
CHIP
M a r i n e  T e c h n o l o g y

& w
de 02/05

SS ‘Rotterdam ’ keert terug 
naar Rotterdam

I® Seiches

Customer Focussed innovation

Deze maand:

mv Balticborg



PERSONEEL VOOR DE 
MARITIEME SECTOR
APPROVED SEAFARER MANNING OFFICE

à / a

VC A *

Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel: 023-5570101
Fax: 023-5637944
www.lowland.com 
info@lowland.com

LOWLAND
INTERNATIONAL

http://www.lowland.com
mailto:info@lowland.com


F e b r u a r i  2 0 0 5

heeft er twee nieuwkomers bij, 
waar de Balticborg er één van 
is. Het schip is het eerste van 
twee zusterschepen van Vol
harding Shipyards Harlingen, 
die medio juli 2004 werd opge
leverd. Jakob Pinkster geeft een 
beschrijving van de Balticborg.

20 SS ‘R otterdam ’ keert terug naar 
Rotterdam
In september van dit jaar is het zover: dan zal het historische stoomschip 
‘Rotterdam’ afgemeerd aan deMaashaven in Rotterdam liggen. Het schip zal

dienst doen als hotel, restau
rant, casino en congrescen
trum. Dat de ‘Rotterdam’ een
rijke geschiedenis kent, blijkt 
wel uit het artikel van Nico 
Guns. Hij belicht een aantal 
historische aspecten van dit bij - 
zondere schip.

25 Seiches
In havenbekkens kunnen staan
de golven optreden. Deze zijn 
bekend onder de naam seiches. 
Lange tijd was de oorsprong van 
seiches in de havens van Rotter
dam onbekend. Martijn de Jong 
heeft onderzoek gedaan naar het 
opwekkingsmechanisme van de
ze golven en kwam tot een be
langrijke ontdekking.

28 Custom er Focussed Innovation
Damen Shipyards organiseerde in april vorig jaar een seminar met als onder
werp Customer Focussed Innovation. De middag werd gehouden ter gele

genheid van het afscheid van Piet 
Hein Noordenbos, die 33 jaar bij 
Damen Shipyards werkzaam is ge
weest, De seminar bood de aanwezi
gen een kijkje in de klantgerichte inno
vaties die werden uitgevoerd tijdens 
de 33-jarige periode van Piet Hein 
Noordenbos bij Damen Shipyards.
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Nederlandse combinatie ontwerpt 
buitenlandse sluizen

Europees certificaat voor onderhouds- 
professionals dit voorjaar

Alive, een consortium van in
genieursbureaus bestaande uit 
Alkyon, Lievense en Iv-Infra, 
heeft twee grote sluisprojecten 
in het buitenland verworven. 
Het consortium wordt in deze 
projecten bijgestaan door de 
Bouwdienst van Rijkswater
staat. In Italië wordt een pro
ject uitgevoerd voor het voor
bereiden van de bouw van een 
grote zeesluis in het kader van 
de aanleg van stormvloedke
ringen in de Lagune van 
Venetië. De nog te bouwen 
stormvloedkering maakt de 
haven van Venetië onbereik
baar voor zeeschepen. Als de 
kering gesloten is, blijft de ha
ven bereikbaar via de sluis die 
door het Nederlandse Alive 
wordt ontworpen in samen
werking met het Italiaanse 
Ingenieursbureau Technital. 
In Frankrijk gaan de bureaus 
onder leiding van Arcadis 
werken aan de sluizen voor het 
Seine-Schelde kanaal, het 
nieuwe prestigieuze scheep-

vaartkanaal dat de Seine en de 
Schelde moet verbinden voor 
de binnenvaart. Voor de sti
mulering van de binnenvaart 
wordt een plan uitgewerkt om 
een kanaal aan te leggen dat de 
verbinding tussen Antwerpen 
en Le Havre mogelijk maakt 
voor binnenvaartschepen. Dit 
kanaal moet forse hoogtever
schillen overbruggen. Er ko
men zes sluizen met groot 
verval, wellicht een aantal 
aquaducten, dijken en ingra- 
vingen. Alive is bezig met het 
voorontwerp van deze sluizen, 
in opdracht van een groot 
Frans consortium waarvan 
Arcadis deel uitmaakt. Voorde 
realisatie van dit kanaal is 2,3 
miljard euro gereserveerd. 
Voies Navigables de France is 
de uiteindelijke opdrachtgever.

Voor meer informatie:
Ferry Vis, voorzitter 
A LIV E  v.o.f.
T e l: 0527-248100 
E-mail: vis@alkyon.nl

De Nederlandse Vereniging 
voor Doelmatig Onderhoud 
(NVDO) bericht dat komend 
voorjaar in Nederland de start 
wordt gemaakt met het Euro
pees certificeren van onder - 
houdsprofessionals.
Deze erkenning voor vakbe
kwaamheid is tot stand geko
men in samenwerking met de 
European Federation of N a
tional Maintenance Societies 
(EFNM S). De Maintenance 
professional wordt met dit 
certificaat erkend en herkend. 
Afgelopen zomer zijn de pilot
examens afgenomen en zijn de 
eerste EFNMS-certificaten in 
Nederland uitgereikt. Met 
streng gereguleerde examens 
worden de competenties van 
onderhoudsprofessionals ge
toetst op drie verschillende ni
veaus.
De examens worden afgeno
men door de Dutch Examina
tion Board, conform de over
eengekomen eisen van de 
EFN M S. Professionals in

onderhoud kunnen zich kwa
lificeren op: Maintenance M a
nager, Maintenance Specialist 
en Maintenance Technician. 
Per functiegebied wordt de 
vakbekwaamheid van de 
onderhoudsprofessional ge
toetst, waarbij een ruime erva
ring - gekoppeld aan kennis 
verkregen via bestaande vak
opleidingen - een minimum 
vereiste is om de examinering 
succesvol te doorlopen. In mei 
2005 zullen naar verwachting 
een vijftigtal onderhoudsme
dewerkers en -managers zich 
willen kwalificeren als M ain
tenance Manager, Mainte
nance Specialist of Mainte
nance Technician. Hiermee 
onderscheiden zij zich van 
hun collega’s als erkende pro
fessionals in onderhoud.
De organisatie is in handen 
van de NVDO,

Voor meer informatie:
T e l: 030-6346040 
Website: www.nvdo.nl.

Volvo Penta invests in Poland

Volvo Penta is starting wholly 
owned operations in Poland 
through the acquisition of its 
independent importer, Marco 
Motors. Volvo Penta has had 
operations in Poland for near
ly fifty years, with sales of m a
rine as well as industrial en
gines. Since 1990 the company 
has been represented by the 
independent importer Marco 
Motors, which has successive
ly strengthened Volvo Penta’s 
position in Poland, particular
ly as a result of the build -out 
of a large service and dealer 
network. Many of the world’s 
largest boat builders have 
started production o f boats in 
Poland in recent years, partly 
for export and to meet domes
tic demand. This places new 
requirements on Volvo Pen
ta’s presence in the country.

Consequently, Volvo Penta is 
acquiring Marco Motors and 
establishing the wholly owned 
company Volvo Penta Polska 
sp. z o.o., with head office in 
Szczecin (Stettin) in northwest 
Poland. “Poland will become 
an increasingly larger market 
for marine and industrial en
gines. We are creating new 
conditions for strengthened 
relations with our customers 
and consequently continued 
future growth, not only in 
Poland but in the whole re
gion,” said Volvo Penta’s 
President Goran Gummeson.

For further information:
Ann-Charlotte Emegard, AB 
Volvo Penta 
Phone: +46-31 66 84 18 
E-mail: ann-charlotte.emegard- 
@volvo.com Volvo Penta’s twin duoprop installation

mailto:vis@alkyon.nl
http://www.nvdo.nl


Imtech strengthens its position on the German and Chinese market

Imtech N.V. announced it has 
entered into an agreement to 
acquire the German based 
HDW-Hagenuk Schiffstech
nik Gm bH (HST) from Ho- 
waldtswerke Deutsche Werft 
A G  (HDW). Imtech Marine 
& Offshore Managing Direc
tor, Govert Hamers, stated: 
“This acquisition marks an im 
portant next step in our strate
gic process to become a more 
dominant player on the world 
marine market. Under Im- 
tech’s ownership HDW-Ha- 
genuk Schiffstechnik (HST) 
will have the opportunity to 
work alongside other marine - 
orientated businesses in the 
Imtech group. It is a perfect 
match with our Rotterdam and

Hamburg quartered Imtech 
Marine & Offshore division.” 
Headquartered in Hamburg, 
Germany, H ST  is specialised 
distributor and system integra
tor in electrical systems, auto
mation concepts, security tech 
nology and navigation & com
munication equipment for the 
marine industry. Turnover for 
2004 was approximately 35 
million euro, with a strong or
der book generated by a dedi
cated workforce of 130 emplo
yees. H ST  holds a very strong 
market position in China by 
supplying electrical and elec
tronic equipment for new buil 
dings mainly ordered by Ger
man ship owners and shipping 
companies. The company,

with its electrical engineering 
division in Kiel, designs and 
assembles electrical power 
distribution, control and auto
mation systems. The electrical 
division in Hamburg, with 
service centers in Bremerhaven 
and Rostock, distributes and 
integrates customised navi
gation and communication 
equipment. To serve the Chi
nese market H ST has a stake of 
38 % in a Chinese Joint Ventu
re, together with two Chinese 
partners, for electrical switch- 
gear production and services in 
Shanghai. H ST  has contacts 
with dozens of shipyards and is 
currently working on more 
than twenty ships in China. 
Imtech Marine & Offshore is

increasingly active in the mari
time market in Asia. At present 
Imtech is working on more 
than ten orders in China alone. 
The acquisition of H ST makes 
it possible to deliver services 
and products to the combined 
Chinese network of Imtech 
and HST, thereby strengthe
ning the position in the Chine
se maritime market.

For further information: 
Govert Hamers, Managing 
Director Imtech Marine & 
Offshore
T e l: +31-10-48712 27 
E-mail:
info@imtechmarine.com
Website:
www. Imtechmarine. com

IAPH and Lloyd’s Register-Fairplay re-launch 
Ports & Harbors

The International Association 
of Ports and Harbors (IAPH) 
and Lloyd’s Register-Fairplay 
will be re-launching Ports & 
Harbors, the official journal of 
the IAPH from March 2005. 
Under the overall supervision 
of the IAPH secretariat, 
Lloyd’s Register-Fairplay will 
take over responsibility for edi
torial, production and advertis
ing bringing a new dimension 
to what is already widely recog
nised as one of the leading jour
nals of the port and maritime 
community. Ports & Harbors 
will be published six times each 
year and will include all the lat
est news and information on 
both the association’s activities 
and the international port and 
maritime industry. IAPH 
President Pieter Struijs, Vice 
Chairman of the Port of Rot
terdam, said: “Next year,
IAPH will be celebrating its 
fiftieth anniversary. I am ex
tremely pleased to see our Ports 
& Harbors making a new start 
with powered-up contents on 
this special occasion,”

IAPH Secretary General 
Satoshi Inoue commented: 
“Over the last fifty years, Ports 
& Harbors has only been the 
magazine to exchange views 
among member ports (authori
ties) and express international 
ly the voice of the world’s port 
comments, I am confident that 
the collaboration with Lloyd’s 
Register-Fairplay will make 
Ports & Harbors even more in 
formative and valuable to all in 
the port community. ”

All editorial, production and 
advertising enquiries should 
be addressed to:
Lloyd’s Register-Fairplay, Lom
bard House, 3 Princess Way, 
Redhill, Surrey, RH1 1UP, 
UK.
Contact information:
G  Paul Gunton, Managing
Editor
E-mail:
paul, gunton@lrfairplay.com 
Tony Slinn, Editor in Chief 
E-mail:
tony, slinn@lrfairplay.com

VIMAG-opleiding Mechatronica Monteur CNC van start

Gijs Bender, voorzitter van de Vereniging van Importeurs van Machines en 
Gereedschappen voor de metaalindustrie, heeft op 7 december 2004 het start
sein gegeven voor de VIMAG-opleiding Mechatronica Monteur CNC. De pi 
lot-groep voor de nieuwe VIMAG-opleiding telt achttien deelnemers.
Met de opleiding Mechatronica Monteur C N C  komt de VIM  A G  tegemoet 
aan de behoefte aan specialistische scholing en opleiding en wordt een oplossing 
geboden voor de steeds hogere verwachtingen die aan monteurs worden ge
steld. Steeds vaker wordt van een elektrotechnicus verwacht dat hij over werk 
tuigbouwkundige kennis beschikt en andersom. De opleiding Mechatronica 
Monteur C N C  leidt mensen op die beide terreinen, de mechatronica, beheer
sen,
De nieuwe VIMAG-opleiding is het resultaat van een nauwe samenwerking 
tussen F T C  (Federatie Verenigingen Technisch Centrum), VIM AG en 
ST O D T . Het opleidingsprogramma is flexibel en modulair van opzet zodat op 
ieder niveau kan worden ingestroomd. Het totale opleidingsprogramma omvat 
twintig dagen, waarin de onderwerpen elektrotechniek, deNEN3140, meet- en 
regeltechniek, besturingstechniek, storing zoeken en communicatieve en com
merciële vaardigheden aan de orde komen. De cursus wordt afgesloten met een 
examen dat leidt tot het branche-erkende VIM AG -certificaat.
Naast het belang voor de bedrijven zelf is continue opleiding ook van belang 
voor de Nederlandse industrie als geheel. De verdergaande automatisering van 
machines en de steeds hoogwaardiger wordende technologie vereisen immers 
gekwalificeerde medewerkers. De cursus Mechatronica Monteur C N C  is be
doeld voor servicemonteurs, onderhoudsmonteurs en CNC-vakmannen die 
eerstelijns onderhoud uitvoeren en voor iedereen die wil groeien in het vak 
CNC-monteur. De cursus wordt gehouden in het ROVC te Ede.

Voor meer informatie:
VIM AG
Postbus 190, 2700 ADZoetermeer 
T e l: 079-353 12 66,,Fax: 079-353 13 65 
E-mail: vimag@fme.nl 
Website: www.vimag.nl

mailto:info@imtechmarine.com
http://www.Imtechmarine.com
mailto:paul.gunton@lrfairplay.com
mailto:tony.slinn@lrfairplay.com
mailto:vimag@fme.nl
http://www.vimag.nl


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

Opdrachten

Vee! opdrachten voor Ferus Smit

Zijaanzicht van de bulkschepen voor Thun

In aansluiting op een serie van 
vijf 6000 tdw vrachtschepen 
gaat Ferus Smit nog vier van 
zulke schepen voor Wagen
borg bouwen: bouwnummers 
364 tot en met 367. De opleve
ring zal plaatsvinden tussen

voorj aar 2006 en voorj aar 2007.

Voor Flinter Groningen gaat de 
werf nog twee schepen van het 
in het januarinummer beschre
ven type Flinterforest bouwen: 
bouwnummers 369 en 370, op

te leveren voorjaar 2006 respec
tievelijk voorjaar 2007.

Van de Zweedse rederij Thun 
tenslotte, kreeg Ferus Smit 
opdracht voor twee zelflossen
de bulkschepen van 9000 tdw:

bouwnummers 373 en 374.
De afmetingen worden: 
Lengte o.a. 113,50 m.
Lengte 1.1. 108,13 m.
Breedte 15,85 m.
Holte 10,46 m.
Diepgang 7,80 m.
De ruiminhoud wordt 9550 
rrv. Voor het zelflossen van de 
lading worden de schepen uit
gerust met een ‘cargo scooper’ 
installatie.
De oplevering is gepland voor 
december 2006 respectievelijk 
december 2007.

Vervolgopdracht voor Barkmeijer Stroobos Nieuwe opdrachten voor Breko

Barkmeijer Stroobos heeft van 
Arklow Shipping een vervolg
opdracht gekregen voor vier 
vrachtschepen van 4500 tdw. 
Het worden zusterschepen 
van de Arklow River (be
schreven in SW Z december 
2003, blz. 28 en volgende). De

nieuwe schepen worden echter 
ingericht voor het bedrijf met 
zware olie. Zij krijgen de 
bouwnummers 308 tot en met 
311 en worden met tussenpo
zen van enkele maanden opge
leverd tussen januari 2006 en 
november van dat jaar.

Zes opdrachten voor De Gerlien van Tiem

De Gerlien van Tiem heeft
opdrachten ontvangen voor:
• Een passagiersschip voor 

de vaart op de Rijn en de 
Donau, bouwnummer 265: 
110 x 11,45 m, met 68 pas
sagiershutten, oplevering 
komend voorjaar.

• Twee bunkerschepen, zus
terschepen van de bij Ople
veringen beschreven Ama
lia, bouwnummers 256 en 
263, oplevering vierde kwar
taal van dit jaar.

• Een bunkerschip van 13 5 x 
13,50 x 5,32 m, met 16 la-

dingtanks van 380 nr'. 
bouwnummer 266, opleve
ring eveneens vierde kwar
taal 2005.
Een estuair bunkerschip, 
gelijk aan de Texas en Tan- 
zanite (beschreven in SWZ 
oktober 2004, blz. 6), 
bouwnummer 264, opleve
ring eind van dit jaar.
Een dubbelschroefs olietan
ker voor de kustvaart, 100 x 
14,50 x 5,90 m, met 12 la- 
dingtanks van in totaal 4050 
m'. bouwnummer 267, op
levering eveneens eind 200 5.

M aaskant Bruinisse bouwt oesterkotter

In opdracht van Prins Oes
ter kweek te Yerseke bouwt 
Maaskant Shipyards Bruinisse 
een oesterkotter. Het schip, 
bouwnummer 588, krijgt als

afmetingen: L  x B x H =  29,00 
x 8,00 x 2,50 m; de diepgang 
wordt 0,95 m.
De oplevering moet medio ju 
ni van dit jaar plaatsvinden.

Breko Nieuwbouw meldt op
drachten voor vijf binnen- 
vaarttankers:
• Bouwnummers 467 en

468: 135 x 16,80 x 7,25, 
type C.

• Bouwnummers 469 en

470: 70 x 11,40 x 4,25, 
type N  gesloten.

• Bouwnummer 471:
110 x 13,50 x 5,32, type C. 

De oplevering van deze sche
pen is gepland voor eind 
2005/begin 2006.

IHC Delta Shipyard boekt vier schepen

Van een maritieme operator in 
Schotland heeft IHC Delta 
Shipyard opdracht gekregen 
voor drie hulpvaartuigen voor 
de aanleg van olievelden in de 
Kaspische Zee. De werkschepen 
zijn van het type Delta Multi
craft 1600 en krijgen de volgen
de afmetingen: L  x B mal x H = 
16,45 x 7,50 x 2,00 m en een 
maximale diepgang van 1,50 m. 
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3406C TA, van elk 
298 kW bij 1800 tpm, drijven 
de vaste schroeven aan, dia
meter 1000 mm in straalbui- 
zen, en leveren een snelheid 
van 8,0 kn en een paaltrek van 
9,0 t. De uit
rusting bestaat 
uit een hydrau
lisch aangedre
ven sleeplier van 
20 t bij 10 m /
min, een sleep- 
haak van 15 t

SW L, een hydraulisch wer
kende dekkraan, boeg- en hek- 
rollen van 351 SW L en een de
montabel A-frame, 101 SW L. 
Verder zijn er overslagpompen 
voor brandstof en drinkwater 
en extra tankruimte voor deze 
vloeistoffen. De bouwnum
mers zijn 11012/13/14 en de 
oplevering is gepland voor au
gustus van dit jaar.
Verder kreeg de werf opdracht 
van Julius Berger voor een 
zusterschip van de duwboot 
Discovery (zie SW Z december 
2004, blz. 7). Dit schip, bouw
nummer 11015, moet in oktober 
van dit jaar worden opgeleverd.

Zijaanzicht Delta Multicraft 

1600



Te wa ter! a tin gen

Hammerodde

Bij Scheepswerf De Merwede is op 7 januari de veerboot Ham 
merodde, bouwnummer 702, te water gelaten. Het schip is be
stemd voor Bornholms Trafikken in Denemarken.
De voornaamste gegevens staan vermeld in SW Z juli/augustus 
2004 (blz. 5).
Een zusterschip is in aanbouw bij Volharding Shipyards in Har
lingen. Beide schepen moeten in april van dit jaar worden opgele
verd.

Skagenbank

Bij Ferus Smit, locatie Leer, 
is op 14 januari het 4500 
tdw vrachtschip Skagenbank, 
bouwnummer 354, te water 
gegaan. Het schip is bestemd

voor Pot Scheepvaartbedrijf in 
Delfzijl en is van hetzelfde ty
pe als de Flinterforest, die in 
het vorige nummer van SW Z 
is beschreven (zie blz. 13),

Opleveringen

Anna Christina en Ameena

Jachtwerf Jongert heeft de af- De Anna Christina, bouw
gelopen maanden twee jach
ten opgeleverd aan buiten
landse opdrachtgevers: de A n
na Christina en de Ameena.

nummer 414, is van het type 
Jongert 40T en heeft als afme
tingen:
Lengte o. a 41,60 m.

Lengte romp 
Lengte waterlijn 
Breedte 
Diepgang

35,80 m. 
28,40 m. 

7,88 m. 
4,85 m.

Met de ‘folding keel’ in opge
vouwen stand is de diepgang 
circa 2,65 m.

De romp is van staal, de op
bouw van composiet en het 
stuurhuis van teakhout.
De mast is van aluminium en 
de ‘hydraulic furling’ giek van 
carbon fibre. Het staande tuig 
bestaat uit rvs stangen.
Het schip voert de volgende 
zeilen:
Grootzeil 188 m2
Bezaan 108 m2
Stagzeil 210 m2
Genua 334 m2

De hoofdmotor is een M T U  
diesel van 400 kW bij 1800 
tpm. Het hulpvermogen is 2 x 
30 kW.
Het schip is voorzien van een 
50 kW Hydromar boeg
schroef (tunnel type) en een 35 
kW  wegklapbare hekschroef 
van hetzelfde merk.
Een watermaker levert 4500 
liter/24hr.

Zijaanzicht van de Anna Christina

De accommodatie omvat een 
open deksalon op het achter
dek, met stuurinrichting, en 
een gesloten deksalon, ook 
met stuurinrichting. Beneden- 
deks zijn er: de eigenaarsuite 
en een VIP-suite, een drieper- 
soonshut, drie tweepersoons- 
hutten en een éénpersoonshut. 
Alle hutten zijn voorzien van 
een eigen sanitaire ruimte.

De Ameena, bouwnummer 
415, is van het type Jongert 
2900M en heeft als afmetin
gen:
Lengteo.a. 29,10 m.
Lengte romp 27,28 m.
Lengte waterlijn 24,95 m. 
Breedte 6,72 m.
Diepgang 3,30 m.

De romp is van aluminium en 
opbouw en stuurhuis zijn van 
composiet. De mast en de giek 
zijn van aluminium. Het 
staande tuig bestaat uit rvs 
stangen.
Het schip voert de volgende 
zeilen:
Grootzeil 199 m2
Stagzeil 82 m2
Genua 277 m2

De hoofdmotor is een Cater
pillar diesel van 187 kW bij 
2400 tpm.
Het hulpvermogen is 1 x 2 7 kW. 
Het schip is voorzien van een 
wegklapbare 37 kW Hydro
mar boegschroef en een 20 kW 
hekschroef van hetzelfde 
merk.
Een watermaker levert 3000 
liter/24 hr.

Er is een open kuip achter 
waar gestuurd kan worden en 
een gesloten deksalon. De ac
commodatie benedendeks 
omvat de eigenaarhut over de 
volle breedte, twee tweeper
soons hutten, de eetsalon, de 
kombuis en twee éénpersoons 
hutten. Alle hutten zijn voor
zien van een eigen sanitaire 
ruimte.
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Emendo en Venezia

Scheepsreparatiebedrijf De 
Gerlien van Tiem te Druten 
heeft medio september vorig 
jaar twee schepen afgeleverd: 
de Emendo en de Venezia.
De Emendo, bouwnummer 
254, is een dubbelschroef che- 
micaliëntanker, die werd op 
geleverd aan de familie Spier. 
Het casco werd gebouwd in 
Sevemav, Roemenië, en 
kwam medio april aan bij de 
werf.
De afmetingen zijn: L  x B x H 
=  125 x 11,45 x 5,25 m; op een 
diepgang van 3,50 m is het 
laadvermogen 33741.
Het schip heeft elf ladingtanks 
van elk 380 m3 alsmede een 
sloptank, alle voorzien van een 
coating die geschikt is voor 
chemicaliën.
Per tank is een elektrisch aan
gedreven deepwell pomp ge
plaatst met een capaciteit van 
100 m3/h  bij 6 bar en een 
luchtgedreven strippomp. 
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3512 (B) D ITA , van 
920 kW bij 1200 tpm. 
Elektrisch vermogen wordt 
geleverd door drie generator
sets van 60,120 respectievelijk 
625 kVA. Laatstgenoemde set 
dient voor de aandrijving van 
de deepwell pompen en van de 
boegschroef en is in de boeg- 
schroefkamer geplaatst. De 
toerentallen van de lospompen 
worden geregeld via een elek
trische as. De 120 kVA set kan 
in noodgevallen de lospompen 
van stroom voorzien. De 
kleinste set levert stroom aan 
hetboordnet.

Voor de luchtgedreven strip 
pompen is een schroefcom 
pressor met droger en luchtvat 
in boegschroefkamer geïnstal 
leerd.
De Emendo is verder voorzien 
van een moderne 2-draads 
elektrische en nautische instal 
latie. Bediening van de elektri
sche installatie vindt plaats 
vanuit het stuurhuis door 
middel van een touch-screen 
of lokaal in de machinekamers 
via het hoofdschakelbord.
De Emendo is uitgerust met 
een Verhaar vierkanalen boeg
schroef, type 4K-1300, met 
een vermogen van 390 kW bij 
1800 tpm.
Het schip heeft accommodatie 
op voor- en achterschip, voor
zien van overdruk- en aircon 
ditioninginstallatie. Tevens is 
een modern stuurhuis op ko
lom, met een slag van 1600 
mm, geplaatst,
De Emendo voldoet aan de 
voorschriften van Lloyd’s R e
gister, NSI en A D N R, een- 
mansradarvaart, type-C,

De Venezia, bouwnummer 
257, is een enkelschroef dro- 
gelading/containerschip, dat 
werd opgeleverd aan de familie 
deSmed.
Het casco werd gebouwd in 
Dalian, China, en kwam begin 
mei aan bij de werf.
De afmetingen zijn: L  x B x H 
=  llO x  11,45 x3,65 m; op een 
diepgang van 3,50 m is het 
laadvermogen 29101.
Het ruim heeft een inhoud 
van 3285 m3 en een contai- 
nercapaciteit van 208 T EU .

De Emendo (foto: De Gerlien van Tiem)

De Venezia (foto: De Gerlien van Tiem)

Het is voorzien van een alumi
nium luikenkap met hydrau
lisch aangedreven luikenwagen. 
Voor het vervoer van contai
ners in vier lagen is een hydrau
lisch hefbaar stuurhuis ge
plaatst, met een slag van 8 m.
De hoofdmotor is een Caterpil
lar 3512 (B) D ITA -H D  diesel 
van 1250 kW bij 1600 tpm.
Twee generatorsets leveren 
elk 60 kVA
De Van Tiem boegschroef, ty
pe 1200MKIC met stuur-

rooster, heeft een vermogen 
van 393 kW bij 1800 tpm.
De Venezia is voorzien van 
een moderne 2-draads elektri
sche en nautische installatie; 
de bediening van de elektri
sche installatie geschiedt van
uit het stuurhuis door middel 
van een touch-screen o f lokaal 
in de machinekamer via het 
hoofdschakelbord.
De Venezia voldoet aan de 
voorschriften van NSI en 
A D N R , eenmansradarvaart.

Herm

Volharding Shipyards heeft op 29 oktober het Containerschip 
Herm, bouwnummer 545, opgeleverd aan de Duitse rederij Uni 
tas te Haren/Ems, Het schip, van het type Volharding 750, is 
volledig in Roemenië gebouwd, echter naar het ontwerp en onder 
volledige verantwoordelijkheid van Volharding Shipyards.

Angelika

Damen Shipyards Cargo Vessels heeft op 29 november de bij 
Damen Shipyards Okean gebouwde Combi Freighter 10.500 
Angelika, bouwnummer 826, overgedragen aan Reederei Inter
see te Haren, Duitsland. De Angelika is een zusterschip van de 
Nadja (zie SW Z november 2004, biz. 8).

