du
re installatie gerepareerd kan worden 
met goedkope middelen.
De Nautilus leed enige maanden voor 
de tocht naar het noorden aan een hard
nekkig defect(je) aan één van de con
densors. Er drong zoutwater in het 
stoomsysteem met alle gevolgen van 
dien. De toenmalige commandant 
commander William R. Anderson 
maakte zich zorgen dat dit defect de 
tocht zou verhinderen. Diverse grondi

ge pogingen werden gedaan om het lek 
te vinden, maar zonder succes. Ander
son kreeg een absurd idee. Hij had jaren 
tevoren van zijn schoonvader gehoord 
over een middel om lekke radiatoren 
van auto's te dichten. Toen de boot 
Seattle binnengelopen was, riep hij zijn 
hoofd machinekamer, Paul Early, bij 
zich en gaf hem opdracht om zijn man
nen in burgerkleding de stad in te stu
ren en het middel “Stop Leak” te 
kopen. Een man of zes werden, in bur
gerkleding, de wal opgestuurd. U i
teraard werden de aankopen over de ge
hele stad verspreid gedaan zodat het 
niet opviel en niemand een verband 
met de Nautilus zou zien. 140 kwart 
gallon blikken werden aan boord ge
bracht. De helft werd aan het conden- 
sorsysteem toegevoegd en de andere 
helft opgeslagen in de stuurkamer. In 
derdaad een opvallende zaak, men 
tracht een installatie van een 100 mil
joen dollar te repareren met 1.80 USD 
kostende blikken Stop Leak. Maar het 
werkte! Het probleem heeft zich nooit 
meer voor gedaan.

Tenslotte is er nog een hardnekkig ge
rucht dat de USS Nautilus verbindt 
met het Amerikaanse vrachtschip de SS 
Flying Enterprise.

SS  Flying Enterprise5 
M et kerstmis 1951 staat er een zware 
storm. Een Amerikaans vrachtschip, de 
SS Flying Enterprise, raakt op de A t
lantische Oceaan in grote problemen. 
Op tweede kerstdag wordt een knal ge
hoord en blijkt er een scheur ontstaan te 
zijn in de romp. De scheur groeit onder 
invloed van het geweld van de zee, het 
schip begint water te maken en krijgt 
slagzij over stuurboord. Op 28 decem
ber zendt de kapitein, Curt Carlsen, 
een S.O.S.
Verschillende schepen snellen toe, 
waaronder de Amerikaanse torpedo- 
bootjager USS General A .W . Greely. 
De tien passagiers en veertig beman
ningsleden krijgen opdracht om twee 
aan twee in het ijskoude water te sprin
gen. Wonder boven wonder worden al
len opgepikt door de toegesnelde sche
pen. Helaas overlijdt één passagier na 
de redding aan onderkoeling. T o t zo 
ver een redelijk gewoon verhaal over 
een schipbreuk.
Het wordt pas nieuws als blijkt dat de 
kapitein zijn schip niet wil verlaten. B e
gin januari 1952 breekt een mediagekte 
rond deze man uit. W at beweegt hem

SS Flying Enterprise met op de achtergrond 

USS Greely

om zijn leven te wagen en aan boord van 
een onbemand vrachtschip te blijven? 
Op 4 januari 1952 arriveert er eindelijk 
een sleepboot bij de Flying Enterprise. 
Carlsen is dan al een week alleen ge
weest. Het is de sleepboot Turmoil van 
de Royal Navy. Pogingen om een tros 
over te brengen mislukken. Er is geen 
stoomdruk meer aan boord en Carlsen 
is alleen niet in staat om de verbinding 
op te vangen. Dan ineens zijn de twee 
schepen dicht bij elkaar en, zelfs tot zijn 
eigen verbazing, springt de stuurman, 
Kenneth Dancy, over. “Het gebeurde 
gewoon,” zegt hij er later over. Maar het 
lukt de twee mannen om de sleeptros 
vast te zetten en het slepen begint. Het 
is te begrijpen dat een koppige Deense 
kapitein en een jonge Engelse stuurman 
de sleep direct tot wereldnieuws maken.

Het weer wordt iets beter, er kan eten 
overgezet worden en langzaam vordert 
men in de richting van Falmouth. Maar 
op 8 januari breekt er een nieuwe storm 
los. De sleeptros begeeft het, het schip 
zakt verder weg en op 10 januari sprin
gen eerst Dancy en dan als laatste Carl- 
sen in zee en worden opgepikt door de 
sleepboot. Aan boord van de sleepboot 
zien ze een uur later de Flying Enter
prise onder de golven verdwijnen.
Bij aankomst in Plymouth wacht beide 
mannen een groots onthaal en ook later 
ontvangt Carlsen veel eerbetoon (onder 
andere wordt er een Nederlandse red
dingboot naar hem genoemd) en 
onderscheidingen. Kenneth Dancy 
trouwde later met een Nederlandse en 
woont in Mijdrecht.

Het feit dat Carlsen aan boord bleef was 
direct een bron van allerlei geruchten. 
W at was de lading? W as het een belang
rijke en/of kostbare lading? De lading- 
papieren lieten weinig spectaculairs zien. 
1200 ton ijzer, 2 Volkswagens, 6 Ita-



Kapitein Kurt Carlsen en Kenneth 

Dancy

liaanse violen, wat koffie en post, enz. 
W at wel opviel was dat er Amerikaanse 
oorlogsbodems in de buurt waren toen 
de Flying Enterprise in nood raakte, die 
het schip daarna geen moment uit het 
oog verloren. Om die reden wordt er 
zelfs naar het wrak gedoken. Men vindt 
zakken met dollars, waarvan Carlsen 
zegt het bestaan niet geweten te hebben, 
maar verder wordt niets gevonden. Later 
ontstaat er een nieuw gerucht. In januari 
1955 is, zoals uitgelegd, de proeftocht 
van de USS Nautilus. Het gerucht ging 
dat aan boord van de Flying Enterprise 
gezuiverd zirkonium was. Zirkonium is 
een hittebestendig erts, dat in gezuiverde 
vorm zeldzaam en dus kostbaar is (150 
USD per kg). Een legering van zirkoni
um en tin vormt zircaloy, hetgeen het 
buismateriaal is voor de splijtstofstaven 
in een kernreactor. Het verhaal wil nu dat 
de Flying Enterprise de zirkonium voor 
de kernreactor van de USS Nautilus aan 
boord had. O f dit enige grond van waar
heid bevat, is nooit duidelijk geworden. 
W el zijn er aanwijzingen dat de 1200 ton 
ijzer slecht gestuwd was, de bemanning 
haast had en dat deze lading tengevolge 
van de storm is gaan schuiven en verant
woordelijk was voor de eerste scheur, 
waarna het schip slagzij maakte.
Het blijft vreemd dat er gewacht werd 
totdat een Engelse marinesleepboot in 
de gelegenheid was om de berging te 
beginnen, dat er aldoor een Ameri
kaanse torpedobootjager in de directe 
omgeving aanwezig was en dat er geen 
assistentie gevraagd werd aan de Fran
se sleepboot Abeille 25, die ook in de 
nabijheid was.

Kernenergie vandaag
Sinds de gebeurtenissen rond de USS 
Nautilus heeft de nucleaire technologie 
zich verder ontwikkeld. De technologie is 
niet altijd bewonderd. Er kunnen, tot nu 
toe, 5 perioden onderscheiden worden.

• De eerste periode was die van “ont
dekking” (De periode begon in 1896 
met de ontdekking van radioactiviteit). 
De belangrijkste wetenschappelijke ge
beurtenis was de eerste gecontroleerde 
kernreactie in de kelders van een base
ball stadion in Chicago op 2 december 
1942. Dat was de eerste stap die leidde 
tot het gebruik van twee atoombom
men op Japan en de constructie van de 
energiecentrale voor de USS Nautilus.
• De tweede periode was de “periode 
van hoop”, de eerste nucleaire elektri
citeit werd geleverd en de eerste civiele 
kernreactor werd operationeel in 1954 
in Rusland met een capaciteit van 5 
M W e.
• De derde periode was er één vol van 
enthousiasme: het programma “Atoms 
for Peace”. Deze periode werd gekarak
teriseerd door de woorden van Albert 
Einstein: “ I f  you succeed in using the 
nuclear-physical findings for peaceful 
purposes, it would open the way to the 
new paradise”.
• De vierde periode (1965 tot 1975) zag 
een grote industriële expansie. Het is 
niet algemeen bekend dat er meer kern
reactoren op zee gediend hebben of nog 
in gebruik zijn (onderzeeboten) dan voor 
de elektriciteitsproductie in gebruik zijn 
(441). Overigens zijn de 8 “zusters” van 
de reactor aan boord van de USS Nauti
lus in 1959-1960 ingebouwd in het 
Amerikaanse vliegkampschip USS E n
terprise, alwaar ze nog steeds worden ge
bruikt. Maar er verschenen ook twee 
vrachtschepen die een nucleaire voort
stuwing hadden, t.w. de Amerikaanse 
NS Savannah en de Duitse NS Otto 
Hahn.
Mede door de dure opleiding van het 
personeel werden deze experimenten 
gestaakt. De Otto Hahn kreeg een die- 
selvoortstuwing en de NS Savannay 
werd in de mottenballen gedaan en is 
nu opgelegd nabij Newport News, Vir- 
ginia,USA. De USS Nautilus is een 
National Historic Landmark en be
vindt zich in het Submarine Force M u
seum in Groton, Connecticut.
• De vijfde periode wordt gekenmerkt 
door “verwarring”. De acceptatie door 
het publiek verdwijnt. Er is een tekort 
aan openheid, andere commerciële be
langen spelen een rol, radioactief afval 
wordt tot probleem verheven, de prijs 
van andere brandstoffen en de relatief 
lage investeringen maken elektriciteits
opwekking met fossiele brandstoffen 
aantrekkelijker.

• De zesde periode kan gedoopt wor
den “schrik en nieuwe perspectieven”. 
De schrik was Chernobyl, een ongeluk 
dat een enorme schrik bij het publiek 
veroorzaakte. De nieuwe perspectieven 
zijn de ontwikkelingen in de technolo
gie rond kerncentrales, die naast een 
grotere natuurlijke veiligheid, grotere 
eenvoud van de installatie, hogere ren
dementen, ook minder en kortlevende 
afval mogelijk maken.
Maar ook het aantal andere toepassin
gen groeien gestaag, naast voortstu
wing en elektriciteitsproductie en een 
groeiende inzet voor de productie van 
schoon drinkwater. Daarnaast zijn in 
kernreactoren geproduceerde radio
isotopen niet meer weg te denken uit de 
moderne geneeskunde.

Refertes
[1] De eerste vermogenreactor stond in 
Obninsk (100 km van Moskou), Rus
land. Het thermische vermogen was 30 
M W th en het elektrisch vermogen was
5 M W e.
[2] Oorlogsschepen en koopvaardij - 
schepen worden schepen genoemd. 
Onderzeeërs heten boten, waarschijn
lijk omdat het oorspronkelijk kleine 
vaartuigen waren.
[3] Mechanical Engineering, January
2004
[4] Nautilus 90 North - C M D R. W illi
am R. Anderson USN, page 134.
[5] Veel informatie, ook van andere
rampen, zijn te vinden op internet. Zie 
bij voorbeeld: www. http: / / www. tee -
ships.freeuk.com - The Flying Enter
prise Sage.
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ABB Marine & Turbocharging
Absorb’it Environmental Technology BV
Aggreko Nederland BV
Ajax Brandbeveiliging BV
Alewijnse Holding BV
Alewijnse Marine Technology BV
Alewijnse Marine BV
Alewijnse Noord BV
Alfa Laval Benelux BV
Alphatron Marine BV
Alumar BV
A M W  Marine BV
Arbode Maritiem BV
Baars & Bloemhoff Marine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bloksma BV
Bosch Rexroth BV
BOT Groningen BV
Brevini Nederland 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 BV
Danfoss BV Industrial Controls
Datema Delfzijl BV
DENO COMPRESSORS
Discom BV
Draka Marine & Offshore Cables 

Droste Elektro BV
Dutch Romanian Marine Consultants BV
Duvalco Holland BV
Econosto Nederland BV Maritiem
Eefting Engineering
Eekels elektrotechniek BV
Elinex Trading & Consulting BV
eL-Tec Elektrotechnologie
Euronorm Aandrijftechniek
FG Governors & Engine Parts BV
Flender Bruinhof Marine
Gebhard Electro BV
Van de Giessen Straalbuizen
GMS Instruments BV
Greenship BV Treatment Technology
Grenco BV
GTI Marine & Offshore 

GTI Seton Pijpleidingen 

Den Haan Rotterdam BV 

Ha-Ce Engineering BV 

HDC Marvelconsult BV 

Heatmaster BV
Helmers Accommodatie en Interieur BV

Hertel Marine Services
Hi-Tech Smeertechniek
Holland Marine Services Amsterdam BV
Holvrieka Nirota BV
HRP Thruster Systems BV
Hytop BV
IHC Holland NV Lagersmit
Imtech Marine & Offshore BV
Information Display Technology BV
International Paint (Nederland) BV
Intertech BV
Johnson Pump BV
Kelvin Hughes Nederland BV
Ketting Compressoren
Klima Thermo-Tech BV
Kongsberg Maritime Holland (KMH) BV
Koninklijke DirkzwagerKooren Shipbuilding and
Trading BV
Machine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV 

Kroon BV
Lankhorst Touwfabrieken BV
Lemans Nederland BV
Van Lessen en Punt Holding BV
Van Leusden BV
Loggers BV
Logic Vision BV
Mampaey Offshore Industries BVMaprom
Engineering BV
Marine Service Noord BV
Marktechnical BV
Materiaal Metingen Europe BV
MaxCargo BV
Van Mechelen Lifting Gear
Merrem & la Porte BV
Metalix BV
Motrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

Ned-Deck Marine BV 

NewThex BV
NRF BVNicoverken Marine Services BV
Nijhuis Pompen BV
Northrop Grumman Sperry Marine BV
Novatug BV
N.R. Koeling BV
Orlaco Maritime CCTV
Pauw Technical Consultancy BV
Machinefabriek G. v.d. Ploeg BV
Pols Aggregaten BV
Pon Power 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
Ruysch Technisch Handelsbureau
SAM Electronics Nederland BV
Scheepvaart en Transportcollege (STC)
Schelde Gears BV
Schelde Marine Services
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
Stork Bronswerk BV Marine Systems
Stork-Kwant
Stork Services BV (Maritime)
Machinefabriek L. Straatman BV
Superyacht Spares
Techno Fysica BV
Terneuzen Marine Supplies
Theunissen Technical Trading BV
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
Vuyk Engineering Rotterdam BV
Wartsila Nederland BV
Wartsila Propulsion Netherlands BV
Wehama BV Cranes & Equipment
Westfalia Separator Nederland BV
Winel BV
Winteb VOF
Wolfard & Wessels Werktuigbouw BV 

Woodward Governor Nederland BV 

Xantic
York International BV

N ie u w e  leden
Danfoss BV Industrial Controls

Holland M arine  Equipm ent
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

Deze pagina omvat uitsluitend de normale leden van HME. De geassocieerde leden zijn, naast de normale leden, te vinden op www.hme.nl

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


Holland Marine 
Equipment

Een b ran che in bew eging

Clustervorming voortstuwing
• Op 20 januari 2005 zal de tw eede 

COMPOSITIE-workshop over voortstuw ings- 
com ponenten en -system en plaatsvinden in 

M eerkerk . Deze middag zal in het teken 

staan van de on tw ikke lingen in de W est- 

Europese voortstuw ingsindustrie . Naast het 

weergeven van een sam enwerkingsmogelijk

heid geven twee reders en een toe leveran
cier hun visie op dit thema. Dagvoorzitter is 

Lammert Neut.

Workshop classificatieregels
• Op verzoek van bedrijven en vanwege het 

succes van de eerste tw ee sessies, vindt op 
3 en 10 februari 2005 wederom de workshop 

‘Toepassing C lassificatieregels voo r e lektro

technische on tw erpers ’ plaats. O ok nu w eer 

zullen Erwin P oortv lie t (Bureau V eritas) en 

Gerard Vrom ans (L lo yd ’s R eg iste r EMEA) 

uitleggen waar je  in de Rules de verschillen
de eisen t.a.v. e lektrische d is tr ib u tie sys te 

men, alarm- and m onitoringsystem en, 

b randm eldsystem en en navigatiesystem en 

kunt vinden. Daarnaast worden uiteraard ook 

algemenere uitgangspunten behandeld.

Aankondiging Europort 
Maritim e
• Na een goede deelnam e aan Rotterdam  

M aritim e zal Nederland zich in novem ber 

2005 van haar beste kant laten zien tijdens 

E uroport M aritim e. HME zal e rvoor pleiten 

een goede balans te  vinden tussen de 

binnenlandse markt (binnenvaart en visserij) 

en de meer internationaal georiën teerde  

segmenten. HME heeft vertrouwen in deze 

nieuwe beurs en zal een aantrekke lijk  

paviljoen te r g ro o tte  van 650m 2 in de 
Scheldehal realiseren. De M aritim e Innova

tion Award zal tijdens de beurs w orden 

u itge re ik t en w ij verw achten dat M in is te r 

Peijs daartoe wederom bereid zal zijn.

Seatrade Middle East 
Maritim e
• Van 6 t/m  8 decem ber organiseerde HME 

een klein paviljoen met daarin VAF Ins tru 

ments BV  en Transocean Marine Paint op de 

beurs Seatrade M iddle East M aritim e in de 

V eren igde A rab ische Emiraten. Deelnam e 
aan deze beurs was voo r HME een eerste 

verkennende stap op deze markt.

Innovatie in de praktijk
• De laatste Algemene Ledenvergadering van 

2004 stond in het teken van ‘Innovatie in de

praktijk ’ en vond op 15 decem ber plaats in 

het Huis van de Toekom st in Rosmalen. Niko 

W ijnolst (Stichting Nederland Maritiem Land) 
presenteerde  nieuwe kansen binnen de 

Nederlandse maritieme secto r en ook Fred 

Nijland (Twijnstra The Bridge), W ilco S troe t 

(Lankhorst) en Rob W olthu izen (Holvrieka- 

N irota BV) daagden de leden uit hun innova

tieve horizon te  verbreden.