CME/VDO



Border Heather Arklow Racer

Damen Shipyards Bergum 
heeft op 8 oktober het tank
schip Border Heather, bouw- 
nummer 9357, opgeleverd aan 
Darwin Shipping Ltd uit Jer
sey.
Het schip is gebouwd bij D a
men Shipyards Galatz in Roe
menië.
De belangrijkste gegevens 
zijn:
Lengte o.a. 75.10 m.
Lengte 1.1. 70.40 m.
Breedte mal 14.00 m. 
Holte 7.60 m.
Diepgang (zomer) 5.75 m. 
Draagvermogen 3185 t. 
Gross T  onnage 2159 
Het schip is dubbelwandig en 
heeft tien gecoate ladingtanks 
met een totale inhoud van 
3000 m3, alsmede een slop
tank. Tankverwarming ge
beurt door een thermische 
olieketel en een aan dek ge
plaatste warmtewisselaar.
Een M A K  dieselmotor, type

8M25, van 2400 kW bij 1000 
tpm, drijft een verstelbare 
schroef aan, diameter 3500 
mm, en geeft het schip een 
proeftochtsnelheid van 12.3 
kn op zomerdiepgang en bij 
90%M .C.R.
Stroom wordt geleverd door 
een asgenerator van 435 kVA, 
twee Daihatsu hulpsets van 
elk 52 5 kVA en een Sisu nood- 
set van 80 kVA.
Met de asgenerator in PTI 
mode is de proeftochtsnelheid
7.2 kn op zomerdiepgang. 
Twee deepwell ballast pom
pen van elk 400 m3/h  zijn in 
de ladingzone geïnstalleerd. 
Het schip is voorzien en een 
elektrisch aangedreven 220 
kW boegschroef met vaste 
spoed.
De accommodatie bestaat uit 
tien eenpersoonshutten, negen 
voor de bemanning van een 
gastenhut, alle voorzien van 
eigen sanitaire eenheden.

Barkmeijer Stroobos heeft op 
18 november het 4500 tdw 
vrachtschip Arklow Racer, 
bouwnummer 305, opgele
verd aan Arklow Shipping.

Suomigracht

Rederij Spliethoff heeft op 29 
november het multi purpose 
vrachtschip Suomigracht in de 
vaart gebracht. De S ’grachten 
zijn uitvoerig beschreven in 
SW Z november 2000 (blz. 20 
en volgende). De Suomigracht 
is het twaalfde schip van dit ty-

Aachen

Koninlijke Niestern Sander 
heeft op 1 december het 5800 
tdw multipurpose container
schip Aachen, bouwnummer 
821, o ver gedragen aan In
tersee Schiffahrtsgesellschaft

Het is een zusterschip van de 
Arklow River (beschreven in 
SW Z december 2003, blz. 28 
en volgende).

pe en is gebouwd in Polen door 
de Stocznia Szczecinska in Stet
tin. Ten opzichte van de voor
gaande schepen is de Suomi
gracht met 12,80 m verlengd. 
Bij dezelfde werf zijn nog twee 
verlengde S ’grachten in be
stelling.

Gm bH te Haren/Ems, Duits
land. Het is het eerste schip uit 
een serie van zes.
In een volgend nummer 
hopen we een beschrijving van 
dit type schip te plaatsen.

De Aachen (foto: Koninlijke Niestern Sander)De Border Heather (foto: Damen Shipyards Bergum)

Orlando Silvia en Traude

Breko Nieuwbouw heeft op 27 
november de binnenvaarttan- 
ker Orlando, bouwnummer 
0358, opgeleverd aan Scheep- 
vaartonderneming L.W . de 
Leeuw.
Het schip heeft als afmetin
gen: L x B x H  =  1 2 5 x ll,4 5 x  
5,50 m; op de maximale diep
gang van 3,63 m is het laad
vermogen 34671.
Het schip heeft twaalf lading
tanks met een totale inhoud 
van 4405 m3. De lading 
(stookolie) wordt verwarmd

door een Heatmaster thermi
sche olieketel, type T H l 500. 
Het schip is uitgerust met zes 
Marflex deepwell pompen, ty
pe MDPD-100, met een op
brengst van 200 m3/h, op
voer hoogte 60 m.
De Orlando heeft twee M TU - 
hoofdmotoren, type 8V - 
4000M60, van elk 880 kW bij 
1800 tpm, goed voor een snel
heid van ongeveer 19,5 km/h. 
Het schip heeft twee Verhaar 
Omega boegschroeven.

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in december de Pushy 
Cats 1204 Silvia en Traude, 
bouwnummers 502906/7, op
geleverd aan Julius Berger in 
Nigeria.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B 
o.a. x H =  12,00 x 3,84 x 2,00 
m; de diepgang achter is 1,75 
m en de waterverplaatsing 261. 
Voor de voortstuwing heeft el
ke boot twee Caterpillar 
3304B T /G  diesels van elk 
123 kW bij 2200 tpm. Via 
Twin Disc tandwielkasten, ty

pe M G  5091, reductie 3,82:1, 
drijven zij vaste driebladige 
Promarin schroeven aan, dia
meter 1000 m in Van de Gies
sen straalbuizen. De proef- 
tochtresultaten zijn: snelheid
8,7 kn en paaltrek 5,01.

De Silvia 

(foto: Damen 

Shipyards)



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

Smit Mandji Amalia

□e Smit Mandji 

(foto: Damen Shipyards)

Damen Shipyards Gorinchem heeft in december de Stan Tug 
3509 Smit Mandji, bouwnummer 511606, opgeleverd aan Smit 
Internationale Gabon S.A., die het schip onder Panamese vlag in 
de vaart heeft gebracht. De boot is een met zes meter verlengde 
versie van de Stan Tug 2909.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B o.a. x H =  35,26 x 8,85 x 4,40 m; de 
diepgang achter is 4,07 m en de waterverplaatsing bedraagt 6781. 
Voor de voortstuwing zorgen twee Caterpillar dieselmotoren, ty
pe 3516B T A /A , van elk 1475 kW bij 1600 tpm. Zij drijven via 
Reintjes tandwielkasten, type W AF 872, reductie 7,087:1, de 
vaste Promarin schroeven aan, diameter 2500 mm, in Van de 
Giessen straalbuizen. Hiermee werd op de proeftocht een vrij va
rende snelheid van 12,9 kn bereikt en een paaltrek van 56,71. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd door drie Caterpillar sets, 
type 3304B T , van ieder 106 kVA.
De hydraulisch aangedreven boegschroef, diameter 820 mm, 
heeft een vermogen van 215 kW.
De boot is voor velerlei werkzaamheden ingericht: assistentie bij 
meren en ontmeren, bevoorrading, ankerbehandeling en lange 
sleepreizen.
Het sleepgerei omvat een Mampaey sleephaak van 65 t SW L en 
een hydraulisch aangedreven D M T  sleeplier met twee trommels, 
respectievelijk voor 400 m sleepdraad van 38 mm en 610 m draad 
van 48 mm. De trekkracht is 40 t bij 10 m/min, de houdkracht 
1201. Verder is de boot voorzien van twee sleepvorken (SW L 300 
t) en twee sleeppennen (SW L 1501) van Karmoy.
Voor bevoorradingsdoeleinden heeft de boot extra grote brand
stof- en drinkwatertanks, respectievelijk 99,1 en 116,7 m3 in to
taal, alsmede een Sihi overslagpomp van 50 m3/h  bij 40 m op
voer hoogte voor brandstof en een gelijke pomp voor drinkwater. 
Ten behoeve van ankerbehandeling is een hekrol aangebracht, 
met een lengte van 4400 mm en een diameter van 1100 mm, 
SW L 801. Het werkdek is beschoten met 60 mm vurenhout. 
Verder zijn er twee hydraulisch aangedreven D M T  tuggerwin- 
ches van 7 ,51 bij 13 m /m in geplaatst.
Ook is de boot ingericht voor brandbestrijding: de Nijhuis flfl- 
pomp van 1200 m3/h  wordt aangedreven door een Caterpillar 
3412C T A  dieselmotor en voedt twee op afstand bestuurde 
Skum monitoren van 600 m3/h. De schuimtank heeft een inhoud 
van 9,6 m3.
Een Megator dispersantset van 82 liter/min, met dispersanttank 
van 8,8 m3, completeert de uitrusting.
De accommodatie is ingericht voor twaalf personen en omvat

éénpersoonshutten voor 
kapitein en H W T K  op 
het hoofddek aan SB, 
messroom en kombuis 
aan BB. Verder zijn er 
onderdeks een vierper- 
soonshut en drie twee
persoonshutten voor de 
overige bemanning.
De Smit Mandji is ge
klasseerd door Bureau 
Veritas, met de notatie: 
I «H uil ‘ M A CH  Tug, 

Unrestricted Navigation, AUT- 
UM S.

De Amalia (foto: De Gerlien van Tiem)

De Gerlien van Tiem heeft 
op 9 december de enkel- 
schroef chemicaliëntanker 
Amalia, bouwnummer 261, 
opgeleverd aan FTS-Hoff- 
trans. Het schip is speciaal 
ontwikkeld als bunkerschip 
voor het ARA-gebied.
De afmetingen zijn: L  x B x H 
=  110x13,50 x 5,32 m; op een 
diepgang van 4,55 m is het 
laadvermogen 42071.
De Amalia heeft twaalf la- 
dingtanks van elk 380 m3, die 
alle zijn voorzien van spiralen 
voor het verwarmen van de la
ding. In de boegschroefkamer 
is hiervoor een thermische 
olieketel met een vermogen 
van 1750 kW geplaatst.
Voor het lossen van de lading 
zijn midscheeps aan dek twee 
stuks Borneman schroefpom- 
pen geplaatst met elk een ca
paciteit van 650 m3/h  bij 8 
bar.
Op hart schip is een hydrau
lisch te bedienen bunkermast 
geplaatst, met een lengte van 
24 m en een 10” persleiding.
De hoofdmotor is een Cater
pillar diesel, type 3516 (B) DI- 
TA, van 1350 kW bij 1600 
tpm.
Elektriciteit wordt geleverd 
door vier generatorsets: 2 x 80 
kVA en 2 x 425 kVA. De

grootste sets hebben frequen- 
tieregeling en leveren stroom 
voor de ladingpompen respec
tievelijk voor de beide Van 
Tiem vier kanalen boegschroe
ven, type 4K-1200, elk 310 
kW bij 1800 tpm.
De Amalia is voorzien van een 
moderne 2-draads elektrische 
en nautische installatie. De 
bediening van de elektrische 
installatie vindt plaats vanuit 
het stuurhuis door middel van 
een touch-screen of lokaal in 
de machinekamer via het 
hoofdschakelbord.
Op het achterschip is een m o
derne accommodatie voorzien 
welke bestaat uit vier éénper
soonshutten, twee tweeper
soonshutten, ADNR-ruimte 
en messroom. Via een binnen - 
doorgang kan men naar het 
vast opgestelde stuurhuis ko
men.
Accommodatie en stuurhuis 
zijn voorzien van overdruk en 
airconditioning.
Het casco werd gebouwd in 
StPetersburg, Rusland en kwam 
eind mei aan bij de werf in 
Druten.
De Amalia voldoet aan de 
voorschriften van Lloyds Re
gister, NSI en A D N R, een- 
mansradarvaart, type N-ge- 
sloten.



Smit Cristobal

Damen Shipyards Gorin- 
chem heeft in december de 
ASD Tug 2810 Smit Cristo
bal , bouwnummer 511510, 
overgedragen aan Smit. Het is 
de tweede van drie boten die 
Smit bij Damen bestelde 
(voor enkele gegevens zie 
SW Z november 2004, blz. 5). 
De boten zijn uitgerust met 
hydraulisch aangedreven D M T

lieren op voor- en achterschip, 
trekkracht 18 t bij 11 m/min, 
en een Mampaey sleephaak 
van 65 t SW L. Verder vielen 
de prestaties op de proeftocht 
iets gunstiger uit dan destijds 
vermeld: vrijvarende snelheid
12,7 kn vooruit en 13,0 kn 
achteruit; paal trek 57,0 t 
vooruit en 54,51 achteruit.

Evie P.G.

Volharding Shipyards, locatie 
Eemshaven, heeft op 17 de
cember de 12.200 tdw chemi- 
caliëntanker Evie P.G., bouw
nummer 559, opgeleverd aan 
de Duitse rederij W -O Ship- 
management te Haren/Ems. 
Het ontwerp is gebaseerd op 
dat van de in 2001 door Frisi
an Shipyards Welgelegen (nu 
onderdeel van Volharding 
Shipyards) opgeleverde pro
ductentankers Lucy P.G. en 
Asprella (zie SW Z maart 
2002, blz. 23 en volgende) 
maar nu uitgevoerd als chemi- 
caliëntanker. Volgens dit ont
werp werd in juli 2004 de T o 
pa (charternaam Veronica

P.G.) opgeleverd.
De Evie P.G. is een met 14 m 
verlengde versie van de Topa. 
De hoofdafmetingen zijn nu:
Lengte o.a. 140,95 m.
Lengte 1.1. 135,40 m.
Breedte mal 19,60 m.
Holte 9,35 m.
Diepgang 6,80 m.
Het aantal ladingtanks is onge
wijzigd: 6 x 2  stuks. De inhoud 
is uiteraard groter geworden en 
bedraagt nu 13.200 m3.
De machine-installatie is in 
principe gelijk aan die van de 
Lucy P.G. en de Asprella.
De uitrusting is aangepast 
aan de eisen van de chemie- 
vaart.

De Evie P.G. (foto: Flying Focus)

Damen Shipyards Hardinx- 
veld heeft op 17 december de 
Shoalbuster 2609 MGS Nikki, 
bouwnummer 1562, opgele
verd aan Maritime Graft Ser
vices (Clyde) Ltd., te Largs in 
Schotland. Het betreft een 
multi-purpose werkvaartuig, 
geschikt voor ondersteunende 
werkzaamheden in de baggerij. 
De afmetingen zijn:
Lengteo.a 26,21 m.
Breedte mal 9,10 m .
Holte 3,60 m.
Diepgang 2,65 m.
Waterverplaatsing 380 t 
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3508B TA , elk met 
een vermogen van 820 kW bij 
1600 tpm. Zij drijven via 
Reintjes tandwielkasten, type 
W A F 562, reductie 5,421:1, 
de vaste schroeven aan, die in 
Van de Giessen Optima 
straalbuizen met een diameter 
van 1800 mm draaien. T ij
dens de proefvaart is een 
maximale paaltrek van 29 ton 
gemeten en een snelheid van
11,2 knoop.
Het hulpvermogen wordt ge
leverd door twee John Deere 
generatorsets, type 4045 
TF258, van elk 87 kVA, 
230/400 V, 50 Hz. 
Hydraulisch vermogen voor 
de dekwerktuigen wordt gele
verd door een John Deere set, 
type 6068 TF258, met als 
noodvoorziening een elek
trisch aangedreven pomp.
Een Kalkman boegschroef van 
88 kW wordt aangedreven 
door hydrauliekpompen aan 
de voorzijde van de hoofdmo
toren, gekoppeld door middel

van elektro - /  magnetische
koppelingen.
De dekuitrusting omvat:
• een Ridderinkhof sleeplier 

met werktrommel en sleep - 
trommel, trekkracht 471;

• een Heila kraan, type 
H LR M  140-3S, met radio
grafische bediening;

• een Brevini tuggerlier, 8 1 bij 
4,5m/min;

• WK-Hydraulics drievoudi
ge sleeppennen;

• een Mampaey sleephaak, 
SW L 30 t, met pneumati
sche quick release;

• een Ridderinkhof ankerlier. 
Het schip is uitgerust om 
brandstof en drinkwater af te 
geven aan andere vaartuigen 
en kan bilgewater van anderen 
innemen. De tankinhouden 
zijn: 126,8 m3 voor brandstof 
en 30,3 m3 voor drinkwater. 
Het vaartuig heeft accommo
datie voor zes personen in vier 
éénpersoonshutten en een 
tweepersoonshut. Er zijn een 
kombuis/messroom, stores, de 
nodige sanitaire ruimten en een 
oliegoedkast. De accommodatie 
is voorzien van elektrische ver
warming en de airconditioning is 
berekend op tropische omstan
digheden. Het stuurhuis heeft 
twee bedieningsplaatsen, radio
tafel, kaartentafel en een ruime 
zithoek. Navigatie- en commu
nicatie apparatuur is voorzien 
volgens GMDSS area 3.
De M CS Nikki is gebouwd 
volgens de voorschriften van 
Bureau Veritas met de notatie:
I *  Huil Tug Unrestricted N a
vigation, M ACH  AUT-UM S 
en volgens de M CA, workboat 
codecat.1.

MCS Nikki

MCS Nikki 

(foto Damen 

Shipyards Har- 

dinxveld)



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

Geeststroom DMS Merlin

Damen Shipyards Cargo Ves
sels heeft op 17 december het 
op de werf in Galatz gebouw
de containerschip Geest- 
stroom, bouwnummer 844, 
overgedragen aan de Duitse 
Reederei Köpping. Het betreft 
de eerste Damen Container

Dupuy de Lome

Koninlijke Niestern Sander 
heeft op 27 december het 
onderzoekschip Dupuy de 
Lome, bouwnummer 816, op
geleverd aan Compagnie N a
tionale de Navigation (CNN) 
in Frankrijk.
Het onderzoekschip is als 
koopvaardijschip onder Fran
se vlag overgedragen aan

Feeder 800 uit een serie van 
twaalf schepen.
In een volgend nummer 
hopen we een uitgebreide be
schrijving van dit type schip te 
plaatsen (voor enige voorlopi
ge informatie: zie SW Z maart 
2003, blz. 7).

C N N  en zal in Frankrijk wor
den uitgerust met speciale ap
paratuur, waarna het schip 
door C N N  wordt overgedra
gen aan de Franse Marine.
In een volgend nummer 
hopen we een uitgebreide be
schrijving van dit schip te 
plaatsen (voor enige informa
tie zie SW Z mei 2004, blz. 4).

De Dupuy de Lome (foto: KNS/Flying Focus)

Flinterbelt

Bodewes Scheepswerven Hoogezand heeft op 7 januari het 
vrachtschip Flinterbelt, bouwnummer 637, opgeleverd aan Flin
ter Groningen. Een dag later is het schip in Delfzijl gedoopt. Het 
is een zusterschip van de Flinterbothnia (kort beschreven in 
SW Z januari 2004, blz. 6), de Flinterbaltica en de Flinterbjörn.

Damen Shipyards Hardinx- 
veld heeft op 23 december de 
Shoalbuster 2208 DM S M er
lin, bouwnummer 1558, op
geleverd aan Damen Marine 
Services. Het is een multi-pur
pose werkvaartuig, geschikt 
voor ondersteunende werk
zaamheden in de baggerij.
De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 22,35 m
Breedte mal 8,00 m
Holte 2,99 m
Diepgang 2,05 m
Waterverplaatsing 225 t
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3412 E "FA, elk met 
een vermogen van 537 kW  bij 
1800 tpm. Zij drijven via 
Reintjes tandwielkasten, type 
W AF 364, reductie 4,92:1, de 
vaste schroeven aan, die in Van 
de Giessen Optima straalbui- 
zen met een diameter van 1500 
mm draaien. Tijdens de proef
vaart is een maximale paaltrek 
van 20,1 ton gemeten en een 
snelheid van 10,74 knoop.
Het hulp vermogen wordt ge
leverd door:
• Een John Deere generator - 

/hydroset, type 6068TF- 
258, van 60 kVA, 230/400 
V, 50 Hz. De set levert te
vens het hydraulisch ver
mogen voor de dekwerk- 
tuigen.

• Als noodvoorziening is een 
PTO  aangedreven hydro
pomp op een van de tand
wielkasten beschikbaar', ge
koppeld door middel van 
een elektro - /  magnetische 
koppeling.

• Een Hatz havenset, type 
4L41C van 30 kVA in ge

luiddichte kast. Een Kalk
man boegschroef van 73,5 
kW wordt aangedreven 
door hydropompen aan de 
voorzijde van de hoofdmo
toren, gekoppeld door 
middel van elektro-/mag
netische koppelingen.

De volgende dekwerktuigen 
zijn geplaatst:
• Een Ridderinkhof sleeplier

met werktrommel en sleep- 
trommel, trekkracht 30 1.

• Een Effer kraan, type
65.000-3SL met radiogra
fische bediening.

• Een Ridderinkhof ankerlier.
• Een Ridderinkhof kaap

stander, trekkracht 2 ton.
• Een Mampaey sleephaak

met SW L van 25 ton met 
pneumatische quick release.

Het schip is verder uitgerust 
om brandstof en drinkwater af 
te geven aan andere vaartuigen 
en kan bilgewater van anderen 
innemen. De taakinhouden 
zijn: 46,0 m ' voor brandstof en 
13,9 m' voor drinkwater. Het 
vaartuig biedt accommodatie 
voor vier personen in éénper
soonshutten. Er zijn een kom
buis, stores, de nodige sanitaire 
ruimten en een oliegoedkast. 
Het stuurhuis heeft twee bedie- 
ningsplaatsen, radiotafel, kaar- 
tentafel en een ruime zithoek. 
Navigatie- en communicatieap
paratuur is voorzien volgens 
GM DSS area 3. De DM S M er
lin is gebouwd onder klasse van 
Bureau Veritas met de notatie:
I Ö H U LL *M ACH  Tug 
Coastal Area extended to 30 
miles from shore en volgens 
IVW met een CVD voor 30 
mijl in continu vaart.

De Flinterbelt (foto: Henk Zuur) De DMS Merlin (foto: Damen Shipyards Hardinxveld)



Cornelia BR-14

De kotter Cornelia BR-14  (foto: Flying Focus)

Maaskant Shipyards Stellen
dam heeft op 8 januari de kot
ter Cornelia BR-14, bouw 
nummer 585, opgeleverd aan 
Zeevisserijbedrijf Cornelia te 
Breskens,
Het schip is van een nieuw 
ontwerp, met een iets kleine
re lengte en een grotere 
breedte dan het Concorde ty
pe van Maaskant en met een 
geheel nieuw ontworpen lij 
nenplan, gebaseerd op aan

bevelingen van Marin in 
Wageningen.

De afmetingen zijn:
Lengte o.a. 41,05m.
Breedte mal 9,00m.
Holte 5,1 Om.
De voortstuwingsinstallatie 
bestaat onder andere uit:
• Een Deutz M W M  hoofdmo
tor, type T BD  645 L6F, van 
1471 kW (2000 pk) bij 545 tpm.
• Reintjes keerkoppeling, type

W A F 3455, reductie 4,48:1, 
inclusief ingebouwde schroef- 
asrem en voorzien van trol- 
ling-valve.
• Van Voorden 4-blads 
schroef, diameter 3650 mm, in 
een Superior HS straalbuis. 
De koeling van de hoofdmotor 
geschiedt door middel van 
beunkoelers.
Stroom wordt geleverd door:
• Twee Deutz M W M  hulpmo- 
toren, type BF6M  1015MC, 
elk 280 kW bij 1500 tpm, met 
Stamford draaistroomgenera- 
toren, 330 kVA.
• Een Deutz M W M  hulpmo- 
tor, type BF6M  1013 E, van 
122 kW bij 1500 tpm, meteen 
Stamford draaistroomgenera- 
tor, 155 kVA.
Het schip is uitgerust met een 
10-trommelige Maaskant vis- 
lier, type M220 EP4/160 
EP6, aandrijfvermogen 240 
p.k,, inclusief noodliermotor a 
40 pk, een Promac koelinstal

latie voor het visruim en twee 
Promac scherfijsinstallaties, 
2500 kg/24 uur.
Op de BR -14 is een vangstver- 
werkingsinstallatie van eigen 
ontwerp aangebracht. Deze 
bestaat uit: twee visstortklep- 
pen, een elevator, een strip 
band, sorteerunit voor maxi 
maal vijf vangstsoorten, spoel- 
machine met opvoerband, een 
drievoudige stortkoker naar 
het visruim en in het visruim 
een drievaks visstort werkkée. 
De verdere uitrusting en af
werking zijn vergelijkbaar met 
die op andere Maaskant-kot
ters, met onder meer AM  ACS 
control en alarmsystemen.
De accommodatie bestaat uit 
een éénpersoonsschippershut, 
een twéépersoonsmachinisten- 
hut, een tweepersoons- en een 
vierpersoonsbemanningshut, 
alsmede kombuis, proviand- 
ruimte, messroom, douche en 
toilet.

Bedrijfsnieuws

Vosta LMG actief in China met de JShSNntoMö en Xin Hai Shi

In de laatste maanden van 
2004 leverden Chinese werven 
twee sleephopperzuigers op, 
waaraan Vosta L M G  belang
rijke bijdragen leverde,

Hudong Zhonghua Shipyard 
droeg op 11 november de 5000 
mJ zuiger Shenhua over aan de 
Huanghua Port Authority. 
Voor dit schip droeg Vosta 
L M G  de volledige technische 
verantwoordelijkheid en lever
de het ontwerp, de engineering 
en de baggeruitrusting. Het 
schip is bestemd voor het op 
diepte houden van de haven 
van Huanghua aan de Chinese 
noordoostkust, een belangrijke 
uitvoerhavenvoor steenkool. 
De voornaamste gegevens van 
het ontwerp:
Lengteo.a. 122,00m.
Breedte 22,00 m.
Holte 7,70 m.
Diepgang op 6,90 m.

baggermerk
Draagvermogen 7530 t. 
Snelheid 14,3kn.

De Shenhua is een dubbel- 
schroefschip met een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 
10.870 kW.
Het schip is uitgerust met 
twee zuigbuizen van 900 mm 
voor een baggerdiepte van 26 
m. De beide baggerpompen 
worden aangedreven door de 
hoofdmotoren,
De hopper, met kippenkooi, is 
voorzien van twee rijen van vijf 
kegelvormige bodemkleppen 
voor het dumpen van de lading. 
Ook is het mogelijk de lading 
over de boeg te lossen.
Voor het bedienen, bewaken 
van en rapporteren over de ver
schillende systemen is een Vosta 
LM G  Dredge Control and M o
nitoring System geïnstalleerd. 
Voor het tweede schip, de Xin

De Shenhua (foto: Vosta LMG)

Hai Shi, leverde Voasta LM G  
alleen de voornaamste bagger- 
componenten.
Opdrachtgever was het 
Shanghai Waterway Bureau, 
dat een bulkcarrier tot zand
zuiger liet verbouwen.
Voor dit schip, met een hop- 
perinhoud van 12.000 m3, een 
zuigbuis van 1000/900 mm en 
een baggerdiepte tot 70 m, le
verde Vosta LM G :
• De zuigmond.
• De onderwater bagger- 

pomp.
• Het aandrijf- en bestu-

ringssysteem voor deze 
pomp. De onderwater elek 
tromotor heeft een vermo- 
genvan2100 kW, datwordt 
geleverd door een aparte ge
neratorset via een elektrische 
as,

• De boegkoppeling.
Voor deze levering verzorgde 
Vosta L M G  ook het toezicht 
tijdens het inbouwen, alsmede 
de inbedrijfstelling op de 
Longshan Shipyard in dé pro
vincie Zhejiang. Het schip 
werd begin december opgele
verd.



M aritiem e m arkt door Menso de Jong
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Scheepvaart altijd de klos
Ontelbare bladzijden zijn volgeschre
ven over het slechte imago van de 
scheepvaart. Als er iets mis gaat, krijgt 
onherroepelijk een schip de schuld. In 
het bijzonder gebeurt dat bij het grote 
publiek en de politiek, nog aangewak- 
kerd door de pers. Een voorbeeld is een 
Engelse krant waarin stond dat een 
‘supertanker vol met Playstations’ te 
laat was aangekomen voor de kerstver- 
koop. De aanleiding was een persbe
richt van Sony over een vertraagde zen
ding als gevolg van een gestrande tanker 
in het Suezkanaal. Voor de krant was 
dat een te moeilijk verhaal, voor Sony 
een gemakkelijk excuus om de eigen 
productieproblemen te verbloemen. 
Reders lijken zich bij hun slechte imago 
te hebben neergelegd. Mitropoulos, de 
secretaris-generaal van IM O, vindt dat 
bespottelijk. Al enkele malen riep hij de 
reders op zich gezamenlijk in te zetten 
voor een beter imago. “Think globally, 
act locally” , is daarbij zijn motto. De 
Griekse redërsgemeenschap doet dat al, 
waarbij Mitropoulos Helmepa noemde, 
opgezet door reders die zich inzetten 
voor betere milieubewustwording in en 
rond de scheepvaart. Diezelfde ge

meenschap heeft ook bereikt dat crimi- 
nalisatie van de zeevaarder, althans 
voorlopig, is verdwenen uit het EU- 
wétsontwerp over olieverontreiniging, 
besproken in mijn vorige column. Zo’n 
succes kan op termijn het imago verbe
teren.

Maritieme misdaden
De International Chamber of Shipping, 
Intertanko, Intercargo en BIM CO  heb
ben tezamen met de IT F  een lobby op
gezet tegen deze Criminalisatiewet. De 
ervaring leert dat je met lobbyen in 
Brussel soms bereikt dat de scherpste 
kantjes van een voorstel worden wegge
slepen. Als het evenwel een publicitaire 
zaak betreft als olieverontreiniging of 
een uitgesproken hobby, zoals het ‘port 
package’ van oud-commissaris De Pala- 
cio, is er meer nodig.
Het port package verdween alleen van 
tafel na stakingsacties in de havens en 
een uitgebreide lobby, ook richting 
pers, van de goed georganiseerde lood
sen. Ministers volgen graag de gemak
kelijke weg door in te stemmen met 
voorstellen waarvoor enkele EU-landen 
zich bijzonder inzetten, terwijl er in ei

gen land geen ernstig verzet tegen is. 
Het ‘act locally’ gaat hierbij dus goed 
o p .

De leden van al die internationale re
ders- en zeeliedenorganisaties dienen 
hun eigen ministers van goede argu
menten te voorzien en tegelijk zwaar 
onder druk te zetten als Brussel met 
voorbarige of halfslachtige regelgeving 
komt. In ons land vinden de reders Kar
la Peijs een geweldige minister, maar zij 
heeft - evenals haar voorgangsters - wel 
ingestemd met ondermaatse scheep- 
vaartregelgeving uit Brussel, Lloyd’s 
L ist noemt Wagenborg, onze grootste 
rederij naar aantal schepen, een ‘shy 
shipowner’. Inderdaad, niet een reder 
die samen met de zeeliedenvakbond 
F  W Z de barricades in Den Haag zal be - 
klimmen, zoals de Groninger scheeps
bouwers en de vakbonden afgelopen zo
mer wel deden. Niet alleen deze co
lumn, maar ook Griekenland rangschikt 
Nederland onder de havenstaten, dus 
niet meer bij de maritieme staten.

Doos van Pandora
De haast in Brussel de scheepvaart met 
steeds meer straffen te bedreigen - er 
zijn nauwelijks kiezers bij betrokken, 
terwijl de roep om wraak bij schuld aan 
een ongeval steeds groter wordt - opent 
een Pandora’s doos met onverwachte 
gevolgen.
Zo wil de E U  ook het aandeel van de re
ders in de compensatieregelingen voor 
pollutieschade vergroten, zonder daar
bij expliciet te stellen dat dan de toren
hoge boetes voor zeeverontreiniging ge
matigd worden. De reders vrezen dat - 
als de commissie haar zin krijgt het 
huidige, gecompliceerde compensatie- 
bouwwerk waarbij de schuldvraag niet 
wordt gesteld, in elkaar kan storten. Het 
is voorstelbaar dat zij zullen eisen dat 
bij verwijtbare verontreiniging alleen de 
schuldigen extra moeten bijdragen aan 
slachtoffercompensatie, ook als het een 
overheidsinstantie is. In het geval van 
de ‘Prestige’ onderstreept het rapport 
van vlaggenstaat Bahamas de mate van 
betrokkenheid en schuld van de Spaan
se regering aan de olieramp; de kapitein



OOK OVERHEDEN 
BETALEN 
COMPENSATIE ?

zou zich juist voorbeeldig hebben ge
dragen. In de Verenigde Staten bleek de 
olielekkage van de tanker ‘Athos’ een 
gevolg te zijn van een obstructie onder 
water, niet opgémerkt door de autoritei
ten die al jarenlang op surveys moeten 
bezuinigen. Het werpt een vreemd licht 
op de eis van twee senators die de reder 
juist dubbel wilden straffen.

Patrick Verhoeven van de Europese 
havenorganisatie wijst er op dat eventu 
ele haven verantwoordelijkheid alleen 
bespreekbaar is als er een goede regeling 
voor noodhavens is ingevoerd, inclusief 
de aansprakelijkheidskwestie, In de 
praktijk zal invoering van schuld bij 
compensatieregelingen betekenen dat 
de slachtoffers jarenlang op hun geld 
moeten wachten. Iedereen zal betaling 
uitstellen tot de rechter heeft gevonnist. 
In de zaak van de ‘Erika’ die vijfjaar ge
leden voor de Franse kust zonk, ver
wacht men zo’n uitspraak pas over en
kele j aren. Dat komt onder meer, omdat 
enkele van de achttien aangeklaagden - 
waaronder bevrachter Total en vlagge- 
staat Malta - aparte rechtszaken zijn be
gonnen om aan te tonen dat zij niet aan
sprakelijk zijn, dan wel soevereine vrij
waring hebben.
Smit’s Hans van Rooy, tevens voorzitter 
van de International Salvage Union, 
meent dat er naast het aanwijzen van 
noodhavens ook ‘Casualty Management 
Guidelines’ moeten komen zodat er bij 
een berging een goede samenwerking met 
snelle besluitvorming zal zijn tussen alle

betrokkenen, zoals reder, berger, kust
staat, verzekering en classificatie. De toe
nemende politiek gedreven bemoeienis 
van de kuststaat maakt dat noodzakelijk. 
Inmiddels gaan er stemmen op te ko
men tot een IMO-conventie die de ver
antwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de gezagvoerder nader vastlegt. In 
dit verband is te noemen de rechtszaak 
waarbij een gezagvoerder werd bestraft, 
omdat hij tegen de instructies van de 
charteraar en tegen het routeringsadvies 
een zuidelijker route had genomen op 
de noordelijke Pacific. In december 
strandde de ‘Salendang A yu’ in de Ale- 
oeten met lekkage van bunkerolie als ge
volg. Dit schip volgde de door de char
teraar voorgeschreven en door de route
ring aanbevolen grootcirkelroute. Het 
volgende scenario is nu denkbaar: de re
der stelt decharteraar aansprakelijk, om
dat de gezagvoerder zijn instructies 
moest volgen; de charteraar repliceert 
dat niet het slechte weer de oorzaak van 
de stranding was, maar een slecht functi - 
onerende hoofdmotor; de reder werpt op 
dat de Amerikaanse overheid in dat ge
val nalatig is, omdat er in dit milieuge- 
voelige en stormachtige gebied onvol
doende assistentie beschikbaar is voor 
schepen in nood en vervolgens voert de 
Amerikaanse regering daarop een maat
regel in dat schepen in het stormseizoen 
voortaan zo'n 200 of 300 mijl uit de kust 
moeten blijven. Dat allemaal, omdat een 
kapitein nauwelijks meer zelf mag be
slissen wat een veilige route is. Onder
tussen blijft hij wel verantwoordelijk en

kan zelfs een misdaad begaan als de Eu
ropese Commissie haar zin krijgt.

Het kan ook anders
In het geval van de lijnvaart is de Euro
pese Commissie na jaren van rechtsza
ken uiteindelijk overgegaan tot de weg 
van overleg over het schrappen van de 
kartelvrijstelling voor conferences.
Eerst Vroeg zij de reders en verladers 
hun eigen ideeën te openbaren, maar 
daar kwam weinig van terecht zolang de 
commissie niet zelf met een voorstel 
kwam. N u is er haar voorstel de lijn 
vaartconferences te verbieden, maar 
over alternatieven zwijgt zij. De reders 
vragen nu wat de Europese Commissie 
in dat geval wil doen met alle internatio
nale afspraken over conferences, zoals 
de U N CTA D -Code die de E U  heeft 
aanvaard. Ten aanzien van alternatie
ven kan je je  voorstellen dat er organisa
ties worden toegestaan die met de veria 
ders kunnen onderhandelen over alge
mene vervoersvoorwaarden en die een 
referentietarief kunnen publiceren. De 
commissie heeft eigenlijk nooit beargu
menteerd waarom zij tegen zo'n tarief is. 
Bij het landvervoer zijn er nationale regels 
over vervoersvergunningen, -verplich 
tingen en - voorwaarden, maar in de inter
nationale scheepvaart ontbreken die.
Zou de E U  een internationaal over
heidsapparaat willen creëren om dat al 
les te regelen? Verder is er het plan ook 
de trampvaart onder de kartelwetgeving 
te brengen. Over de pools en andere 
samenwerkingsverbanden in de tramp 
vaart zij n geen klachten geweest tot dus - 
verre, maar voor de Europese Commis
sie zal dat geen beletsel zijn een kartel 
onderzoek bij deze vaart te beginnen.

Menso de Jong 
was jarenlang 
agent in het Ver
re Oosten voor di
verse scheep
vaartmaatschap
pijen. Hij is nu 
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medewerker van 
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Oplevering door Jakob Pinkster MSc. frina

my Balticborg
The first of a series of two of the greenest 
new Sto-Ro ships

Royal Wagenborg Delfzijl is now the proud owner of a modern fleet of 170  Multi Purpose Vessels, Con
ta iner Carr iers and RoRo vessels. Included in th is number are two newcomers to the fleet. Wagenborg 
Shipping received mv Balt icborg, the f i rs t  of two s is te r  ships medio 2 0 0 4  from Volharding Shipyards 
Harlingen, followed by the second of the series of two: Bothniaborg, received la ter in 2 0 04 . Balticborg 
became operational in week 24  of 2 0 0 4  and Bothniaborg followed in week 4 4  of 20 04 . The following is 
a description of mv Balt icborg.

mv Balticborg in her element a t sea (foto Flying Focus)

M v ‘Balticborg’ and mv ‘Bothniaborg’
- respectively yard number 528 and 
529 - operate on a long term time char
ter basis for Kappa Kraftliners’s trans
port system (via the Netherlands- 
based paper and liner board manu - 
facturer Kappa Packaging). The ves
sels are scheduled to make a biweekly 
roundtrip between Sweden, Germany, 
U K  and the Netherlands and are part 
o f the new ‘RoRo2Stockholm’ route. 
The new Wagenborg ships were de
signed by Conoship International (the 
central Netherlands shipbuilding de
sign and marketing organization), 
with Vuyk Engineering of Rotterdam 
acting as consultants during design 
and construction. Volharding was able 
to reduce costs by sub-contracting the 
construction o f the hulls to Daewoo 
Mangalia shipyard in Romania and 
doing all the fitting out work at Har
lingen.

Design challenge
The main function of the Balticborg is to;
- Load, transport and discharge paper 

rolls with own ramps via roll on/roll 
off method

- Load, transport and discharge other 
cargoes for the return trip such as: 
trucks, trailers and containers

- Function in an environmentally 
friendly manner (green ship)

- Possess a high degree of manoeuvra
bility

In order to do this a seaworthy and high

ly manoeuvrable Sto-Ro single-screw 
‘green’ vessel of 153 metres length has 
been built, fitted out with fixed pitch 
bow thrusters and a single stem thruster. 
Equipped with Ro-Ro gear (ramps) and 
a large 1600 metre lane length (yielding a 
678,700 sq feet hold volume) for cargo 
storage, the vessel offers a suitably stable 
and safe platform for the (often very 
cold) sea leg o f the journey.

Green ship
Within this project Wagenborg Ship 
ping BV started the development of a 
‘product based environmental care sys

tem’ by analysing these two new to de
velop and to build vessels.
The environmental aspects of ‘ship’ as 
a product are determined, analysed and 
valued by the arranged Environmental 
Design Committee (EDC). The ED C  
was formed by different parties, i.e. the 
shipyard, subcontractors and operator 
representing different parts of the pro
duction chain. To realise a workable 
system and analysis the different ship 
components are divided into systems 
and/or product-groups (like lighting, 
cooling systems and cabling). The en
vironmental effects are assessed over



the life cycle of the ships, which ad
dresses manufacturing, use and dis
mantling.
Based on the information collected by 
the E D C  an Environmental effect 
analysis (EEA) is developed. The 
EEA  makes it possible to assess the 
environmental impact of different 
parts and materials used in the ship 
during the product life cycle and select 
the environmentally friendliest, feasi
ble, solution or initiate new product 
improvement activities. The EEA  de
veloped by the E D C  forms strong 
bases for the structural implementa
tion of PM Z within the Wagenborg 
Shipping Organisation. During con
struction and new building o f mv 
Balticborg and mv Bothniaborg the 
recommended E D C  solutions are 
used. Some of the chosen solutions are 
described below.

Ships lines design.
A  streamlined hull reduces vessel resis
tance significantly and is one o f the 
most effective methods to reduce fuel 
consumption, per ton cargo per nauti
cal mile. Ship performance increases, 
both in calm water and in rough seas. 
Positive spin-offs may also be noted re
garding the safety of the ship, crew, car
go and environment.

Sludge
Engine room oil and chemical waste are 
collected in the bilge and pumped to 
the dirty oil/sludge tank. Clean water is 
separated from this sludge and pumped 
overboard and the rest is pumped 
ashore later.

Zero Dumping
Rain water or sea water on deck may be 
polluted with any oil and grease found 
on the same surface. Environmental 
pollution is prevented by the collection 
of such water into a zero dumping tank 
and subsequent filtering of the same 
before finally being pumped over
board. Furthermore, in order to avoid 
pollution leakage to other decks or into 
the sea, the ramps are fitted out with 
drains.

Sewage
The sewage treatment plant deals with 
the black and grey water on board. 
Preferably residues are deposited 
ashore but these may be pumped over
board beyond the 12-mile zone (M ar
pol) whenever shore receiving installa

tions are not (yet) sufficiently available. 

Garbage
Garbage is separated on board and de
posited ashore as disposal into the sea is 
prohibited.

Occupational Health 
The integrated bridge has been de
signed with the aid of ergonomics (e.g. 
bridge layout) and accommodation 
with the use of recognized codes, This 
helps to ensures good and safe working 
practices for the staff.

Electrical shore connection.
Wherever possible, use in port will be 
made of an electrical shore connection 
on board so that air pollution by auxil
iary engines may be reduced.

Propeller shaft
‘Coast Guard’ seals have been fitted 
preventing oil pollution leakages from 
the propeller shaft lubrication system 
into the sea.

Corrosion prevention.
By the use of an impressed current sys
tem the number of hull anodes is re
duced. Zinc anodes are not used since 
they contain cadmium and aluminium 
anodes are used where necessary.

Paint system
A  good paint system shows a reduction 
of VO C (Volatile Organic Compo
nents) emission. Therefore solvent free 
paints are used on the hull or in tanks 
where possible and water based paints 
are used within accommodation and 
engine room spaces.

Ballast. Water Management 
New ballast water management re
quirements (IM O) are difficult to 
comply with, using conventional 
methods, due to the restricted water 
depth in this trade. The new system 
‘Optimar’ was recently introduced. 
This system has been evaluated and 
installed. The Optimar-system uses 
hydrocyclones on the ballast system to 
remove particles from the water intake. 
After this pre-treatment, UV is used to 
kill micro-organism and bacteria. 
Tests have shown that the system is ca
pable of treating ballast water extreme
ly thoroughly with the added advan
tage that no sediment is deposited in 
the ballast tanks.

Ships system
Halon free cabling has been installed on 
board.

Environmental Design. Review 
Wagenborg developed and imple
mented a procedure for Environmental 
Effect Analysis of the design. The pur
pose o f this procedure was to properly 
assess material choices during the de
sign phase and has led to the choice of 
environmental friendly materials for 
the ship wherever technically and eco
nomically feasible.

The vessel
The general design of the vessel, as 
shown in the G A P of the vessel, from 
bow to stem is dominated by:
• a large upper deck area, almost com

pletely available for cargo from stem 
to stern

• a bow with a symmetrically placed 
accommodation and bridge on the 
foredeck at a short distance from the 
bow

• a large box hold on the main deck 
with one stern ramp, one movable 
ramp to upper deck and one fixed 
ramp to double bottom tank top

• no cargo handling equipment on 
deck

• Engine room aft, housing a single 
screw single engine installation along 
with auxiliary generators etc.

• steering gear room aft below the 
main deck

• exhaust outlet and air intakes along 
with storage space above the engine 
room in the funnels in the side of the 
ship

• Flume tanks for extra stabilisation of 
the vessel between the funnels

The connoisseurs will recognise that 
the vessel’s overall appearance is sim i
lar to the latest generation of ro-ro pa
per carriers presently operated in the 
Baltic trades by Finnlines and Trans- 
fennica.
On these vessels the concept o f both 
bridge and accommodation forward 
has proven itself as providing excellent 
visibility with the added advantage of 
protection for cargo loaded on the 
weather deck.
Furthermore, such deck cargo may in 
fact be loaded higher> stability allow
ing, without any detriment to require
ments related to line of sight.



M ain  Particulars m s Balticborg

Call sign PBIP
IM O N r. 9267716
Port o f registry Delfzijl
Flag The Netherlands
Classification Bureau Veritas Ice Class 1A
Built 2004
Charterers Kappa Packaging
G.T. 12,480
H IT: 3736
D.W .T. 10000t
Displacement 16000t
Draft above bottom of keel 7.10m
Length o. a. 153.05 m
Length b. p. 144.20 m
Breadth moulded 21.60 m
Number of holds 2
Number of stern ramps 1
Number of fixed ramps 1 (main deck-upper deck/main deck-tank top)
Hold capacity bale 678,700 cu. ft.
Free deck space 5308 sqm
Lane metres 1,600 m
Total height in holds, upper hold/lower hold 5.800 m /  5.000 m
Breadth in holds, upper hold/lower hold 19.600m / 14.800m
Total trailer capacity 109 x 12 m trailers
Maximum container capacity 208 T E U , 104 FEU

Main engine lx  Wartsila 9L46C (9450 kW @ 500 rpm)
Service speed 16.5 knots
Bow thruster 2 x Wartsila F.P.P. 515 kW/each
Stern thruster 1 x Wartsila F.P.P. 515 kW
Service speed 16.5 knots
Auxiliary engines 3 x M AN/Stam ford 500 kW
Shaft generator 1000 kW
Bunker capacity 706 cbm H F O / 167cbm M G O

Fresh water capacity 1071
Urea capacity 48 cbm

T h e  tank capacities o f the vessel (100%) are as follows:
Total storage capacity o f heavy fuel oil approximately 706 m3
Total storage capacity of marine diesel oil approximately 167 m3
Total storage capacity of lubricating oil approximately 7 m3
T  otal storage capacity o f fresh water approximately 107 m3

C argo  capacities are shown in the following table:
Cargo Upper deck Main deck T  ank top Total
Deck area [m2] 1825 2258 1225 5308
12 m trailers 36 49 24 109
Containers T E U 208
Max. deck load [t/m 2] 2.5 5 5

The longitudinal subdivision under the 
main deck is as follows:
- Forepeak for water ballast
- Bow thruster room
- Cargo area (with ballast wing tanks 

between the outer side of the hold and

the ships’ outer shell plating); 
within a number of these wing tanks 
HFO-tanks and MDO-tanks have 
been situated thus creating a sec
ondary tank barrier for these fuel 
tanks.

- Engine room (for main engines/gen
erators, auxiliary generators etc. )

- Aft peak for water ballast, on top of 
which the steering gear room is situated.

Cargo spaces and hold 
ventilation
The Ro-Ro cargoes are free to be 
placed on three different vertical levels 
in the vessel. The highest level is direct
ly on the upper deck. The lowest level 
is on the tank top, which is the floor of 
the lowest of the two box holds. An in
termediate level is situated on the main 
deck.
The main deck is accessed from the 
stern via a stern door ramp (14 x 17.5 
m, L  x  B). This single ramp unit in
crease the length of the main deck and 
is opened by hydraulic cylinders. 
When opened, this stern ramp pro
duces a clear stern opening of 12.8 m 
across and 5.8 m high.
An open area beneath the funnels on 
the starboard side of the main deck 
gives direct access via a fix ramp from 
the stern ramp to the open upper deck 
which is protected at the sides by fixed 
bulwarks. Access to the lower hold, 
which can load up to 24 trailers, is gained 
by opening a side hinged ramp cover on 
the post side of the main deck and utilis
ing a fixed ramp. For service flexibility 
(particularly for northbound traffic), the 
vessel is also fitted with car and container 
lashing points. All cargo lashing on 
board features Container Technics latest 
lashing systems and are stored in sepa
rate lashing stores in the vessel (aft port 
side and starboard just in front of the en
gine room on the main deck).
Hold ventilation is particularly impor
tant for ro-ro ships during loading and 
discharging operations in port. Ventila
tion of the holds is provided per hold by 
six Novenco axial flow fans, 25/10 air 
changes/hour at loading/sailing with 
85 dB(A) maximum noise level at 
1 meter from the ventilator housings on 
the upper deck. Since paper and forest 
products are sensitive cargoes with re
gard to humidity, two Munters hold 
de-humidification system maintain hu 
midity levels in both cargo holds be
tween 50-55%. Hold ventilation and 
de-humidification are remotely con
trolled from within the Cargo control 
station situated on the main deck.

Accommodation
Accommodation on board is for crew 
and officers (twelve). The high stan-



dard accommodations are arranged in a 
deckhouse placed on the upper deck 
forehead and also in the main deck (see 
GAP). Furthermore, a gymnasium and 
sauna, situated on a tween deck just be
low the main accommodation block, 
take care of crew welfare. The following 
spaces may be found on board:

Bridge deck:
- Wheel house
- Bridge deck technical space

Officer’s deck:
- 1 captain’s cabin with separate office, 

living room and sleeping room and 
private shower room annex

- 1 chief engineer’s cabin with separate 
living room and sleeping room and 
private shower room annex

- 1 spare cabin with separate living 
room and sleeping room and private 
shower room annex

- 1 pilot/supercargo cabin and private 
shower room annex

- 1 conference room
- 1 emergency generator room
- 1 store room 
Boat deck:
- 1 chief officers’ cabins with separate 

living room and sleeping room and 
private shower room annex

- 1 second engineer’s cabin with sepa
rate living room and sleeping room 
and private shower room annex

- 1 first m arofs cabin with separate 
living room and sleeping room and 
private shower room annex

- 1 second m arof s cabin with separate 
living room and sleeping room and 
private shower room annex

- 2 one crew cabin with private shower 
room annex

- 1 AC-room
- 1 ship’s office

Upper deck (B Deck):
- 4 one crew cabin with private shower 

room annex
- 1 Suez crew cabin (six persons) with 

private shower room annex
- 1 officer’s mess room
- 1 officer’s dayroom
- 1 crew’s mess room
- 1 crew’s dayroom
- 1 laundry
-1 freeze store
- 1 cool store
- 1 provisions store
- 1 galley
- 1 change room

- Covered life boats and inflatable rafts 
(port and starboard)

Tween deck fore
- Bosun store
- Potable water/sewage treatment plant
- Air dryer upper hold
- Air dryer lower hold
- Recreation/fitness room

Each accommodation level is fitted out 
with the necessary staircases and corri
dors.

Engine installation
Although this class of vessel usually has 
a twin-screw propulsion system, Bal- 
ticborg has been fitted out with a sim
pler single main engine installation. A 
Wartsila 9L46C medium-speed main 
engine, output 9,450 kW  at 500 rpm 
and burning IF0380, drives a Lips 
controllable-pitch propeller via a Flen- 
der Navilus gearbox (type G U C P 1120, 
ice-class IAS), The attained service 
speed is 16,5 knots resulting in a fairly 
economic 208 tonnes of fuel bunkers 
for the thirteen day round trip. The

complete propulsion system has been 
designed for maximum performance 
with minimum environmental effects 
(fuel consumption and emissions). 
Low sulphur fuel (< 1 %) will be used 
and N O x emissions will be reduced to 
less than 2 grams/kW h with SCR. 
Furthermore, a shaft generator (output 
875/960 kVA at 1000/1500rpm) isdri 
ven by the main engine via a PT O  from 
the gearbox.

Auxiliary installation
Hold ventilation requirements in port 
during loading/discharging account for a 
large part of the electrical requirements on 
a ro-ro ship. Besides the aforementioned 
shaft generator, Balticborg has three aux 
iliary generator sets, one PTO  shaft gen
erator and one emergency generator. The 
former are placed starboard on the tween 
deck in the engine room and the other is 
situated on the officer’s deck forehead. 
The auxiliary diesel generator engine 
(air started) is a M A N  (Type D2842- 
LE-301), with an output of 523kW at 
1500 rpm. This auxiliary diesel engine 
drives a generator with an output of 62 5
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kVA - 400 VAC/3phase at 50 HZ. 
(pf=0.8/500kW ).

The P T O  driven shaft generator dri
ves, through a frequency drive, a cover - 
tor motor/generator set with an output 
of 770 kVA - 400VAC/3phase at 
50Hz. (p f=  0.8/615kW).
The emergency (marine type) generat
ing set consists of a M A N  (Type 
D2886E) engine with an output of 115 
kW  at 1500 rpm and a generator rated 
at 125 kVA - 400 VAC/3phase at 50 
Hz. (pf =  0.8 /  1.00k W j

Propeller installation
Balticborg has one Wartsila Propulsion 
controllable pitch propeller, type 
4C16-VL, diameter 5000mm, Ice 
Class IAS, with a skew angle of 29.40 
and a blade area ratio of 0.585. This 
system is designed for maximum free 
sailing speed at around seventeen 
knots. The propeller has a maximum 
revolution rate equal to 140 rpm. Given 
the propeller diameter of 5000 mm and 
an absorbed propeller power of 9450 
kW, this results in a propeller tip speed 
of 36,7 m /s and a propeller loading 
(Power/Diameter2) of 376 kW /m 2. 
These values of tip speed and propeller 
loading along with the vessel's under
water volume and speed all adds up to 
produce a formidable design task for 
the propeller designer.
Co-operation of Wartsila Propulsion, 
Volharding Shipyards, Wagenborg 
and SSPA has produced an answer to 
this challenging design problem. The 
hull’s aft body has been optimised us
ing a special C FD  (Computational 
Fluid Dynamics) program for viscous 
flow which calculated the complicated 
flow pattern around the hull and result
ed in a prognosis for full scale wake 
field. With this knowledge a propeller 
configuration was designed most suited 
to the requirements o f the vessel, i.e. 
maximum sailing power as well as 
propulsion power ahead and astern.

Stabilisation/heeling systems
Safe sailing in bad weather is enhanced 
with the aid of passive anti-rolling 
tanks (flume system) situated in a large 
structure between the funnels. This 
passive system will reduce heavy 
rolling due to bad weather and help 
prevent cargo damage and, in extreme 
cases, the shifting o f cargo or even sub
sequent capsizing. In port, anti-heeling 
ballasting operations during loading/-

discharging are controlled via a Frank 
Mohn-fitted system in the cargo con
trol station on the main deck.