Nieuwe steun voor innovatie
• M in is te r Peijs heeft aangekondigd een 

budget van €  10 miljoen vrij te gaan maken 

voo r innovatie in de zeescheepvaart. HME 

pleit in dit kader voo r een goede afdekking 
van innovatierisico’s, een nieuw programma 

voor het inzichtelijk maken en verlagen van 

to ta l cos t o f ow nersh ip  en een be tere 

afstem m ing van vraag en aanbod in het 

onderzoeksveld.

Drukke exportagenda 2005
• HME is van plan om op de volgende beurzen 

in 2005 een Nederlands Paviljoen op te 

zetten: Inmex China (11 t/m  13 mei), 

Norshipping (7 t/m  10 juni), Neva 2005 (26 

t/m  29 september), Korm arine/M arine W eek 
(5 t /m  8 ok tober), Inmex India (5 t/m  8 

oktober), Europort M aritim e 2005 (1 t/m  5 

november) en Marintec (6 t/m  9 december). 

V erder zijn er handelsm issies gepland naar 

China (regio Guangdong en central Yangtze), 

Vietnam, Turkije en Brazilië.

Informatiebijeenkomst Brazilië
• Op 27 januari organiseert HME een informa

tiebijeenkom st over de opkomende scheeps- 

bouw m arkt in Brazilië. N ieuwe orders van 

Petrobras leiden to t de opkom st van de 

Braziliaanse scheepsbouw. Tot 2015 worden 

15 V L C C ’s omgebouwd to t FPSO’s, dochter

bedrijf van Petrobras (Transpetro) is de koop 

van 22 nieuwe tankers aan het voorbereiden 

en er is bij subcontractors van Petrobras een 

grote vraag naar nieuwe bevoorradingssche
pen, sleepboten en diverse typen assisten- 

tieschepen voo r boorpla tform s en FPSO’s. 

Tijdens deze inform atiebijeenkom st presen

teren verschillende bedrijven hun ervaringen 

op de Braziliaanse markt en w ord t gerichte 

marktinformatie gegeven. Deze inform atiebij
eenkomst is een goede voorbereiding op de 

missie naar Brazilië (zie hieronder).

Handelsmissie Brazilië
• HME organiseert van 4 t/m  12 april 2005 een 

handelsm issie naar Brazilië. Tijdens deze

missie worden Rio de Janeiro, Recife en Sao 

Paolo bezocht en versche idene sem inars, 

matchmakingprogramma’s en bedrijfsbezoe
ken georganiseerd. Deze missie is met name 

interessant voor bedrijven die actie f zijn in de 

offshore  en bedrijven die nieuwe scheeps- 

bouwmarkten willen ontsluiten.

Nieuwe Europese initiatieven
• De Europese branchevereniging EMEC heeft 

in haar novemberbijeenkom st besloten to t de 

oprichting van een technologiepoot, die nauw 

zal gaan sam enwerken met de andere 

Europese m aritieme branches. Deze zoge

naamde EMECRID s te lt zich ten doel het 

organiserend vermogen van de systeem- en 

com ponenten leveranciers te  vergroten en 

het gebru ik  van Europese subsid ies te 

stimuleren. HME steunt de EMEC hierin van 

harte en zal een actieve rol gaan spelen in dit 

nieuwe initiatief.

Strategiesessie HME
• In februari zal het bestuur van HME zich 

w ederom  buigen ove r de langere term ijn 

aangelegenheden van de toe leverings- 

industrie. Leden die deze d iscussie  mede 
invulling willen geven, konden hun visie op de 

toekom st kenbaar maken tijdens de leden

vergadering o f meer pe rsoon lijk  bij de 

voorz itte r o f directie van HME.

Nieuwjaarsborrel
• HME nodigt haar leden en speciale relaties 

van de vereniging uit voor de Nieuwjaarsborrel 

die op 18 januari 2005 zal plaatsvinden. 

Gezien de spreiding van de leden is er voor 

gekozen deze in U trecht te  laten plaatsvinden. 

M eer informatie volgt binnenkort.

Contactpersonen HME
Branche: Martin Bloem (mb@hme.nl)

PR: Linda te  Veldhuis (lv@hme.nl)

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

Kennisoverdracht: N ick W essels (nw@hme.nl) 

Europa en Amerika: Henk Gennissen (hg@hme.nl) 

Azië: Nadine The (nt@hme.nl)

De verenig ing Holland M arine Equipment 

behartig t de belangen van de Nederlandse 

m aritieme toe leveringsindustrie  door ve rs te r
king van het kwalite its im ago, stim ulering van 

innovatie en bundeling van knowhow. Indien u 

nog n iet bent aangeslo ten, vraag dan M artin 

Bloem naar de voordelen van uw lidmaatschap.
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Innovatie in het m aritiem e cluster

Kennisontwikkeling in de 
maritieme sector
De zee w o rd t steeds meer een integraal onderdeel van het leefgebied van de mens; d it kan niet anders betekenen dan 
dat er toekomst is voor de marit ieme sector in Nederland. De groei in de t ranspor tsec to r  is groot. Dit geldt voor alle 
soorten goederen. De Europese short sea vloot omvat nu al meer dan 1 0 .0 0 0  schepen. Het beleid van de Europese 
en nationale overheden is er ook op gericht om zoveel mogelijk t ranspor t  via het w a te r te laten lopen. Door de grotere 
omvang zal er ook meer d ifferentiatie komen. Behalve t ranspor t  m et de gebruikelijke snelheden zal er behoefte komen 
aan sneller t ra n sp o r t  voor waardevolle en/of bederfelijke goederen.

Stichting Nederland M a
ritiem Land netwerkt voor 
het gehele maritieme 
cluster: zeescheepvaart,

scheepsbouw, maritieme toeleveringsindustrie, off
shore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, mari
tieme dienstverlening, visserij, Koninklijke Marine 
en watersportindustrie. Samen met de brancheorga
nisaties richt de stichting zich op het verbeteren van 
het maritieme beleid in Nederland en op het verbete
ren van het imago van het cluster. Aandachtspunten 
zijn: communicatie, export, innovatie en maritieme 
arbeidsmarkt en onderwijs. Het bestuur van Stich
ting Nederland Maritiem Land is samengesteld uit 
prominente personen uit de diverse maritieme secto
ren, die op persoonlijke titel zitting hebben.

Het Maritiem Kennis Cen
trum is een netwerk van pu
blieke kennisinstellingen op 
maritiem gebied: M A RIN ,

T U D  (Afdeling der Maritieme en Transport Tech
niek), Koninklijk Instituut voor de Marine en T N O  
instituten Bouw, Prins Maurits Laboratorium, Fy
sisch Elektronisch Laboratorium, Technische M ens
kunde en Technisch Psychische Dienst. Het samen
werkingsverband heeft tot doel om door wetenschap
pelijk onderzoek bij te dragen aan voortdurende ken
nisontwikkeling op maritiem gebied. Een gezonde 
gevalideerde kennisbasis bij bedrijfsleven, overheid 
en kennisinstellingen is een noodzakelijke voor
waarde voor innovatie en vernieuwing. Door het cre
ëren van samenwerking, synergie en het bevorderen 
van kennisdeling tussen betrokkenen wordt bijgedra
gen aan een brede toepassingsgerichte kennisbasis, 
nodig om de concurrentiepositie van het maritieme 
cluster in Nederland op langere termijn te behouden 
en zelfs te versterken.

© Maritlein
Kennis
Centrum

De zee biedt gevarieerde mogelijkhe
den tot energiewinning. W ellicht zul
len er ooit centrales op zee verschijnen 
die gebruik maken van verschillende 
energiebronnen. De zee gaat tot de be
bouwde omgeving horen: havens voor 
overslag van goederen in of aan de ran
den van de zee, industrieontwikkeling 
op al dan niet drijvende eilanden, boor- 
en productie-eilanden voor de offshore, 
windenergieparken, viskwekerijen. 
Door het toenemende gebruik, conflic
terende belangen en bedreiging van de 
veiligheid zal de overheid steeds meer 
aangesproken worden op haar beheer
staak. Voor al deze dingen is een grote 
variëteit aan schepen en diensten nodig. 
D it biedt enorme kansen voor een ma
ritiem land als Nederland.

Vernieuwing en innovatie
Dynamiek ontstaat door vernieuwing 
en innovatie. In een volgroeide sector 
zoals de onze zijn extra impulsen nodig 
om dergelijke processen op gang te 
brengen.

Het innovatieproces
Voor innovatie zijn een aantal dingen 
nodig:
• Vernieuwing kost geld: er zijn vele 

regelingen in Europa en Nederland 
waar de maritieme sector zeer onte
recht onvoldoende gebruik van 
maakt,

• Innovatie vraagt een goede kennisba
sis bij bedrijfsleven, bij de publieke 
kennisinfrastructuur en bij de over
heid; dit is het aandachtsgebied van 
het Maritiem Kennis Centrum,

• Innovatie ontstaat niet zomaar, er

Vice-admiraal b.d. C. van Duyvendijk

moet een innovatie impuls zijn, er 
moeten ideeën ontstaan: de meest 
vruchtbare voedingsbodem ontstaat 
door interactie, door dialoog. Hier 
ligt een taak voor Nederland M ari
tiem Land,

• Ondernemingszin, bereidheid tot in
vesteren en risico nemen is de finale 
door het bedrijfsleven in te vullen 
factor.

Een onderzoeksagenda voor de toekomst 
Nederland Maritiem Land en M K C  
zullen alle zeilen bijzetten om in overleg 
met betrokkenen een onderzoeksagen
da voor de toekomst op te stellen. Beide 
samenwerkingsverbanden bieden unie
ke mogelijkheden om door vernieuw
ing en innovatie een bijdrage te leveren 
aan het vergroten van de dynamiek in 
de maritieme sector. Maar ze kunnen 
dat niet zonder de volle medewerking 
van bedrijfsleven en overheid.

V ice-adm iraal b.d.
C. van  D uyvendijk
Voorzitter Stuurgroep Maritiem Kennis 
Centrum



Ontwikkeling van ballastloos schip
Vrijwel alle zeeschepen maken gebruik van ballastwater op één of meer delen van hun vaartra ject. Zo 
kunnen zij voldoende diepgang en s tab il i te it  verkrijgen of hun s terk te  waarborgen. Een schip kan tijdens 
een ballastreis zo'n dertig  to t  veertig  procent van zijn maximale draagvermogen als ballast aan boord 
hebben. Schattingen duiden erop dat er op die manier jaarli jks meer dan drie miljard ton ba llastwater 
w o rd t verp laa ts t over de wereldbol. M et dat ballastwater worden ook duizenden soorten organismen 
meegenomen. Dit heeft geleid to t  ernstige verstoringen van biotopen. De ontwikkeling van een ballast
loos schip lijkt de oplossing.

Dat ballastwater voor ernstige versto
ringen zorgt, blijkt wel uit het volgen
de: de koraalriffen in Australië worden 
bedreigd, Europese mosselen verstop
pen de koelwaterinlaten van Ameri
kaanse energiecentrales en Amerikaan
se kwallen vernietigen de visstand in de 
Zwarte Zee. D it heeft ertoe geleid dat er 
binnenkort zware beperkingen gesteld 
zullen worden aan het lozen van bal
lastwater. Eén van de gebieden waar 
dat het geval zal zijn, is de Oostzee, een 
belangrijk vaargebied voor de Neder
landse vloot.
De meest radicale en effectieve oplos
sing zou echter zijn het toepassen van 
een schip dat ballastloos kan functione
ren. D it is dan ook het onderwerp ge
weest van een ontwerpwedstrijd uitge
schreven door Stichting Nederland 
Maritiem Land. De ontwerpwedstrijd 
werd gewonnen door de heren dr.ir. C. 
van der Nat en ir E. van Rietbergen, die 
met een veelbelovend innovatief voor
stel kwamen.

Concept
H et concept van Van der Nat en R iet
bergen bereikt een grote diepgang bij 
gering deplacement door een als het 
ware uitgeholde vorm die resulteert in 
twee onderrompen en een bovenromp. 
Deze vorm heeft echter een groter nat 

oppervlak per ton 
waterverplaatsing 
dan een conventio
nele vorm en een 
grotere breedte bij 
gelijke diepgang. 

D it nadeel van de twee onderrompen 
wordt door de indieners echter in een 
voordeel omgekeerd door hun voorstel 
om luchtsmering toe te passen. Im 
mers, de bakboord- en stuurboordrom-

pen vormen een natuurlijke barrière 
voor de bij het voorschip ingeblazen 
luchtbellen. Ook wordt eraan gedacht 
om de luchtsmering in combinatie met 
uitlaatgassen in het voorschip in te bla
zen. Hierbij is de inzet van een com
pressor noodzakelijk, omdat de hydro
statische tegendruk van het water te 
groot is voor de normaal toegepaste die
selmotoren.
Voordeel zou kunnen zijn dat de C O 2  

zich bindt in het zeewater en als kalk 
naar de zeebodem zinkt en niet in de 
atmosfeer terecht komt. De overgang 
van het voorschip naar het midden
schip kan aanleiding geven tot onge
wenste wervelvorming.
Dit zal goed uitgezocht moeten worden 
met berekeningen en later met model- 
proeven. Als voortstuwer wordt een zo
genaamde Azipod voorgesteld in com
binatie met dieselelektrische aandrij
ving die in het voorschip wordt geposi
tioneerd.

Project
Inmiddels wordt het concept verder 
uitgewerkt met financiële steun van 
Nederland Maritiem Land, door Van 
der Nat en Rietbergen in samenwer
king met de T U  Delft, het M A R IN  en 
ASD Ship Design. De uitgangspunten 
van de ontwerpwedstrijd zijn onverkort 
gehandhaafd, te weten:
• het schip moet ballastloos zijn
• de oplossing moet technisch uitvoer
baar zijn
• economisch haalbaar: voortstuwings- 
vermogen, kostprijs
• voldoende zeewaardig: diepgang, sta
biliteit, sterkte
• de ladingbehandeling mag niet lijden 
onder het concept

Prof.ir A. Aalbers

De vaart op de Oostzee is van oudsher 
belangrijk voor de Nederlandse rederij
en. Daarnaast stellen de Scandinaviërs 
traditioneel als eersten de hoogste eisen 
aan de duurzaamheid van de scheep
vaart, en er zijn signalen dat het verbod 
op het lozen van ballast er aan komt. In 
overleg met Nederlandse rederijen en 
werven is er daarom gekozen om als 
benchmarkschip voor het nieuw te ont
wikkelen ontwerp te kiezen voor een
3000 ton deadweight general cargo 
schip met een snelheid van veertien 
knopen, met Fins/Zweedse ijsklasse 
1A.
Het project is in twee fasen verdeeld. In 
de eerste fase wordt er een ontwerp ont
wikkeld, dat op technische en economi
sche haalbaarheid wordt getoetst met 
behulp van berekeningen. Accent heb
ben natuurlijke de hydrodynamische 
aspecten van de omstroming om de 
vorm, daarnaast constructieve aspecten 
van de bijzondere vorm.
Afhankelijk van de uitkomst van de be
rekeningen wordt de tweede fase van 
het onderzoek gestart. Daarin zullen 
modelproeven een belangrijke plaats
innemen.

P rof.ir. A . A albers
Deeltijdhoogleraar T U  Delft, A SD  Ship 
Design



Maritiem Kennis Centrum

Mogen wij ons even voorstellen?
De Commissie W ijffe ls  is in haar evaluatie van de stand van zaken in de onderzoekswereld to t  de con
clusie gekomen dat er in Nederland sprake is van een innovatieparadox. Er is veel kennis, maar die 
w o rd t onvoldoende gebruikt om to t  vernieuwing en innovatie te komen. Het kabinet heeft dat standpunt 
overgenomen en heeft zich voorgenomen de paradox op te heffen.

Het Maritiem Kennis Cen
trum (M KC) is enige jaren 
geleden ontstaan met juist 
die gedachte in het achter
hoofd. Daarbij speelden 

een aantal overwegingen. Er is heel wat 
kennis, maar die kennis vertoont te 
weinig samenhang. In de maritieme 
kenniswereld wordt niet voldoende 
samengewerkt waardoor kansen verlo
ren gaan. De beschikbare kennis sluit 
onvoldoende aan bij de behoefte van 
het bedrijfsleven.
Door gebrek aan interactie tussen be
drijfsleven en kennisinstellingen is het 
moeilijk om tot gerichte kennisontwik
keling te komen. Promoties zijn de mo
tor achter kennisontwikkeling op lan
gere termijn. Er vinden in de maritieme 
sector veel te weinig promoties plaats 
waardoor de kennisontwikkeling stag
neert.
Het M K C  is begonnen als een virtuele 
organisatie. Het M K C  is een afspraak 
tussen de partners om samen te werken, 
zoveel mogelijk tot kennisdeling te ko
men en de synergie tussen bestaande 
kennis te vergroten.
De bedoeling op middenlange termijn 
is om de maritieme kennisbasis te ver
sterken.
En dan spreken we niet alleen over de 
kennis bij de instituten, maar vooral 
ook over de kennis bij het bedrijfsleven 
en de overheid.
De volgende partners maken deel uit 
van het M KC:
• T U D  Maritieme Techniek
• M A RIN
• T N O  instituten: Centrum voor 

Maritieme en Mechanische Con
structies, het Centrum voor brand
veiligheid, de Technisch Fysische 
Dienst, de Defensielaboratoria F y 
sisch Electronisch Laboratorium, 
het Prins Maurits Laboratorium en 
Technische Menskunde

• Koninklijk Instituut voor de Marine

De partners hebben afgesproken dat ze 
hun onderzoeksplannen op elkaar af 
zullen stemmen en een deel van hun 
onderzoeksbudget zullen reserveren 
voor het uitvoeren van gezamenlijke 
kennisontwikkelingsprojecten.
De betrokkenheid van de defensielabo- 
ratoria maakt het mogelijk voor de ci
viele sector nuttige kennis vanuit de 
militaire sector beschikbaar te maken. 
Een optimalisatie van de dual use ge
dachte die in beider belang is.