Ice navigation
Bureau Veritas ice class 1A has been 
chosen to determine the hull scantlings 
and main engine power to be installed 
on mv Balticborg so that she may suc
cessfully navigate the icy winter waters 
of the Baltic. Further measures to com 
bat the ice and cold are visible in the 
form of full width completely enclosed 
wheelhouse bridges, extra heating sys
tems in the engine room, machinery 
spaces and accommodation, sheltered 
mooring stations, an ice horn fitted to 
the rudder, heavy fuel oil tanks (heated 
with thermal heating oil provided by an 
Aalborg Wiesloch thermal oil installa
tion) positioned away from the hull 
sides. Finally, trace heating is fitted on 
all fuel piping whilst the entire length of 
the ramp serving the upper deck is also 
heated to ensure it remains ice-free 
during winter loading/discharging op
erations in Sweden,

Navigation and communication 
equipment
The following equipment has been 
placed onboard:

Naiigation Package:
1 Pee X-Band radar 
1 Pee S-Band radar 
1 Pee Track pilot
1 Pee Conning pilot
2 Pcs Chart pilot
1 Pee Chart pilot printer 
1 Pee Docking Radar System with two 

monitors 
1 Pee UAIS System

Naiigation Sensors:
1 Pee 1 - Channel Navigation echo 

sounder
1 Pee 2-Channel Navigation echo 

sounder
1 Pee Echo sounder Slave Display unit
1 Pee Speed log System
2 Pcs DGPS navigators
1 Pee 'NMEA Distribution Box

GM D SS Communication equipment:
1 Pee GM DSS A3 Radio Console 
1 Pee 250W M F /H F  SSB Transmit

ter
1 Pee Switchboard 
1 Pee Power supply 
1 Pee Battery Charger 
1 Pee T  ransmitting Antenna

1 Pee Receiving Antenna
1 Pee Battery Set
2 Pcs Inmarsat-C & Power Supply
2 Peg V H F Radiotelephone with inte- 

gr.DSC receiver & Power Supply 
4 Pcs V H F Antenna’s 
1 Pee N  avtex Receiver & Power Supply
1 Pee EPIRB Satellite
2 Pcs SA R T  Radar Transponder
3 Pcs GM D SS Portable VHF

Other Internal &  External Communica
tions:
2 Pcs V H F Radiotelephones
2 Pcs VH F Antenna’s
1 Pee Inmarsat-M Satellite T  ele- 

phone
1 Pee Phone /  Fax switch 
1 Pee Plain paper fax 
1 Pee Inmarsat-F Communication 

System 
1 Pee Plain Paper Fax
3 Pcs GSM  Telular Telephone sys

tems, including two fixed antennas
1 Pee 40 Lines Telephone Exchange 
35 Pcs Wall & T  able Telephones
4 Pcs Console mounting telephones
2 Peg Water resistant telephones, in

cluding headget and j unction box
5 Peg Portable VHF ’g EX-proof
4 Peg D E C T , Portable Telephoneg 
1 Pee Weather chart recorder
1 Pee Wind meaguring gygtem with 

N M EA  output 
1 Pee Barograph Sygtem

Gyro and Magnetic compass system:
1 Pee Angchuetz Standard 20 Gyro- 

compagg
1 Pee Steering Repeater compasg
2 Peg Bearing Repeater compagg
3 Peg Digital Repeater compagg 
1 Pee Bearing Sight
1 Pee Trangmitting Magnetic Com 

pagg Clagg 
1 Pee Double Magnetic Sonde 
1 Pee Dual Hand wheel 
1 Pee Rudder Limiter
1 Pee Autopilot Subgygtem
2 Peg FU-Tiller with take-over Function 
1 Pee Override Sygtem
1 Pee Univergal Signal Unit Nau- 

to alarm
1 Pee C C T V  Control Camera Sygtem: 
12 Peg Colour Camera’g & Power Supply
5 Peg Colour monitor 
5 Peg Matrix Unitg
8 Peg Connection Boxeg 
1 Pee Voyage Data Recorder incl. 1.5 

G B Final recording medium
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Scheepvaart door Nico Guns

Rotterdam’ keert terui
i

Er is heel w a t te doen geweest over de toekomst van het stoomschip ‘Rotterdam ’. De Grande Dame 
moet terugkeren naar haar thuishaven van weleer. Het ziet ernaar uit dat d it gaat lukken. Maar er moet 
nog wel wat water door de Nieuwe Maas en langs de Katendrechtse Hoofden stromen voordat het zover 
is. In d it artikel belichten we een aantal h istorische aspecten van d it bijzondere schip. Ook besteden we 
aandacht aan de actuele waarde die de ‘Rotte rdam ’ voor Rotterdam en omstreken vertegenwoordigt.

Al kort na de oplevering van de ‘Nieuw 
Amsterdam’ in 1938 kregen de ontwer
pers van de Holland-Amerika Lijn 
(H AL) de opdracht om voorstellen te 
ontwikkelen voor een nieuw schip dat

de ‘running mate’ moest worden. Zij 
kwamen met prachtige ontwerpen op 
de proppen. Op basis daarvan ver
vaardigde men later modellen die nu 
nog te bewonderen zijn in het Maritiem 
Museum Rotterdam. In feite waren het 
Streamline-versies van de Nieuw A m 
sterdam: gestroomlijnde dekopbouwen 
met doorlopende raampartijen in de
zelfde stijl, sterk geronde dekhuisfron
ten en twee/drie aërodynamisch ge
vormde schoorstenen. Van het ontwerp 
met twee schoorstenen had het voor
schip wel wat weg van de uitzonderlijke 
voorkant (met de ‘whaleback forecast
le’) van de ‘Normandië> (1935). In har 
monie met het Streamline -concept had 
dit model een opmerkelijk naar achter 
stekend achtersteven. Van het ontwerp 
met drie schoorstenen leek het voor
schip sterk op dat van de Nieuw A m 
sterdam; het achterschip met vier ge
staffelde, afgeronde dekken deed erg 
aan dat van de Normandië denken.

Bordjes verhangen
De Tweede Wereldoorlog voorkwam 
evenwel dat deze gestroomlijnde ideeën 
ooit werkelijkheid werden. N a de oor
log waren de economische bordjes zo
danig verhangen, dat de H A L  voor
eerst geen behoefte had aan dergelijke 
grote, luxe passagiersnieuwbouw. De

primaire behoefte bestond uit voordeli
ge transatlantische passage voor hoofd- 
zakelijk toeristenklassepassagiers. Van
daar dat eerst de econamy twins ‘Ryn- 
dam’ (1951) en M aasdam ’ (1952) het 
licht zagen. Daarna kwam een grotere 
variant van dat tweetal in de vaart: de 
‘Statendam’ (1957).

Nationale zeewaardigheid
Pas halverwege de jaren vijftig achtte 
de HAL-directie het verantwoord defi
nitieve plannen voor een nieuw, groot 
en luxe schip te maken, zoals men dat 
reeds voor de oorlog had voorzien. Bij 
de Rotterdamsche Droogdok M aat
schappij (RDM ) werd in nauwe 
samenspraak met de ontwerpafdeling 
van de H A L een voornaam ogend en 
fraai gelijnd schip uitgedacht. Het zou - 
onder de traditionele naam ‘Rotter
dam’ (het vijfde van de H AL) - van 
scherpe voorsteven via welvende zeeg 
naar bekoorlijk achterwerk het bewijs 
van nationale zeewaardigheid vormen. 
Het kende twee klassen (650 passagiers 
in de eerste- en 800 in de toeristenklas
se) met de mogelijkheid om er tijdens 
cruises één klasse van te maken, In ver
gelijking met de Nieuw Amsterdam 
was zij twee meter breder en drie meter 
korter: ruim 228 meter lang en 281/2 
meter breed.

Model van een vroeg drie-pijperontwerp voor de ‘Rotterdam’ (Maritiem Museum Rotterdam)



g naar Rotterdam

□e ‘Rotterdam’ in aanbouw op de helling bij de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij 

(foto Biem Lap, Alblasserdam)

Non-conventioneel schip
Halverwege zat er op het schip wel een 
topconstructie die op een schoorsteen 
leek, maar het tegendeel was waar. Het 
aantal ‘traditionele’ achter elkaar staan
de schoorstenen van de Rotterdam zou 
namelijk niet drie, niet twee en zelfs niet 
één bedragen. Op tweederde van haar 
lengte plaatste men twee revolutionaire, 
slanke, naast elkaar staande rookuitlaten 
(wit met karakteristieke zwarte hoge 
hoeden), onderling door een ‘dwars
balk’ verbonden. Gehoorzaam aan het 
esthetisch evenwichtsmodel kwam er 
op éénderde van haar lengte - vlak ach
ter de brug - een struise, tapse radar - 
mast. Qua vorm was deze vrijwel een 
kopie van de opmerkelijke mast van de 
Statendam. De ‘styling’ ervan herhaalde 
men in de lijnen van de rookuitlaten. 
Deze Rotterdam zou met dat al een uit
zonderlijk, non-conventioneel schip 
worden, dat in de gehele nautische 
wereld ver- en bewondering wekte.

Koninklijk ‘Schip van Staat’
Nadat eind oktober 1955 de bouwop
dracht was verstrekt, vorderde de reali
satie bij de RD M  gestaag, mede dank
zij een keur aan interieurkunstenaars. 
Op 13 september 1958 liet Koningin 
Juliana het enorme casco te water; 20 
augustus 1959 hees zij tijdens de over-

nameproeftocht ook de rederijvlag. Als 
koninklijk ‘Schip van Staat’ verliet de 
Rotterdam met kroonprinses Beatrix 
aan boord op 3 september 1959 de 
thuishaven voor de eerste reis naar New 
York. Met haar moderne stoomturbin
es (twee sets van zo’n 17.500 aspk’s elk) 
realiseerde zij een dienstsnelheid van 
rond de 23 knopen. Triomfantelijk 
kwam de Rotterdam de ‘oud-Holland- 
se’ haven van New York (ooit Nieuw 
Amsterdam geheten) binnenvaren over 
de Hudson-rivier. Net zoals 350 jaar 
eerder in 1609 het Hollandse schip ‘De 
Halve Maen’ onder leiding van Henry 
Hudson had gedaan in opdracht van de 
Oost-Indische Compagnie. New York 
verwelkomde de Rotterdam in stijl.

Trouwe aanhang
Daarna volgde een leven van Atlanti
sche oversteken, afgewisseld met crui
ses in de wintermaanden. In een
drachtige samenwerking met de Nieuw 
Amsterdam en de Statendam. In de 
loop der jaren werd de cruisetaak met 
rond-de-wereld-reizen steeds belang- 
rijker; het schip was er ook uitstekend 
voor geëquipeerd.
De H A L gaf haar in 1968 een ingrij
pende verbouwing ten dienste van ex
clusief cruisegebruik. Begin 1974 deed 
de H A L afstand van haar oude, zeer

trouwe Nieuw Amsterdam. De Rotter
dam maakte in dat jaar acht cruises 
vanuit New York naar warme Caribi
sche wateren. In de jaren die daarop 
volgden, verzekerde het schip zich van 
een aanhankelijke en trouwe aanhang, 
die zich gerieflijk liet vervoeren naar al
le mooie plekjes op de aardbol waar zee 
en land elkaar raken.
Midden 1983 kwam het cruiseschip 
Nieuw Amsterdam in de vaart. De Rot
terdam cruisde op dat moment in de 
wateren bij Alaska. Mettertijd ging de 
modernisering van de Rotterdam voort, 
zowel qua accommodatie (zonder dat 
men de oorspronkelijke interieur stijl 
verknoeide) als qua techniek (bijvoor
beeld: een boegschroef in 1989). In
middels was de divisie toerisme van de 
H A L verkocht aan Carnival Cruise L i
ne in Miami en was de Rotterdam als 
begeerlijk ‘asset’ meegegaan.

Hollandse traditie
Eind 1997 werd de Rotterdam echter - 
het laatste vlaggenschip van de Holland

De ‘Rotterdam’ arriveert in New York 

(coll. Biem Lap, Alblasserdam)
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Amerika Lijn - verkocht aan de Ameri
kaanse rederij Premier Cruises. Deze 
rederij hield er een vloot op na van ka
rakteristieke passagiersschepen met 
stoomturbines. Het Amerikaanse be
drijf was niet alleen trots op haar nieu
we aanwinst, maar wenste ook zorgvul
dig om te gaan met de erfenis uit het 
Nederlandse maritieme verleden. Dat 
bleek onder meer uit de zorgvuldigheid 
waarmee men tijdens de ‘refit’ met het 
interieur omsprong. Dat kwam nage
noeg ongeschonden uit de renovatie te
voorschijn, tot grote opluchting van ve
len die de prachtige interieurs kenden 
uit de HAL-tijd. Bovendien bleek dat 
de Amerikaanse rederij ook in de 
naamgeving bij de Hollandse traditie 
wilde aansluiten: nadat de Rotterdam 
gedurende de winter was aangepast aan 
de nieuwste SOLAS-eisen, kwam het 
schip onder de eervolle naam ‘Rem
brandt’ in de vaart.

Einde luxe leven
Gedurende de zomer van 1998 voerde 
de Rembrandt een cruiseprogramma 
uit in de Middellandse Zee. Heel toe
passelijk - met het oog op de afkomst 
van het schip - eindigde dit Europese 
programma eind oktober met een be
zoek aan Rotterdam. Vervolgens voer 
de Rembrandt nog eenmaal de voor dit

schip zo vertrouwde route van de 
Maasstad naar New York.
In 1999 maakte de Rembrandt een reis 
naar Zuid-Amerika, waarna nogmaals 
een aantal cruises in de Middellandse 
Zee volgde. In de winter voer zij in het 
Caribische gebied.
In 2000 volgden opnieuw cruises in de 
warme Caribische wateren en maakte 
de Rembrandt een trip naar New Eng
land en Canada. Maar in de herfst van 
dat jaar kwam er helaas een einde aan 
het luxe leven. In september 2000 werd 
het faillissement van Premier Cruises 
aangevraagd. De rederij had bij haar 
Amerikaanse bank een te grote schuld 
opgebouwd, waardoor voortzetting van 
de activiteiten niet langer aan de orde 
kon zijn. De Rembrandt werd opgelegd 
in de haven van Freeport op de Grand 
Bahamas. Onder beheer van Interna
tional Shipping Partners (ISP) onder
hield men de Rembrandt samen met de 
andere schepen uit de Premier-vloot, in 
afwachting van een koper. Die kwam 
echter niet opdagen. Met het verstrij
ken van de tijd, vooral na 11 september 
2001, vervloog de hoop van de bank dat 
de schepen nog voor veel geld konden 
worden verkocht.

Maritieme geschiedenis
Intussen zaten belangstellenden in

Nederland, die de voormalige Rotter
dam van de sloop wilden redden, niet 
stil. Er waren weldra enkele onderne
mers actief die haar als hotelschip in 
Amsterdam wilden hebben. Dat plan 
leek aardig te lukken. In de Nederland
se kranten verschenen al optimistische 
berichten. Totdat het plan alsnog af
ketste op het niet beschikbaar komen 
van een geschikte ligplaats.
Inmiddels was in mei 2001 de ‘Stich
ting behoud stoomschip Rotterdam’ 
opgericht met als doel alles in het werk 
te stellen om het schip van de onder
gang te redden. De stichting zette aller
lei middelen in om aandacht voor het 
behoud van het schip te vragen: brie
ven, lezingen, tentoonstellingen, medi- 
apresentaties, lobbyactiviteiten, net
werken, noem maar op. Steeds meer 
mensen kwamen ervan op de hoogte dat 
er in Freeport een uniek stuk maritieme 
geschiedenis op behoud lag te wachten. 
Maar ondertussen tikte de klok drei
gend door en kwam het moment nabij 
waarop de Rembrandt voor slopersgeld 
onder de hamer zou komen.

Redding
In mei 2003 werd evenwel wereldkun
dig gemaakt dat de Rotterdamse Droog
dok Maatschappij (RDM), de bouwer 
van het schip, met voorfinanciering van 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotter
dam de aankoop van het schip had gere
geld met de bank in New York. Door die 
transactie kon het schip worden gered 
van de slopershamer, die inmiddels ver
vaarlijk dichtbij was gekomen.
Meteen na de verwerving van de Rem
brandt in mei 2003 zette de RDM  eigen 
mensen aan boord om het beheer van het 
schip over te nemen en de renovatie voor 
te bereiden. Immers, de nieuwe eigenaar 
voorzag een nieuwe toekomst voor het 
oude schip als hotel, restaurant, congres
ruimte en casino in de Rotterdamse ha
ven. Met het oog op die bestemming ver
kreeg men - na veel getouwtrek in Rot
terdamse gelederen - in april 2004 een 
ligplaats toegewezen aan de monding 
van de Maashaven. Het was weliswaar 
niet de plek die menigeen spontaan in ge
dachten krijgt bij het idee dat de oude 
Rotterdam terugkomt naar de Maasha
ven, maar het had slechter gekund.

Nostalgie
Wederom besteedden de media uit ge
breid aandacht aan dit nieuws, dat voor 
velen een hoog nostalgisch gehalte had. 
Veel lezers herinneren zich immers nog



hoe trots zij er op waren dat de Rotter
dam als trots vlaggenschip van de va
derlandse koopvaardij in de vaart 
kwam. Het was ‘ons’ cultureel visite
kaartje van Rotterdamse allure, en het 
was het symbool van het na de Tweede 
Wereldoorlog herrezen Nederland.
In het Algemeen Dagblad van donder
dag 20 augustus 1959 maakte Simon 
van Adelberg enkele saillante opmer
kingen over de inrichting van het nieu
we HAL-schip. Hij schreef: “De Rot
terdam is in het interieur een wonder 
van materiaalgebruik en vakmanschap. 
De allerbeste, allernieuwste en aller
kostbaarste materialen zijn gebruikt om 
het schip in te richten en te verfraaien. 
De ambachtelijke degelijkheid [...] is 
weergaloos. [...] Wat voortreffelijke 
ambachtslieden hier onder leiding van 
bekwame architecten tot stand hebben 
gebracht, is volmaakt. Anders is het 
echter met de artistieke kwaliteit van 
decoraties en kunstwerken. Het moet 
gezegd dat de inrichting van de publie
ke ruimten [...] niet in overeenstem
ming is met het revolutionaire van ui
terlijke vorm en het moderne in de 
technische en nautische apparatuur van 
het schip zelf.” Van Adelberg vond dat 
er wel enige mooie kunstwerken aan 
boord waren, maar in het algemeen 
achtte hij het niveau beneden het peil 
waarop de moderne Nederlandse kunst 
stond. Hij haalde dan ook hard uit: “De 
Nederlandse kunst staat momenteel op 
een hoogte die door het buitenland niet 
wordt overtroffen. Het is zeer te betreu
ren dat dit aan boord van de Rotterdam 
niet blijkt.” Kort samengevat was zijn 
mening: ‘Buiten beter dan binnen’.

Waardestelling
In het perspectief van deze opvattingen 
van een tijdgenoot is het interessant te 
vernemen hoe anno 2004 door onaf
hankelijke deskundigen (F. van Bur-

kom, B. Laan en F. Loomeijer) wordt 
gedacht over de interieurs van de 
Rembrandt. Zij hebben hun opvattin
gen met zorgvuldige argumentatie be
schreven in de indrukwekkende studie 
‘S.s. Rotterdam (1959), een cultuur
historische waardestelling’. Ze achten 
de artistieke waarden van diverse inte
rieurs en kunsttoepassingen van de pu
blieke ruimtes en de luxe hutten evi
dent. Zij schrijven: “Al met al zijn de 
interieurs en kunsttoepassingen [...] 
van hoge kunstarchitectuur- en interi
eurhistorische waarde als zeldzaam ge
worden voorbeelden van typisch j aren 
vijftig modernisme.” Naar hun me
ning ontleent het schip zijn werkelijke 
cultuurhistorische waarde vooral aan 
de combinatie van scheeps- en interi
eurontwerp, technische installaties, in
terieur vormgeving en kunsttoepassin
gen, ofwel aan de ‘ensemblewaarde’.

Aanbevelingen
N a uitvoerige studie (die zijzelf in be
scheidenheid slechts als ‘verkennend’ 
bestempelen) komen deze deskundigen 
tot de opvatting dat de mate van au
thenticiteit en gaafheid van het schip 
verbazingwekkend genoemd mag wor
den. Dat geldt zeker als men bedenkt 
dat het zeeschip vier decennia wereld
wijde vaart heeft volbracht en boven
dien bijna vier jaar lang in een subtro
pisch klimaat opgelegd heeft gelegen. 
Van buiten en van binnen is het schip 
uitzonderlijk goed en compleet be
waard gebleven, luidt hun oordeel. 
Deze onafhankelijke experts hebben 
hun onderzoek aan boord verricht, toen 
het schip in de Bahama’s lag afge
meerd. Op grond van hun ervaringen 
hebben zij hun studie besloten met tal 
van waardevolle aanbevelingen voor 
onderzoek en documentatie, voor 
handling, behoud en conservering en 
voor restauratie en reconstructie.

Overtocht
In het eerste halfjaar van 2004 begon
nen in dat kader reeds de voorbereidin
gen voor de overtocht van het schip van 
Freeport naar Europa ten behoeve van 
de voorgenomen renovatie. Daartoe 
was de keuze gevallen op de Cammell 
Laird werf in Gibraltar. Daar zouden in 
het bijzonder de asbestsanering, de ver
nieuwing van het leidingenwerk en de 
grote dokbeurt worden uitgevoerd.
Op 17 juni 2004 gooide men in Free
port de trossen los, nadat de Rem
brandt daar inmiddels drie jaar en ne
gen maanden had stilgelegen. Het 
schip werd door de zeesleper ‘English
man’ - van de rederij Polish Ship Salva
ge Co., onder gezag van kapitein Woj- 
chiech Grotha. - op sleeptouw genomen 
voor haar laatste transatlantische reis. 
Er waren vele voorzorgsmaatregelen 
genomen om een veilige overtocht te 
garanderen. Alles aan boord was zee
vast gemaakt. Bovendien had men tal 
van veiligheidsmaatregelen genomen 
om eventuele problemen tijdig te signa
leren. Tot en met zwaailichten en een 
zendinstallatie op de brug om de sleep- 
bootbemanning bij onraad te kunnen 
waarschuwen.

Niemand aan boord
Tijdens de overtocht bevond zich nie
mand aan boord. Op de sleepboot voe
ren met de elfkoppige vaste bemanning 
ook drie Cubaanse runners mee die de 
Rembrandt inmiddels goed kenden. 
Indien ingrijpen noodzakelijk was, 
konden zij snel aan boord van de sleep 
gaan. In verband daarmee was aan bak
boordzijde tegen de huid van het schip 
een ladder gelast waarlangs men het 
Promenadedeck kon bereiken. Alles 
verliep goed, alleen voor inspectiedoel- 
einden zijn de Cubanen tijdens de 
overtocht driemaal via die ladder aan 
boord van het schip gegaan. Het weer 
hield zich tijdens de 24 dagen durende 
overtocht goed, zij het dat de sleep
bootkapitein in de laatste week nog 
aanwakkerende wind en deining met 
golven tot twee meter moest rapporte
ren. Maar die waren voor een vol
waardig zeeschip als de ex-Rotterdam 
natuurlijk geen enkel probleem.

Gibraltar
Op zondagavond 11 juli 2004 ver
scheen de Rembrandt stralend in het 
zonlicht voor de kust van Gibraltar. De 
sleepboot Englishman voer de volle 
sleeptroslengte van 750 meter vooruit,

De Odyssee-eetzaal van de ‘Rembrandt’ (voorheen ‘Rotterdam’) 

(foto Klaas Krijnen, Heemstede';



Bahamas. Om dat te herstellen zal een 
grondige bik-, schilder- en dokbeurt 
noodzakelijk zijn.
Van augustus 2004 tot februari jl. heeft 
een uitgebreide asbestsanering plaats
gevonden, waardoor het schip nu as
bestveilig is. Ook zijn de nodige werk
zaamheden aan technische systemen 
verricht.

Financiële perikelen
Dat gebeurde allemaal terwijl in sep
tember 2004 financiële problemen ont
stonden in de relatie tussen de eigenaar 
van het schip (s.s. Rotterdam BV), het 
Havenbedrijf Rotterdam en diverse fi
nanciers. Deze moeilijkheden leidden 
tot de overdracht van genoemde BV 
aan het havenbedrijf, dat de zorg voor 
het schip op zich nam. N a onderhande
lingen met diverse partijen maakte de 
gemeente Rotterdam medio december 
2004 bekend het schip te willen ver
kopen aan de Hospitality Support 
Group en de Fortis Bank die de ex
Rotterdam als hotel/restaurant/con
gres/museumschip in de Maashaven 
willen exploiteren. Hoewel in decem
ber 2004- het faillissement werd uitge
sproken van de ss Rotterdam BV, lijkt 
dit de overdracht van het schip aan de 
nieuwe eigenaren niet in de weg te 
staan.

De 'Rembrandt' arriveert bij de werf van Cammell Laird in Gibraltar 

(foto Klaas Krijnen, Heemstede)

kade, waar aan bakboord werd vastge
maakt, met de boeg naar binnen. U i
teraard popelden de belangstellenden, 
waaronder tal van Nederlanders, om 
aan boord te gaan. Toen het schip een
maal goed vast lag en de gangway ge
reed was, kon er een kijkje aan boord 
worden genomen.

Opknapbeurt
Weldra was de walaansluiting voor 
elektriciteit gemaakt en konden de lich
ten in het schip aan. Dat was nodig, 
aangezien alle poorten tot en met het 
Lower Promenadedeck waren dichtge-

De ‘Rembrandt’ tijdens de overtocht naar Gibraltar, gefo

tografeerd vanaf de Poolse sleepboot ‘Englishman'

(foto via Klaas Krijnen, Heemstede)

Vanaf 1 september 2 0 0 5  zal het schip af gemeerd aan de Maashaven liggen, om dienst te doen als hotel, 

restaurant, casino en congrescentrum

waardoor het leek alsof de Rembrandt 
op eigen kracht kwam aangevaren. Het 
was een schitterend gezicht voor wie 

Dr. N. Guns is het konvooi - zij het ver uit de kust -
auteur van vele voorbij zag komen,
maritiem-histo- De volgende ochtend kon men vanaf de
rische pubüca- zeezijde van de werf het binnenvaren
ties. Zo schreef van de Rembrandt goed volgen. Het
hij boeken over ging bijzonder langzaam. Aan het ein
de 'Holland-Ame- de van de ochtend gaf de Englishman
rika Lijn’ en de haar kostbare sleep over aan vier haven-
‘Koninklijke Rot- sleepboten. Dit kwartet bracht de
terdamsche Grande Dame naar de werf. Om een
Lloyd’. uur of twaalf naderde het grote schip de

klapt. Omdat de vele waterdichte- en 
branddeuren uiteraard waren gesloten, 
moest men de nodige hindernissen 
overwinnen om het schip te doorkrui
sen. De zalen en de hutten lagen er ver
laten bij, met het meubilair zeevast bij
een gebonden.
Aan dek was goed te zien dat er de laat
ste maanden in Freeport hard was ge
werkt om een deel van het achterstallig 
onderhoud te verrichten. Maar van 
dichtbij was duidelijk hoezeer het uiter
lijk van de ex-Rotterdam had geleden 
onder haar lange verblijf in de Grand

Bestemming
Naar verwachting zal het schip in het 
voorjaar van 2005 naar de haven van 
Rotterdam worden gesleept. Eenmaal 
in Rotterdam zal het schip aan de kop 
van de Maashaven worden afgemeerd 
langs een groot, nu nog open terrein. 
Daar zullen parkeervoorzieningen en 
een ontvangst- en toegangsgebouw 
voor het schip worden gerealiseerd. Net 
als vroeger zullen de ‘passagiers’ via een 
loopplank aan boord gaan. Daar wor
den zij ontvangen bij de hotelreceptie 
om ‘in te checken’ als zij een meerdaags 
verblijf aan boord hebben geboekt. 
Maar de passagiers zullen ook terecht 
kunnen voor een congres, een maaltijd 
of een kopje koffie. De lounges, bars en 
het theater staan in volle glorie ter be
schikking van de verwachtingsvolle 
passagiers. Er zijn winkels en voorzie
ningen voor degenen die een gokje wil
len wagen. Kortom, het schip zal func
tioneren zoals het jarenlang als passa
giersschip heeft gedaan, weliswaar zon
der dat het de kade verlaat.



Havens door M artijn  de Jong

Seiches in haven Rotterdam
Oorsprong van seiches niet langer een mysterie

W aterstandslingeringen in havenbekkens, zogenaamde seiches, treden in Nederland vooral op in IJmui- 
den en in het Europoortgebied van Rotterdam. Aangezien zij invloed kunnen hebben op de beschikbare 
waterstand is het voor de scheepvaart van belang om het optreden van deze seiches te voorspellen.
Ondanks het fe it  dat het bestaan van deze slingeringen al decennialang bekend is, was de oorspong van 
de seiches in Rotterdam to t  nu toe onbekend. Het voorspellen van het optreden van deze lange golven 
was onmogelijk. M arti jn  de Jong heeft onderzoek gedaan naar het opwekkingsmechanisme van de sei
ches en kwam to t  een belangrijke ontdekking.

In oktober 2002 verscheen in Schip & 
W erf de Zee een artikel met een ‘tus- 
senstand’van de onderzoeksresultaten. 
Op dat moment was nog veel onduide
lijk. Onlangs heeft Martijn de Jong het 
onderzoek succesvol afgerond met de 
(cum-laude) verdediging van zijn 
proefschrift. In de laatste fase van zijn 
onderzoek is het belangrijkste opwek 
kingsmechanisme ontdekt. Veel van de 
destijds nog openstaande vragen kun
nen nu beantwoord worden en het is 
zelfs mogelijk gebleken om het optre
den van deze waterstandslingeringen 
met grote betrouwbaarheid te voorspel- 
len.