Het M K C  wordt aangestuurd door een 
stuurgroep bestaande uit:
• Vice-admiraal b.d. Cees van Duy- 

vendijk, lid van de Raad van Bestuur 
van T N O  tevens voorzitter van de 
Stuurgroep

• Prof.drs. Marco Waas, decaan van 
de afdeling Werktuigbouwkunde en 
Maritieme Techniek

• Ir. George Remery, directeur van het 
M A RIN

• Cdr.ir. Bart van der Hulst, vlagoffi
cier van het KIM

De dagelijkse leiding wordt uitgeoe
fend door een Management Team:
• Prof.ir. Arie Aalbers, T U D
• Dr.ir. Maarten Manders, T N O  D e

fensie Ondersoek
• Dr. Sander Steenbrink, T N O  Cviel
• Prof.ir. Douwe Stapersma, KIM
• Ir. Arne Hubregts, M A RIN
• Het M T  wordt bijgestaan door twee 

onafhankelijke personen: prof.dr.ir. 
Ubald Nienhuis en ir.Ed Keizer

Het M K C  heeft een Programma A d
vies Raad waarin een aantal leader 
firms uit het bedrijfsleven vertegen
woordigd zijn. Het kenniscentrum 
heeft zich aanvankelijk intern georiën
teerd om de synergie en samenhang 
tussen de partners tot stand te brengen. 
D it is gebeurd door samenwerkings
projecten te formuleren, het aantal pro

moties uit te breiden en studenten in te 
schakelen bij onderzoeksprojecten. Het 
is de bedoeling in dit katern regelmatig 
te rapporteren over de projecten, pro
moties en afstudeerprojecten.
In het kader van het aantrekken van de 
banden tussen kennisinstellingen en 
bedrijfsleven is het M K C  in 2004 lid 
geworden van Nederland Maritiem 
Land. Het M K C  neemt nu ook actief 
deel in de verschillende gremia van 
Nederland Maritiem Land.

O m  de volgende fase goed vorm te ge
ven is de stuurgroep van mening dat 
een virtuele organisatie niet voldoende 
adequaat kan reageren en heeft besloten 
het M K C  om te vormen tot een stich
ting. In het bestuur van de stichting 
zullen naast de bestaande partners ook 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsle
ven uitgenodigd worden.
Het uiteindelijke doel van M K C  en 
Nederland Maritiem Land is een inten
sieve samenwerking tot stand te bren
gen tussen bedrijfsleven en de kennis
infrastructuur. Het gezamenlijk uitvoe
ren van projecten is daarvoor een uit
stekend instrument.
Door het samenwerken in kennisont
wikkelingsprojecten leren mensen el
kaar kennen. Nieuwe technologieën 
zijn een belangrijke motor voor innova
tie. Het ene idee brengt het volgende 
voort. Nieuwe transporttechnologie, 
nieuwe voortstuwingstechnologie en 
nieuwe ontwerpbenaderingen zullen 
leiden tot alternatieve scheepstypen, 
laad en lossystemen en productiepro
cessen. Samenwerken in technologie- 
ontwikkelingsprojecten zal zeer stimu
lerend werken. De overheid kan een sti
mulerende rol spelen door het tot ont
wikkeling brengen van uitdagende pi- 
lotprojecten.

E d  W .H . K e iz e r
Voorzitter Managementteam



What’s new
Promotieproject: optimalisatie 
scheepsontwerp
Tijdens het scheepsontwerpproces 
worden steeds vaker optimalisatietech
nieken gebruikt. Een reden hiervoor is 
dat de rekencapaciteit van computers 
zo is toegenomen dat het niet veel extra 
moeite kost om een zo goed mogelijk 
ontwerp na te streven. Een andere re
den is dat dankzij de toegenomen be
trouwbaarheid van analysemodellen de 
eigenschappen van een ontwerp beter 
te voorspellen zijn. Het onderzoek op 
dit gebied richt zich tegenwoordig ech
ter op deelproblemen, zoals de weer
stand (waarbij de rompvorm wordt ge
varieerd), het staalgewicht, de probabi
listische lekberekening (ter bepaling 
van de beste indeling) of het basisont
werp (betreffende de keuze van hoofd
afmetingen en dergelijke).
In dit onderzoek willen wij een optima- 
lisatiemethode ontwikkelen die meer
dere technische eigenschappen van het 
schip tegelijkertijd in rekening brengt, 
waarvan sommige als optimalisatiedoel 
zullen dienen en andere als randvoor
waarde. Hierdoor kan de ontwerper een 
schip verkrijgen dat zowel aan regels, 
eisen en wetgeving voldoet als econo
misch aantrekkelijk is. Het doel van dit 
proces is een optimale scheepsvorm die 
op basis van zo weinig mogelijk gege
vens gegenereerd wordt.
Het project is in november 2003 be
gonnen bij de afdeling Marine & 
Transport Technology, sectie Ontwer
pen van Schepen van de T U  Delft en 
heeft een looptijd van vier jaar. 
Contactinformatie: ir. Sipke Vijver, 
s.vijver@wbmt.tudelft.nl

Nieuwe concepten voor veilige 
passagiersevacuatie
SA FE C R A FT S is een Europees pro

ject dat onderzoek gaat doen naar nieu
we concepten voor een veilige passa- 
giersevacuatie van cruiseschepen en 
veerboten.
Er varen wereldwijd meer dan veertig 
grote passagiersschepen (gemiddelde 
capaciteit: 2.000 passagiers en 1.000 
bemanningsleden), plus een enorm 
aantal grote veerboten.
Er worden al schepen ontwikkeld met 
een capaciteit van meer dan 5.000 pas
sagiers.
Nu de schepen niet alleen groter, maar 
bovendien sneller worden, is het raad
zaam om eens kritisch te kijken naar de 
veiligheid van de bestaande reddings
middelen.
Binnen SA FE C R A FT S zullen zowel 
bestaande reddingsmiddelen worden 
verbeterd als nieuwe oplossingen wor
den ontwikkeld. Daarbij wordt geke
ken naar de technische aspecten én naar 
de menselijke factoren.
Het Centrum voor Mechanische en 
Maritieme Constructies (CM C) van 
T N O  Bouw is de initiatiefnemer van 
dit project, waarin scheepswerven, re
ders, bouwers van reddingsmiddelen, 
classificatie - instellingen, onderzoekin - 
stituten en universiteiten zijn vertegen
woordigd. De bij het project betrokken 
M K C  partners zijn: T N O  Bouw, 
T N O  Technische Menskunde en het 
M A RIN . Dankzij de kennisbundeling 
is het mogelijk op internationaal niveau 
te opereren.
Contactpersoon: ir. Leo de Vries, 
T N O  CM C, tel.: 015 276 3373 (zie ook 
de website www.safecrafts.org)

Nieuwe AES-technologie
In nauwe samenwerking tussen M K C  
en het AES Platform wordt - met SEN- 
T E R  subsidie - een project uitgevoerd 
dat bestaat uit drie delen.

Innovatie-impuls Verkeer en W aterstaat
Op 27 oktober 2004 is in Wassenaar de Rondetafel 
Conferentie Maritiem Cluster gehouden. Hieraan 
werd deelgenomen door minister Peijs en staatsse
cretaris Van Gennip, alsmede een dertigtal maritie
me topondernemers en branchevoorzitters. Een 
groot aantal onderwerpen is aan de orde gesteld 
waarover in de volgende aflevering verslag zal wor
den gedaan.
Ook innovatie stond op de agenda. Tijdens de verga
dering heeft minister Peijs tien miljoen euro toege
zegd als innovatie-impuls voor logistieke, technische 
en organisatorische vernieuwingen in de scheep - 
vaart. De minister heeft het Maritiem Innovatie F o 
rum van Nederland Maritiem Land aangewezen als 
organisatie om deze innovatie-impuls te begeleiden.

In deel 1 wordt onder leiding van BR E- 
KO  samengewerkt aan het ontwerp van 
een AES-binnenvaarttanker, in het 
tweede deel wordt onder leiding van 
Vuyck Engineering gewerkt aan het 
ontwerp van een oil recovery vessel. 
Het derde deel is een door Imtech uit te 
voeren studie naar bestaande en nieuwe 
All Electric Ship technologie. Voor alle 
onderdelen in de voortstuwings- en 
energieketen zal aangegeven worden 
wat de state of the art is, welke ontwik
kelingen er zijn en welke prestaties te
gen welke prijs op welke termijn be
schikbaar zullen zijn.
E r wordt gekeken naar alle componen
ten zoals brandstofcellen, vermogens
elektronica en regelsystemen.
Het project zal laten zien welke kansen 
en mogelijkheden er zijn om de ener- 
gieketen aan boord van schepen te inte
greren en te optimaliseren. 
Contactpersoon: dr.ir. C. Prins, 
voorzitter T F  AES, tel.: 070 511 3554

0 G R E E N L A N D  E N G IN E E R IN G  B .V . Greenland Engineering B.V.
Jules Verneweg 13-17

van voorontwerp tot uitvoeringsbegeleiding 7821 AD EMMEN 
Tel.: 0591 -  648 470
Fax: 0591 -  648 405

Ontwerp en engineering van elektrotechnische en besturingsinstallaties info@greenlandbv.nl
Wij werken met Eplan en AutoCAD www.greenlandbv.nl
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http://www.safecrafts.org
mailto:info@greenlandbv.nl
http://www.greenlandbv.nl


W. de Jong

Blik op 1904
De achterwaarts  gerichte blikken geven steeds weer een duidelijk beeld van de 
ontwikkeling in de scheepvaart. Telkenjare w o rd t de vloot (grote) zeilschepen 
kleiner, de vloot stoomschepen groter. Het aantal eenheden van de vloot neemt 
af, maar de totale tonnage neemt toe en dat zegt iets over de toenemende 
grootte  van de schepen. Rond het jaar waarop we thans de blik richten doet de 
turbine zijn intrede. De verre berichtgeving door middel van de radiotelegrafie 
bre id t zich steeds sneller uit. Dit alles leidt to t  de noodzaak de scholing van de 
zeevarenden, m et name de officieren, aan te passen en dat komt weer to t  u it 
drukking in de daarvoor benodigde wetgeving. W e komen echter ook ééndagsvliegen tegen: veelbelovende uitvindin
gen die toch niet voldoen aan de hoog gespannen verwachtingen. Laten we voor een enkele zaak maar weer eens 
gaan kijken.

Roercommando’s
W e schreven daarover al eerder. Ze 
blijven de gemoederen bezig houden en 
schijnen dit jaar een climax te naderen. 
Vele bladzijden worden hierover volge
schreven en zoals vaker voorkomt: het 
zijn de goedgebekte voorstanders die de 
soortgelijke tegenstanders proberen te 
overtuigen. W aar gaat het eigenlijk 
om? D at wordt vooral duidelijk uit het 
hierna volgende schrijven aan de redac
tie dat wij door zijn ludieke inhoud in
tegraal afdrukken:

“Mijne Heeren,
Nu ook het Bestuur van de Vereeniging 
voor de Zeevaart begint te ijveren voor 
de nieuwe Roercommando's, begint 
het tijd te worden dat zij die daarin niet 
medegaan hunne meening bekend ma
ken. Ik verzoek u daarom, mijne Hee
ren, een plaatsje in uw tijdschrift.
In de 26ste aflevering van de V.v.d.Z. 
December 1904, komt voor eene lijst 
van twee-en-dertig vragen met toelich
ting, gericht tot de leden der Vereeni
ging omtrent Roercommando's, ge
daan door het bestuur.
Men behoeft deze toelichting maar 
vluchtig in te zien, dan merkt men alras 
welke richting het bestuur uit wil.
Ook de vragenlijst is zóó ingericht dat, 
beantwoord naar den wensch van het 
bestuur, zij alleen in ‘t voordeel werkt 
van de nieuwe commando's en de ge
wone commando's niet het minste 
recht laten wedervaren; zelfs indien de

antwoorden van een tegenstander ko
men.
In den aanhef begint de toelichting te 
zeggen dat in buitenlandsche zeevaart- 
vereenigingen men eenheid wenscht, 
zoodat niet langer het commando aan
geeft hoe de vooruitwijzende stuurpen 
(richtingbepalend te vergelijken met 
een helmstok, wdj) zal gelegd worden 
zooals bij sommige naties in gebruik, 
terwijl dat bij andere naties juist het 
tegengestelde betekent. Die sommige 
naties nu behelzen zoowat de geheele 
wereld of ruim 9/10 der scheepvaart en 
die andere naties alleen Frankrijk en 
Oostenrijk-Hongarije of nog geen 1/10 
der scheepvaart. Noorwegen alleen 
heeft meer schepen dan die andere na
ties te zamen.
W at verder die 900 duitsche gezag
voerders betreft, als ‘t daar gegaan is 
zooals men zich kan voorstellen, en mij 
bij ondervinding bekend, op eene ver
gadering waarvan de leden der vereeni- 
ging op zee zijn, misschien niet meer 
dan 10 van de 900 aanwezig, dan wordt 
allicht de door het bestuur, waarvan 
waarschijnlijk ook maar een klein ge
deelte aanwezig, opgestelde motie aan
genomen en heet het later de bede van 
900 gezagvoerders; geen stuurlui dus. 
Het is trouwens den Duitschers te ver
geven dat zij wat nieuws (origineels) 
wenschen. Het is aan hunne marine 
nog zoo Hollandsch en bij hunne koop
vaardij zoo Hollandsch en Engelsch te
gelijk. Vroeger werd daar gecomman

deerd: “Jomp man up on moak dat 
groot bobenbramstagsel fust on dei 
veur roil oock”. Tegenwoordig is ‘t 
meer Hoogduitsch doch bram en stag is 
zoo gebleven. Als zij nu morgen op het 
lumineuse idee komen om voortaan de
ze zeilen No 4a' en No 5b' te noemen. 
moet dan elke Nederlander dit maar 
dadelijk logisch vinden en ook invoe
ren?
Eenige jaren geleden gingen de passa
giers van een Ned. schip, wijl dat schip 
in de haven ankerde en niet aan de pier 
kon komen, met den kapitein per sleep
boot aan wal. De lste officier gaf hen bij 
van boord steken eenige kanonschoten 
voor saluut; schoot daarbij duim en 
twee vingers van zijn rechterhand, 
moest toen den administrateur verzoe
ken om den kapitein te schrijven. Is het 
nu logisch dat voortaan alle lste officie
ren moeten leeren om met beide han
den te kunnen schrijven? En zoo heeft 
men veel zaken die logisch of niet lo
gisch schijnen en die toch vaak niet lo
gisch ofwel logisch zijn.
Er ligt een diepe noodzaak ten grond
slag om de roercommando's zoo te la
ten als zij zijn, al was het alléen omdat 
wij thans niets anders kennen en elke 
verandering ons in de war zal brengen. 
Op elk goed ingericht stuurradstander 
is een naar voren wijzende stuurpen 
aangebracht met graadboog er onder. 
Op het eind der graadboog aan Bak
boord staat het woord “Bakboord” en 
evenzoo aan Stuurboord. Dus geen ver-



gissing mogelijk. Als de roerman oor
spronkelijk zelfs verkeerd wil draaien 
dan ziet hij toch dadelijk dat de stuur- 
pen verkeerd gaat. De kompaslampen 
zijn zoo ingericht dat zij bij nacht die 
pen verlichten.
De loodsen over de geheele wereld 
(waaronder in verscheidene Staten zeer 
eenvoudige lieden) hebben geen ander 
commando geleerd en zal het moeilijk 
gaan om hun nu weer te leeren dat 
“Starboard” en “Port” tot het verleden 
behooren of wat nog erger is dat de be- 
teeken is dier woorden is omgekeerd. 
Bovendien denkt men in ‘t geheel niet 
bij deze commando's “W at zal het 
schip doen, of wat zal het roer doen of 
wat zal de stuurpen doen?”. Als wij een 
gevaar aan B.B. zien en willen ons daar
van verwijderen dan zeggen wij in een 
gerekte toon “Bakboord” en daar wij 
hoogstens de halve scheepsbreedte van 
den roerman verwijderd zijn, kunnen 
wij zelf het roer in één a twee seconden 
na het commando den eersten stoot ge
ven. Is het gevaar dichtbij dan wordt 
het “Bakboord” korter en krachtiger 
gesproken en volgt dan dadelijk “Hard 
Bakboord”. Evenzo roept men “Stuur
boord” indien men zich verwijderen 
wil van een gevaar aan Stuurboord. 
Hetzelfde met het uitwijken voor een 
vaartuig. Zien wij de Bakboordszijde of 
het Bakboordslicht van een schip zoo- 
dat er gevaar voor aanvaring bestaat, 
dan ligt het in ons opgesloten dat we 
roepen “Bakboord”. Heeft een stoom
schip een ander tegenkoersend stoom
schip recht vooruit, dan moet men el
kaar aan bakboord passeeren en is het 
commando alweer gelijkluidend met 
alles “Bakboord”.