Haven Rotterdam
Bij golven denkt men meestal als eerste 
aan de brekende golven op het strand. 
Seiche-golven daarentegen zijn niet op 
het strand waar te nemen. De lange gol
ven op zee die de seiches in de haven 
van Rotterdam veroorzaken, hebben 
slechts een uitwijking van ongeveer tien 
centimeter, terwijl zij een golflengte 
hebben van enkele tientallen kilome
ters. N a opslingeren in de haven heb
ben de seiches een uitwijking van onge
veer een meter. Maar omdat het water 
in een haven bij een seichebeweging 
langzaam (in het Rotterdamse Caland 
kanaal bijvoorbeeld zit er 45 minuten 
tussen een top en een dal) en als één ge
heel op en neer gaat, is ook hier een sei
che niet met het blote oog te zien. T y 
perend is een anekdote over een bagge
raar die op het Calandkanaal bezig was 
met werkzaamheden voor de aanleg 
van de Calandtunnel en zei, toen hem

over dit fenomeen werd verteld: “Sei
ches? Die heb ik nog nóóit gezien!” en 
dat terwijl hij er met zijn schip ‘boven
op’ aan het werk was.
Ondanks dat zij dus niet 'op de foto ge
zet kunnen worden’ hebben deze sei
ches wel dégelijk belangrijke effecten in 
de haven. Zo wordt de beschikbare 
diepte voor schepen door de seiche - 
slingeringen beïnvloed. Ook worden de 
krachten die het water uitoefent op de 
Stormvloedkering Nieuwe Waterweg - 
als deze wordt ingezet tijdens een extre
me storm - beïnvloed door de seiches. 
Juist als deze kering is gesloten, kan aan 
de zeekant ervan een seiche optreden in 
het tijdelijke bekken dat door de slui
ting van de kering is ontstaan.
Seiches treden in Rotterdam in meer
dere havenbekkens op, zoals in het C a
landkanaal en in de Europahaven. M e
tingen nabij het gesloten einde van deze 
bekkens zijn gebruikt om de karakte
ristieken van de seiches in Rotterdam te 
bestuderen. De seiches in deze delen 
van de haven bleken tegelijkertijd op te 
treden. Dit geeft aan dat hetzelfde me
chanisme verantwoordelijk is voor de 
opwekking van de seiches in verschil
lende havenbekkens.

Opwekkingsmechanisme
Eerder was al bekend dat de seiches 
samenvielen met het overtrekken van 
stormen en koufronten (dit werd al be
schreven in het artikel in Schip & W erf 
de Zee van oktober 2002), Maar niet el
ke frontpassage resulteert in een seiche 
in Rotterdam. Na; analyse van meetge
gevens bleek dat de seiches samenvie
len met variaties in de windsnelheid die 
achter een deel van de koufronten op
traden. Deze windfluctuaties kunnen 
opgewekt worden door convectiecellen. 
Convectieeellen zijn op zich een be
kend meteorologisch fenomeen, alleen 
de link met de sëiches was hiervoor nog 
nooit gelegd.
Als een koufront over de Noordzee 
trekt dan stroomt koude lucht over het 
relatief warme zeewater. Door de op
warming van de onderste luchtlagen 
wordt de lucht instabiel en ontstaan er 
circulatiepatronen in de lucht: convec- 
tieoellen. In figuur 1 staat een doorsne
de van een opeenvolgende reeks van 
cellen.
Tijdens het overtrekken van de cellen 
veroorzaken zij fluctuaties in de wind 
snelheid. Deze fluctuaties wekken op 
zee de lange golven op die uiteindelijk

Figuur 1 - Doorsnede wan een patroon van convectiecellen achter een koufront



Figuur 2 - Infrarood satellietfoto van 11 janu

ari 1 9 95 . Het cirkelvormige patroon van wol

ken zijn de cellen die naar de Nederlandse 

kust toe trekken.

de seiches in de haven van Rotterdam 
veroorzaken. In de opgaande stroming 
kunnen door condensatie wolken ont
staan. Deze waren in veel gevallen dui 
delijk op satellietbeelden zichtbaar tij 
dens het optreden van seiches in de 
Rotterdamse haven. Een voorbeeld 
staat in figuur 2.

Met een rekenmodel op basis van de 
ondiepwatervergelijkingen (die onder 
meer de invloed van wind en luchtdruk 
op het water beschrijven) is het verloop 
van de opwekking op de Noordzee door 
deze windfluctuaties berekend. Hierbij 
zijn waargenomen waarden gebruikt 
voor de sterkte en grootte van de Cellen 
en de snelheid waarmee zij overtrek
ken. Als deze treksnelheid bijna gelijk 
is aan de loopsnelheid van de opgewek 
te golven is dit mechanisme effectief in 
staat om energie aan de golven over te 
dragen (er treedt een vorm van reso 
nantie op). Dit is het geval in de laatste 
vierhonderd kilometer voor de Neder
landse kust (als de diepte xond de dertig 
meter bedraagt). Figuur 3 laat de resul
taten van de principeberekening zien. 
In het linker deel staat langs welke lijn 
de berekening gemaakt is: van de Shet
land Eilanden tot iets voor de Neder
landse kust, ongeveer tot de locaties 
waar meetplatfonns voor de kust staan. 
Rechtsboven staat het verloop van de 
diepte langs de lijn en rechtsonder staat 
het verloop van de lange golven (een 
momentopname) zoals zij langs de be
schouwde lijn naar de kust toekomen. 
Zoals in de inleiding al werd vermeld, 
gaat het om erg lange, lage golven. Dit 
komt tot uitdrukking in de vertrokken 
schaal van deze figuur: op de horizonta
le as staat duizend kilometer uit en de 
berekende uitwijking van de golven is

Figuur 3 - Overzicht met opzet en resultaten van een rekenmodel van de opwekking van lange 

golven

ongeveer tien centimeter (overeenko
mend met de grootte zoals zij gemeten 
worden op platforms in dit deel van de 
Noordzee),

Voorspelmethode
De figuur met het verloop van de lange 
golven naar de kust toe laat zien dat de
ze golven pas in de laatste vierhonderd 
kilometer een uitwijking krijgen die 
goed meetbaar is. Dit betekent dat een 
voorspelling vanaf verafgelegen plat
forms op zee niet mogelijk is aangezien 
de lange golven daar niet goed te meten 
zijn. Op een platform dichter bij de 
kust zou dit wel kunnen, maar voor
spellen vanaf een nabijgelegen locatie 
resulteert in een heel kort en dus on
praktisch voorspelvenster.
Om toch een voorspelling te kunnen ma - 
ken, is gebruik gemaakt van de criteria 
die in de meteorologie bekend zijn voor

het ontstaan van convectiecellen. Con- 
vectieCellen ontstaan namelijk alleen als 
het temperatuurverschil tussen het rela
tief warme zeewater aan het oppervlak en 
de lucht op een bepaald referentieniveau 
boven een specifieke waarde komt. Door 
het voorspellen van situaties waarin de 
cellen kunnen ontstaan (en naar de kust 
toe trekken) zou, indirect, een voorspel
ling van het optreden van seiches ge
maakt kunnen worden.
Deze mogelijkheid is getest door een 
‘voorspelling’ te maken op basis van ar- 
chiefgëgevens. Figuur 4 laat een voor
beeld van de resultaten zien (januari 
t/m  maart 1999). Voor deze test is een 
referentiehoogte van 925 hPa (gemi- 
deld op 700 m) gebruikt en bedraagt 
het (gemiddelde) criterium 7 °C . Het 
bovenste deel van de afbeelding laat 
van dag tot dag het verschil zien tussen 
de temperatuur van het zeewater en de

Temp. verschil zeewater en lucht op 700 m hoogte, januari t/m  m aart 1999 
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Figuur 4  - Voorbeeld van resultaten van een voorspelmethode van seiches
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lucht op het referentieniveau. De hori
zontale stippellijn is het criterium op 
basis van de gemiddelde hoogte van het 
referentieniveau. De donkere lijn met 
de punten is het benodigde tempera
tuurverschil van dag tot dag op basis 
van de gemeten hoogte van het referen
tieniveau. De asterisks geven dagen aan 
waarop seiches in Rotterdam zijn opge
treden.
In het onderste paneel staat dezelfde in 
formatie, nu alleen voor dagen dat er 
een koufront naar de kust gekomen is. 
N u blijkt dat op een aantal dagen het 
criterium is overschreden. Dit levert 
een juiste ‘voorspelling* op aangezien 
juist op die dagen ook een seiche is 
waargenomen. Maar er worden ook een 
aantal valse voorspellingen gevonden, 
waarbij het criterium maar net wordt 
overschreden. Dit komt doordat metin
gen van twee locaties op de Noordzee 
worden gebruikt. Het kan dus zijn dat 
lokaal aan het criterium wordt voldaan, 
maar dat dit niet voor het gehele gebied

geldt (voor de juiste voorspellingen zal 
dit geen invloed hebben, omdat die 
samenvielen met temperatuurverschil 
len die ver boven het criterium liggen). 
Andere frontpassages zitten juist ver 
onder het criterium, wat overeenkomt 
met het feit dat er op die dagen geen sei
ches zijn opgetreden. Het uitblijven 
van seiches bij sommige koufrontpas- 
sages is nu dus ook te verklaren.

Operationele voorspelling
In een operationele omgeving kan de 
hierboven omschreven voorspelme- 
thode worden ingezet. Op basis van 
voorspelde weerkaarten kunnen dagen 
geselecteerd worden waarop een kou
front over de Noordzee naar de 
Nederlandse kust trekt. Bovendien 
kan uit de meteorologische modellen 
informatie worden gehaald over het 
temperatuurverloop in de lucht. De 
zeewatertemperatuur verandert zeer 
geleidelijk en dus kan de temperatuur 
van morgen gelijk worden genomen

aan de temperatuur van het zeewater 
van vandaag. Dit betekent dat alle be
nodigde gegevens beschikbaar zijn om 
een voorspelling van circa 24 uur te 
maken. Dit geeft een voldoende ruim 
voorspelvenster, aangezien de mini 
mumeis voor toepassing van de voor
spelling door het Havenbedrijf R ot
terdam zes uur is.
Op dit moment is het KN M I in 
samenwerking met Rijkswaterstaat en 
het Havenbedrijf Rotterdam een ‘pi 
lot-project’ aan het uitwerken. In dit 
project wordt een operationele voor
spelling opgezet en getest. A ls de test 
succesvol is, zal de voorspelling alge
meen beschikbaar komen en kan het 
Havenbedrijf Rotterdam deze infor
matie gebruiken voor een meer gede
tailleerde voorspelling van de water
standen in de haven. Bovendien kan 
Rijkswaterstaat deze voorspelling gé
bruiken bij de inzet van de storm 
vloedkering in de Nieuwe Waterweg,
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Wii bieden een vloot vol ambitie
M arin Ship M anagem ent B.V. en Flagship M anagem ent Company B.V., m oderne scheeps- 

managers, verzorgen het management van uiteenlopende typen schepen van 1780 to t  5624 GT. 

Onze v lo o t bestaat u it ru im  34 schepen, w aarvan 8 producttankers.

Bemanningsleden treden  in d ienst bij onze bem anningspool M arin  Crew B.V., d ie m om enteel 

u it zo 'n  500 zeevarenden bestaat. W ij z ijn  ISM gecertificeerd en bieden onze bem anning 

tra in in g  en op le id ing , alsmede een concurrerend salaris.

Droge lading schepen
V aargeb ied  N o o rd w es t  E u ropa /M idde l landse  Zee 
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Scheepsbouw door Jakob Pinkster MSc. FRINA

Customer ocussed Innovation
Seminar Damen Shipyards

From time to time, people leave the ir  position in the industry and go into a well earned re tirem ent. 
Such is the case fo r Piet Hein Noordenbos, a well known figure within the Damen Shipyard Group in 
Gorinchem. To celebrate th is milestone and at the same time introduce Henk van Herwijnen as his suc
cessor, Damen Shipyards Gorinchem held an afternoon seminar. The init iative was also taken to inform 
the ir  d irectly involved partners (i.e. ship owners, flag adm in is tra to rs  and surveyors, shipyards, design
ers and nsurers] about the customer focussed innovations tha t have been carried out during Piet 
Hein’s 33  year period with Damen Shipyards.

The GFI seminar took place at Damen 
Shipyards in Gorinchem on the 2nd of 
April 2004 last in the form of a well or
ganised seminar especially set up for 
the community of Damen Shipyards 
customers and other relations in and - 
in particular - outside the Netherlands. 
It was attended by around two hundred 
persons (the majority from the Nether
lands, but also guests from Belgium, 
Germany, Malaysia, Mexico, Portugal, 
Poland, Singapore, U K  and USA).
A  brief description of the presenta
tions:

Bosses and life in shipbuilding
Speaker: Piet Hein Noordenbos

Looking back on his different bosses, 
Piet Hein came up with four and re
flected the following.

My first bosses: Johanna and André VI. 
Noordenbos who, amongst a lot of oth
er things, introduced me to boats and 
water and helped me on through my 
education as a naval architect.
My second boss: ir. Henk J. Wimmers, 
Head Bureau of Ships Royal Nether
lands Navy, who taught me that ‘As a 
naval architect you must take the re
sponsibility for the complete design 
and construction of the vessel’.
My third boss: Dolf A Le Comte, who 
taught me to ‘Never give up’.
My fourth and present boss: Kommer 
Damen, who taught me that ‘Nothing 
stops us applying marketing strategies 
to shipbuilding’.

Why mainly busy with Customer F o
cussed Innovation? The answer lies in 
the Marketing and Product develop -

ment matrix shown in the figure beneath 
and the contents thereof were discussed 
by the speaker. Rounding off, Piet Hein 
Noordenbos expressed his gratitude to 
all who have co-operated directly or in
directly to allow him and his colleagues 
to make such interesting steps forward 
in shipbuilding and furthermore wished 
his successor all the best for the future

Innovative approach to new 
design
Speaker: René J. Leonard 
Director of Commercial Programs Bol
linger Shipyards, L .L.C ., USA

The Bollinger Company is privately 
owned, was founded in 1946, presently 
operates fourteen facilities in Southern 
United States and has approximately 
2,600 employees.

___________________________________ Customer Focussed Innovation, time table and tools
Damen: Poly Cat - Stan Tender - Stan Ranger - Stan Patrol - Aju Cat - FAC - SAR - Fast Ferry - Swath - Tri Delta

I We wish to acknowledge the assistance provided from the following Research Institutes and Designers:
F. Buitendijk, B.V.S., Cougartek Design, Delft University of Technology, Ginton & Weber, MARIN, Nevesbu, M.G.A., N.Q.E A , : S.M.S., T.N.O., W. de Vries Lentsch.

Piet Hein Noordenbos Customer Focussed Innovation, time table and tools



DFF 4 9 1 2  Fast ferry for Portugal

out addressing System Safety/Human 
Engineering Review, Interior Designer. 
Design Reviews were conducted by a 
team of experts from the U SCG prior to 
construction of the lead ship resulting fi
nally in the U SCG 87’ Coastal Patrol 
Boat.

Principal Particular
LO A  
Beam
Draft (full load)
Displacement 
Compliment 
Berthing 
Armament

26.50 m 
5.92 m 
1.74 m 

87.5 metric tons 
10 
11

(2) 50 calguns
Tunnel and skeg design Stan Patrols

Spa 2 6 0 0  mk 4  (photo courtesy Bollinger)

The USCG 87’ Coastal Patrol Boat was a 
replacement for an aging fleet of 82’ Point 
Class cutters and amounts to 67 vessels 
under contract. Delivery of one vessel 
every 2 8 days.
Missions of the Marine Protector Cutters 
are mainly Search And Rescue and Law 
Enforcement (Fisheries Patrols, Drug In
terdiction and Illegal Alien Interdiction). 
Based on a proven design (Damen SPa 
2600 M K IV) desk studies were carried

The lightweight hull structure was de
signed to meet ABS High Speed Rules 
(plus 10%) and this resulted in a prima
ry Hull structure - 50 ksi Steel and a su
perstructure - light weight aluminium 
extrusion (5086).
Endurance includes a range of 1000 nau
tical miles at ten knots or a five day mis
sion. The tank capacities are fuel 10,000 
litre, potable water 1,500 litre, portable 
water maker 750 litre /day, gray water

200 litre and black water 1500 litre. 
Galley includes range and exhaust 
hood with automatic wash down, re
frigerator/ freezer, with rear access door 
and ice maker, trash compactor, dish
washer, microwave oven and forty cu
bic feet of storage.
Accommodations consist of five state
rooms, eleven berths, four two person 
staterooms and one three person state
room. Noise measurements were ta
ken in 27 locations and all spaces mea
sured met the requirements for 
U SC G /D O D  patrol vessels. Vibration 
measurement was taken in eight loca
tions and all spaces met the D O D  24 
hour exposure criteria.
Propulsion and auxiliaries consist of 
main engines (2) M T U  8V 396 TE94 
output 1500 HP (each), reduction gears 
(2) ZF BW  255, generators (2) Man 60 
kW (each), propellers (2) five-blade. 
Engine room equipment consists of work 
bench, tool storage, high density part 
storage and technical manual storage. 
Craft control is managed by M D E con
trol (M T U  RCS 5), M D E monitoring 
(M T U  M CS 5), slow speed operation 
(ZF clutch control) and manual/auto 
pilot. Major equipment/system alarms 
consist of integrated internal commu
nications equipment, primary/sec
ondary RA D A R and ECDIS, 
G P S/D G PS (Raytheon), wind speed 
indicator (Young), fathometer (Ray
theon), magnetic speed log (Yoko- 
gowa), automatic direction finder and 
gyro compass (Raytheon). Communi
cation equipment consist of sound 
powered phones, 2182 kHz guard re
ceiver, H F (Sunair), VH F (Ross DSC 
500), U H F, weather fax (Furuno) and a 
cellular phone. As far as towing capa
bilities are concerned the vessel is capa
ble of towing vessels up to 200 tons. 
The tow bitt is located 5.5 m forward of 
the rudders and the tow rail is designed 
to allow launch/recovery of RIB while 
towing astern.

Fast Assault Craft 5 4 0  and up
dated versions
Speaker: Mr. Khamarudin Bin Mansor 
Director Kay Marine (Malaysia)

The topic dealt within this presentation 
is a 5.4 m aluminium assault craft (5.4 
m ASA) and is an inventory of the 
Malaysian, Brunei and Netherlands 
Armed Forces. Brief salient specifica
tion of the former ‘5.4m A SA ’:



Length 5.4 m
Beam 1.83 m

(max. width for loading onto a three ton truck)
Weight 235 kg

(empty) (man portable)
Unsinkable Double bottom floor filled with polyurethane foam
Rafting Able to raft Land Rover using four boats

Able to raft three ton truck using six boats

These ‘5.4 m A SA ’ were previously 
supplied by Hawker De Havilland. In 
1992 Damen was asked to redesign ‘5.4 
m A SA ’ for the Malaysian Army (re
sult shown below), but the boat design 
still had to be within the G SR (Govern
ment Specified Requirements) parame
ters as follows:

The client (Malaysian Army) gave the 
following positive comments on the 
FAG 540: lighter boat, faster rafting 
time, more robust, lighter trackway and 
less components, low Maintenance, able 
to raft three ton truck using only four 
units FAG 540 instead of six units when 
using‘5.4m ASA’.

i - " ....................................................... . J .

A total of 154 units were ordered by the 
Engineering Gorp of the Malaysian 
Army and 241 world wide. Later 
Damen’s innovative design was granted 
the Winner of the Mar-Tec Award 1991 
for Innovative Aluminium Construc
tion.

Damen Research
Speaker: J.L .J. Jansen 
Manager Damen Research

Development through the Years 
As shown in figure ‘Customer F o
cussed Innovation, time table and 
tools’, development through the past

years are grouped as follows: ‘Pushy 
Cat’ over the sixties (1969), ‘Poly Gat’ 
through the seventies (1971), Standard
ized Series by ‘D D S’ (1975), Trend 
setting ‘Product Groups’ (1980) and 
‘Damen Group’ and Research (1990).

‘Pushy Gat’ development over the six
ties meant exploring markets followed 
by rapid development in pushing and 
pulling forces, much on-site research 
and field-service reports and series pro
duction.
‘Poly Cat’ through the seventies was 
mainly focused on the design demands 
due to high speed requirements, i.e. 
weight is the ‘limit’, GRP & Sandwich 
constructions, trail speeds of 33 knots 
and resulted in the not ‘out o f  steel 
Poly Gat series (the Poly Cat 200 being 
the only exception with a Gorten steel 
hull).
Standardized Series by ‘D D S’ was 
based on market opportunities and 
came up with a variety of products us
ing standardization along with R&D. 
Trend setting ‘Product Groups’ 
emerged whereby Care for Standards, 
Product Development, Central Engi
neering and Design Specialists all 
played an important part.
Damen Group of Companies today 
share Group Support, Globalisation 
and Damen Research.

‘State of the Art ’ Research Tools 
The column to the right in figure ‘Cus
tomer Focussed Innovation, time table 
and tools’ shows the vast list of Damen 
products along with the Typical Re-

Requirement Solution
W eight 205 kg Extremely difficult to achieve therefore necessitate construction
(empty) using extruded components

Unsinkable Double bottom with many watertight chambers

A ble to raft This required some major design changes to the ‘5.4 m. ASA’ as
three ton truck follows:

a) It had to be flat bottom and have enough buoyancy when 
driving an empty three ton truck on/off which weight 5.38 ton.
b) The boat had to be designed with a transom bow and with
out sheer in order to mount the OBM  when rafting.

J— rti----u

INTERNAL LAYOUT WITH REMOVABLE BENCHES

€
C

j

General arrangement drawing FAC 54 0 The FAC 5 4 0 ’s in a four unit catamaran configuration rafting a three ton truck in Cambodja 

during UIM peacekeeping missions by the Royal Netherlands Marines



Model Damen SWATH tested at MARIN

Hull girder mode and shapes of vibration

1.00 xLBASE BOAT
1.25 xL

ESC 3300

1.50 xL
ESC4100

ESC [1995)

The Enlarged Ships at work (Spa 4 2 0 7 )

search "fools involved in the develop
ment of such specific vessels. ‘State of 
the Art’ Research "Pools consist of: 
Computational Fluid Dynamics, 
Structural design, Fatigue Life Predic
tion, Noise and Vibration control 
Computational Fluid Dynamics pro
duces pressure distribution, flow lines 
and wave patterns (at hull and wave- 
wash). Model tests made at M A RIN  
for the design of the ‘Damen SW ATFT 
consisted of sea-keeping test in simu
lated maximum operational condition 
(wind: Beaufort 9, wave height 2.5 m, 
multi-directional waves in the Wester - 
schelde, speed 14.5 knots).

Structural design tools may produce 
stress distribution (eg. as in a standard 
skeg) or fatigue life prediction.
Noise control design tools are used to pre
dict noise levels and show the reduction 
in levels that may be gained by the use of 
resiliency mounted objects such as 
(main) engines, exhausts and dampers, 
deckhouse and/or wheelhouse.
Vibration control design tools are used 
to predetermine natural frequencies. 
Excitation tests may be used to confirm 
the calculated values. The ultimate goal 
is mistuning of excitation frequencies 
on board and the natural frequencies of 
vessel and systems on board. Finally 
much is to be gained by selection of the 
correct machinery on board (with a 
view to the excitation frequencies), the 
choice of the correct stiffness of foun
dations and vibration isolation by the 
use of resilient mounting.

New Developments in Fast Ship 
Design
Speaker: Associate professor J.A. (Lex). 
Keuning
Delft University of Technology

The subject matter discussed here are 
Enlarged Ship Concept (ESC), Oper
ability Criteria, the A XE Bow Concept 
(ABC), the ‘Tridelta’ and last but not 
least the mutual interaction between 
the industry and the university.

E SC
The Enlarged Ship Concept basically 
embodies a substantial increase in ves
sel length while maintaining beam, 
draft, speed and in particular the ‘func
tionality’. Through this there is 
an increase in Length/Beam and 
Length/Displacement ratios, a possi
bility to optimize the longitudinal posi-

Ir. J. Pinkster is 
marine consul
tant and also 
works as a tea
cher for TU- 
Delft.
The author wish
es to express 
his gratitude 
to Damen Ship
yards for being 
permitted to use 
the material pre
sented in this ar
ticle
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tion of the wheelhouse, modify the bow 
form in order to minimize vertical ac
celerations as shown in ESC (1995; Ke
uning and Pinkster); all these are bene
ficial to reducing resistance and 
improving ship motion characteristics.

Damen Shipyards was fast to see the 
potential of The Enlarged Ship Con
cept and built the first E SC ’s in 1999 (a 
series of three Coastguard Cutters for 
the N A & A  and Royal Netherlands 
Navy).
From then on the ESC has shown itself, 
in practice, to improve resistance, im
prove operability in a seaway and limit
ed increase in cost.

Operability Criteria
Operability criteria, such as accelera
tion levels, used to be based on ‘avera
ge’ values. This has shown itself as 
being unsuitable for fast ships with 
strong nonlinear motion behaviour.
I he peaks that are found in the vertical 

accelerations of fast ships have proved 
to be the limiting criterion for volunta
ry speed reduction. This knowledge 
leads to different assessment and des
ign.

Conclusions:
• ESC is very attractive
• Best is increase of Length of approxi - 

mately 50% i.e. ESC 4100
• Power decrease of 40%
• Building costs increase of 6%
• Operability increase of 68%
• Operational costs decrease of 7%

The A X E Bow Concept 
The Enlarged Ship Concept leads to 
bow modifications, the considering of 
large relative motions, minimize time 
dependent added mass changes, i.e. re
duce flair in sections, minimize nonlin
ear Froude Kriloff forces, i.e. reduce 
changes in momentary submerged vol
ume, increase freeboard and depth of 
sections to limited extend. These 
thoughts lead to the A XE Bow Concept 
where:
• More radical changes along the same 

lines are undertaken
• No flair in bow sections (no change 

in added mass)
• Minimize displacement volume 

changes (FK  forces)
• Much higher freeboard fore (limit 

immergence)

• ‘Negative’ contour slope (down
ward) forward (limit emergence)

The axe bow concept is still at its initial 
stages and although some designs have 
been offered on the market, as of yet 
none have been built.

‘Tridelta’
The Tridelta has been developed as an 
answer to the appearance of wash prob
lems for high speed inland femes and 
the fact that wave height in wash is 
nowadays a design criterion to be satis
fied. It has furthermore been observed 
that wave periods in wash are just as 
important and that one should also 
consider shallow water effects; interest
ing fact is also that ‘sea keeping’ quali
ties are less important here.

The Tridelta is a vessel that produces 
less wash by means of the utilization of:
• Small hull length and high speed, i.e. 

high Fn (length) number
• Large beam, i.e. low L /B  thus pro

ducing a ‘good’ planing hull
• Small length with respect to water 

depth, i.e. small L /h  (around 1)
• Sailing at speeds that are far above 

‘critical’ speed
• The production of a mainly diver

gent wave system, i.e. short wave pe
riod (small length)

• Multihull vessel, i.e. wave system in
teraction

The Tridelta concept is still at its initial 
stage and further research is necessary 
before she may be offered on the market.

Mutual interaction industry - university 
The university offers a wide range of 
possibilities in subjects, facilities, disci
plines and ‘manpower’ and needs to have 
‘both feet near the ground’ in order to ex
tend it’s horizon. Therefore it should 
stay in touch with the industry.r The uni 
versity, good in ‘developments of un
foreseen results’ but perhaps somewhat 
less good at planning, still requires ‘out
side money’ to ‘survive’. The industry 
should see the need for Research and De
velopment also in projects ‘just beyond 
the horizon’ (or further) and be prepared 
to take some risk. Exposure in R&D is 
also important. Important to both indus
try and university is that they work well 
together and hopefully joint projects, as 
mentioned here in this presentation, will 
be continued in the future.

Computer rendering Damen ‘Tridelta’

1 Pe(x) is the probability o f exceeding a peak value o f acceleration o f xm/s~ (Example: 2% chance that apeak acceleration will be exceeded o f 41 m/s2)
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METEOROLOGIE_______________

02.30 Stof en zand boven zeeën en ocea
nen, door Kees Floor.

06.34 Schitteringen in oceaan, door Kees 
Floor.

11.41 Kleurrijk oceaanwater, door Kees 
Floor.



NAVIGATIE

02.20 De elektronische zeekaart, door 
Joost van Aalst

10.28 De elektronische zeekaart - deel 2, 
door Joost van Aalst

NIEUWS

04.03 50-jarig jubileum voor NVvS.
03.02 Aantal hulpverleningen KNRM  

blijft constant.
05.02 Airborne Elevators neemt Thysse- 

Krupp Marine & Industry afdeling 
over.