Rots, schip, wrak, welk gevaar of reden 
dan ook, of het recht vooruit of op een 
der boegen in ‘t zicht komt men roept 
steeds “Bakboord” indien men het aan

Bakboord en “Stuurboord” als men het 
aan Stuurboord wil passeeren en de 
roerman stelt aan die zijde zijn lichaam 
in ‘t werk.
De voorlichtende commando's van den 
gezagvoerder aan den officier van de 
wacht luiden ook al overeenkomstig al
les. Komt bijvoorbeeld een vuurschip 
in ‘t zicht, dan zegt hij: Hou of breng 
het aan Bakboord of Stuurboord en 
luidt alweer het roercommando Bak- of 
Stuurboord. Komt een erg gierend 
tegenkoersend stoomschip vooruit in ‘t 
zicht, bijvoorbeeld aan Stuurboord, 
dan zegt de gezagvoerder: “Geef hem 
de ruimte hoor”, of “ik zou maar een 
beetje Stuurboord geven” (Art. 29). Het 
komt niet in hem op om te zeggen “wijk 
maar een beetje naar Bakboord uit”.
Ook Janmaat is het B.B. en S.B. dra ei
gen genoeg om, als hij eenmaal zoover 
is dat hij sturen mag, alles wat hij vroe
ger met rechts en links aanduidde, 
thans met Stuur- en Bakboord te betite
len; zelfs als hij met zijn schoone aan 
land praat spreekt hij bijvoorbeeld: 
“dwars van je  galjoen op je  stuur- 
boordskoon”, enz. Doch vooral als hij 
aan het roer staat, zijn hem de woorden 
B.B. en S.B. gemakkelijk. Alles wat 
links is denkt hij B.B. en rechts S.B. 
Zooals reeds boven gezegd, comman
deert men hem B.B. dan voelt hij dat 
zijn linker (B.B. ‘)hand moet werken 
(de spaak welke hij in deze hand heeft 
ophalen en die hij in de rechter 
(S.B.)hand heeft loslaten), even daarna 
kan hij natuurlijk beide handen gebrui
ken. Tegelijkertijd merkt hij alweer dat 
het altijd daar voor hem aanwezig zijn
de stuurpennetje naar B.B. gaat. Zoo 
luidt en volgt dus steeds alles als van 
zelf naar het oorspronkelijke comman
do.
“‘t Schijnt wel of men veranderingen 
wil zoeken”, zegt de heer J.O . (“de 
Zee” Dec. 1903). Ja, ‘t heeft er allen

schijn van en ook overigens gaarne 
onderschrijvende wat de heer 0. over 
roercommando's schrijft, zoude ik hier
mede kunnen volstaan; toch is het, naar 
mijne bescheiden meening, niet ver
keerd die toelichting en vragen, alsme
de wat reeds door anderen daarover is 
geschreven, eens verder na te gaan.
Het draaien van het Stuurrad. Indien 
het waar is, dat dit enkelen in de war 
brengt, dan zou het dunkt mij beter zijn 
het stuurrad in een ovaal kastje te plaat
sen zoodat alleen de zijwaartsche spa
ken te zien zijn, of het Stuurrad af te 
schaffen en even als vroeger met een 
stuurpen te sturen hetwelk met de 
tegenwoordige hulpmiddelen van 
stoom-, electrische-, hydraulische- of 
pneumatische krachten niet moeilijk 
kan zijn. Beter dat, dan de roercom- 
mando's te veranderen.
Zij, die wat gevaren hebben, zullen 
toch wel geen last hebben van die ver
gissingen. Artikel 18. Eigenaardig is 
het, dat de voorstellers van nieuwe 
commando's de oude, zoo geheel op lo
gica berustende en tot het verstand 
sprekende commando's, onlogisch vin
den. Eenstemmig redeneren zij dat Art. 
18 van de Bepalingen ter Voorkoming 
van Aanvaringen op Zee van “naar S.B. 
uitwijken” spreekt en om dat te veroor
zaken men “bakboord” of “bakboord je 
roer” commandeert. Voor dit ééne, als
mede Art. 28, alle commando's te ver
anderen, is toch wel wat erg. De Engel- 
schen moesten zich in 1880 aansluiten 
aan de redactie van dat Art. 18. (“de 
Zee”, Juli 1903). Niemand moest; 
vooral toen nog niet John Bull. Doch de 
Engelschen zijn in zulke zaken practi- 
sche menschen, kiezen voor afge
vaardigden op maritieme congressen 
meestal de geschiktsten, hetzij uit de 
Marine of uit de Koopvaardij. Toen de 
Engelschen inzagen, dat om de Bepa
lingen in alle opzichten Internationaal 
te doen zijn het “Port” en “Starboard 
your helm” niet met het verkeerde 
commando van de Oostenrijkers en 
Franschen overeenkwam, toen konden 
zij, de Engelschen, die toch van allen de 
boventoon voerden, licht inschikkelijk 
zijn; want aan boord zou niets daardoor 
veranderen. De commando's bleven 
zooals ze altijd waren; misschien al van 
Noach ‘s tijd af en zijn nog zoo. Ook de 
stuurpen, die men vroeger en nu nog op 
kleine schepen onder zijn lij korte rib
ben voelde, is alleen verhuisd en thans 
recht voor den roerman geplaatst.
De Artt. 17, 19, 20, 21, 24 en 26 (van de



toen vigerende bepalingen, wdj) wor
den door de ijveraars voor het nieuwe 
niet genoemd. In deze Artt. moet men: 
“uit den weg gaan”. Het “waarheen” 
wordt niet geboden.

Resumeerend, zie ik dus geen enkele 
fout in het aloude commando en, waar 
reeds gebleken is in Duitschland dat 
verandering tot grote verwarring leidt 
en oorzaak geweest is van aanvaringen en 
strandingen, (ik schrijf hier uit ondervin
ding), meen ik de nieuwe commando's 
ten sterkste te moeten afraden. “Ehre 
dem Ehre gebührt” alzoo ook de Duit- 
schers in het eeren van hun Vorst. Indien 
zij echter berusten in ‘s Keizers kritiek op 
gebied van schilder-, dicht-, toon- en 
zelfs stuurmanskunst, dan moet dat voor 
ons Hollanders nog geen reden zijn om 
de leer van onze groote meesters en voor
gangers, vooral waar het de zee betreft, 
over boord te lemperen.
Oostenrijk heeft nog niet eens een na
tionale taal aan boord. Men treft 
Oostenrijksch-Hongaarsche schepen 
aan, waar men zich met Nederlandsch, 
Fransch, Engelsch en Duitsch nog niet 
verstaanbaar kan maken. Op sommige 
wordt Magyaarsch, op andere Itali- 
aansch gesproken. Een ontmoette ik, 
waarergens in de wereld, waar men aan 
dek Croatisch en in de machinekamer 
Italiaansch sprak.
Geen wonder dus, dat af en toe de re- 
geering er bij te pas komt om te bepalen 
wat “Stuurboord” en wat “Bakboord” 
zal zijn en daar Weenen zoowel als Pa
rijs betrekkelijk ver van de zee liggen, is 
het begrijpelijk dat het aldaar andersom 
genomen werd. Vooral in tijden toen 
dit in Frankrijk gebeurde. Een paar ja 
ren daarna werd het schip van Staat 
zelfs geheel stuurloos en capseisde.
Het is niet bekend waarom in 1884 in 
Frankrijk men het verkeerde S.B. en 
B.B. veranderde in “a droite” en “a 
gauche”. W as het ook om de begane 
fout zo goed mogelijk te herstellen? 
Ook daar voor ons geen leerschool in 
deze.
Oost-Indië. Als een Nederlandsch 
stuwman in dienst komt op een schip 
waar men “kanan” en “kirie” comman
deert, dan luidt de instructie ongeveer: 
Als ge Bakboorden wilt moet ge “ka
nan” zeggen en Stuurboord “kirie”. 
Dan schrijft hij hier en daar op de ree
ling rond de brug en op zontentstutjes 
B.B. = kanan, S.B. = kirie. Had men 
“sarong” en “slendang” gezegd, hij had 
deze woorden evengoed en gemakkelijk

genomen. Zoolang hij maar geen be
grip krijgt dat “kanan” rechts en “kirie” 
links beteekent of beter uitgedrukt dat 
hij wat anders dan gewoon moest kom- 
mandeeren.
Het bestuur der V.v.d.Z. zegt en denkt 
dit ook de zienswijze der leden: “Het 
gaat den Roerganger niet aan, welken 
kant de kop van het schip uit zal of 
moet gaan, hij behoeft alleen te weten 
welken kant het stuurrad gedraaid wor
den moet, het is al mooi als hij daarin 
zich nooit vergist; welken kant de kop

van het schip uit moet gaan dat staat ter 
beoordeeling van den wachthebbende”. 
Het is mij niet duidelijk hoe het bestuur 
zoo iets kan beweren. In geen geval is 
het de zienswijze van alle leden. Ik zou, 
dat standpunt innemende met een roer- 
man als bedoeld, geen kans zien om den 
Waterweg in en op te sturen. Geen 
denken aan om op die manier van zee 
naar Amsterdam te komen. En dat met 
schepen van 12500 ton, zooals twee der 
bestuursleden commandeeren! 
Waarom de oudere bestuursleden ons 
met die nieuwe commando's aan boord 
komen. is mij een raadsel. Waarom dat 
voorstel dan niet 30 a 40 jaren eerder 
gedaan? Alles is zoo als toen.
Voor ik eindig, kom ik nog even terug 
op de uitlegging van Stuur- en Bak
boord. In de Toelichting wordt gezegd 
dat Stuurboord was het boord waar
heen des Stuurmans lichaam zich 
wendde en de andere kant de rug (back) 
boordskant werd. Naar mijne meening 
was Stuurboord de zijde van het schip 
waar de gezagvoerder zat of stond te 
sturen, dat is, zooals het nu nog is op 
kleine schepen, de loefkant en bak
boord de andere kant. Ook dat is zoo 
gebleven, namelijk de kant waar de bak 
(afwasschersbak, dus lijzijde) hangt. 
Daarom het Engelsche Lower later 
Larboard, omdat de lijkant altijd lager 
is en men op Engelsche schepen geen 
afwasschersbak gebruikt. Het eerste 
commando bij het overstag gaan luidde 
dan ook altijd en nu nog op kleine sche
pen: “Kok neem je  kachelpijp weg en 
haal je  bak in”. Toen later de namen

werden vastgesteld en de gezagvoerder 
een assistent nam, kreeg de kapitein de 
Stuurboords, de voornaamste, wacht en 
de stuwman Bakboords.
U  mijne Heeren Redacteuren bij voor
baat beleefd dankend voor de te verlee- 
nen plaats in Uw geacht Tijdschrift, 
teeken ik,
Hoogachtend,
W. v.d. Schoor de Boer ”

W ie was W . v.d. Schoor de Boer? Dat 
blijkt uit een Verslag ter beoordeling

van Kompasjournalen, uitgegeven door 
het (thans Koninklijk) College Zee- 
manshoop voor den wedstrijd 
1900/1901. Hierin lezen wij onder 
meer: “voor de zilveren medaille dra
gen wij voor den heer W . van der 
Schoor de Boer , gezagvoerder van het 
stoomschip Zeeburg. Het door hem in
geleverde journaal behaalde 43 punten 
en kan ongetwijfeld met den naam van 
‘zeer goed werk' worden aangeduid”. 
Dat het helaas ook anders kan leert ons 
ook het Verslag: “een der ingeleverde 
journalen onderscheidde zich door 
groote onnauwkeurigheid in een der 
kolommen. Men heeft n.l. herhaalde
lijk de afwijking in verkeerden zin toe
gepast op den kompaskoers om dien te 
herleiden tot magnetischen koers. 
Daardoor wordt deze laatste het dub
bele bedrag der afwijking fout, hetgeen 
in sommige gevallen 18° was”.
Maar dit terzijde.

De weerstand tegen de voorgestelde 
verandering van de roercommando's 
mag overdreven lijken, toch is het be
grijpelijk als men zich probeert voor te 
stellen dat wij onze eigen vertrouwde 
commando's zouden moeten inwisse
len voor de toen gebruikelijke.
In een ander artikel, ondertekend door 
de volledige nautische staf, wordt ver
slag gedaan van een proef met een 15- 
jarige scheepsjongen als roerganger: 

“Toen hij (de scheepsjongen, wdj) 
daarna (een onvoorbereide overhoring) 
aan ‘t roer geplaatst werd, werden door 
hem al de gegeven commando's correct

‘Weerstand tegen de voorge
stelde verandering van de 
roercommando’s begrijpelijk’



uitgevoerd; zonder te twijfelen draaide 
hij steeds het rad in de vereischte rich
ting volgens het oude commando, niet
tegenstaande door mij nu en dan ge
tracht werd hem in de war te brengen. 
Een daarop volgende keer, weder in 
tegenwoordigheid der scheepsofficie
ren, toen de bewuste jongen juist uit 
zijn kooi komend, nog slaapdronken 
aan ‘t roer werd geplaatst, leverde het
zelfde gunstige resultaat. W aar dus de 
jongen van 15 jaar, die slechts geduren
de 24 dagen, dagelijks één uur aan ‘t 
roer gestaan heeft, onder bovenge
noemde omstandigheden, die allesbe
halve gunstig waren om hem kalm te 
stemmen, bewezen heeft volkomen 
doordrongen te zijn van het bestaande 
commando en bij de uitvoering er van 
zeker in zijne handelingen bewees te 
zijn, daar mist volgens mijne meening 
de bewering allen grond “als zoude het 
oude roercommando niet slechts onlo
gisch, doch zelfs voor kwartiermeesters 
lastig zijn, die het dan ook niet altijd 
zonder vergissingen, zouden ten uit
voer brengen”. Zoo komt de vraag dan 
bij ons op: “van welk belang toch is ee
ne zaak, die voor een jongetje van 15 
jaar zoo beslist eenvoudig is en waaro
ver toch reeds zoovele vellen zijn volge
schreven?”

T o t slot vinden wij in het laatste num
mer van deze jaargang een nuchter be
richt:
“Naar wij vernemen, mag binnenkort 
de invoering van het veranderde Roer- 
commando (met behoud van de com
mando's “Stuurboord” en “Bak
boord”) (dus niet rechts en links, wdj) 
bij de Marine, en derhalve ook bij het 
Loodswezen, tegemoet gezien wor
den”.

Hodograaf en Cyclograaf
Na een beschrijving van een ‘hodo- 
graaf' (Blik op 1902) ontving de redac
tie in 1904 van de uitvinder Ferguson 
een beschrijving van een ‘cyclograaf'. 
W as het eerste instrument bestemd om 
in korte tijd en op gemakkelijke wijze 
schetsen van rivieren, vaarwaters e.d. te 
maken, het tweede is bedoeld voor het 
maken van terreinschetsen op het land. 
Naast de cyclograaf is daarvoor nodig: 
een rijwiel! In een platte doos, die op de 
stuurstang van het rijwiel is bevestigd, 
bevindt zich een stuk papier: “dat door 
een vernuftige inrichting over een klei
nen afstand wordt voortbewogen voor 
elke omwenteling van het voorwiel.

Het wordt hierbij gedrukt tegen een 
smal stilstaand inktrolletje, dat dus op 
het papier een lijn afteekent, in lengte 
evenredig met den voortgang van het 
rijwiel. Op het papier zijn van te voren 
een aantal meridianen geteekend en de 
waarnemer heeft nu slechts te zorgen, 
dat deze lijnen voortdurend in de rich
ting N.-Z. blijven”.

U  begrijpt, daar is natuurlijk een kom
pas voor nodig. Het is daarom dat de 
redactie aan deze uitvinding enige aan
dacht besteedt.
De inrichting daarvan zal bij onze le
zers de meeste belangstelling vinden, 
zo stelt deze. Dat kompas is:
“tamelijk plat, met glazen deksel en bo
dem en opgehangen in een geraamte 
van dik koperdraad ongeveer 25 c.M. 
boven de doos, waardoor het, naar op
gaaf van den schrijver, voldoende vrij is 
van den magnetischen invloed van het 
rijwiel.”

Mocht U  denken dat het geheel on
bruikbaar is, neem dan goede nota van 
de tip die gegeven wordt:
“de inrichting is echter ook op onge
baande wegen bruikbaar, als men niet 
op het rijwiel gaat zitten, maar er naast 
loopt”.
Voor wat de nauwkeurigheid betreft: 
“een weg van 10,5 K. M. tusschen den 
Haag en den Deijl, in 44 minuten opge
nomen, toont volkomen overeenstem
ming met de statkaart” . W ij vragen ons 
af of ook dit instrument tot de categorie 
eendagsvliegen gerekend moet worden.

Samenstelling van de Nederland
se koopvaardijvloot
In het “Verslag der Kamer van Koop
handel en Fabrieken te Rotterdam over 
1903” komen wij de samenstelling van 
de Nederlandse Koopvaardijvloot over 
de laatste 8 jaren tegen:

Meteorologen op een keerpunt
“Omtrent de oorzaken, die er toe geleid 
hebben, moge verschil van meening 
bestaan, een niet te ontkennen feit is 
het, dat de verwachtingen, die men 
meende een dertig jaar geleden van de

meteorologie te kunnen koesteren, 
slechts voor een klein deel verwezen
lijkt zijn en te verwonderen is het dan 
ook niet, dat een gevoel van moedeloos
heid, van ontevredenheid zelfs, dikwijls 
opgemerkt kan worden daar, waar me
teorologische onderwerpen besproken 
worden. En dat niet alleen bij het groote 
publiek, doch ook bij de meteorologen 
zelf en bij de geleerden, die de vorde
ringen in de meteorologische weten
schap aan kritiek onderwerpen.
Door velen wordt gemeend dat de me
thode van werken, zooals die aan de 
meeste meteorologische instellingen 
wordt aangetroffen, op het tegenwoordi
ge standpunt der wetenschap verouderd 
genoemd kan worden en dat het nut der 
zich steeds uitbreidende gewone waar
nemingen van de meteorologische ele
menten zeker betwijfeld mag worden. 
Nieuwe banen moeten volgens hen be
treden worden, nieuwe methoden toe
gepast om de meteorologie op te heffen 
uit de periode van stilstand, waarin zij 
geraaktis”.

Aldus begint een drietal artikelen in de
ze jaargang onder de titel: “Nieuwere 
methoden bij meteorologisch onder
zoek”. Het probleem is de waarnemin
gen, die sinds het midden van de ne
gentiende plaats vonden, zich opstape
len en sommigen zich beginnen af te 
vragen of de vorderingen in de meteo
rologie gemaakt zijn ondanks of door de 
waarnemingen. T o t de critici op de 
toenmalige wijze van werken behoorde 
de Engelse Prof. Schuster . Hij zegt: 
“Daar de meteorologie meer beoefend 

wordt door waarneming, dan door 
proefneming, zoo ligt het gevaar voor 
de hand door de waarde der waarne
mingen misleid te worden en het 
middel te verwisselen met het doel; 
waarnemingen alleen kunnen tot onze 
kennis niets bijdragen.