04.04 Bedrijven innoveren met studen
ten.

10.03 Binnenvaartsector Vopak wordt 
niet verder vervolgt door Europese 
Commissie.

05.03 Blue Martin’s first job.
03.03 Bridge simulator order for Imtech, 

IHC Systems and Marin.
01.04 Damen G roep herstructureert.
04.02 Diavaz - O ceanteam announced 

new j oint ventures.
09.03 Dockwise neemt de Transshelf 

over.
10.03 Dockwise Shipping completes two 

shipments.
04.03 Een van de grootste pompen ter 

wereld voor gemaal IJmuiden.
09.03 Europe’s shipbuilding supply in

dustry at one glance.
11.02 Facts and figures from Det Norske 

Veritas.
06.02 First Emulsion Breaking Bilge W a

ter Cleaning System certified.
08.04 Fusie KIVI en NIRIA: samen een 

sterke vuist.
03.03 Gemiddeld j aar voor Radio Medi - 

sche Dienst.
03.02 Groei cruisevaart in Amsterdamse 

haven zet door.
05.03 Growing iceberg of criminalisation.
02.02 Hogeschool Zeeland blij ft in top 10 

van Nederland.
02.03 Imtech 2 5 j aar werkzaam bij Feads - 

hip-De Vries Scheepsbouw.
08.03 Ing. P. Mast benoemd tot Manager 

Marine Services Nederland.
01.03 ISU President urges focus on salva

ge for spill prevention.
03.02 Jaarlijkse reünie van Dordtse en 

Rotterdamse scheepsbouwers.
02.03 Kalmar boekt grootste opdracht 

ooit in Europa.
08.02 Koninklijke onderscheiding voor 

Haddo Meijer.
05.03 Kooren announces construction of 

two Rotor tugs.
06.02 Koppeling informatiesystemen in 

de Schelderegio.
11.03 Lloyd’s Register launches integra

ted condition monitoring service.
11.03 Lloyd’s Register publishes latest 

Horizons.
01.02 Lloyd’s Register to class world’s 

largest container ships.
08.03 Lloyd’s Register’s classed fleet has 

reached an all time high.
04.03 Manifestatie Ode aan de Techniek 

2004 van start.
09.03 Maritiem Onderwijsforum Maak

industrie van start.
12.02 Maritieme bedrijven zien kansen 

voor groei.
06.03 Maritieme Innovation Award voor 

Imtech N. V.
01.03 Maritime Innovation Award 2 004.
10.02 Maritime Security Europe (MSE) 

2004 in Rotterdam.
04.02 Meetmast voor nieuw windmolen

park.

05.03 N A TO  signs contract with Savi 
Technology.

12.04 Nederland en België voorop in lo
gistieke wereld.

08.02 Nederland scheepvaartland moet 
koppositie behouden.

11.02 Nederlandse kenniseconomie krij gt 
een gezicht.

12.03 Nederlandse Vereniging voor Zee
schilders exposeert.

08.03 New contracts for Kotug.
0 5.02 New Voith Schneider propeller bla

des successfully tested.
12.03 Nieuw cluster Inland Waterway 

Transport schrijft ‘Bidbook’.
09.02 Nieuw hoofdkantoor Alfa Laval 

Benelux.
03.03 Nieuw hoofdkantoor voor Vertom.
06.03 Nieuwe huisvesting Nederlands 

Meetinstituut.
09.03 Nieuwe impuls voor Voith Turbo 

en Damen Shiprepair Rotterdam.
12.02 Nieuwe managing director Smit 

Harbour T  owage and T  erminals.
02.02 Nieuwe naam De Groot Nijkerk 

Dredging Equipment.
12.02 Noodlot treft Elbe voor de tweede 

keer.
01.04 Nutec lanceert SkillSafe virtuele 

maritieme trainingen.
11.02 Oceanwide neemt bedrij f  over in St. 

Petersburg.
02.02 Oceanwide opent vestiging in Oe

kraïne.
10.03 Officiele ingebruikname Haven 

Ontvangst Inrichting.
08.03 Opdracht van Amerikaanse marine 

voor Beele Engineering.
05.02 Oproep KIVI: ‘slimme steun’ voor 

scheepsbouw.
10.02 Order van 9 miljoen euro voor plat- 

formautomatisering korvetten.
01.03 Politiereglement binnenvaart.
09.02 Prijsvraag zeesluis IJmuiden.
08.02 Programma tweedaagse conferentie 

European Shipbuilding, Repair and 
Conversion.

01.02 Proposed EU  Port Directive rejected.
06.02 Radio Holland and Royal Dirkzwa - 

ger present unique SSAS.
09.02 Rotor neemt elektromotorendevisie 

van Exico Limited over.
06.03 Salvage master and crew released.
04.02 Samsung Fine Chemicals and Sig- 

makalon join forces in Korea.
02.03 Sandfirden Technics ontwikkelt 

gasmotor.
03.03 Smit Internationale N.V. verkoopt 

50% belang URS.
11.03 Subsidieregeling voor samenwer

king bedrijven en onderwijsinstel
lingen.

09.02 Terra Marique winner of the 2004 
Innovation Award.

08.04 Tricolor wreck removal resumed.
06.02 Unieke dokbeurt voor ‘s  werelds 

grootste bulkschip.
04.04 VIM AG orderstatistiek reden tot 

voorzichtig optimisme.
02.02 VOC-schip Prins Willem terug in 

Nederland na 33-daagse reis.
04.04 Vopak bouwt tankerterminal in 

Darwin.
01.04 VOSTA LM G  launched Trailing 

Suction Hopper.
12.03 Vosta LM G  launches web site in 

Chinese.
01.02 Wartsila dual-fuel engines for 

153,000 m3 L N G  carrier.
03.04 Wijsmuller refloated Bulker Yioso- 

nas.
10.02 Workshop Lijmen in Scheepscon- 

structies.
06.03 World’s largest common-rail engi

ne for A.P. Moller- Maersk.
05.02 Zeehavencongres en nieuwe in-

dustriehaven Harlingen.

08.04 Zeeuwse innovatieprijs ‘Emergo’ 
voor Trident.

OPDRACHTEN_________________

01.05 Afbouw bij Gelria Nijmegen.
01.05 Opdracht sleephopperzuiger voor 

VOSTA LM G.
02.04 Korvetten Schelde/Merwede.
03.05 Vier M PC -schepen voor Ferus 

Smit.
03.05 Opdrachten voor Maas Shipyard.
03.05 Ombouw Prinses Margriet.
03.05 Vervolgopdracht D  amen Shipyards 

Gorinchem.
04.05 Luxe j acht voor Amels.
04.05 Serie van drie M PC schepen voor 

Niestern Sander
04.05 Nieuwe opdrachten Damen Shipy

ards.
05.04 Drie m.p. containerschepen voor 

Niestern Sander.
05.04 Smit International besteld nieuwe 

versie StanTug 3509.
06.04 Sto - Ro schip Bothniaborg.
08.05 Merwede boekt twee veerschepen 

voor Bornholmstrafikken.
08.05 Bulkcarrier voor Vroom.
08.05 Smit bestelt twee Damen ASD 

sleepboten.
09.06 Twee opdrachten voor Volharding 

Shipyards.
09.06 Vahali boekt riviercruiseschip.
09.06 Damen Bergum bouwt twee tan

kers.
10.05 Opnieuw belangrijke opdracht 

voor De Merwede.
10.05 Damen Hardinxveld boekt nieuwe 

orders.
10.05 Koninklij ke Niestern Sander bouwt

14.6 50 tdw vrachtschip voor Italië.
10.05 Brazilië bouwt twee 1700 T E U  

schepen voor P&O Nedlloyd- 
dochter.

11.05 Derde Damen ASD Tug 2810 voor 
Smit.

11.05 Maleisische opdracht voor Vosta 
LM G.

11.05 Kooren Shipbuilding and Trading 
bestelt nog twee R T -60 Rotortugs.

PRODUCTINFO

10.44

03.08 

12.47

11.46

09.52

05.51
12.46

01.42

03.08

09.53

05.50
03.08

04.41 

06.40

12.46

04.42

12.47

A  fresh look at air distribution in 
luxury yachts.
Alphatron Marine introduceert 
NaviMedia.
Alphatron Marine is introducing 
Alphabridge console.
AM OS Connect Online: Xantic’s 
new tool.
Aphtron Marine introduceert mi- 
nicamerasysteem voor de scheep
vaart.
Aqua Signal veiligheidsstralers. 
Beele breidt ULEPSI tankonder- 
steuningsconstructie uit.
Beele Engineering introduceert tij
delijke, brandwerende afdichting. 
Brandwerende en thermisch isole
rende deurprofielen.
Certification U LTR A -CEP Bilge 
Water Separators. 
Cirkelzaagmachines voor aluminium. 
Connex verwerft vertegenwoordi
ging FG-Elektronik.
Compacte pomp met hoge presta
ties.
Cyclone: nieuwe en verbeterde cir- 
culatiepomp.
Datema Delfzijl introduceert nieu
we generatie EPIRB.
Efficiente luchtinlaatsystemen voor 
maritieme toepassingen.
FirePro brandblusinstallaties nu 
ook voor beroepsvaart.

02.38 Frequentieregelaar voor decentrale 
toepassingen.

05.50 Furuno launches Inmarsat-C Ship 
Security Alert System.

06.39 Geïntegreerd systeem communica
tie en entertainment pleziervaart.

11.45 Hoffmann introduceert systeem 
voor minimum bevetting.

04.43 Horizontale precisie bandzaagma- 
chine.

10.44 IHC Lagersmit introduceert nieu
we schroefasafdichting.

11.45 Information Display Technology 
perfectioneert LC D  voor V RT - 
programma.

04.42 Inter Product waarborgt tien jaar 
veiligheid.

04.43 Iridium introduces new ship alert 
solutions.

08.50 Kleine adsorptiedrogers met hoge 
prestatie.

01.42 Koeltorenaandrijving biedt per
spectieven voor maritieme sector.

08.51 Launch of new S-separator line.
06.39 M AS 2000-aandrijvingen nu ook in 

stof- en gasexplosieveilige uitvoe
ring.

03.07 M SC -Simulation Data Manage
ment 2004.

08.51 Multivariabele flowmeter met inge - 
bouwde tempera tuur sensor.

05.51 New IMO test simulates bilge wa
ter treatment under ‘real life’ condi
tions.

03.09 New polyethylene buoy.
04.41 New Schottel Combi Drive.
08.50 New Valve Seat and Recess Lathe.
03.07 New-generation Integrated Bridge 

System.
02.38 Nieuw lichtgevend Yfestos sticker - 

materiaal.
10.43 Nieuwe hydropneumatische cilin

ders van Pneumax.
11.46 Northrop Grumman introduces 

flat-screen desktop marine radars.
09.52 Northrop Grumman introduces 

new marine gyrocompass.
12.47 Northrop Grumman receives type 

approval for Satellite Compass 
System.

04.42 Pentax breidt reeks innovatieve 
verrekijkers uit.

01.43 Productuitbreiding Veth Motoren 
tijdens Europort 2003.

10.43 Ringbalgcilinders alternatief voor 
persluchtcilinders en schroefveren.

02.39 SECUM AR presents unique high 
tech thermal suit.

09.52 Simplified V D R-SOLA S amend
ments approved.

01.41 Smart mounting products from 
Machine Support.

05.51 Thermische indicators.
11.45 Theunissen introduceert Aqua Sig -

nal container contactdoos.
02.39 Trekkergereedschap met extra 

dunne haken.
01.41 UniMACS Blue Line, the basic in

tegrated bridge.
08.50 Verbeterd koppelsysteem voor de

binnenvaart.

P&l WETENSWAARDIGHEDEN

04.44 Nieuwsbrief no. 46 (oktober 2003) 
Bunkers en het milieu.
Vertraging.

RAAD VOOR DE SCHEEPVAART

02.32 Uitspraak 2003, nr. 12, door A.B. 
van den Engel.

10.32 Dubbele aanvaring op de Water
weg, door A.B. van den Engel.



SCHEEPSBOUW_______________

06.32 3D-Animatie, door Roel Hoger - 
vorst.

04.24 Adriana Maria TH-7, door Frans 
Kok.

04.34 Asset Management in de scheep
vaart, door J. Klok.

11.12 Breuil en Brion, door Nico G uns.
03.13 Catamaran Meridian, door M.van 

Wijngaarden.
05.13 Cornelia, de eerste Frontrunner, 

door F. Kok.
03.18 De ‘nieuwe’ Urania, door Nico 

Guns.
01.18 Een Hollandse traditie, door Nico 

Guns.
04.16 Havensleepboot Barunga, door 

Frans Kok.
10.13 Hr .Ms. Snellius en Hr.Ms. Luy- 

mes, door Nico Guns.
01.25 In gesprek met Frans Dingemans, 

door Nico Guns.
08.36 Introductie van de CCV Rules,

door Willem de Jong.
02.10 Leadership 2015, samenvatting 

door Joost van Aalst.
08.20 Motorjacht Ilona, door Nico Guns.
08.14 mv Jumbo Javelin, door Jakob 

Pinkster.
08.40 Ontwerp ballastloos schip, door

TonLantau.
10.26 Parametrisch tekenen in de 

scheepsbouw, door J. Steenhoek.
12.12 Prinses Maxima & Prins Willem - 

Alexander, door Henk van Herwij- 
nen en Piet Hein Noordenbos.

01.12 Sleepboot Thetis, door F . Kok.
06.11 Terra Marique, door F . Kok.
06.16 Voith-Schneider-Propellers, door 

Dirk Jurgens en Rainer Grabert.
05.18 Waterways 1, door Nico Guns.
09.13 Zandzuiger Scelveringhe, door F. 

Kok.

SCHEEPSWERKTU1GKUNDE

08.33 The Motorship Marine Propulsion 
Conference 2004, door Kees Ver-
kleij-

12.28 Underway on nuclear power, door
Gulian Crommelin

04.30 Voortstuwingssystemen voor
LNG-tankers, door Cees Verkleij.

SCHEEPVAART________________

08.27 Conditiebewaking bij de Konink
lijke Marine, door Harry Lijzinga.

12.19 Duplus, door Piet Hein Noordenbos.
12.20 Zeesleepboot Holland, door F. Kok 

en Sj .H. Veenstra

VEILIGHEID EN MILIEU__________

01.35 Ballastwatermanagement, door
Menno Schaap.

04.12 Shipbreaking Innovations in Asia, 
door Martij n van Wij ngaarden.

04.36 DN V  Seminar Managing Risk in 
Shipping, door Jacob Pinkster.

06.24 Fouling release systemen voor ma
rineschepen, door Hans Bakuwel

10.21 M A RPO L and FPSO/FSO , door 
Govert Wagenaar en T  ore Sildnes.

11.18 Scheepsontwerp versus stuwa-
doorsgezondheid en -veiligheid, 
door Hugo Dill.

VERENIGINGSNIEUWS

01.49; 02.48; 03.47; 04.54; 05.56; 06.48; 
08.52; 10.50; 11.61; 12.51

VN SI_________________________

02.49 Contactraad geassocieerd lidmaat
schap
Algemene Ledenvergadering 
Supply Chain Management 
Probabilistische lekberekening 
Lasrookonderzoek

03.49 Vernieuwde leermiddelen voor de 
basisberoepsopleiding Scheeps
bouw.
RDI studie
Maritieme Innovatiedag - uitrei
king Timmerprijs.
Tros regeling.

04.52 Journaal Zeevaart
T  echnische regelgeving 
Voorj aarsledenvergadering VNSI 
Oriëntatiereis scheepsbouwin- 
dustrie Turkije
Samenwerkingsovereenkomst OH 
RA

05.57 Scheepsbouwactiedag 
Technische regelgeving
Voorj aarsledenvergadering VNSI 
Innovatie in de Nederlandse 
scheepsbouw

06.49 Opleidingen voor scheepsbouwsec - 
tor
Algemene ledenvergadering bij 
Damen Shipyards Gorinchem 
RDI studie
Werkbezoek Tweede Kamerleden 
aan de scheepsbouw 
Trosregeling 
Voorfinanciering

08.53 Internationaal binnenvaartproj eet 
CREATIN G
Oriëntatiereis scheepsbouwin- 
dustrie Turkije 
Project OpenMind

09.57 Bureau Marweb 
Onbegrensd ondernemen 
Onderwij sforum
Stage- en afstudeer plaatsen gezocht 
Europees onderzoek 
RDI studie

10.48 Managing Contracts 
Rotterdam Maritime 
Maritieme Ontmoetingsdag 
Algemene ledenvergadering 
SeaQuipment 
Marweb

11.58 Rotterdam Maritime 
Maritieme ontmoetingsdag 
Algemene Ledenvergadering 
Marweb
Magazine Opleidingen en trainin
gen
HBO Scheepsbouwkunde

12.52 Maritieme I nnovatiedag
Training ‘calculeren’
PELS
Staalgewichtsberekening
MARW EB
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B = Opdracht
D = Diverse berichten
O = Oplevering
T  = Tewaterlating
Vb = Verbouwing

04.24 AdrianaMariaTH-7, Eurokotter (O)
10.06 Afamia, Stan Tug 1405 (O)
01.05 Aidre, luxe motorjacht (T)
02.05 Alexandra, containerschip (O)
09.07 Anna Margaretha, 

reddingboot type Arie Visser
(O)

04.06 Arklow Rock, containerschip (O)
06.04 Arklow Rock, containerschip (O)
08.07 Arklow Rover, containerschip (O)
03.06 Artemis, combivrachtschip (O)
11.07 Athena, driemastschoener (O)
09.06 Athena, zeiljacht (T)
11.06 Aurora, motorjacht (O)
01.07 B.G. Ireland, containerschip (O)
02.06 Balea, Stan T  ug 22 07 (O)
03.05 Balticborg, casco (T)
08.05 Balticborg, vrachtschip (O)
02.06 Barunga, ASD Tug 2411 (O)
04.16 Barunga, ASD Tug 2411 (O)
05.06 Barunga, ASD Tug 2411 (O)
12.07 Battler, Stan Tug 1906 (O)



09.07 Beaufort, tankschip (O) 03.06 Luymes, hydrografisch 03.05 Vriesendiep, casco (T )
09.10 Beluga Stimulation, (O) opnemingsvaartuig (O) 09.09 Vrouw Grieve GO -14, viskotter: (O )

containerschip 08.06 Luymes, hydrografisch 04.06 Wan Qing Sha,
06.02 Berge Stahl, bulkschip (Re) opnemingsvaartuig (O) sleephopperzuiger (T)
09.09 Bill, bunkerschip (O) 10.13 Luymes, hydrografisch 09.11 Wan Qing Sha,
12.07 Blue Star, Combi Freighter 3850 (O) opnemingsvaartuig KM (O) sleephopperzuiger (O )
02.07 Bothnia, MSC (D) 04.07 Manouk, binnenvaarttanker (O) 03.05 WanQuingSha,
06.04 Bothniaborg, Sto-Ro schip (B) 03.05 Mare, casco (T) sleephopperzuiger (T)
11.08 Bravery, Combi Coaster 1700 (O) 09.07 Marina, droge lading schip (O) 09.10 Waterways 2,
02.04 Bremer Anna, containerschip (O) 05.05 Maxima, voetveer (T) autotransportschip (O )
11.12 Breuil, rivierschip voor 03.13 Meridian, survey catamaran (O) 09.10 Waterways 3,

vervoer vliegtuigonderdelen. (O) 01.18 ms Oosterdam, cruiseschip (D) autotransportschip (O )
11.12 Brion, rivierschip voor vervoer (O) 08.06 My Way, type C 05.18 Waterways!, carcarrier.

vliegtuigonderdelen. binnenvaarttanker (O) 12.08 Wilhelmina,
09.07 Brion, ro-ro schip (T) 11.08 Nasja, Combi Freighter 10.500 (O) binnenvaartvrachtschip (Vb)
04.06 Bro Granite, productentanker (O) 02.06 Navira, bunkerschip (O) 05.0.5 Willem Alexander, voetveer (T)
10.06 Calypso, ASD Tug 2 509 (O) 09.09 Noordkaap, binnenvaarttanker (O) 02.04 Winona, vrachtschip (T)
08.06 Cassiopeia, motorjacht (O) 08.07 Nyangumi II, ASD Tug 3110 (O) 08.07 Wisby Verity, tanker (O )
12.08 Cat-1, Multi Cat 1205 (O) 02.06 Oceanos, Stan Tug 2909 (O) 09.07 Yasin, sleephopperzuiger (T)
12.07 Christina, Stan Tug 3209 (O) 08.05 Onega T  raveller, vrachtschip (T) 11.07 Zuidzee, binnenvaarttanker (O )
02.06 Cofelica, binnenvaartschip (O) 06.05 Onego Merchant, vrachtschip (O)
11.06 Commercial Break, motorjacht (O) 02.05 Onego Trader, containerfeeder (O)
01.06 Constance, luxe zeiljacht (O) 05.04 Oranje, sleephopperzuiger (T)
02.07 Coral, kruiplijncoaster (D) 02.07 Orion, containerfeeder (D)
05.13 Cornelia, binnen (O) 04.06 Pallieter, sleephopperzuiger (O)

vaartcontainerschip 12.06 Ponoy, Stan T  ug 2608 (O)
05.05 Cuu Nan Hang Hai, (O) 08.05 Prestige, Riverliner 1145E (O)

reddingsschippatrouille- en 08.06 Pride, binnenvaarttanker (O)
06.05 CZ450, Cutterzuiger (O) 11.06 Primera, binnenvaarttanker (O)
09.10 Dali, containerschip (O) 12.12 Prins Willem-Alexander,
01.10 De Zeven Provinciën, LC F (D) SW ATH ferry (O)
12.07 Discovery, duwboot (O) 03.05 Prinses Margriet,
10.07 DM S Globe, Shoalbuster 2609 (O) passagierscship (B)
04.07 Donald B, Stan Tug 2207 (O) 12.12 Prinses Maxima, SW ATH ferry (O)
02.05 Dordogne, olie-, gas- en (O) 11.07 Proteus, binnenvaarttanker (O)

chemicaliëntanker 02.06 Prudence, kruiplijncoaster (O)
11.07 Doros, containerschip (O) 12.06 Rapitard,
12.08 Drugsboot Arnhem (O) binnenvaartvrachtschip (O)
12.19 Duplus, offshore supplier (D) 02.06 Ras El Hamra, Multi Cat 1005 (O)
05.04 Dupuy de Dome, (T) 10.07 Relume, tender (O)

onderzoekingsvaartuig 02.04 Rosette, Chemiecalientanker (O)
09.10 Dutch Partner, sleepboot (O) 08.07 S. Pacific, Combi
02.07 Egbert Wagenborg, MSC (D) Freighter 10500 (O)
02.06 El Baraka, Stan Tug 2909 (O) 08.07 S. Partner, Combi
03.06 Gulf Harmony, Freighter 10500 (O)

binnenvaarttanker 11.08 Sarina, binnenschip (O)
02.05 Elsbeth, koelschip (D) 03.05 Scelveringhe, casco (T)
02.05 Elvira, koelschip (D) 09.13 Scelveringhe, zandzuiger (O)
02.05 Emerald, koelschip (D) 06.04 Scelveringhe,
11.07 Energizer, containerschip (O) zegaande zandzuiger (O)

type Volharding 750 01.07 Sensation, binnenvaarttanker (O)
02.06 Enforcer, containerschip (O) 08.07 Serena, Combi Freighter 10500 (O)
02.05 Esmeralda, koelschip (D) 09.07 Servus, binnenvaarttankschip (O)
12.06 Fair Partner, zware ladingschip (O) 05.05 Shakira, binnenvaarttanker (O)
02.04 Fatima, binnenvaartschip (O) 01.48 Sibajak, passagiersschip (D)
09.11 Fide Deo, droge lading schip (O) 04.05 Sider Joy, MPCS (T)
04.07 Flinterbaltica, carrier (O) 04.07 Simba III, ASD Tug 3110 (O)
11.08 Flinterbjom, vrachtschip (O) 08.07 Simba III, ASD Tug 3110 (O)
08.06 Flinterborg, vrachtschip (O) 08.06 Sirocco, vrachtschip (O)
01.06 Flinterbothnia, vrachtschip (O) 10.06 Smit Panama, ASD Tug 2810 (O)
02.04 Flintereems, vrachtschip (D) 10.13 Snellius, hydrografisch
02.04 Flintermaas, vrachtschip (D) opnemingsvaartuig KM (O)
12.06 Forestwave, vrachtschip (T) 09.10 Spatengracht, multipurpose
03.06 Geertruid Adriana, (O) vrachtschip (O)

boomkorkotter 03.06 Suzanne, containerschip (O)
08.08 Gracioso, passagiersschip (Re) 10.06 Tanzanite, bunkerschip (O)
03.06 Gulf Harmony, (O) 06.11 Terra Marique, Ro-ro/ -

binnenvaarttanker docking barge (O)
02.07 Heereplein, containerfeeder (D) 10.06 Texas, bunkerschip (O)
12.20 Holland, zeesleepboot (D) 01.04 Thai Binh Duong,
02.06 Ilha de Sao Luis, Stan Tug 2608 (O) 1500 m3 sleephopperzuiger (T)
08.20 Ilona, motorjacht (D) 05.05 Thai Binh Duong, hopperzuiger (O)
02.06 Jara, ASD Tug 3110 (O) 01.12 Thetis, Delta Azimuth Tug. (O)
09.08 Johanna Leinlje WYK-2, (O) 01.06 Thetis, dubbelschroef sleepboot (O)

mosselkotter 09.11 Tigre d’ Or, luxe motorjacht (O)
02.05 Johanna-M, droge ladingschip (O) 09.09 Titan, binnenvaarttanker (O)
11.07 Jouri, binnenvaarttanker (O) 09.09 Topa, chemiecalientanker (O)
08.14 Jumbo Javelin, heavy lift ship (O) 11.05 Tuna, Trollmax vrachtschip (T)
08.07 Kiboko II, ASD Tug 3110 (O) 03.18 Urania, opleidingszeilschip (O)
08.06 Kinne, vrachtschip (O) 06.05 Valiant, Stan Patrol 4207 (O)
04.07 Kokmeeuw, Stan Patrol 2005 (O) 11.08 Veelerdiep, vrachtschip (O)
06.04 Lady in Blue, luxe jacht (O) 11.06 Vennendiep, vrachtschip (O)
11.06 Larissa, motorjacht (O) 08.07 Victoria, Combi Freighter 10500 (O)
02.07 Little Jane, kruiplijncoaster (D) 02.04 Vindo, containerschip (T)
09.08 Lolipop BS-1, mosselkotter (O) 03.05 Vindo, MPC (T)
01.06 Luymes, Hydrogr. (T) 08.07 Vissolela, offshore werkschip (O)

Opnemingsvaart. 01.07 Vopak Frisia, Mercatorschip (O)



Regelgeving door W illem de Jong

Security campaign
Paris MOLI Advisory Board announces results

W ith  the introduction of the international Ship and Port Facility Security Code on the f i rs t  of July 2 0 0 4  
the Paris MOU mounted a three-month programme to verify compliance with new security requ ire
ments for ships. Results show th a t of the 4681 security checks carried out, only 72  resulted in the 
ship’s detention on security grounds.

The Chairman of the Paris M O U  
Committee stated that he believes that 
the policy of issuing visiting ships with 
Letters of Warning in the run up to the 
Code deadline helped to ensure that 
most owners met their obligations to 
bring about a more secure shipping en
vironment. While the level of compli 
ance is encouraging the challenge for 
the industry is to maintain its vigilance 
and for security to become engrained in 
the operation of ships.
The programme, which was held in 
conjunction with the Tokyo M O U, ran 
from the first of July to the thirtieth of 
September 2004. A  uniform question
naire was used to test the key elements 
of the ship’s security arrangements. 
Aspects Considered by Port State Con
trol Officers (PSCO) included:
• The International Ship Security Cer

tificate (ISSC) and inappropriate use 
of Interim Certificates

• Access control
• Access control to sensitive areas of 

the ship
• Security level
• Records of ship and port interfaces
• Records of security drills
• Crew familiarity with essential ship 

security procedures
• Communication among key 

crewmembers

Security checks
An analysis of programme results 
shows that a total of 4681 security 
checks were made on 4306 individual 
ships. A  total of 28 inspections resulted 
in detention solely on security grounds

while another 44 ships were detained 
on security and other grounds. This 
represents a rate of 1.5% of inspections 
resulting in detention for security rea
sons compared with an overall deten
tion rate for the period of 5.7%. 
Monthly figures revealed an improving 
level o f compliance as the programme 
progressed. In July, fifty ships were de
tained compared with thirteen in Au 
gust and nine in September.
Sixty ships were detained due to a lack 
of a valid ISSC, while further 45 had 
problems with their certificates, which 
did not result in detention.
Ships found not to be in compliance are 
subject to a range of measures from 
straightforward rectification to expul-

sion from the port. In most Cases non
compliances were rectified on the spot. 
The most common non-compliance 
was a failure to record previous ports of 
call. This was found on 349 occasions. 
Problems with access control onto and 
around the ship were found in just over 
two hundred inspections. 215 inspec
tions revealed a failure to keep records 
of security drills.
It should be recognised that in cases 
where the PSCO found areas o f non
compliance the Competent Security 
Authority were called in to consider

taking further control measures. In 
some states this authority is quite sepa 
rate from the port state Control authori
ty and therefore subsequent actions 
against the ships may not have been 
recorded by the PSCO.
O f those flags with more than ten in 
spections and more than one detention 
the following six showed rates above 
average.