D e waarneming kan vergeleken wor
den met het geestelijk voedsel hetwelk 
aan de hersenen toegevoerd wordt - tot 
kennis geraakt men eerst door het ver- 
teeren van dit voedsel. Een waarne
ming, die alleen om zichzelf en niet tot
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een bepaald wetenschappelijk doel 
ondernomen wordt, is een nuttelooze 
waarneming. Een wetenschap is geen 
museum tot opeenhooping van on
samenhangende feiten, evenmin een 
amusement voor verzamelwoede. Ik 
haat de naam observatorium voor een 
astronomische werkplaats om dezelfde 
reden, waarom ik mijn lichaam geen 
voedingsdepot wil genoemd hebben. 
De waarnemingskoepel zou waardeloos 
zijn zonder het rekenbureau en zonder 
wetenschappelijke kritiek. W at wij 
wenschen is een atronomisch, een me
teorologisch of een magnetisch labora
torium, een laboratorium in de ware 
beteekenis van het woord, waarin oo- 
gen, handen en hersenen met vereende 
krachten een duidelijk resultaat opleve
ren”
Waar blijft in dit verhaal de praktijk? 
Leerden en leren wij niet dat de lange 
reeksen van waarnemingen op korte 
termijn bijdragen tot de weersverwach
tingen en op langere termijn tot de kli
matologie? Het is daarom onbegrijpe
lijk dat ook de redactie hierop reageert: 

“U it het hier aangevoerde blijkt ge
noegzaam, dat Schuster het standpunt 
inneemt van den mathematischen phy- 
sicus, dat hij niet bekend is met den 
dienst aan de meteorologische inrich
tingen, welke rekening hebben te hou
den met de practische eischen die ver
schillende bedrijven en ook andere we
tenschappen aan de meteorologie stel
len; als daar zijn: de scheepvaart, de 
landbouw, het ingenieursbedrijf (in za
ke van bruggenbouw, rioleering, 
draineering), de gezondheidsleer, de 
rechtspraak (bij procedures) om niet te 
spreken van het groote publiek, waar
van heden ten dage meer de gewone 
waarnemingen en de weerberichten 
volgen en benutten dan dikwijls ge
meend wordt”.

Gelukkig blijft de mening van de heer 
Schuster ook in eigen kring niet onbe
sproken. Prof. Hann, auteur van “het 
meest volledige handboek over meteo
rologie” (Lehrbuch der Meteorologie, 
wdj) weerlegt in het Meteorologisch 
Zeitschrift 1903 veel argumenten van 
de heer Schuster. Aan de ook door de 
redactie aangedragen punten voegt hij 
nog andere toe en wij citeren weer de 
redactie:
“Bovendien voert Hann aan dat wel de
gelijk reeds speciale onderzoekingen, 
aan de hand van systematische korte 
seriën van waarnemingen, zijn uitge

voerd en dat door het staken van de ge
wone waarnemingen toch niet die 
krachten vrij zouden komen, die men 
bij theoretische onderzoekingen zou 
kunnen benutten. Doch er is meer . 
Men kan niet zeggen a priori dat lang 
voortgezette waarnemingen nutteloos 
zijn, aangezien reeds herhaaldelijk ge
bleken is dat het verzamelde materiaal 
tot gewichtige ontdekkingen leidde, of
schoon dit vooraf niet te voorzien was. 
Hann haalt daarbij o.a. aan de waarne
mingen van de zonnevlekken. W an
neer de astronomen vermoed hadden 
dat die wetenschappelijke resultaten 
zouden geven, dan waren zij er wel eer
der mede begonnen”.

De betreffende artikelen gaan, na deze 
controverse, verder met mededelingen 
over de onderzoekingen in de laatste ja 
ren op meteorologisch gebied.
De redactie vindt dat deze “een zeker 
optimisme omtrent de toekomst van de 
meteorologische wetenschap recht
vaardigen”.
In dezelfde jaargang staat ook een ver
slag van de hoofddirecteur van het 
(toendertijd reeds 50 jaar bestaande) 
Koninklijk Nederlandsch Meteorologi
sche Instituut (KNM I). Uit het verslag 
blijkt dat ook het K N M I niet vrijgeble- 
ven is van de problematiek zoals eerder 
vermeld:
“de groote wijzigingen, die de behoef
ten van het publiek en van de weten
schap, de organisatie van den meteoro
logisch en dienst in de verschillende 
landen en de meteorologie zelf hebben 
ondergaan, hebben in de historie onzer 
instelling een belangrijke rol gespeeld. 
Zij deden de sympathie, welke het In 
stituut bij zijn oprichting slechts in be

perkte mate ten deel viel, eerst allengs 
toenemen, doch ook daarna weer aan
merkelijk verflauwen.
Twijfel ontstond of nog de vruchten, 
die het Instituut opleverde, geëvenre- 
digd waren aan de steeds klimmende 
offers, welke zijn instandhouding en 
ontwikkeling vereischten. Uitdrukke
lijk werd het ten slotte uitgesproken, 
dat een koersverandering noodig was in 
zijn werkzaamheid, wilde het verder 
ten volle aan zijn bestemming beant
woorden”.

Tenslotte: hier te lande is de behoefte 
aan een band met een wetenschappe
lijke instelling:
“Volledigheidshalve zij eindelijk nog 
gewezen op de diensten welke het Insti
tuut wellicht langs meer directen weg 
dan tot dusverre zou kunnen bewijzen 
aan den wetenschappelijke opleiding 
onzer geografen en aan het verspreiden 
van juiste begrippen en kennis van fei
ten en methoden op geophysisch ge
bied onder ingenieurs, zeeofficieren en 
andere zeevarenden, landbouwleeraars 
en -onderwijzers, medici, hygiisten, 
botanici, enz., alsmede op de diensten 
welke omgekeerd door studeerenden 
aan een hoogeschool aan de ontwikke
ling der geophysische wetenschappen 
zouden kunnen worden bewezen, in
dien een nauwe band tusschen het In 
stituut en een onzer universiteiten kon 
worden gelegd”.

Tot zover de Blik op 1904. M et de blik 
op 2005 wensen wij de lezers ook van 
deze kant alle goeds voor de komende 
tijd, persoonlijk en zakelijk, mede in het 
belang van het behoud van een sterke 
maritieme traditie.
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Donder die kotter in de 
majem
De geschiedenis van scheeps
werf Amels, door A. Boes 
Formaat 21 x 21 cm, 128 pagi
na’s, ruim 90 zwart/wit fo to’s 
en 15 tekeningen, genaaid ge
bonden in harde, geplastificeer
de band
Uitgave: De Alk, 2004 
IS B N  90 6013 255 6 
Prijs: €24 ,90

Bij het horen van de naam 
Amels denken we tegenwoor
dig aan heel grote, zeer 
luxueuze jachten. Velen weten 
niet dat Amels een bedrijf is 
dat al meer dan tachtig jaar be
staat en dat ook heel andere 
schepen heeft gebouwd.
Het begon in 1918 toen Kees 
Amels een werfje bij de T u rf
markt in Makkum overnam. 
Daar werden onder meer kot- 
tertjes van zo'n twintig meter 
gebouwd. D e eerste tientallen 
jaren worden in het boek ech
ter slechts summier behan
deld.
Kees Amels overleed in 1944 
en zijn zoon W iebe (1908) 
nam de leiding over, samen 
met zijn achttien jaar jonge - 
re broer Douwe. Zij gingen 
voortvarend te werk en be
trokken al in 1950 een nieuwe, 
buitendijkse locatie. Die loca
tie was noodzakelijk, omdat in 
de naoorlogse jaren de sche
pen steeds groter moesten 
worden. D at maakte het ook 
gewenst om over meer teke
ningen te beschikken dan tot 
dan toe gebruikelijk was.
Zo kwam Pieter Lalleman in 
beeld, die voor Amels het ont
werp-, teken- en rekenwerk 
deed voor tal van schepen. 
Eerst als medewerker van het 
bureau van ir. Van Dieren, 
daarna als zelfstandig onder
nemer en vervolgens in dienst 
van Amels.
De verdere geschiedenis van 
de werf is grotendeels beschre
ven aan de hand van de herin
neringen van de heer Lalle- 
man. Daaruit komt Wiebe 
Amels - meestal Heer Wiebe

genoemd - naar voren als een 
kleurrijke figuur, niet wars 
van stevige taal (de titel van 
het boek is een van zijn uit
spraken). Maar ook als een 
ondernemer die met zijn broer 
kans zag Amels uit te bouwen 
tot het in die tijd groot
ste scheepsbouwbedrijf in de 
Noordelijke provinciën. W ie
be liet ook het eerste overdekte 
bouwdok in her Noorden 
bouwen: de ‘Kathedraal van 
Makkum' (1971).
Behalve de persoonlijke bele
venissen van de hoofdperso
nen, komen in het boek ook tal 
van door Amels gebouwde 
schepen aan bod. Het boek 
bevat helaas geen bouwnum- 
merlijst, maar in een bijlage 
wel twee lijstjes met de door 
Pieter Lalleman - respectieve
lijk door zijn opvolger, Ton 
van Luipen - ontworpen sche
pen. Daaruit komt een grote 
verscheidenheid aan scheeps- 
typen naar voren: veel vracht
schepen, waaronder ook con
tainerschepen, koelschepen (in
clusief de door gasturbines 
voortgestuwde Geestland) en 
ro-ro-schepen, alsmede sleep
boten, binnenvaartschepen en 
enkele ‘specials' zoals loods
boten. Vele bekende namen 
passeren de revue.
Ook wordt geschreven over 
de vele op te lossen problemen 
en over het voortdurende stre
ven om binnen de toen gel
dende tonnagegrenzen een zo 
groot mogelijk draagvermo
gen te realiseren.

Interieur van zeegaande 
steden
door Arne Zuidhoek 
Formaat 26 x 21 cm, 144 pagi
na’s, ruim 250 illustraties, 
waarvan circa 20% in kleur, 
genaaid gebonden in harde, ge
plastificeerde band 
Uitgave: Aprilis, Zaltbommel, 
2004
IS B N  90 5994 020 2 
Prijs: €29 ,50

Een nieuw boek van Arne 
Zuidhoek is altijd de moeite

van het bekijken waard. Hij 
heeft inmiddels zo'n dertig ti
tels op zijn naam staan. In dit 
meest recente boek heeft hij 
ervoor gekozen het interieur 
te belichten en dan vooral van 
de grote passagiersschepen. 
Dat zijn de lijnschepen uit de 
vorige eeuw en hun opvol
gers, de cruiseschepen van 
tegenwoordig.
Achtereenvolgens passeren 
de revue: openbare ruimte - 
atrium - hut - trap en gang - 
zaal en salon - bad. Dat alles 
ruim geïllustreerd met foto's 
en tekeningen van vele be
faamde schepen.
W at ontbreekt, zijn de heden
daagse veerboten, die toch 
ook vaak fraai verzorgde inte
rieurs hebben.
De begeleidende tekst schetst 
een beeld van de ontwikkelin
gen in het interieurontwerp en 
van de vele problemen waar
mee de vormgever te maken 
krijgt. Het gaat hier om nog 
grotere problemen dan de bin
nenhuisarchitecten aan wal. 
Een boek dat ook het lezen 
waard is.

The International 
Register of Historic 
Ships

voorheen de Franse ‘Duguy- 
Trouin' en buitgemaakt in de 
slag bij Trafalgar.
Het tragische einde van de 
‘Implacable' leidde in 1979 tot 
de oprichting van de World 
Ship Trust die zich ten doel 
stelde: “To advance the pre
servation and display of histo
ric ships around the world”. 
Norman Brouwer, conserva
tor van het South Seaport M u 
seum te New York, heeft in 
dat kader het ‘International 
Register of Historic Ships' ge
publiceerd. De derde, moge
lijk laatste editie van dit na
slagwerk bevat informatie 
over niet minder dan tweedui
zend historische schepen uit 
alle delen van de wereld. Het 
boekwerk is overvloedig geïl
lustreerd met kleur- en zwart- 
witfoto's.
Een beperkt aantal paperback
exemplaren van dit unieke 
boek is in Nederland te koop 
voor de gereduceerde prijs van 
€  14, exclusief portokosten. 
Het boek kostte aanvankelijk 
gebonden 50 pond sterling en 
als paperback 35 pond.
‘The International Register of 
Historic Ships' wordt thuis 
bezorgd door €  17 over te ma
ken op giro 1328623 (van de 
heer D. Schouten onder ver
melding van ‘IH RS' en uw 
adres). Het boek kan ook voor 
€  14 worden afgehaald bij:
Dhr D. Schouten 
Annaplaats 14 
2713 A L  Zoetermeer 
Tel.: 079 3164932

In het januarinummer van 
Schip & W erf de Zee wordt dit 
boek verder besproken door 
Nico Guns

Op 2 december 1949 werd 
onder het gebulder van sa
luutschoten van het begelei
dende escorte het Engelse 
‘Ship of the line' de ‘Implaca
ble' tot zinken gebracht. Deze 
actie was het gevolg van het 
ontbreken van de benodigde 
fondsen voor de conservering 
van dit schitterende schip,
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SW Z-12-04-01_________
Berth allocation in a con
tainer port: using a continu
ous location space ap
proach
Imai, A. ; Sun, X . ; Nishimu- 
ra, E. ; Papadimitriou, S. 
Transportation Research B 
(CB 4675), 200503, vol. 39, 
no. 3, pg-199, nrpg-23, gr-12, 
ta-2, dr-6, EN G  
This paper addresses the 
berth allocation problem in a 
multi-user container terminal. 
There are two typical schemes 
for berth allocation: one in dis
crete locations and the other in 
continuous locations. The for
mer has the advantage of easi
ness in scheduling but it has a 
weakness in that terminal us
age is not fully efficient. The 
latter exhibits the complete 
opposite characteristics. In 
previous papers, the authors 
have developed and presented 
the discrete location version of 
the berth allocation problem. 
In view of the steadily growing 
trend in increasing the con
tainer ship size, more flexible 
berth allocation planning is 
mandatory, especially in busy 
hub ports where ships of vari
ous sizes are calling. In this pa
per, a heuristic for the berth 
allocation problem in continu
ous locations is presented. A 
wide variety of experiments 
were conducted and the re
sults showed that the heuristic 
works well from a practical 
point of view.
0440107;0440107

S W Z-12-04-02_________
On the applications of the 
principle of optimal evolu
tion in ship routing
Bijlsma, S.J.
Navigation (CB 1124),
200409, vol. 51, no. 2, pg-93, 
nrpg-8, dr-3, EN G  
In this paper time-front meth
ods used for the computation 
of minimal-time ship routes

are extended to problems in
volving more general criteria, 
such as minimization of fuel 
consumption. These methods 
are related to wave-front me
thods in geometrical optics 
based on Huygens' principle 
and the associated Huygens' 
construction, and can be con
sidered applications of the 
principle of optimal evolution. 
In addition, the similarity of 
these time-front methods to a 
method using energy fronts 
for the computation of mini
mal fuel routes is elucidated. 
0210900 ; 0210900

SW Z-12-04-03_________
Global design ice loads’ de
pendence of failure mode
Bjerkas, M.
International Journal of O ff
shore and Polar Engineering 
(CB 8108), 200409, vol. 14, 
no. 3, pg-189, nrpg-7, gr-18, 
ta-2, dr-5, ph-1, EN G  
This paper addresses the pre
diction of global design ice 
loads on offshore structures 
related to the structural width. 
Fourteen events from full- 
scale measurements on the 
Norstromsgrund lighthouse 
are analysed to find out how 
the effective width should be 
taken into account for estimat
ing ice forces.
0630211;0630211

SW Z-12-04-04_________
An inverse hull design ap
proach in minimizing the 
ship wave
Chen, P.F. ; Huang, C.H. 
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200409, vol. 31, no. 13, pg- 
1683, nrpg-30, gr-20, ta-4, dr- 
6, EN G
The Levenberg-Marquardt 
Method (LM M ) and a panel 
code for solving the wave- 
making problem are utilized 
in an inverse hull design prob
lem for minimizing the wave 
of ships. A typical catamaran

is selected as the example ship 
for the study. The hull form of 
the catamaran is described by 
the B-spline surface method 
so that the shape of the hull 
can be completely specified 
using only a small number of 
parameters (i.e. control points). 
The technique of parameter 
estimation for the inverse de
sign problem is thus chosen. 
0120212 ; 0120212

SW Z-12-04-05_________
A comparison of four wave 
cut analysis methods for 
wave resistance prediction
Jansen, C.E. ; Spinney, D.
Ship Technology Research/- 
Schiffstechnik (002860), 200410, 
vol. 51, no. 4, pg-173, nrpg- 
12, gr-14, ta-4, dr-3, EN G  
Four different techniques that 
use wave cut analysis to pre
dict the wave pattern resis
tance coefficient of a ship hull 
are compared. Two of the 
techniques are based on longi
tudinal wave cuts and two are 
based on transverse wave cuts. 
The results are compared with 
values from pressure integra
tion and with towing tank 
measurements of the resid
uary resistance. Three hulls 
were used for the comparison: 
the Dyne Tanker, the Series 
60 and the SSPA Ro-Ro Ship 
model 2062 having four dif
ferent fore bodies. The wave 
cuts were obtained from linear 
and non-linear solutions of the 
free surface waves. A tech
nique to predict free-surface 
deformation at any distance 
downstream of a vessel quick
ly based on the information 
computed in one of the trans
verse wave cut methods is pre
sented.
0150631;0150631 

SW Z-12-04-06_________
On the design of a longitudi
nal motion control system 
of a fully-submerged hydro

foil craft based on the opti
mal preview servo system
Kim, S.H. ; Yamato, H.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200409, vol. 31, no. 13, pg- 
1637, nrpg-17, gr-21, dr-9, 
EN G
The current control system of 
a fully-submerged hydrofoil 
craft based on optimal feed
back control has several prob
lems: it has no good perfor
mance of contouring waves 
and it cannot reduce the effect 
of wave disturbance. In this 
paper, the authors apply the 
optimal preview servo system 
to the longitudinal control sys
tem of a fully-submerged hy
drofoil craft in order to settle 
the problems of current con
trol system. The control sys
tem based on optimal preview 
servo system is composed of 
feedback controller and feed
forward controller. Also in or
der to design the control sys
tem, the necessary prediction 
range of future information, 
the weight function in perfor
mance index, the future refer
ence input and wave distur
bance are determined. Finally, 
the validity of the proposed 
control system in this paper is 
confirmed by simulation. 
0160630;0160630

SW Z-12-04-07_________
Naval applications of self
organizing systems
Neef, M. ; Lieburg, A. van 
Ship Technology Research/- 
Schiffstechnik (002860), 200410, 
vol. 51, no. 4, pg-185, nrpg-8, 
dr-1, EN G
Biologically inspired self-or
ganizing systems are distrib
uted, fast, reactive, and com
putationally very simple. 
They can be employed to 
build new platform control 
systems. After a short intro
duction to self-organizing sys
tems, applications to damage 
control in a frigate cooling wa



ter system and ship evacuation 
illustrate the practical applica
bility of the approach.
0160613;0160900 ;0160613

S W Z -12-04-08_________
Combating the perfect 
storm: improving marine
differential GPS accuracy 
with a wide-area network
Skone, S. ; Yousuf, R. ; Coster, 
A.
GPS World (CB 9665),
200410, vol. 15, no. 10, pg-31, 
nrpg-8, gr-9, ta-1, dr-4, ph-1, 
EN G
Under normal operating con
ditions, marine differential 
GPS (DGPS) horizontal posi
tioning accuracies on the order 
of several meters are achieved 
in North America. But under 
high levels of ionospheric ac
tivity, significant degradations 
in D G PS positioning accura
cies can occur. Marine D G PS 
operations in North America 
are particularly susceptible to 
such effects, where a feature 
known as storm enhanced 
density is observed during 
ionospheric storm events. 
During ionospheric storms in 
May and October, 2003, ma
rine D G PS horizontal position 
accuracies were degraded by 
factors of 10-30. This article 
examines the impact of ionos
pheric storms on marine D G - 
PS users and look at a pro
posed wide-area approach for 
mitigating large storm-in
duced positioning errors. 
0210511

S W Z -12-04-09_________
Developing the next genera
tion of class rules for oil 
tankers
Naval Architect (CB 0079), 
200409, no. 9, pg-128, nrpg-7, 
dr-8, EN G
In 2002, the American Bureau 
of Shipping (ABS), Det 
Norske Veritas (DNV) and 
Lloyd's Register (LR ) agreed 
to initiate a major project to 
jointly develop a single set of 
classification rules for the hull 
structure of oil tankers. The

objective of the project to de
velop common rules is to 
avoid possible competition on 
the minimum safety stan
dards. Since that decision, the 
three classification societies 
have been working to combine 
their expertise and experience 
in order to produce a common 
set of rules for oil tankers with 
a length greater than or equal 
to 150m. This article outlines 
the philosophy adopted by the 
project, the project schedule 
and key technical aspects that 
are ready for reporting to in
dustry. The article also out
lines the relationship with 
IACS unified requirements 
and other initiatives within 
IACS and IM O.
8030100

S W Z -12-04-10_________
Evacuation of passenger 
ships in rough weather - a 
study of the behaviour of 
equipment and interaction 
with human performance 
Rutgersson, O. ;  Tsychkova, 
E. ;  Andersson, M.
Passenger Ship Safety; Inter
national Conference / The 
Royal Institution of Naval A r
chitects (CB P-Q F-2003), 
200303, pg-111, nrpg-9, ta-1, 
dr-10, EN G
Lifeboats, life rafts, slides and 
chutes are equipment for 
evacuation of a ship which has 
been judged most likely to 
sink or to be burnout and thus 
impossible for further housing 
of crew or passengers. I f  possi
ble it is always better to stay 
onboard than to evacuate the 
ship. How safe is the equip
ment used on most passenger 
ships today and where are the 
limits in rough and cold 
weather? W hat are the limits 
of human performance? How 
do individuals and groups be
have when entering evacua
tion equipment and how 
should the management be or
ganised in order to reach as 
high as possible degree of safe
ty in evacuation operations? 
These are some of the ques

tions to be investigated in two 
linked research projects dealt 
with at Chalmers Lindholmen 
in Gothenburg. In  the present 
paper the outline of the two 
projects are given, together 
with results of tests giving the 
performance of lifeboat- and 
raft-systems in waves, results 
of shock tests of human dum
mies in a simulated lifeboat 
during launching and results 
of human behaviour observa
tions during evacuation trials 
on ships and in a training cen
tre.
0211432 ; 0210810 ; 0211432 

SW Z-12-04-11_________
Non-destructive inspection 
of marine composite struc
tures
Battley, M. ; Skeates, A. ; 
Simpkin, R. ; Holmqvist, A. 
High Performance Yacht D e
sign Conference; New 
Zealand 2002 / Royal Institu
tion of Naval Architects (C B 
C204-0077), 200212, no. 34, 
pg-1, nrpg-8, gr-6, ta-1, ph-7, 
EN G
This paper describes a re
search programme aimed at 
developing improved non-de
structive inspection tech
niques for marine composite 
structures. The design and 
manufacturing of panel speci
mens with simulated void and 
delamination defects is de
scribed. Results are presented 
of comparative trials of alter
native inspection techniques 
on these samples and actual 
damaged specimens from real 
structures.
0130342 ; 0130342

SW Z-12-04-12_________
The use of tactile naviga
tion cues in high speed 
craft operations
Dobbins, T . ; Samways, S. 
High Speed Craft Technology 
and Operation; International 
Conference / Royal Institu
tion of Naval Architects (CB 
P-Q F2003), 200211, pg-13, 
nrpg-8, gr-4, ta-2, dr-2, ph-1, 
EN G

Tactile cues provide a method 
by which the coxswain does 
not have to concentrate on in
ternal visual displays and can 
remain ‘eyes-out' to improve 
the level of situational aware
ness and therefore safety. The 
QinetiQ Centre for Human 
Sciences has developed a T ac
tile Navigation System that 
displays navigation cues 
through the highly intuitive 
sense of touch. The effective
ness of the system has been 
demonstrated in high-speed 
boat trials. The system 
demonstrated mean cross- 
track-error values of < 0.12 % 
km of the distance travelled 
between way-points. Its effec
tiveness has also been demon
strated by its use in setting the 
Blind World W ater Speed 
Record, Therefore, tactile 
navigation displays have the 
potential to enhance both situ
ational awareness and safety in 
high-speed craft operations. 
0210200 ; 0210200
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Datema Delfzijl introduceert 
nieuwe generatie EPIRB

Beele breidt ULEPSI tank- 
ondersteuningsconstructie uit

Ter voorbereiding op de uitfa
sering van de 121.5 Mhz 
EPIRBs in 2009 introduceert 
Datema Delfzijl BV een kosten
effectieve 406 Mhz EPIRB op 
de Nederlandse markt.
De revolutionaire M T400 
EPIRB van G M E Electropho
ne uit Australië is het resultaat 
van drie jaar uitvoerig onder
zoek & ontwikkeling, wat gere
sulteerd heeft in een radicaal 
vernieuwend ontwerp, sterk 
verbeterde prestaties, compacte 
afmetingen en een significante 
reductie in de kosten.
De voordelen van een 406 
Mhz E PIR B  ten opzichte van 
oudere analoge EPIR Bs zijn 
onder meer: wereldwijde dek
king, nauwkeurigheid van de 
positie en een stabieler signaal 
resulterend in kortere res
ponstijden.
Het meest belangrijk is het feit 
dat een digitaal bericht mee 
wordt gestuurd die de SAR or
ganisatie informeert over es
sentiële informatie zoals het 
MMSI-nummer en land van 
registratie. Hiermee wordt de 
kans op valse alarmen aanzien
lijk gereduceerd.
De M T 400 is verder voorzien 
van een peilbaken en strobe
licht waarmee SAR-diensten 
in staat zijn de E P IR B  te pei
len en hiermee snel ter plekke 
kunnen zijn.
De eigenschappen van de 
M T 400 zijn:
• Revolutionair gepatenteerd 

microprocessor ontwerp zorgt 
voor ongeëvenaarde presta
ties.

• Geen opwarmtijd nodig
• Voorzien van solid-state 

strobelicht
• Robuust, klein en licht ont

werp waardoor eenvoudige 
montage

• Eenvoudige zelftest functie
• Volledig COSPAS/SAR- 

SA T goedgekeurd

• Volledig M E D  ‘wheelmark' 
(Bureau Veritas) goedge
keurd, waardoor geschikt 
voor de beroepsvaart en de 
watersport.

• Vijfjaar garantie
• Gewicht 535gr (EPIRB), 

98gr (Montage Beugel)

De M T 400 is verkrijgbaar via 
watersportwinkels en www.da- 
temadirect.nl.
Bij aankoop wordt de EPIR B 
geprogrammeerd met het 
MMSI-nummer.
De adviesverkoopprijs van de 
M T 400 E PIR B  bedraagt 
€  595,- (incl. B T W ).

Meer informatie:
Datema Delfzijl BV 
De heer Ronald de Boer 
Zeesluizen 8 
9936 H X Delfzijl 
Tel.: 0596 - 63 52 52 
Fax: 0596 - 61 52 45 
E-mail:
watersport@datema.nl
Website:
www.datemadirect.nl

Beele Engineering B V  heeft 
het leveringsprogramma 
U LEPSI tankondersteunings- 
constructies uitgebreid. Naast 
de 200 x  200 mm metende 
constructie wordt voor grote 
tankschepen en/of zwaardere 
ladingen nu ook een uitvoe
ring van 350 x 350 mm op de 
markt gebracht. De nieuwe 
U LEPSI ondersteuningscon- 
structie is gecertificeerd door 
Bureau Veritas in Parijs. De 
tankondersteuning leent zich 
voor tanks met ladingtempe- 
raturen tot 250°C. De maxi
male belasting voor één tank- 
ondersteuning is gecertificeerd 
voor 98 ton. De U LEPSI 
tankondersteuningsconstruc- 
tie is ontworpen voor toepas - 
sing aan boord van tanksche
pen voor het vervoer van 
vloeibare producten zoals as
falt, koolteer en creosoot met 
een hoge temperatuur. Deze 
producten worden vervoerd in 
ladingtanks, die elk op ettelij
ke tientallen tankondersteu- 
ningen in de scheepsconstruc- 
tie rusten. In verband met de 
viscositeit van de producten 
dient de lading op een hoge 
temperatuur te worden ge
houden. De tankwanden staan 
daardoor bloot aan temperatu
ren van 200°C  en meer.
In verband met de te verwach
ten spanningen als gevolg van 
de temperatuurverschillen tus
sen lading en zeewater, kun
nen de tanks niet rechtstreeks 
aan de constructie van het 
schip worden bevestigd. De 
tankondersteuningsconstruc- 
tie dient daarom de tempera
tuur van circa 200°C  terug te 
brengen tot een aanvaardbaar 
niveau. Andere eisen die aan 
de constructie worden gesteld 
zijn drukvastheid alsmede een 
optimale wrijvingscoëfficiënt 
van de verschillende onderde
len.

De U LEPSI tankondersteu- 
ningsconstructie voldoet aan 
deze eisen. De constructie be
staat uit meerdere boven el
kaar geplaatste lagen die onbe
weeglijk in een stalen behui
zing zijn ondergebracht.
De behuizing wordt op 
de scheepsconstructie aange
bracht.
Elke ondersteuningsconstruc- 
tie wordt verder gevormd door 
een plaat EPDM -rubber, een 
plaat siliconenrubber en een 
plaat U L T E M . Deze platen 
glasvezelversterkte kunsthars 
worden door middel van 
spuitgieten geproduceerd. De 
toegepaste rubberplaten zijn 
door Beele Engineering ont
wikkeld. Hun belangrijkste 
functie is het opvangen van de 
warmte, zodat de temperatuur 
aan de onderzijde van de on
derste rubber plaat tot circa 
80°C  is gedaald.

Meer informatie:
Beele Engineering BV  
De heer Hans Beele 
Beunkdijk 11 
7122 NZ Aalten 
Tel.: 0543-46 16 29 
Fax: 0543-46 17 86 
E-mail: info@beele.com 
Website: www.beele.com

mailto:watersport@datema.nl
http://www.datemadirect.nl
mailto:info@beele.com
http://www.beele.com


Alphatron Marine is introducing Alphabridge console
The brand new Alphabridge 
design concept is not limited 
to the supply of navigation 
and communication equip
ment alone. Also other rele
vant bridge related control 
equipment could be installed 
and delivered turnkey in coop
eration with selected partners. 
W ith the Alphatron concept a 
shipyard or owner can still 
make a selection of equipment 
he prefers to have installed.
As Alphatron Marine owns 
the full concept there are all 
kind of variants deliverable or 
ready for customized design. 
Basically the consoles are 
made of standard modules. 
Free standing or just linked

together in order to compose a 
full bridge layout. Module A 
and B  are typical radar, 
EC D IS or D P consoles and 
Module C is finding its appli
cation as typical centre con
ning console. Besides the front 
console modules, variants are 
available for the wings CC, 
chartable E  or the GM D SS 
console G. A  combination of 
modules A  with one common 
support is also available. In or
der to complete the console 
line, an overhead console is 
engineered as well to accom
modate typical overhead in
struments. The colour scheme 
is basically composed around 
standard variants of grey, but

individual colours are avail
able on request.
As a unique feature the A l
phabridge is adjustable in 
height.
Basically via a manual setting 
during installation of fully 
electrically controlled as op
tion. For the Alphabridge 
concept Alphatron Marine 
went into partnership with 
various well known specialists 
in their own field. Alphatron 
selected the well-known 
Dutch manufacturer of con
trol equipment Stork-Kwant 
and further cooperation's does 
exist with leading suppliers of 
engine automation systems 
etcetera.

For more information: 
Alphatron Marine 
M r Luuk Vroombout 
P.O. Box 21003
3001 AA Rotterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)10- 453 40 00 
Fax: +31 (0)10-452 92 14 
E-mail:
deepsea@alphatronmarine.nl
Website:
www.alphatronmarine.nl

FirePro brandblusinstallaties nu 
ook voor beroepsvaart
FirePro blusinstallaties op aë- 
rosolbasis zijn officieel goed
gekeurd voor de beroepsvaart 
door de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat, Divisie Scheep
vaart. De blusinstallaties kun
nen nu worden gebruikt in 
binnenvaartschepen, vissers
schepen en non-SOLAS- 
schepen met een maximale 
tonnage van 500 G T . Dat 
meldt importeur C FS uit 
Oud-Beijerland. 
Brandblussytemen van Fire- 
Pro hebben veel voordelen 
voor de beroepsscheepvaart. 
Zo is er slechts vanaf 42 gram 
FirePro blusmateriaal nodig 
om een ruimte van 1 m3 te be
schermen, tegen circa 350 gr 
voor halonblussers en onge
veer 700 gr voor C O 2 -syste- 
men. Daarnaast is de techni
sche installatie een stuk een
voudiger.
Zo zijn er bijvoorbeeld geen 
houders onder druk of druk- 
leidingsystemen nodig. Ver
der zijn de systemen milieu
vriendelijk, niet schadelijk 
voor de ozonlaag, niet corro
sief en onschadelijk voor mens 
of dier.
“W e zijn trots op deze goed

keuring,” meldt directeur R o
bert Reijns van importeur 
CFS Trading. “De algemene 
IMO-goedkeuring, conform 
Circulaire 1007, moet nog 
rondkomen. Toch krijgen we 
al groen licht van de Inspectie 
Verkeer en Waterstaat. Dat 
zegt iets over de hoge kwaliteit 
van ons product.”
In de recreatievaart zijn de 
voordelen van FirePro al lan
ger bekend. In 2002 won het 
systeem de H ISW A  Award 
voor het meest innovatieve 
beursproduct in de water- 
sportbranche. “Voor de wa- 
tersportbranche onderstreept 
deze goedkeuring dat ze met 
FirePro een uitstekende keuze 
hebben gemaakt, “ aldus 
Reijns.

Voor meer informatie:
CFS Trading 
De heer Mark Sturrus 
Benjamin Franklinstraat 14 
3261 L W  Oud-Beijerland 
Tel.: 0186 - 699 702 
Fax: 0186 - 699 699 
E-mail: firepro@cfs.nl 
Website: www.cfs.nl

Northrop Grumman Receives Type Ap
proval For Satellite Compass System
Northrop Grumman Corporation has received type approval 
from the German certification authority Bundesamt für Seeschif
fahrt & Hydrographie (BSH) for the Sperry Marine N A V ISTA R  
satellite compass system. The BSH type approval certifies that the 
N A V ISTA R  system meets the IM O  carriage requirements and 
ISO  performance requirements for a Transmitting Heading D e
vice (TH D ). Sea trials conducted on a variety of vessels in recent 
months have demonstrated the N A V ISTA R  system's ability to 
maintain an accurate heading display under adverse weather con
ditions and heavy seas. The Sperry Marine N A V ISTA R  system 
is designed to serve as a viable alternative to spinning-mass and 
fiber-optic gyrocompasses for workboats, commercial fishing ves
sels, large private yachts, naval patrol boats and small merchant 
ships, which are not required to be equipped with a gyrocompass. 
Using advanced inertial algorithms, the Sperry Marine hybrid 
system processes information from dual high-precision GPS re
ceivers, together with data from three integrated turn-rate sensors, 
three accelerometers and a three-axis magnetic field sensor. The 
system provides a stable heading reference input for radars, au
topilots, chart plotters, scanning sonars, automatic identification 
systems, voyage data recorders, steerable antenna arrays and other 
devices. The computer continually compares the GPS heading 
against the magnetic heading sensor. I f  the GPS data is lost or de
graded, the system switches to the magnetic heading from the in
tegral magnetic field sensor to ensure uninterrupted navigation.

For more information:
Northrop Grumman Sperry Marine BV  
M r Sjaak van der Linden 
P.O. Box 274
3130 A G  V LA A R D IN  GEN  
T e l: +31 (0)10-4451600 Fax: +31 (0)10- 4345015 
E-mail: office_holland@sperry-marine.com 
Website: www.sperry-marine.com

mailto:deepsea@alphatronmarine.nl
http://www.alphatronmarine.nl
mailto:firepro@cfs.nl
http://www.cfs.nl
mailto:office_holland@sperry-marine.com
http://www.sperry-marine.com
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V TS /IS P S  Conflicts
M y report/comments are not 
exactly what usually appears 
in your excellent publication. 
However as it is difficult for 
serving seafarers to get their 
concerns debated, I  thought I 
would forward it to you in the 
hope that you publish and 
open up a debate on a subject, 
which I  and my colleagues 
think has not been given 
enough thought. The subject 
is the conflicts which exist be
tween the reports which have 
to be made to the various V T S 
and Port Authorities through
out the world and the need for 
Information Security as re
quired by the ISPS. W e re
cently received on board an 
Advisory Note from the Com 
pany referring to one of our 
company's ships being cen
sured for failing to report to a 
V T S as required. This has re
opened the debate concerning 
information that has to be 
passed to V T S schemes and 
the need for security which has 
been discussed many times 
onboard over past few months. 
There is undoubtedly a seri
ous conflict of interest which 
has never been debated, most 
probably because the IM O , 
PSC authorities, U SC G  etc do 
not even realise that it exists. 
The information required 
from the ship by the various 
V T S  throughout the World 
varies but is extensive enough 
in all cases to be of great use to 
potential terrorists and pirates 
everywhere in the World. 
V T S  Reporting requirements 
are in effect a free information 
service for those who would 
use ships for illegal purposes. 
All they need to do is buy a 
Marine V H F and park them
selves on the W hite Cliffs of 
Dover or the leafy beaches of

Malaysia and the local V TS 
will find out most of the infor
mation they need to help them 
attack a ship in their area ab
solutely free of charge.