Ships registered with these flags ac
counted for 50% of all detentions on se
curity grounds.
Much of the certification for ISPS was 
carried out by Recognised Security O r
ganisations (RSO) on behalf of the 
ship’s flag state. Some of these RSO are

new to the PSC regime and the data in 
respect of these organisations was not 
sufficiently complete for analysis. It is 
also the case that most of the security 
detentions were due to lack of valid cer
tification, which generally is outside the 
control of the RSO itself. Nearly 90% of 
the security detentions were on ships 
fifteen years or older.
Results show a wide variation of com 
pliance according to ships type. 51 gen
eral dry cargo ships were detained, a 
rate of 2,6%, and refrigerated cargo 
ships, while having fewer detentions

‘M ost of the security 
detentions were due to  lack 
of valid certification’



(4), had a detention rate of 3.6%. Ro-Ro 
cargo ships had a rate of 1.1% with oil 
tankers, bulk carriers and container 
ships just 0.6%, 0.5% and 0.2% respec
tively.

Richard Schiferli, General Secretary of 
the Paris M O U  said: “This was a very 
new area for our PSCOs, but they 
were well prepared for the programme 
following special training seminars.

The end of the programme is not the 
end of security checks and PSCO s will 
continue to develop their knowledge 
and experience in this field and work 
closely with their security authorities.”

F lag  State

Georgia

Inspections

56

Detentions on Security G rounds

5

Detention R ate

8.9%
Korea Democratic People’s Rep. 22 5 22.7%
Panama 471 10 2.1%
Russian Federation 205 11 5.4%
St Vincent and the Grenadines 186 3 1.6%
Syrian Arab Republic 20 2 10.0%
Grand Total for all flags 4681 72 1.5%

The small, in form al Rotterdam -based office o f the Green Award Foundation is looking 
fo r two new  colleagues:

SHIP SURVEYO R TRAINEE (1 FTE)

with appropriate technical and auditing skills to inspect ships in order to make sure they 
meet the high, technical and managerial Green Award Requirements.

The successful applicant will
•  speak and write the English language fluently
•  have 5 years experience working as a maritime officer
•  be a qualified master / chief engineer for all ships
• be fam iliar with quality systems and surveys
• have IT-skills (Word, Excel, Outlook)
•  be living within a 50 km radius of Rotterdam
• be prepared to travel and work alone worldw ide on a routine basis (also during 

evenings and weekends)

P R O JE C T - AND M ANAGEM ENT ASSISTANT (0,8 FTE)

with appropriate secretarial and adm inistrative skills, who will be happy to work as part of 
the Green Award team, assisting where necessary.

The successful applicant will
•  speak and write the English language fluently
•  have IT-skills (Word, Excel, Outlook, Access)
•  have a pro-active approach
• have experience working as an assistant
•  be proficient in the taking of m inutes
• be able to monitor the com pletion of tasks
• have planning abilities

Applications stating qualifications, experience and contact details would be welcom ed 
by Bureau Green Award, Att. Mrs. M.K. (Karin) Struijk.

W erktuigbouwkundige Engineering voor de Scheepsbouw

STI ENGINEERING BV
Tele foon  0 7 2 -5 3 3 6 6 8 7  
www. s ti-e n g in e e rin g . n l

Schema's
M ach in ekam er indelingen  
Leidingwerk com binatietekeningen  
Isometrics
Uitlaatgas systemen 
EEM sterkteanalyses 
Equipment ondersteuningen  
Specials

Green A w a rd  certifies seago ing  
vessels. A Green A w ard  ship  
m eets high, bu t m anageable  

techn ica l and  m anageria l requ ire
ments. 170 crude o il and p roduct 

tankers from  34.000— 320.000  
D W T  are currently certified.

A n increasing num ber o f  ports  
and nau tica l p roviders recognize  

the value o f  Green A w a rd  and  
o ffe r spec ia l rates and o ther ad

vantages to Green A w ard  ves
sels.

The Green A w ard  certificate con
firm s the high qua lity  o f  the ves

se l and it contributes to a positive  
im age o f  the ship ow ne r with a ll 

the advantages th is entails.

P.O. Box 23107 
NL-3001 KC ROTTERDAM 
T +31 10 21 70 200 
F +31 10 28 29 762 
E management@greenaward.org

mailto:management@greenaward.org


Safe manning by A rthu r Bowring

More seafarers needed onboard
How many people does it take to run a ship safely?

“The marit ime industry needs to  find a way of getting more seafarers onboard ships required by regula
tion, if it is going to meet the additional demands on seafarers time from ISM, ISPS and increased in
spections,” says A r th u r  Bowring of Hong Kong Shipowners Association. This association has, for some 
time, been very concerned about the increasing demands made of our seafarers by new regulation.

W e have brought the issue up in sever
al meetings, but the response has seem
ingly been that there is recognition that 
there is a problem. Yet there is not 
much that can be done about it, beyond 
amending the existing IM O  Principles 
o f Safe Manning calling the attention of 
administrations and owners to the in
creased demands made on seafarers by 
the ISPS Code.
In an attempt to try to define the prob
lem and propose some solutions, our 
Manning Sub committee recently met 
in a brainstorming session. The prob
lem is getting worse, an example is the 
ISPS code. If the code is strictly fol
lowed, many ports will ask for a contin
uous 24-hour control o f the means of 
access to the ship. This is not some
thing that can be done by the usual 
deck watch, in-between attending 
moorings, but is a requirement that will 
call upon at least four crew members on 
a watch on, watch off system.
A  second example is that we already 
have inspectors visiting the ship at any 
hour, demanding the immediate time 
o f the master, or at the very least, a se
nior officer. A  further example is that 
the documentary requirements o f the 
ISM  and ISPS code already occupy sev
eral hours o f senior officer time every 
day, even while at sea.
With Port State Control taking an in
terest in senior officers’ rest hours 
while, at the same time, demanding 
their immediate attention, the issue 
promises to develop into a spiral o f in
creased delay and detention unless a so
lution is found.

Regulating shipping
Why do companies not put more peo
ple on board? Competition, clearly. If 
one administration always holds out for 
higher crew numbers then owners un
der that flag will find that they are un
competitive and will consider changing 
flag. Some companies do put more 
people on board, but others feel that in 
order to remain competitive, they are 
only able to sail with a similar comple
ment to that o f their competitors. The 
perception or reality o f competition will 
encourage the application o f the barest 
minimum. Any more is considered to 
be money wasted. Any less, o f course, 
will result in sanction. There is no level 
playing field, and competition will en
courage certain administrations to 
agree lower standards, to the detriment 
o f the industry and the health and safe
ty o f the seafarer.

'There is no 
level playing 

field’

M an d a to ry  m easures?
W e could introduce prescriptive regu
lation, either as a solution in itself or as 
an interim measure until the goal-based 
standards are finalised. It is clear that 
administrations already use a form of 
prescription when checking owners’ 
proposals, so it should not be too hard 
to introduce prescription on a global 
basis.

It is clear that ship owners react posi
tively to unambiguous mandatory 
measures. Take, for example, the 
O C IM F requirements for manning 
during ship to ship operations. I f  every
one has to do it, then the playing field is 
level and there is no competitive advan
tage to be gained.
A s there are valid arguments that dif
ferent ship types and different equip
ment demand different manning scales, 
prescription might be introduced in a 
two-tier basis. The first level would be 
a ‘recommended’ prescribed manning 
level, based on a worst-case scenario, 
say the mooring operation or in-port 
ISPS compliance. This prescription 
might include additional ‘office’ staff, 
expressly trained and supplied to han
dle the increased secretarial demands of 
the ISM  and ISPS Codes.
Owners would be able to present a case 
for some flexibility in the ‘recommend
ed’ prescription, by presenting valid ar
guments and evidence, which - if the 
flexibility is granted - would appear on 
the Minimum Manning Certificate.



Such flexibility would be reported to 
the IMO, or another independent 
body, to ensure that consistency would 
be achieved.
And the second tier, lower than the 
first, would be set at a level that is the 
absolute minimum for any ship.

Goal based standard
The industry has been regulated 
through the application by flag admin
istrations of IM O resolution ‘Principles 
of Safe Manning’, a goal based stan
dard. There is information on how the 
goals should be continually assessed by 
obliging the Company and Master to 
record working and rest hours. It states 
the capability and ability levels that 
should be observed, as well as relevant 
existing regulations and on-board 
functions that should be taken into ac
count, when determining the mini-

tion by the different regulators. The 
flexibility allowed in the resolution en
courages each administration to set its 
own scale, in many cases to agree the 
owner’s proposal, without any com
monality of global standard.
In reality, the arguments and evidence 
supporting a ship owner’s case are re
quired to be little more than half a page 
of limited detail about the ship and its 
machinery. A  good example is that of 
Liberia, although the forms used by the 
United States and other administra
tions are very similar.
Under the brief description of the ship 
is ‘Owners Minimum Manning Pro
posal’, a note that more information 
‘may’ be submitted and space for a sig
nature. The form used by Panama, 
very similar to the others, also states the 
fee that has to be paid.
What happens to this form? Our infor-

‘Flag administrations apply the 
resolution in very different ways’

Arthur Bowring is 
director of Hong 
Kong Shipowners 
Association

mum safe manning of a ship. It also 
states how the company should prepare 
its arguments and evidence in support of 
its claim and how the flag administration 
should evaluate the company’s claim.

Interpretation
The resolution is applied by the differ
ent flag administrations in very differ
ent ways. There is no goal within the 
resolution that lays down the criteria 
that would ensure consistent applica

mation is that many flag administration 
assessors have a sheet taped to their 
desk that gives a ‘model’ manning 
schedule. Malta, amongst others, actu
ally has this information in its widely 
published guidelines. The assessor 
compares the company’s proposal to 
the model and, subjectively, makes a 
decision as to whether the company’s 
proposal can be agreed.
It is our experience that when evidence 
is presented that shows that other flag

administrations are prepared to agree 
the company’s proposal, that agree
ment by the administration is readily 
forthcoming.
We would suggest that the IM O Reso
lution does not specify in a consistent 
format the arguments and evidence 
that should be presented by ship own
ers to flag states, enabling them to de
termine if the ship has enough seafarers 
onboard. It is clear from the forms used 
by the administrations we have studied 
that there is little in the way of argu
ments or evidence, only a short descrip
tion of the ship that is easily transposed 
to the certificate.
We would also suggest that if it is pre
sumed that the record of Hours of 
Work and Rest specify the direct evi
dence that has to be presented to prove 
operating compliance, the distinct lack 
of backing evidence makes such records 
questionable, at best.

Use ISM instead
One possible solution would be to get 
rid of the resolution and the Minimum 
Manning Certificate. Let the ship own
er’s application of the ISM Code deter
mine the optimum number of people 
on board. If we assume that there will 
always be a minority within the indus
try that will find loopholes in any regu
lation, then perhaps the application of 
the ISM Code will create the necessary 
management structure that will ensure 
that the proper number of seafarers sail 
on the ship. But might a lack of seafar
ers only be shown up after an incident 
has taken place? Will such a solution 
pre-empt accidents?

T h e  S t e e l  a n d  I r o n  F o u n d r y

C a s t i n g  i s  o u r  t e c h n o l o g y  
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Scheepsbouw door Piet Hein Noordenbos

Swath Ferry design
A proposal: Feasible or Not?

In the January issue of Schip & W e r f  de Zee dr. Dubrovsky suggested tha t with relatively simple modifi
cations the design for the ferry ‘Prinses Maxima’ could open a wider application at lower cost. In res 
ponding to th is artic le Damen and NGA are demonstra ting tha t the conclusions drawn by dr. Dubrovsky 
are incorrect. A great deal of background information regarding specific Owners, Class and Local au
thor ity  regulations has been overlooked.

The author of ‘A  Proposal for an im 
proved Swath Ferry design’ has never 
requested either Damen’s or N G A ’s 
opinion on his article before publishing 
and we would therefore like to respond 
to his publication as his conclusions are 
simply incorrect.
The reasoning behind the specifics of 
the design of ‘Prinses Maxima’ has 
been described in detail in a technical 
paper written for RIN A  in 2002 (ref. 
1). The paper describes the Owner’s, 
Class and Dutch Shipping inspection 
requirements and regulations in detail; 
it also describes the design solutions to 
these requirements. A  lot o f these re
quirements and regulations were 
‘Pass/Failure’ criteria and with an In 
ternational tender and a high level of 
competition submitting a design that 
failed criteria is inconceivable.
In addition to the ‘Prinses Maxima’ 
SW A TH  design; the D F F  3717 Alu as 
published in ‘Speed at Sea’ of August 
2005 is a higher speed aluminium fast 
for crew boat and general applications 
(ref, 2).
The following paragraphs respond to 
specific points raised by dr. Dubrovsky 
with regard to the design o f ‘Prinses 
Maxima’.

Design speed
The Owners insisted on the given 
speed range of 14 knots cruise with a 
maximum speed of 16.5 knots. The 
cruise speed of 14 knots provides the 
vessel with a comfortable sailing sched
ule of half an hour per return trip. 
Higher speeds were initially discussed 
but higher speed would result in in
creased power and therefore fuel con
sumption. The water depth on the

route is typically 16m and model tests 
were conducted in shallow water to de
termine the effect on performance. The 
net increase in power was less than 1%.

Hull material and life time
The Owners were very specific in their 
request for proposals about their re
quirement of thirty years lifetime and 
any deviation, as suggested by dr. 
Dubrovsky would have resulted in a 
non-compliant bid. It should be noted 
that ferries have been operated on this 
route for several generations and the 
Owners have significant knowledge 
with regard to operating costs.
Damen and N G A  are very satisfied 
with the choice o f material for con
struction as Damen’s sister company 
the Royal Schelde has significant expe
rience in construction with high tensile 
steel. Furthermore, having their repair 
dockyard just around the corner from 
the vessel offers the Owner a 24 hour 
service facility.

Arrangement
We agree with dr. Dubrovsky that de
signers should be very inventive with 
the given space, but Diesel Electric 
propulsion and Bow loading were for 
the ‘Prinses Maxima’ design a must. 
Positioning the main diesel engines on 
the main deck and utilizing direct drive 
electric motors virtually eliminates 
maintenance in the lower hulls, Main 
tenance of machinery in the lower hulls 
has historically been one o f the biggest 
disadvantages with SW A TH  vessels. 
The chosen arrangement has proved 
very convenient and pleasing for both 
the Owner and Passengers,
Aesthetics were also a significant de

sign driver for the Owner and it is very 
difficult to produce a design with verti
cal front and stern superstructure, 
which looks aesthetically pleasing, The 
look of the vessel also has a significant 
impact on the passenger's feelings to
wards the vessel. The last weighs even 
heavier as Passengers often have an al 
temative transportation mode avail 
able.
Fresh water ballast tanks have been 
provided on the ‘Prinses Maxima’ not 
for reasons o f stability as suggested, but 
in order to maintain vessel trim and 
heel angles during loading and unload
ing. In addition a seawater ballast sys
tem in independent G RP tanks was in 
stalled to allow for changes in draught. 
These are normally empty during sail 
ing.

Hull shape
The development of the hull form was 
extensive. Damen and N G A  investi
gated both single and twin strut solu
tions for the ‘Prinses Maxima’. A  long 
single strut was chosen for the follow
ing reasons:
• A  single long strut was the most suit 
able to meet the very severe two com 
partment damaged stability standard 
required by the Dutch Shipping In 
spection.
• With the given Froude number the 
single long strut was the best option for 
minimization of resistance (see also dr. 
Dubrovsky’s figure 3).

Main dimensions and conclusion
The proposed new design by dr. 
Dubrovsky gives a Full load displace
ment of 250 tonnes and an L  x B of al 
most the same size as ‘Prinses Maxima’

Piet Hein 
Noordenbos BSc 
was responsible 
for Damen Ship
yards high speed 
designs fo r over 
33  years and re
tired early this 
year.



using the same combination of steel 
hull and aluminium superstructure. 
This displacement is far too low and in 
our opinion unachievable.
If Damen were to fit the ‘Prinses Maxi 
m a’ with Diesel direct propulsion, the 
full load displacement could be re
duced to ,320 tonnes, still using the 
durable, but also very light construc
tion and outfitting as can be seen on 
board.
We therefore may conclude that 
changing a design may look easy when 
not all design requirements and regula
tions are considered. The Owners have 
a significant knowledge of operating 
ferries on the Vlissingen to Breskens 
route and they have the right to dictate 
the requirements for the vessel. The 
builder and designer have to listen to 
these requirements if a successful vessel 
is to result.

References
1. ‘Rough Seas And Small Passenger Ferries 
The Damen 3717 SW ATH Solution’, by Rik 
Vrugt, Piet Hein Noordenbos and Ed Dudson. 
High Speed Craft: technology and operations,
RINA 2002.
2. Speed at Sea, August 2005, ‘Damen crew 
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Redactienieuws
Het nieuwe jaar is alweer ruimschoots begon
nen en inmiddels heeft ook de éérste redactie
vergadering van dit jaar plaatsgevonden. N a af
loop hiervan werd afscheid genomen van de re
dacteuren die hun werkzaamheden in het voor
afgaande jaar hebben beëindigd. Deze keer wa
ren dat Herbert van Donselaar, die in 2004 nog 
enige maanden de rubriek Maand Maritiem 
onder zijn hoede had en Nico Guns, die zich 
gehéél wil wijden aan het schrijven, zonder tijd 
te verdoen met vergaderen. Dr. Guns blijft nog 
wel schrijven voor Schip & W erf de Zee.

Wim de Jong

Ook werd afscheid genomen van de heer 
W(im) de Jong, die al sinds 1995 de rubriek 
‘ Terugblik op ... ’ in de decembernummers ver - 
zorgt. Bij die gelegenheid werd ook uitgebreid 
geëxcuseerd voor de foutieve naamsvermel
ding bij zijn laatste rubriek ‘Terugblik op 
1904’. Willem de Jong, oud-directeur van L lo
yds Register Londen, ging abusievelijk door 
voor auteur.
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Innovatie in het maritieme cluster

In gesprek met Marco Waas
“De marit ieme sector heeft een wat minder ‘sexy’ en soms ten onrechte een minder high tech imago,” 
zegt Marco Waas, decaan van de faculteit Werktuigbouwkunde, Marit ieme Techniek en Technische M ate 
riaalwetenschappen aan de TU Delft. Gwyneth van Broekhoven, commissaris Onderwijs van de studiever
eniging Marit ieme Techniek, had een gesprek met hem over de marit ieme sector en de innovatieslag.
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Wat is de huidige situatie en impliciet daarmee de waarde 
van de maritieme sector in Nederland?
“Nederland is altijd een maritiem land geweest en nog altijd is 
de maritieme sector belangrijk voor Nederland. Het is een 
brede sector waar 13 5.000 mensen aan het werk zijn en die een 
toegevoegde waarde van 9.5 miljard euro heeft. De indirecte 
werkgelegenheid en toegevoegde waarde bedragen nog eens
55.000 personen en 3.1 miljard euro extra*. Dat is een kennis
intensief cluster, dat we daarom moeten vasthouden.
De concurrentie voor wat betreft de scheepsbouw komt voor
namelijk vanuit het Oosten (China, Korea en Japan) en be
staat vooral op de vlakken van lonen en innovatie. De kennis
achterstand wordt steeds kleiner, wat betekent dat wij onze 
kennis verder moeten uitbreiden. Voor Nederland zijn ook de 
toeleveringsindustrie, de rederijen, onderzoeksinstellingen, 
classificatie, havens en ingenieursbureaus belangrijke onder
delen van de maritieme sector, die we alleen met hoogwaardi
ge kennis in stand zullen kunnen houden. Wel heeft deze sector 
een wat minder ‘sexy’, soms ten onrechte een minder high tech 
imago. Dit komt mede doordat het een ‘oude’ sector is vol tradi
ties en met een rijke geschiedenis. Het tegendeel is echter waar. 
Het is een sector die innoveert en zich richt op de toekomst. 
Voorbeelden zijn: het nulemissie schip, geavanceerde snelle 
scheepstypen, verregaande automatisering en vernieuwende 
voortstuwingssystemen zoals het All Electric Ship concept.”

Wat is volgens u de manier voor Nederland om aan deze 
concurrentie het hoofd te bieden?
“Hard werken, innoveren en onderzoeken. We hadden een van
zelfsprekend monopolie en we hebben de afgelopen decennia 
een ‘wake up call’ gehad. Daar moet iets mee gedaan worden. In
novaties op het totale systeemontwerp, schepen en offshore 
systemen en op deelgebieden, zoals de hydromechanica vanuit 
een wetenschappelijke kennis, is het antwoord. Uitstekende lo
gistiek, organisatie en productieautomatisering zijn evenzeer ge
bieden waarmee we Nederland concurrerend kunnen houden.”

Hoe ziet u deze innovatieslag voor u?
“Vanuit de T U  zal er ingezet gaan worden op drie voltijdse leer

stoelen: Offshore, DPO (Design, Production and Ope
ration) en Hydromechanics and structures, plus een aan
tal deeltijd leerstoelen ter versterking van die hoofdge
bieden. Er zal een verjonging plaatsvinden van het hoog
lerarencorps als gevolg van pensionering van de huidige 
staf. Innoveren doe je niet alleen, vandaar dat de T U  
Delft-Maritieme Techniek participeert in het M KC 
(Maritiem Kennis Centrum).
Hierin zijn TN O , KIM, M ARIN en de T U  gebundeld 
om samen de vragen vanuit het bedrijfsleven te onder
zoeken en op te lossen. Een groot pluspunt is daarin de 
samenwerking die ontstaat tussen de T U  en de bedrij
ven. Daarnaast heeft Maritieme Techniek goede contac
ten met buitenlandse universiteiten en andere faculteiten van de 
T U , om ook die kennis te kunnen benutten, toe te passen en 
door te geven.”

Wat zal de T U  gaan doen om de innovatieslag mogelijk te 
maken?
“Naast de nieuwe leerstoelen wordt ook het studieprogramma 
na M T 2000-programma met ingang van september 2005 ver
der vernieuwd. Er wordt namelijk een minor ingevoerd in het 
derde studiejaar. Ook zal de studeerbaarheid van het pro
gramma verbeterd worden en kunnen nieuwe ontwikkelingen 
aandacht krijgen. Bij het opstellen van dit nieuwe studiepro
gramma worden alle belanghebbenden (studenten, docenten, 
alumni en het beroepenveld) gepolst om tot een goed nieuw 
curriculum te komen. Deze minor is ook een kans om buiten
landse studenten aan te trekken. Er zullen drie minoren ko
men om aan de drie soorten ingenieurs recht te doen en zullen 
dus ingericht zijn op: ontwerpen, fundamentele aspecten 
(science) en technisch management.
Als T U  hebben wij een initiërende, innovatieve rol in Neder
land en zeker ook in het Maritieme cluster. Alle wetenschap
pen, onderzoeken en ontwerpen beginnen immers bij het 
onderwijs, waarin de T U  Delft een belangrijke rol wil spelen.”

*  Bron: Webers en Peeters - Het Nederlandse Maritieme
Cluster, Nederland Maritiem Land -publicatie 24.

Stichting Nederland Maritiem Land netwerkt voor het gehele maritieme cluster: zeescheepvaart, scheepsbouw, 
maritieme toeleveringsindustrie, offshore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, maritieme dienstverlening, vis
serij, Koninklijke Marine en watersportindustrie.

Het Maritiem Kennis Centrum is een netwerk van publieke kennisinstellingen op maritiem gebied: M ARIN, 
T U D  (Afdeling der Maritieme en Transport Techniek), Koninklijk Instituut voor de Marine en TNO-instituten 
Bouw, Prins Maurits Laboratorium, Fysische Elektronisch Laboratorium, Technische Menskunde en Technisch 
Psychische Dienst.



Nederlandse vlag voor grote jachten
Nederland neemt als ‘marit ime valley’ een belangrijke derde plaats in op het wereldpodium van de [su
per] jachtbouw. Nederland als jachtbouwende natie heeft een uitstekende reputatie als het gaat om de 
bouw van kwalitatief hoogstaande producten. Als het echter gaat om flankerende technische regelge
ving en de feitellijke exploitatie van deze jachten, bleef een kans onbenut. Door de verschijning n m e; 
2 0 0 4  van de technische CCV (Commercial Cruising Vessel) regelgeving is hierin verandering gekomen.

Al in 2002 werd op initiatief van HISW A Vereniging gestart 
met het op papier zetten van technische regelgeving voor com
mercieel geëxploiteerde grote jachten. HISW A Vereniging 
ging hierbij een samenwerking aan met de Vereniging Neder
landse Scheepvaart Industrie en Register Holland. Ook de 
Nederlandse overheid, in de vorm van de Inspectie Verkeer en 
Waterstaat, was actief betrokken. Stichting Nederland Mari
tiem Land zorgde voor ondersteuning van dit ambitieuze pro
ject. Door deze voort varende aanpak kon in een periode van 
twee jaar tijd technische regelgeving tot stand komen, die in
middels in de Nederlandse wetgeving is opgenomen. Het bij
zondere aan deze CCV regelgeving is dat niet opnieuw het 
wiel is uitgevonden, maar zoveel mogelijk aansluiting is ge
zocht bij bestaande regelgeving. Natuurlijk is ernaar gestreefd 
de regelgeving veilig, maar ook praktisch uitvoerbaar te laten 
zijn. Er blijft een spanningsveld tussen beide, maar er is ge
streefd naar een symbiotische relatie. Zo biedt de regelgeving 
ook mogelijkheden tot alternatieven om een bepaald niveau 
van veiligheid te bereiken.

Fiscaliteit
Om Nederland op het gebied van regelgeving te kunnen laten 
concurreren met andere vlaggenstaten, is alleen techniek niet 
voldoende. Een eigenaar kiest uiteindelijk een vlag niet alleen 
op de technische regelgeving die hierbij hoort, maar ook op 
fiscale gronden. Het bleek noodzakelijk, in samenwerking met

de Nederlandse overheid, de fiscale randvoorwaarden voor de 
exploitatie van grote jachten te bepalen. Het uitgangspunt van 
de projectgroep van HISW A Vereniging is vanaf de start van 
het project geweest dat grote jachten commercieel worden ge
ëxploiteerd door chartering. Dit is de praktijk van alle dag aan 
de kusten rond de Middellandse Zee en het Caribische gebied. 
Dit is reden om commercieel geëxploiteerde jachten gewoon 
te zien zoals andere commerciële schepen, bijvoorbeeld 
cruiseschepen. Een CCV  is in feite een klein cruiseschip, al
leen met minder bemanning en passagiers. De exploitatie zal 
dus op ongeveer dezelfde wijze gebeuren, namelijk via een (in 
Nederland gevestigde) rederij die het CCV  tegen een markt
conform tarief verhuurt. De rederij moet onafhankelijk van de 
eigenaar zijn en heeft de bemanning in dienst die het gezag 
over het schip voert.

Bemanning en opleiding
Het feit dat een CCV  een zeeschip is, betekent dat IM O con
venties zoals STC W  (Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers) van toepassing zijn.
Voor wat betreft de eisen die gesteld worden aan de beman
ning houdt dit in dat de Scheepvaart Bemanningswet van toe
passing is. Aangezien C C V ’s schepen zijn die ten opzichte 
van de ‘gewone’ commerciële vaart op een afwijkende wijze 
worden ingezet, zijn opleidingsinstituten doende aangepaste 
opleidingsprogramma’s te schrijven. Naar verwachting kan 
de eerste opleiding voor CCV  bemanning in september 2005 
van start.

Puzzel
Om de CCV  regelgeving succesvol te implementeren in onze 
sector, moet de puzzel compleet zijn. Deze puzzel bestaat uit 
de elementen regelgeving, fiscaliteit en bemanning. De uitda
ging hierbij is dat we de internationale context niet uit het oog 
mogen verliezen. Simpel gezegd: als wij als vlaggenstaat 
Nederland eisen stellen die niet of moeilijk kunnen worden 
toegepast op C CV ’s kunnen we niet concurreren met regelge
ving zoals M CA  (Maritime and Coastguard Agency) deze 
heeft geformuleerd. Daarom is de inbreng van de werven in 
dit project essentieel geweest. Nu de puzzel bijna af is, ligt 
vooral bij de werven een taak om de CCV  regelgeving onder 
de aandacht van opdrachtgevers te brengen. Natuurlijk kun
nen en moeten rederijen in dit verband een belangrijke taak 
vervullen. Alleen een professionele aanpak kan leiden tot een
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succesvolle toepassing van de 
CCV-regelgeving en het laten va
ren van grote jachten onder 
Nederlandse vlag.

One stop shop
Door dit project te ondersteunen, 
hebben HISW A Vereniging en de 
Stichting Nederland Maritiem 
Land een belangrijke bijdrage gele
verd aan verbetering van de strate

gische concurrentie positie van de Nederlandse jachtbouwers. 
Doel is immers niet alleen in Nederland deze schepen te bou
wen, maar vooral ook een veel grotere rol te spelen in de exploi
tatie van CGV’s en het bemannen daarvan. Op deze wijze kun
nen ‘wij eigenaren' een complete oplossing bieden: van bouw 
van hun schip tot en met de vlagvoering, exploitatie en alles wat 
daar mee samenhangt, ‘Flying the Dutch flag' wordt zo dus een 
serieuze optie die fantastische kansen biedt voor de Nederland
se werven.

M. Steenhoff, manager Jachtbouw HISW A Vereniging
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Verhoogde veiligheid en economisch 
voordeel met doelregelgeving
In de laatste jaren is de discussie over doelregelgeving sterk  toegenomen. Het idee is dat voorschrif
ten, welke de ontwerper ernstig  kunnen beperken, worden vervangen door regelgeving op basis van 
doelen, waarbij meer ontwerpvrijheid onts taat.

Er is echter ook een juridische kant aan deze zaak. Ontwerpers 
en scheepsbouwers gebruiken de regels en voorschriften ook 
als een excuus om verlost te zijn van hun plicht om veiligheid 
van de maritieme constructie expliciet te beschouwen. De 
aanname is eenvoudigweg dat de regels ieder aspect van het 
ontwerp afdekken en derhalve veiligheid gegarandeerd is door 
aan de regelgeving te voldoen. Dit is echter nooit de gedachte
gang achter de regelgeving geweest. Deze problemen kunnen 
worden voorkomen door de wetgeving op het gebied van vei
ligheid aan te passen van voorschrijvende regelgeving naar 
doelregelgeving. De ontwerper dient dan namelijk aan te to
nen dat met het ontwerp de geëiste veiligheidsdoelen worden 
behaald. Uit gesprekken met ontwerpers, bouwers en reders 
blijkt dat er nogal enige scepsis heerst ten aanzien van doelre
gelgeving. Onterecht, naar de mening van T N O . Integendeel, 
er zijn voorbeelden te geven waarbij door het toepassen van 
het principe van doelregelgeving niet alleen de veiligheid beter 
kan worden gewaarborgd, maar ook een economisch voordeel 
kan worden behaald. Dit concept is bijvoorbeeld succesvol 
toegepast op twee gastankers voor de binnenvaart.

Tankers op de Europese binnenvaart worden steeds groter. 
De maximum capaciteit is in de laatste jaren toegenomen van 
3600 m3 naar 10000 m3. The huidige (ADN R) regelgeving 
voor vervoer van gevaarlijke lading met binnenvaartschepen 
schrijft een maximale tankgrootte van 380 m3 voor, met de be
doeling om de uitstroom van lading te beperken, in geval van 
schade aan een tank door een ongeval. Het gevolg is dat het 
aantal tanks, welke in de regels geen beperking kent, is toege
nomen van 10 tot 27. Echter, met meer tanks is er een ver
hoogd risico op bijvoorbeeld menselijke fouten bij laden en 
lossen. In dit geval kan voorschrijvende regelgeving dus een 
negatief effect hebben op de veiligheid.
T N O  heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om grote

re tanks toe te passen en tegelijkertijd de kans op schade aan de 
tanks te verkleinen teneinde het grotere effect van uitstroom 
van lading te compenseren, De kans op schade is verkleind 
daar de tank beter te beschermen tegen botsingen of aanvarin
gen. Door middel van gedetailleerde berekeningen en proef
nemingen op ware grootte is aangetoond dat een botsbesten- 
dige zijwand deze bescherming kan bieden.
Hierbij is het concept van equivalente veiligheid gebruikt. 
Een ontwerp dat voldoet aan de huidige regelgeving, dus uit
gevoerd met tanks van maximaal 380 m3, wordt vergeleken 
met een nieuw ontwerp met grote ladingtanks en een botsbe- 
stendige zijwand.

Equivalente veiligheid kan worden aangetoond door te laten 
zien dat het risico op basis van het nieuwe ontwerp kleiner is 
dan het risico op basis van de conventionele constructie. De 
basisuitdrukking voor het relatieve risico R  in deze vergelij
king is: R=pE. Waarbij p de kans op het scheuren van de tank 
is en E  is het effect van uitstroom van de lading. Het effect 
wordt beschouwd in aantal doden als gevolg van tankscheu
ring, waarbij wordt aangenomen dat dit evenredig is aan het
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oppervlak waarover uitstroom plaatsvindt. De kans op scheu
ring van de tank kan worden gerelateerd aan statistische gege
vens van botsingenergie die aanwezig is op de rivier enerzijds 
en het dissipatievermogen van de constructie anderzijds,
M et deze overwegingen zijn botsbestendige zijwanden toege
past in de tankers, teneinde de kans van tankscheuring bij aan
varing te verkleinen. Hierdoor zijn de grotere gevolgen van
wege de grote tanks volledig gecompenseerd. Het aantal tanks 
en de daarmee samenhangende investeringen konden worden 
gereduceerd. Door af te wijken van de voorschriften (maxima
le tankgrootte 380 m3), maar een benadering te kiezen op basis 
van een gesteld doel (equivalente veiligheid) is de veiligheids
situatie zelfs verbeterd.

Dit is een goed voorbeeld van hoe een rationele benadering - 
die uitgaat van basic principles en past in het kader van doelre- 
gelgeving kan leiden tot betere en vooral goedkopere oplos
singen. De regelgever moet wel de ruimte bieden om op basis 
van aangetóonde equivalentie met andere oplossingen te ko
men. De wijze waarop equivalentie wordt aangetoond moet 
vanzelfsprekend deugdelijk zijn gevalideerd.

Lex Vredeveldt en Sdnder Steenbrink
T N Ö  Centrum Voor Mechanische en Maritieme Constructies 
Postbus 49, §600 AA  Delft 
E-mail: a.vredeveldt@bouw.tno.nl

What’s new
In het afgelopen half jaar zijn aan de TU Delft vier marineofficieren afgestudeerd van wie de opdracht lag 
op het te rre in  van het MKC-programma ‘Integrated Propulsion & Energy Systems' (IPES). De doelstel
ling van d it programma is als volgt: ‘Het door middel van simulatie volledig kunnen analyseren en op ti
maliseren van het gedrag van schepen gedurende manoeuvres en in golven, waarbij alle aspecten vanaf 
de energieopwekking to t  de voortstuwing en vanaf de door de (marit ieme) omgeving veroorzaakte ver
storingen to t  de uiteindelijke bewegingen van het schip worden meegenomen. Daarenboven dienen ook 
de filter, demping- en regelsystemen te worden meegenomen aangezien deze bij u its tek de mogelijkheid 
bieden in het systeem in te grijpen en het gedrag te optimaliseren.’

Dynamisch gedrag brandstofcel
Allereerst is in juli 2004 L T Z T 3  B.T. W. van Oosten afgestu
deerd (cum laude) op een onderzoek naar het dynamische ge
drag van een brandstofcel plus brandstofreformer voor ver- 
mogensopwekking binnen een geïntegreerd energieopwek- 
kingconcept aan boord van schepen. Vooral de modellering 
van de brandstofreformer bleek geen sinecure. De onder
zoeksvraag was geformuleerd vanuit een tweetal onderzoeks

projecten waarin de Koninklijke Marine participeert met 
TN O -M EP, respectievelijk ECN .
De begeleiders waren ir. I. Barendregt van de K M  en prof. Ir. 
J. KleinWoud van de T U D ,

Relatie voortstuwingsregeling en cavitatie
Kort daarna, ook in juli 2004, is L T Z 3 A. Vrijdag afgestu
deerd (cum laude) op een onderzoek naar de invloed van de 
voortstuwingsregeling op het cavitatiegedrag van schroeven 
van (marine)sehepen. Hij heeft daarbij onder meer gebruik 
gemaakt van binnen het M K C  ontwikkelde kennis van spec
tra van de volgstroomvariatie en de overdracht daarvan 
binnen het voortstuwingssysteem, De onderzoeksvraag kwam 
voort uit lopend onderzoek op het gebied van cavitatie van de 
Koninklijke Marine bij het M A RIN , Binnen dit project (PE
ASE) is een groot simulatiemodel voor het optreden van cavi
tatie ontwikkeld waarvan A. Vrijdag ook gebruik heeft kun
nen maken.
De afstudeerhoogleraar en begeleider vanuit het M A R IN  was 
in dit geval prof. dr. ir. T .J.C , van Terwisga, Een bijdrage in 
de begeleiding werd gegeven door prof. ir. D. Stapersma van 
de T U D /K IM .

Validatie dieselmotor model
In september 2004 is L T Z T 3  M .P.J. Ligtvoet afgestudeerd 
op een onderzoek met als doel een matching en validatie van 
het door T U D  en KIM  gezamenlijk ontwikkelde dieselmo-

Maritiem Innovatie Forum & 
Maritiem Kennis Centrum
De activiteiten, studies en projecten van het Maritiem In 
novatie Forum staan vermeld op de Maritieme Webcom 
munity: http://forum.dutch-maritime-network.nl (on
der punt 4. Innovatie, B. Innovaties thema’s 2004, C. A f
geronde innovatieprojecten/rapportages). Secretaris is de 
heer ir. P. van Terwisga, te bereiken via het kantoor van 
N M L, tel.: 010-207 2720, e-mail: pf.van,terwisga@min- 
def.nl.
Het Maritiem Kennis Centrum is te bereiken via de voor
zitter van het Management Team: de heer ir. E.W .H, 
Keizer, tel.: 0180-634 790, e-mail: keizer@xs4all.nl.
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\V .tormodel aan de hand van op het KIM  uitgevoerde metingen. 
Deze validatie is een onderdeel van het door het KIM  uit te 
voeren werk in het kader van het DYLOPROPS-project. Dit 
is een Senter-project, waarin Wartsila Propulsion Nederland 
samen met het M A RIN , de T U D  en het KIM  onderzoek 
doen naar het effect van dynamische belastingen op de schroef 
in realistische praktijkomstandigheden. Ook in dit project 
staat de doorwerking van die dynamische belastingen in de ge
hele voortstuwïngstrein in de belangstelling.
De begeleiders waren L T Z T 2 0 C  ir. P J.M . Schuiten (pro
movendus werkzaam op het KIM ) en prof. ir. D. Stapersma.

Hydraulisch systeem verstelbare schroef
Tenslotte is in september 2004 L T Z T 1 D. van den Bosch af

gestudeerd op een onderzoek naar de niet-lineaire effecten in 
het hydraulisch systeem van een verstelbare schroef en de mo
gelijkheden om snelheid en nauwkeurigheid van de spoed ver
stelling te verbeteren. Ook dit is een onderzoek waarvan de 
vraag voortkomt uit genoemd DYLOPROPS-project. Naast 
theoretisch werk zijn in het kader van dit onderzoek uitgebrei
de metingen uitgevoerd aan boord van een L C F  van de Ko
ninklijke Marine. Deze metingen hebben een schat aan gege
vens opgeleverd, waarvan ook in de toekomst nog gebruik ge
maakt kan worden.
De begeleiders waren ing. A.F, Wesselink van Wârtsilâ Pro
pulsion Nederland en ir. P.C, Teerhuis van de T U D , onder 
verantwoordelijkheid van de prof. ir. O.H. Bosgra als afstu- 
deerhoogleraar.

CABLESAFE
Producent:

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

Teken- en adviesbureau S ta r bv

FLEXIBEL EN KLAN TG ERICH T
W e maken betrouwbare tekeningen. Onze service gaat een stap verder 
W e denken vanuit de opdrachtgever Uw  belang is onze zorg!
O ok gewichtsberekeningen en veiligheidsplannen behoren to t  ons 
dienstenpakket. Steeds meer rederijen, werven,constructiebedrijven en 
baggermaatschappijen weten ons te  vinden. U ook?

Teken- en adviesbureau S ta r bv 
Bermweg 85,2907 LA Capelle aan den ijssel 

Tel.: 010 451 23 9 3 -  Fax: 010 458 62 45 
E-mail: info@k-star.nl - Internet: www.k-star.nl

Scheepsbouw  -  W erktuigbouw

- S r M U L T I N V
S c h e e p s b o u w k u n d i g  S t u d i e b u r e a u

E n g in eerin g  ♦  P lan n in g  ♦  B e rek en in g en  

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(a)multi.be 
Web: http://ww\\: multi. be

H N utec

Nutec Rotterdam B.V.

Hét trainingscentrum voor veiligheid aan boord van 
schepen en offshore installaties.

Gecertificeerde cursussen volgens STCW95 o.a

Basic Safety Training 
Advanced Fire Fighting 
Ship Security O ffice r (ÏSPS)
Company Security O ffc e r (ISPS)
O ther ISPS courses
Medical First A id  & Medical Care on Board 
Crowd- & Crisismanagement 
Lifeboat- & Fast Rescue Boat Training 
O ther (tailormade) courses on request

Beerweg 101, 31 99 LM, Maasvlakte Rotterdam 
Tel.: 0181 36 23 94, Fax: 0181 36 29 81 
info@nutec.nl - www.nutec.nl

mailto:westmark@cablesafe.com
http://www.cablesafe.com
mailto:info@k-star.nl
http://www.k-star.nl
http://www
mailto:info@nutec.nl
http://www.nutec.nl


Tabel 'l üpgeleverd 
3e kwartaal

Opdrachten 
3e kwartaal

Orderportefeuille 
per 30  september 2004

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N e gt N egt N gt egt N egt

1 Z uid-K orea [i] 60 1.921.817 104 3.159.843 958 51.968.495 31.207.776 + 62 + 1.567.69.1

2 Japan [2] .109 1.907.513 51 1.613.711 912 40.961.729 21.034.914 + 2 + 658.514

3 China [3] 42 630.926 49 784.868 663 18.208.494 10.905.812 + 37 + 355.612

4 Polen [5] 9 85.173 11 148.232 127 2.859.531 2.203.272 + 10 + 327.825

5 Italië [6] 0 0 5 576.550 78 1.843.646 2.159.519 0 + 418.382

6 Duitsland [4] 11 162.812 14 171.156 116 2.514.275: 2.099.288 + 5 + 25.527

7 Kroatië [7] 8 137.843 8 110.800 81 2.198.106 1.546,734 0 - 29.019

8 T  aiwan [9] 3 82.892 7 241.020 46 2.167.520 1.230.172 + 6 + 257.614

9 Denemarken [8] 2 65.722 0 0 19 1.589.635 1.036.060 - 1 - 47.435

10 Roemenië [10] 6 57.873 8 83.658 76 896.066 811.667 - 6 - 40.2.1)1

11 Turkije [13] 6 31.733 1 5.750 124 544.309 76.6.374 + 13 + 96.792

12 Nederland [11] 8 43.302 15 114.360 167 507.449 736.357 + 7 + 56.204
13 Ver. Staten [14] 7 111.397 1 19.000 57 664.598 594.333 - 3 - 64.909

14 Finland [20] 0 0 2 214.400 7 457.600 562.340 + 2 + 245.650

15 Rusland [16] 3 17.950 2 16.800 74 450.419 554.850 + 6 + 100.908

16 Spanje [12] 11 45.098 2 8.245 126 303.118 480.223 - 6 - 190.227

17 Frankrijk [15] 4 4.884 0 0 11 455.010 457.305 - 13 - 37.962

18 Oekraïne [17] 0 0 0 0 38 435.317 418.711 + 2 - 3,651

19 Brazilië [19] 2 3.035 0 0 5.1 243.746 390.854 + 3 + 31.481

20 Philippijnen [18] 1 15.032 0 0 26 704.136 359.058 - 2 - 28.748

Tabel 2 Opgeleverd 
3e kwartaal

Opdrachten 
3e kwartaal

O rderportefeuille 
per 3 0  septem ber 2 0 0 4

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

L N G -tan kers 3 212.250 17 1.293.075 92 9.037.400 6.794.051 + 16 +  1.187.422

L P G -tan kers 5 66.869 8 165.660 51 1.469.810 1.186.521 + 3 +  102.364

Chem icaliëntankers 44 687.471 34 490.421 467 7.985.138 6.887.324 + 11 +  6.512

O lietankers (crude) 24 813.061 21 624.798 335 28.253.721 10.810.961 + 4 +  117.077

Product entankers 27 476.512 29 503.685 326 8.077.841 5.754.413 + 8 - 117.004

Tankers over ig 0 0 0 0 6 38.384 55.083 0 0

D roge bulkschepen 70 .1,241.292 26 S IS ,495 684 28.219.775 12.351.578 + 3 +  259.419

D roge bulk, zelflossend 0 0 0 0 1 17.360 12.152 0 0

D roge bulk, overig 0 0 2 8.400 18 433.001 245.536 + 4 +  15.750

Vrachtschepen 23 173.060 10 87.315 323 2.094.558 2.312.412 + 6 +  47.280

Pass. /vrachtschepen 0 0 0 0 3 20.800 38.480 - 3 - 49.950

Containerschepen 38 12 5 6 .6 8 2 95 2.4.37.292 808 35.911.346 24.562.382 + 84 +  1.483.512

Koel schépen 0 0 0 0 7 49.180 69.545 + 1 +  6.1:30

Ro-ro vrachtschepen 12 270.394 6 195.250 138 5.860.605 3.645.844 - 3 - 19.189

P ass./ro-rovr.schepen 6 26,926 7 81.450 88 933.593 1.062.429 + 7 +  1 7 3 .7 fJ

Cruiseschepen 0 0 5 765,000 28 2.112.614 2.694.237 + 7 +  667.847

O verige pass.schepen 8 4 0 3 1 0 0 50 24.478 140.642 - 1 -  31.390

O verige droge lading 0 0 0 0 5 114.569 79.294 - 1 - 15.069

Subtotaal ladingschepen 260 5.273.348 260 7.170.841 3.430 130.654.173 78.702.884 + 146 + 3.834.510
V isserijvang schepen 17 554585 4 6.3Ô0 199 126.320 417.546 - 25 - 76.817

O verige v issersschepen 1 3.500 0 0 7 5.973 22.487 - 1 - 3.253

O ffshore bevoorrading 13 64.074 10 72.606 172 362.005 1.056.129 + 10 +  119.937

O verig offshore 3 8 .6 ® 1 19.500 29 166.101 308.909 + 9 +  75.231

Research 0 0 0 0 15 98.268 178.177 0 +  2.113

Slepen/duw en 25 32.020 7 14.605 266 99.784 450.800 + 3 +  366

Baggeren 0 0 3 34.500 18 89.680 181.645 + 2 +  27.479

O verig 7 14.872 6 38.581 73 132.391 306.965 - 3 +  20.755

Subtotaal bedrijfsvaartuigen 66 179.043 31 186.152 779 1.080.522 2.922.658 - 5 + 165.811

T  otaal generaal 326 5.452.391 291 7.356.993 4.209 131.734.695 81.625.542 + 141 + 4.000.321



Het derde kwartaal van dit jaar heeft op
nieuw - en voor de achtste achtereenvol
gende keer - een toename van de wereld- 
orderportefeuille te zien gegeven.
Het orderboek had per 30 september 2004 
een omvang van 4209 schepen met 
81.625.542 egt en 131.734.695 gt; dat is 
141 schepen, 4.000.321 egt (5,1%) en 
5.695.784 gt (4,5%) meer dan eind vorig 
kwartaal.

De opleveringen lagen iets lager dan in het 
voorgaande kwartaal, met! 326 schepen, 
5.452.391 egt en 9.247.578 gt; dat is wel
iswaar 39 schepen meer, maar 357.712 egt 
(6,1%) en 347.362 gt (3,6%) minder dan in 
het voorgaande kwartaal.

Nieuwe opdrachten lagen iets hoger dan 
in het voorgaande kwartaal. Zij betroffen 
291 schepen, met in totaal 7.356.993 egt 
en 10.719.607 gt; dat is 49 schepen min
der, maar 658.007 egt (9,8%) en 78.254 gt 
(0,7%) meer dan in het voorgaande kwar
taal.

Volgens de gegevens van Lloyd’s moest 
ruim 11% Van de orderportefeuille (9,6 
miljoen egt) nog in 2004 worden opgele
verd, circa 33% (27,5 miljoen egt) in 2005 
en de rest (44,4 miljoen egt) in 2006 
oflater.

De voornaamste winnaar qua omvang 
van de orderportefeuille was Zuid-Korea, 
met ruim anderhalf miljoen egt. Verder 
gingen nog acht landen er meer dan
100.000 egt op vooruit.
Alleen Spanje ging meer dan 100.000 egt 
achteruit; ook de Verenigde Staten verloor 
weer relatief veel.
Nieuw in de lijst van scheepsbouwlanden 
is Bahrein, met één schip van 1995 egt en 
399 gt.

De cijfers voor de ‘Top 20’ scheepsbouwlan
den worden, in tabel 1 gegeven.
Tabel 2 geeft- de cijfers voor de verschillende 
scheepstypen-

N ed erlan d
Ons land neemt met 736,357 egt op de 
wereldranglijst de 12e (11e).plaats in (tus
sen haakjes de positie in het vorige kwar
taal). Naar gt gemeten staat Nederland 
met 507.449 gtop de 15e plaats (onveran
derd) en naar aantal schepen in opdracht 
met 167 stuks op de 4e plaats (onveran
derd).

Bij de opgeleverde tonnage neemt Neder
land met 43.302 egt de 12e (18e) plaats in, 
met 32.291 gt de 12e (16e) plaats en naar 
aantal schepen met acht stuks op de met 
Kroatië gedeelde 8e/9e plaats (6e/7e).

Het aantal nieuwe opdrachten was vijftien 
stuks, met 114.360 egt en 89.612 gt. Hier
mee staat ons land op de 9e (8e) plaats 
naar egt, op de 10e (1 le) naar gt en op de 
4e (5e) plaats qua aantal schepen.

Tabel 3 geeft voor ons land nadere details.

De cijfers voor ons land zijn enigszins ge
flatteerd: de tien containerschepen die on
der opdrachten staan vermeld, zijn welis
waar geboekt door Damen Cargo Vessels 
in Hoogezand, maar de schepen zullen 
door Damen Galatz in Roemenië worden 
gebouwd.

T oelich tin g tab e llen
De tabellen geven een overzicht van de 
opgeleverde schepen en ontvangen op 
drachten gedurende het kwartaal en van 
de orderportefeuille per einde kwartaal, 
alsmede van de verschillen in de order
portefeuille ten opzichte van het vorige 
kwartaal (in aantallen schepen en com
pensated gross tonnage, orderportefeuille 
bovendien in gross tonnage):
Tabel 1 per land; daarbij is tevens de 
rangorde aangegeven in het beschouwde 
kwartaal en [tussen haakjes] in het voor
gaande kwartaal;
T  abel 2 per scheepstype;
Tabel 3 voor Nederland.

Tabel 3 Opgeleverd 
3e kwartaal

Opdrachten 
3e kwartaal

Orderportefeuille 
per 3 0  septem ber 2 0 0 4

Verschil t.o.v. 
vorig kwartaal

N egt N egt N gt egt N egt

Productentankers 1 4.966 0 0 5 15.448 26.397 - 1 - 4.569

Vrachtschepen 5 30.164 1 9.400 45 209.561 259.528 - 3 - 5.415

Containerschepen 0 0 10 90.000 20 155.056 180.350 + 10 + 90.000

Ro-ro vrachtschepen 0 0 0 0 2 2.038 3.058 0 0

Pass, /  Ro-ro vr. schepen 0 0 0 0 3 27.000 32.550 0 0

P assagiersschepen 0 0 0 0 2 1.426 8.556 - 2 - 8JBM

Overige droge lading 0 0 0 0 1 15.069 15.069 - 1 - 15.069

Subtotaal ladingschepen 6 35.130 11 99.400 78 425.598 525.508 + 3 + 56.947

Bedrijfsvaartuigen 2 8.172 4 14.960 89 >81.851 210.849 + 4 - 743

Totaal 8 43.302 15 114.360 167 507.449 736.357 + 7 + 56.204



Holland Marline 
, Zk Equipment

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
AMW Marine BV
Arbode Maritiem BV
Baars & Bloemhoff Marine Products
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beele Engineering BV
Bell Licht
Bloksma BV
Machinefabriek Borger BV 
Bosch Rexroth BV 
BOT Groningen BV 

Brevini Nederland BV 

Centraal staal 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
Drumarkon International 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

HGG Profiling Equipment BV
Holland Marine Services Amsterdam BV
Holvrieka Nirota BV
HRP Thruster Systems BV
Huisman Special Lifting Equipment
Hycos
Hytop BV
IHC Lagersmit BV
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 Dirkzwager
Kooren 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 BV 

Maprom Engineering BV 

Marine Service Noord BV 

Maro Service Maritime 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 

NRFBV
Nicoverken Marine Services BV 

Nijhuis Pompen BV 

Northrop Grumman Sperry Marine BV 

Novatug BV 
N.R. Koeling BV
Numeriek Centrum Groningen 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 ieuw e leden
Machinefabriek Borger BV 

HGG Profiling Equipment BV 

Huisman Special Lifting Equipment

H olland M arin e E quipm 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
Masters of Innovation , c  -y) Equipment

M asters  o f Innovation
“Een nieuwjaar, een nieuwe slogan.” M et deze 
woorden opende HME-voorzitter Pim van 

Gulpen de drukbezochte nieuwjaarsreceptie te 

Zeist. De slogan ‘Masters of Innovation’ geeft 
aan dat de maritieme toeleveranciers aan het 
roer van technologische ontwikkelingen staan. 
Pim van Gulpen memoreerde dat reders zich 
steeds meer focussen op kwaliteit en betrouw
baarheid, in plaats van op prijs alleen. Aan de 

andere kant waarschuwde hij dat de huidige 

opleving van de Europese scheepsbouw een 

relatie heeft met de wereldwijde scheepsbouw- 
capaciteit. Er moeten nu investeringen gedaan 
worden om op de langere termijn ‘Masters of 
Innovation’ te blijven.

W orkshop ‘M arin e  P ropulsion’
TU Delft, Wartsila Propulsion Netherlands BV  

en HME starten eind maart 2005 met de 
internationale workshop ‘Marine Propulsion’. In 

een viertal modules wordt ingegaan op de 

karakteristieken van de voortstuwingstrein en 

het matchen van componenten. De eerste 

module vindt plaats op 30 en 31 maart met 
vervolgmodules op 20 en 21 april, 11 en 1 2 mei 
en 22 en 23 juni 2005. Naast het volgen van de 

gehele workshop kunnen modules ook separaat 
gevolgd worden.

M aritim e Innovation A w ard  
2 0 0 5
De Maritime Innovation Award staat garant 
voor veel (inter)nationale publiciteit; de eerdere 

winnaars kunnen dat beamen! Heeft uw bedrijf 
een waardevolle innovatieve bijdrage geleverd? 

Download dan het inschrijfformulier op 

www.hme.nl. U kunt uw innovatie indienen tot 
uiterlijk 1 7 mei 2005. De Maritime Innovation 

Award 2005 wordt tijdens Europort Maritime in 

november 2005 uitgereikt.

N oord-N ederland:
Mirii-symposium ‘Total Cost of 
Ownership & Design to Maintain’
De toenemende technische complexiteit aan 

boord en het varen met kernbemanningen 

hebben operationele kosten actueel gemaakt. 
Op 24 februari 2005 komt tijdens het symposi
um Total Cost of Ownership & Design to 
Maintain’ aan de orde hoe kwaliteitsproducten 

met optimale eigenschappen bijdragen aan 

lagere levensduurkosten van een schip. HME  

zal samen met derden enkele workshops ini
tiëren waarin bedrijven concrete ‘handvatten’ 
krijgen aangereikt om dit in de praktijk toe te 
passen.

Sem inar 
‘M arktinz ich t O ffshore '
Op 3 maart 2005 organiseert HME het seminar 
‘