One of the main points em
phasised in the training for 
ISPS was information security 
and the need not to discuss 
ships business in pubs, restau
rants and other public places. 
Yet on a daily basis all over the 
World information is being 
given out freely on open chan
nels to which everyone and his 
brother can listen. O f course 
with the introduction of ISPS 
code every potential anti-ship 
terrorist and every pirate from 
Rio Haina to Vladivostock 
must have jumped with joy 
and given eternal thanks to 
whichever God he purports to 
worship. Why? Because now 
every ship was to be fitted with 
an AIS machine to give its ex
act position. Now not only do 
they have detailed information 
concerning the ship but they 
no longer have to search to find 
it, they have a machine to show 
them. Previously, when in 
known dangerous ports in 
W est Africa and South Amer
ica, I used give VTS/Port A u
thorities deliberately false po
sitions and the ship would be 
many miles from where I said 
it was. Now there is no point, 
the local pirates can track my 
ship without problem after 
having received all informa
tion about the ship from my 
call to the VTS.
That, however, is not the 
worst of it. Not only can an 
AIS be used for tracking a 
ship, it can easily be pro
grammed to ‘impersonate' a 
ship which greatly increases 
its potential as a terrorist 
weapon. I cannot buy an AIS 
from a duty free shop in an air

port yet, but within a year or 
so they will be available. 
However, I bet that the terror
ist groups already have access 
to a supply. It is a ludicrous 
situation and one that needs a 
much wider debate and efforts 
to find more secure ways, i f  it 
is really necessary, of relaying 
information to V TS reporting 
points, port authorities and 
the coastguard.

Since receiving the Company 
Advisory Note, I have ob
tained a recent edition of 
‘Fairplay Solutions' and an 
obscure, but very interesting 
publication called ‘Digital 
Ship' which I admit I had nev
er seen before. Nothing I read 
in either makes me feel any 
easier. Indeed in ‘Fairplay' 
the head of the IM O  Naviga
tion & Security department is 
advising owners to prepare to 
fit a Long Range Tracking & 
Identification system by July 
1st 2006. So not only will po
tential terrorists and pirates 
have all the information they 
need, we will be forced to car
ry a machine that will give 
them this information much 
more in advance so they can 
prepare their schedule much 
more efficiently. Whoever cre
ates these schemes may think 
that they will be secure but of 
course they will not. In my 24 
years as Master, my ship has 
been subject to ‘pirate attack' 
on quite a few occasions in 
W est Africa, South America 
and the Far East. On every oc
casion the thieves new exactly 
which container to open, they 
never had to search, they knew 
the contents, I did not.
The only way for real security 
is to shut up, physically and 
electronically, until such time 
as we have guaranteed secure 
communications.

Reader’s Feedback on 
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Safety or Security
Two items of feedback on this 
subject were published in A u
gust. Here are some more 
suggestions.

More - 3
The hatch/door can be fitted 
with a sliding bolt internally 
which is bolted to the door. To 
open from the inside one sim
ply slides the bolt and opens 
the door in the normal way. 
To affect entry from the out
side the bolt arrangement is 
bolted to the door and can be 
released from the outside as 
long as you have the appropri
ate key. The head of the bolt is 
recessed so that it is not acces
sible unless you have the ap
propriate key.
On my vessel the pipe provid
ing the recess has been fitted 
with a collett at the bottom 
end so that it is held in place 
by the bolt that holds the in 
ternal sliding bolt arrange
ment. Ideally the pipe would 
be welded in place for extra 
strength.
W ith respect to doors such as 
the fo'c'sle and the steering 
flat where access is required 
for hydraulics to mooring 
winches etc. and the pump 
room where access is also reg
ularly required in port, me
chanical digital door locks 
have been fitted. These are 
readily available from most 
locksmiths and are catalogues.

More - 4
The use of the padlock is obvi



ously of great concern. It 
demonstrates clearly to the 
observer that the space is se
cure and, if the padlock is 
found to be open, then it also 
clearly demonstrates that 
someone - authorised or not - 
has gained access to the space 
below. However, I assume 
form the photo that the access 
is, in fact, an emergency exit 
from a space below: If  so, why 
is it not painted red and why is 
it not clearly marked as such? 
There is an argument on the 
security front that says you 
should not identify the spaces 
served by any particular access 
as you immediately identify 
the purpose to the would-be 
bad guy. Realistically, in my 
opinion, the chances of the 
baddies gaining access to any 
but the most strategic of target 
ships - passenger vessels, 
tankers and gas carriers - is un
likely. From a risk assessment 
point of view, the terrorist 
threat is very low on the scale. 
Notwithstanding that ap
proach, ISPS has been forced 
upon the shipping world and 
there is a need to comply. In 
this particular case, a simple 
plastic cable tie would have 
been more than sufficient. 
The outward appearance is of 
secure access control and pro
vides an immediate visual in
dication of a breach of that 
control. From the safety point 
of view, anyone requiring 
egress through the hatch 
would easily break the cable tie 
with a good push from below. 
Very simple, very cheap and 
very effective. Next time you 
travel on the underground, 
look at the seat cushions. On 
many of the rolling stock you 
will find that they are secured 
with cable ties. In the event of 
a terrorist threat, it is easy for 
the search teams to determine 
if there has been a breach of 
security simply by looking at 
the security of the cable ties.
I f  you want to increase the ef
ficiency of a cable tie system - 
for example, where a space may 
be regularly visited for mainte
nance, numbered seals of the 
same format and strength are

readily available. As seems to 
be the case on many ships, the 
advice given for compliance has 
not been tempered by a practi
cal seamanlike approach - but 
what's new?

More - 5
A  simple metal box with di
mensions greater than the ra
dius of the handle welded over 
the top of the dog with a hinged 
flap top and padlock attach
ment was one answer. Re
moval of the top part of the dog 
and replacement with a ‘key 
nut' was another. Both options 
allow for the dog to be operated 
from below but not from above 
thus ensuring that the direction 
of escape is unhindered.

More - 6
The problem of locking up ac
cess doors/escape hatches is a 
serious one as it may trap peo
ple. Even doors and escape 
hatches with devices to release 
locking hasps and staples from 
within are not really satisfac
tory as the entrapped may be 
worried and in a hurry - so 
much so that the release of the 
hasp and a stable from within 
is forgotten or misunderstood. 
In panic for ones life, rational 
thought can be sacrificed.
The ISPS Code is quite well 
written. Part B Restricted A r
eas (Para. 9.18 etc) does not 
require any place to be 
‘locked'. Locking such areas is 
not made mandatory. Con
sultants with little experience 
of seafaring or practical ship 
management at a senior level 
have been drafting plans re
quiring many spaces in the 
ship to be locked up, even at 
Security 1. This is not an ISPS 
requirement. So the locking 
problem is a self-inflicted 
measure voluntarily imposed 
upon their seafarers by ship 
managers.
Once locking up has been 
written into a Ship Security 
Plan and it has been approved 
by a Recognised Security O r
ganisation, it must be com
plied with. However, there 
are alternatives. Thus the 
ISPS, in respect of restricted

areas, calls for:
• ‘security measures to control

access',
• ‘to prevent unauthorised ac

cess',
• ‘clearly established policies 

and procedures to control 
access',

• ‘access .... is restricted',
• ‘may include locking or se

curing' (there is no compul
sion to lock up).

Thus I presume compliance 
can be achieved by restricting 
access to the ship at the gang
way. This should be sufficient 
and it has served our industry 
well for a long time. And, if a 
further step is required, seal
ing the access hasp and stable 
by plastic tape so lightly made 
that it can be easily broken 
from within, so weather resis
tant that it will survive and so 
brightly coloured that any re
moval or breakage will be no
ticed by patrol men indicating 
an unauthorised access. 
Thus, I believe, the solution is 
a Ship Security Plan Amend
ment to ban the locking up of 
people inside and below.

More - 7
I regrettably have to question 
the statement that the incident 
was on a ‘well run' ship. The 
missing dog on the hatch 
shows poor maintenance of the 
vessel's watertight integrity. 
(See number 5 above which 
suggests the removal of the top 
part of the dog and replace
ment with a key nut -  Ed.)
I agree that the padlocking of 
the hatch on the outside is 
crazy. On my vessel, I asked 
the engineers to weld lugs on 
the inside of the hatch with a 
pin holding the hatch shut. 
The pin could easily be re
moved from the inside should 
the hatch be needed as an es
cape route. M y arrangement 
is not ideal however as it 
means that, should you re
quire to open the hatch from 
the outside to search for miss
ing crew or allow access for fire 
fighting, would be a problem. 
I have planned that if the hatch 
needed to be opened, we

would use oxy-acetylene to cut 
the hatch in way of the lugs. I 
admit that this would slow 
down the opening of the hatch 
but I have been unable to come 
up with a better solution.

More - 8
I view with horror the photo of 
a padlocked escape trunk. 
This shows a complete lack of 
thought by the ship's officers, 
the shipping company, and 
the ISM/ISPS auditors. 
Having operated for most of 
my career in the high-piracy 
areas of South-East Asia, it 
has been second nature on 
every ship to secure escapes 
from inside with quick-release 
methods. For escape scuttles, 
these might be a nylon ratchet 
strap or chain binder from the 
hatch's underside to the lad
der rungs. For weather doors, 
these might be a large throw- 
bolt or a quick-release tie 
down on a door lever. How
ever, all of these require crew 
training and commitment and 
frequent inspection by the Se
curity Officer.
There are many easy methods 
to provide both safety and se
curity. The photo shows the 
complete abandonment of 
safety in favour of security.

More reports are always 
needed. I f  you have experien
ced any incident which you 
think may be o f interest to 
others please send details, in
cluding your name and a con
tact address, to:

Captain R  Beedel FN I 
17 Estuary Drive 
Felixstowe Suffolk 
IP11 9 T L  U K

Email address: 
mars@nautinst.org 
Fax Bureau:
+44 (0)1394 282435

mailto:mars@nautinst.org


M ULTINV
Scheepsbouwkundig Studiebureau

Engineering ♦  Planning ♦  Berekeningen 
Wij beschikken over volgende computersystemen: 

Autocad, Microstation, Nupas.
Multi NV: Winninglaan 11 9140 Temse - B 
Tel: +32/3/710.58.10 -  Fax: +32/3/710.58.11 
E-mail: info@multi.be 
Web: http://www.multi.be
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Koninklijke Nederlandse
Vereniging van Technici
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 

of Marine Technology

M aritiem e Ontmoetings
dag
Op het moment dat deze tekst 
wordt geschreven, zijn de 
voorbereidingen voor de Ma
ritieme Ontmoetingsdag nog 
volop aan de gang. Op het 
moment dat u deze tekst leest, 
is deze ontmoetingsdag hope
lijk goed verlopen en heeft de 
dag weer bijgedragen aan het 
vergroten van de bekendheid 
van onze Koninklijke Vereni
ging.
Enkele oud-prijswinnaars van 
vorig jaar hebben ons op ver
zoek bericht wat zij nu doen en 
waaraan zij het geldbedrag 
van de prijs hebben besteed. 
W e weten dat verschillende 
MBO-studenten zijn doorge
gaan naar het H BO  en dat het 
bedrag onder meer is besteed 
aan ondersteuning in de stu
diekosten. Zij maken goede 
vorderingen in het H BO .
Van een van onze M BO-stu- 
denten is nu bekend dat hij als 
eerste stuurman vaart op de 
Shoalbuster 2609 en aan het 
werk is bij het wereldproject in 
Dubai.
T o t heden is de Maritieme 
Ontmoetingsdag steeds ge
koppeld aan een maritieme 
beurs in Rotterdam of in A m 
sterdam. De beursorganisaties 
van Amsterdam en Rotter
dam hebben nu besloten om 
eens per twee jaar, in de one
ven jaren, een maritieme 
beurs te organiseren en wel in 
Rotterdam. In de even jaren 
wordt in Hamburg een grote 
maritieme beurs gehouden. 
Voor de even jaren zullen wij

dus een creatieve oplossing 
moeten vinden voor het be
houden van deze bijzondere 
ontmoetingsdag.

Bezoek scholen
In het kader van de promotie 
van de K N V TS is aan alle 
M B O  Marof-opleidingen een 
bezoek gebracht om de acti
viteiten van de K N V TS onder 
de aandacht te brengen. Ook 
zijn de meeste H BO  Marof- 
opleidingen bezocht. Bij de 
HBO-opleidingen wordt in de 
belangrijkste klassen een toe
lichting gegeven op de acti
viteiten van de K N V TS en 
wordt het belang van deze ac
tiviteiten speciaal voor de stu
denten benadrukt. Tenslotte 
is ook de nieuwe HBO-oplei- 
ding Scheepsbouwkunde van 
de Hogeschool IN H O L 
LA N D  met een bezoek ver
eerd. Deze Scheepsbouwkun- 
deopleiding - die ontstaan is 
door het samenvoegen van de 
opleidingen in Haarlem en 
Rotterdam - straalt weer 
nieuw elan uit en verdient on
ze bijzondere aandacht.

Sociëteit
In het vorige verenigings- 
nieuws werd melding gemaakt 
van de maandelijkse bij een - 
komst op de derde dinsdag 
van de maand, onder de noe
mer Happy Hour. De sociëteit 
is echter ook op alle andere 
dinsdagen open. Onder lei
ding van Ad Versluys kan een 
partij biljart worden gespeeld 
of gewoon even worden bijge
praat. U  bent welkom op elke 
dinsdag van 14.00 tot 17.30 
uur.
Aan de sociëteitsruimte is ove
rigens nog geen naam toege
kend. De ingediende namen 
en suggesties zijn verloren ge
raakt. Daarom verzoeken wij u 
uw suggesties opnieuw in te 
dienen bij de algemeen secre
taris, zodat wij binnenkort de 
sociëteit met naam kunnen be-

Kerstwild-biljarten
Theo Heeres spant zich we
derom in om het traditionele

kerstwild-biljarten een plaats te 
geven in onze sociëteit. De 
deelnamekosten zijn vijf euro 
per persoon (zie ook de mede
deling op de bijgevoegde flyer).

Nieuwjaarsrecepties
Alle afdelingen zullen een (so
bere) nieuwjaarsreceptie hou
den. Voor de data en tijden, 
zie de bijgevoegde flyer. De 
afdeling Amsterdam heeft dit 
jaar geen nieuwjaarsreceptie, 
maar heeft op 15 december het 
jaar afgesloten met een einde- 
jaarsbijeenkomst.

H et hoofdbestuur en de af
delingsbesturen wensen al
le leden m et hun familie en 
dierbaren prettige kerstda
gen, een goede afsluiting 
van het jaar 2004 en een 
goede gezondheid voor de 
toekomst.

In memoriam

Op 27 augustus 2004 overleed 
op 74-jarige leeftijd de heer C. 
Beekman, oud-surveyor/su
pervisor bij J.G . Schoo & Co. 
Hij was lid sinds 2001.
Op 14 oktober overleed op 82- 
jarige leeftijd de heer J.G . 
Huizinga, oud-ingenieur van 
N EV ESBU  en ruim 55 jaar lid 
van de KN V TS.

Ballotage

Voorgesteld en gepasseerd  
voor het JU N IO R  L ID 
M A A T S C H A P

E.G .M . Boer
Student Maritiem Officier- 
Hogeschool Zeeland 
Veldstraat 35
B-3140 Heerbergen. (België) 
Voorgesteld door A. de Groot 
Afdeling Zeeland

Voorgesteld en gepasseerd  
voor het G E W O O N  L ID 
M A A T S C H A P

J.V . Beets
Docent Nautische Vakken 
R O C  Sector Zeevaart-Den 
Helder 
Sluisweg 18

1761 JV  Anna Paulowna. 
Voorgesteld door
F.J.H . Schepers 
Afdeling Amsterdam

E. van der Hammen 
Verkoop Directeur -  Croon 
Elektrotechniek Spijkenisse 
A.Taerlingstraat 1 
3235 BA Rockanje. 
Voorgesteld door A. Bruinik 
Afdeling Rotterdam

J.C . Klap
Directeur-Klap Consultancy 
BV  Vlissingen 
Rossinilaan 24 
4384 M A  Vlissingen. 
Voorgesteld door 
J.A . Warmerdam 
Afdeling Zeeland

A. Munnik
Manager-Technisch Advies- 
buro Munnik Kaatsheuvel 
Pr.Kennedyplein 14 
5171 B W  Kaatsheuvel 
Voorgesteld door 
J.P . Stuifbergen 
Afdeling Rotterdam

W . Visscher
Hoofd Engineering-Wolfard
& Wessels
Werktuigbouw Foxhol 
Delleweg 7 
9991 C G  Middelstum 
Voorgesteld door J. Overzet 
Afdeling Noord

Voorgesteld en gepasseerd 
voor het D O N A T E U R S  
L ID M A A T S C H A P

Koersvelt Yacht Projects BV  
Nieuwe Steen 37 
1625 HV Hoorn

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
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Maritieme Innovatiedag
De VNSI-Timmersprijs voor 
het meest innovatieve maritie
me ontwerp wordt op 28 janu
ari 2005 uitgereikt. D it ge
beurt tijdens de Maritieme In- 
novatiedag bij het Koninklijk 
Instituut voor de Marine in 
Den Helder. Tijdens deze dag 
worden ontwerpers in de gele
genheid gesteld een voor
dracht over een vernieuwende 
ontwikkeling te houden. Ook 
studenten van Technische 
Hogescholen en Technische 
Universiteiten kunnen aan de 
prijs meedoen. De beste voor
dracht wordt beloond met 
€  3.500,-.
Onderwerpen die tijdens 
voorgaande edities van de M a
ritieme Innovatiedag aan de 
orde kwamen, zijn na te lezen 
op www.vnsi.nl.

Training ‘calculeren’
De internationale concurren
tiestrijd noopt de Nederlandse 
maritieme maakindustrie tot 
efficiënt produceren. Cruciaal 
is daarbij het snel en nauw
keurig bepalen van de kost
prijs. D it geldt vooral voor 
projecten en producten die 
niet seriematig tot stand ko
men. O m  leden hiermee te 
helpen, is er de training Calcu
leren in de Maritieme Maak
industrie. Deze training, geor
ganiseerd door VNSI, H M E 
en H ISW A , helpt u inzicht te 
krijgen in de toepassing van 
calculatieprincipes voor een
malige projecten en producten 
in uw bedrijf. M et deze kennis 
kunt u begrotingsmethoden 
kiezen en uitvoeren die bij uw 
bedrijf passen. Meer informa
tie: Dick Schotte, VNSI.

PELS
Binnen het Project Energiebe
sparende Luchtgesmeerde 
Schepen (PELS) is onderzocht 
wat er gebeurt als de wrij- 
vingsweerstand wordt ver
minderd door schepen op een

luchtfilmpje te laten varen. 
Uit berekeningen blijkt dat bij 
binnenvaartschepen een 
brandstofreductie van 15 tot 
20% gerealiseerd kan worden. 
Ook bij zeeschepen leidt 
luchtsmering tot een bespa
ring, al is de reductie minder 
door de scheepsvorm en in
vloeden van zeegang en dei
ning. Om de precieze brand- 
stofreductie te achterhalen, 
worden in Duitsland proeven 
op ware grootte uitgevoerd, 
met steun van Nederland M a
ritiem Land (NM L).
PELS wordt binnenkort met 
een symposium afgesloten en 
is speciaal bedoeld voor rede
rijen, scheepvaartonderne- 
mers, werven en toeleveran
ciers. Dat betekent echter niet 
dat het project hiermee ein
digt: inmiddels is een aantal 
vervolgprojecten van start ge
gaan. Zo gaf N M L  opdracht 
tot een onderzoek naar een 
ballastloos schip, waarbij het 
PELS-principe wordt toege
past. Het gaat hierbij om een 
monomaran, waarbij tussen 
de rompen een luchtkussen 
wordt gecreëerd.
Daarnaast wordt er gewerkt 
aan PELS 2. Binnen dit pro
ject wordt de in PELS ontwik
kelde kennis toegepast in de 
praktijk. Hierbij zijn niet al
leen grote spelers betrokken 
als Damen Shipyards, Akzo 
Nobel International Coating 
en Veerhaven, maar ook klei
nere gespecialiseerde partijen 
als Ketting en New Logistics. 
Het onderzoek wordt uitge
voerd door M A R IN  en VBD , 
de zusterorganisatie van M A 
R IN  in Duitsland. Informatie 
over PELS of het afsluitende 
symposium: Pieter ‘t Hart, 
VNSI.

Staalgewichtsberekening
De afgelopen decennia is een 
behoorlijk aantal onderzoeks- 
en ontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd om snel het 
scheepsgewicht in te kunnen 
schatten. Helaas is het bepa
len van het scheepsrompge-

wicht in het ontwerpstadium 
nog steeds een lastige zaak. 
De beschikbare methoden om 
het rompgewicht te kunnen 
bepalen, geven weliswaar een 
uitkomst, maar geen inzicht 
in de nauwkeurigheid van die 
uitkomst.
VNSI en SA RC onderkennen 
dit probleem en organiseer
den daarom op 26 oktober een 
discussiemiddag met de wer
ven om te onderzoeken of er 
een nieuwe methode ontwik
keld kan worden. De basis 
van de methode wordt ge
vormd door een databank met 
statistische gegevens van spe
cifieke gewichten per type 
scheepsvlak. Ontwerpsoft- 
ware kan deze gewichten ge
bruiken om in een vroeg ont
werpstadium het rompge- 
wicht te schatten. Naarmate 
het ontwerp vordert, kan de 
statistiek vervangen worden 
door feitelijke constructiege- 
gevens, waardoor de nauw
keurigheid groter wordt. Als 
uiteindelijk alle constructie- 
gegevens beschikbaar zijn, 
kunnen de ware gewichten 
van elk onderdeel bepaald 
worden. Deze gegevens wor
den vervolgens weer gebruikt 
als input voor het onderhoud 
van de database.
Het voordeel van deze metho
de is dat men geleidelijk van 
statistische naar actuele infor
matie overgaat. Bovendien 
geeft deze methode inzicht in 
de onzekerheid van de ge- 
wichtsbepaling. Omdat ieder 
schip een unieke verzameling 
van elementen, componenten 
en systemen kent, is de me
thode niet gebonden aan één 
softwarepakket of één bepaald 
scheepstype. Meer informatie 
over deze nieuwe methode: 
Pieter ‘t Hart, VNSI.

MARWEB
(Lid)bedrijven hebben regel
matig vragen op ontwerp-, 
bedrijfsvoerings- en project- 
gebied.
Het door VNSI opgerichte 
Marweb is een bureau dat

VNSI
De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse 
maritieme maakindustrie. 
Zo ondersteunt VNSI haar 
leden op het gebied van 
onderwijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub
sidies. Daarnaast werkt 
VNSI intensief samen met 
organisaties die actief zijn 
in de branche. Speciaal 
voor ondernemingen die 
niet het werfbedrijf uitoefe
nen, maar wel belangen 
hebben in de scheepsbouw- 
industrie bestaat het geas
socieerde lidmaatschap.
Lid of geassocieerd lid zijn 
van VNSI heeft voordelen. 
Zo heeft VNSI met een 
aantal organisaties contrac
ten afgesloten die hun 
diensten tegen gereduceer
de tarieven aanbieden.
Kijk voor meer informatie 
over het lidmaatschap of 
‘member benefits' op: 
www.vnsi.nl

hiervoor een oplossing kan 
bieden. Marweb richt zich op 
managementfuncties in de 
scheepsbouw, maritieme 
dienstverlening en maritieme 
toelevering. Werkgevers wor
den in contact gebracht met 
(ex-)werknemers die een ma
nagementfunctie in de mari
tieme maakindustrie hebben 
vervuld.
Het bureau bemiddelt voor 
bedrijven die een tijdelijke 
kracht met ruime werkerva
ring op één van bovenvermel
de gebieden zoeken. Voor 
meer informatie kunt u con
tact opnemen met VNSI, Ju 
dith van Akkeren, e-mail: 
j.vanakkeren@vnsi.nl

http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
mailto:j.vanakkeren@vnsi.nl
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DE UITGEVER VAN 
DIT BLAD HOUDT 

VAN HARDE CIJFERS
Het tijdschrift dat u nu in handen hebt, is aangesloten 
bij H O I . HOI  is het Instituut voor Media Auditing, 
hetgeen vakjargon is voor een instituut dat in ons land 
de oplagecijfers controleert van gedrukte media.
Dus van dagbladen, van tijdschriften, van vakbladen, 
noem maar op.

Die harde oplagecijfers betekenen duidelijkheid voor 
adverteerders. Dan weten zij immers precies wat de 
tarieven voor adverteren moeten waarmaken.
Dan zijn ze niet meer overgeleverd aan vertrouwen op 
de blauwe ogen van een uitgever.

Kortom, alle titels die aangesloten zijn bij H O I , hebben 
zich verzekerd van een keurmerk voor eerlijkheid. 
Dankzij de harde cijfers. Wat inderdaad te denken geeft 
ten aanzien van titels die niet een H O I -vermelding in 
hun colofon hebben opgenomen.

H  I  DE HARDE CIJFERS
instituut voor Media Auditing Postbus 75257, 1070 AG Amsterdam T  020 6613626 Einfo@hoi-online.nl W www.hoi-online.nl

mailto:Einfo@hoi-online.nl
http://www.hoi-online.nl


M a r i t i m e  S e a r c h
3D-Survey

#
Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
Tel. 0182 - 53 83 60 
Fax 0182 - 57 12 28 
www.passe-partout.nl

Aggregaten

D B R  Projects B V
Rivierdijk 452
3372 B W  Hardinxveld
E-mail: sales@dbr-hardinxveld.com

Arbeidsbemiddeling

. A rTiflrnHpmABPî fllii~r̂ TNTk m

Plaats o f 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

Asset Management

Traduço
Asset Management 

Traduco Asset M anagem ent
Hectorlaan 1
1702 C L  Heerhugowaard 
Tel.: 072-572 65 25 
Fax 072-572 03 50 
E-mail: info@traduco.nl 
www.traduco.nl

Audiovisuele Produkties

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

Constructiepakketten

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

Dieselmotoren 
onderhouds en reparatie 
apparatuur

H D M
DE HAAS DIES EL M O TO R EN  BV

D e  H aas Dieselm otoren B V  H .D .M .
Govert van W ijnkade 3
3144 E D  Maassluis
Tel.: 010-5912611
Fax 010- 5929155
E-mail: info@dehaasdiesel.nl
www.dehaasdiesel.nl

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

Diesemotoren 
verkoop en reparatie

Krukas-, drijfstang-, 
motorblokreparatie

Maritieme
Dienstverlening

Cummins
Diesel Sales +  Service bv

C um m ins D iesel Sales +  Service B V
Galvanistraat 35 
3316 G H  Dordrecht 
Tel.: 078-618 12 00 
Fax 078-617 65 79 
E-mail: info@cummins.nl 
www.cummins.nl

DP werkschepen en 
FPSO

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

Elektrotechnische 
installaties en nautische 
apparatuur

Mdlewijiise
Alewijnse M arine BV
Energieweg 4öc 
öS4l C X  Nijmegen 
Postbus ö 9l3  
öSG3 G L  Nijmegen 
Tel. GS4 - 3 l l  ö3 11 
Fax GS4 - 3 l l  ö3 1G 
E-mail: am@alewijnse.nl 
W ebsite: www.alewijnse.nl

Hefkolom/Sectiebouw

Coops en  N ieborg B V
Postbus 226
9600 A E  Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: info@coops-nieborg.nl

M ulti 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

T op  (Training Organisatie 
Personeel) B V
Biezen 118 
2771 C N  Boskoop 
Tel. 0172 - 23 60 70 
Fax 0172 - 46 28 38 
E-mail: info@top-advies.nl 
www.top-advies.nl

M ark van Schaick M arine Services
Nieuwe Waterwegstraat l  
3 l lS  H E Schiedam 
Tel. +31(G)1G 4G9 GS 99 
Fax +31(G)1G 4G9 GS 9G 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www.markvanschaick.nl
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Radarstraat l3 - lS
3S3S K C  Den Haag
T el. G1G-3BB 93 4S
Fax. GlG-3BB S4 GG
E-mail: info@vanzetten.com
www.vanzetten.com

Lastechniek

G
Miller.

I T W  W eld ing Products BV
Edisonstraat lG
3Söl L D  Oud-Beijerland
Tel. GlBö - ö4 l4  44
Fax GlBö - ö4 GB BG
E-mail: info@itw-welding.nl
www.itw-welding.com

Loodswezen

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7 , 3195 N D  Pernis- 
Rotterdam
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 A V  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 B enelux (Former Station 12 & 
Spectec)
Schenkkade 100 
2595 A S Den Haag 
Tel. 070 - 343 33 50 
Fax 070 - 343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

Maritiem Projectbureau

f iINT
LOWLAND
INTERNATIONAL

Lowland International B.V.
Postbus 3G3ö 
S13G K A  Hoofddorp 
T el. GS3 - SS l G1 G1 
Fax GS3 - Sö3 19 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

H ubel M arine BV  
Vlierbaan 40
2908 L R  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 E G  Maassluis
Tel. 010 - 592 19 66
Fax 010 - 592 77 72
E-mail: company@takmarine.nl

Maritieme
Toeleveranciers

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

Maritieme Training

N ova Contract O pleiding & 
Training
Kanaalstraat 7 
1975 B A  IJmuiden 
T el. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl

Nutec
N utec Rotterdam  B.V.
Beerweg lGl 
3 l9 9  L M  Maasvlakte 
Tel. G1B1 - 3ö S3 94 
Fax G1B1 - 3ö S9 B1 
E-mail: info@nutec.nl

Naval Architects 
Consulting Engineers

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

Onafhankelijk Coatings & 
Corrosie Onderzoek

C O T
Zijlweg 340-342 
2015 CP Haarlem 
Tel. 023-5319544 
Fax 023-5277229 
E-m ail:spoel@cot-nl.com
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M a r i t i m e  S e a r c h
Safety TrainingNutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101 
3199 L M  Maasvlakte 
Tel. 0181 - 36 23 94 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

Allship M arine Projects
Bobeldijk 35
1647 C E  Berkhout
Tel. 0229 - 55 12 05 / 55 13 06
Fax 0229 - 55 12 92
E-mail:
info@allship.nl
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

Coops en N ieborg B V
Postbus 226
9600 A E  Hoogezand
Tel. 0598 - 39 55 00
Fax 0598 - 39 24 27
E-mail: coops-nieborg@coops-
nieborg.nl

R oden Staal b.v.
Postbus 4
9300 A A  R O D E N
Tel. verkoop: 050 - 367 75 00
Fax: 050 - 501 67 25
E-mail: info@rodenstaal.nl
www.rodenstaal.nl

Scheepsregistratie

H ubel M arine BV
Vlierbaan 40
2908 L R  Capelle a/d IJssel

Tel. 010 - 4S8 73 38 
Fax 010 - 4S8 76 62 
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Scheepsreparatie

Super Jachten Vertaalbureau’s

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

Schroefasafdichtingen

M aprom  Engineering B V
Maxwellstraat 22 
3316 G P  Dordrecht 
Tel. 078 - 618 08 77 
Fax 078 - 618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

Schroefaskoker-
afdichtingen

rn y n ü rn c

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

(S)WTK aan de wal

Innotiv Co-M aking
Munsterstraat 20a 
7418 E V  Deventer 
Postbus 72 
7400 A B  Deventer 
Tel. 0570 - 50 21 70 
Fax 0570 - 50 21 71 
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

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

Staal - ijzer Gieterij

C; f illa rd

M achine Support B V
Kaartenmakerstraat 7
2984 C B  Ridderkerk
Tel. 0180 - 48 38 28
Fax 0180 - 48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www.machinesupport.com

Veiligheid

Allard-Europe N V
Veedijk S1
B-2300 Turnhout
E-mail; info@allard-europe.com
www.allard-europe.com

Nutec
N utec Rotterdam  B.V.
Beerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte 
Tel. 0181 - 36 23 94 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
S R T  Vertalingen
Postbus 8203
3301 C E  Dordrecht
Tel. 078 - 617 91 17
Fax 078 - 618 68 02
E-mail: srtdel@compuserve.com

Voor al uw maritieme 
zaken

iŷ êr
Lloyd's Register
W eena Zuid 170 
3012 N C  Rotterdam 
Tel. 010 - 201 84 47 
Fax 010 - 404 55 88

Waardevolle adressen

H olland M arine Equipm ent, Vereni
ging van maritieme toeleveranciers 
Hulstkampgebouw, Maaskade 119 
Postbus 24074 
3007 D B Rotterdam 
Tel. 010 - 444 43 33 
Fax 010 - 213 07 00 
E-mail info@ hm e.nl, www.hme.nl

N esec Scheepsfinancieringen
Koninginnegracht 60
2514 A E  Den Haag 
Tel. 070 - 392 52 50
Fax 070 - 392 37 35

Werktuigkundige
Probleemanalyse

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

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 KN VTS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVN R, het Maritiem Research Instituut 
M A RIN , de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van KlVl-NIRIA  en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart FW Z
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Atlas Services Groep

Westersingel 91 -  waar kennis, kunde 
en kracht samenkomen

Atlas Services Groep is verhuisd naar Rotterdam
Atlas Services Groep is verhuisd.Vanwege de aanhoudende sterke groei vinden onze commerciële activiteiten voortaan  
hoofdzakelijk vanaf een centraal adres plaats. De medewerkers van Atlas Personnel Services BV., Atlas Employability 
Services B.V., Eurosailor B.V. en La Crosse, alsmede van D.O.O.R. International B.V., D.O.O.R. Nederland B.V. en Skilltrade 
verzekeren u hier van direct contact, korte lijnen en één aanspreekpunt. Westersingel 91, Rotterdam - wel zo efficiënt.

Het kantooradres in Amsterdam b lijft de basis voor de administratieve afdeling. Voor onze kantoren in Vlissingen, Urk, Den Helder 
(Atlas Tristar) en Emmen gelden geen wijzigingen.

Atlas Personnel Services

Telefoon: + 31(0)10 2411 040 
Fax: + 31(0)10 2411 078

sa ilo r ' ❖La Cros se

Telefoon: + 31 (0)10 2411 050 
Fax: + 31 (0)10 2909 544

Telefoon: + 31 (0)10 2411 055 
Fax: + 31 (0)10 4232 002

B H  HO
Telefoon: + 31 (0)10 2411 060 
Fax: + 31 (0)10 2411 079

SKILLTRADE
Telefoon: + 31 (0)10 2411 060 
Fax: + 31 (0)10 2411 079

Atlas Employability 
Telefoon: + 31 (0)10 2411 035 
Fax: + 31 (0)10 2134 368 www.atlasgroep.nl

http://www.atlasgroep.nl


Non stop

Intersmooth® SPC
Proven, patented TBT free copper acrylate antifouling technology. Constant self polishing and smoothing. 

Proven 60 months capable - even in severe fouling environments. Control of fouling, fuel efficiency and speed. 
Options for newbuilding and maintenance on a wide range of vessel types.

1600 vessel track record since 1997.

www. in te rsmoothSPC.com

■A C O N S T A N T  E V O L U T IO N

, International and Intersmooth are trademarks of or are licensed to Akzo Nobel ©Akzo Nobel, 2004

International
Marine Coatings

Intersmooth SPC Authorised by 
College Toelating Bestrijdingsmiddelen 

For use in The Netherlands 
Registration Nos: 

Intersmooth 460 SPC 12600N 
Intersmooth 360 SPC 12601N

AKZO NOBEL

http://www.intersmoothSPC.com

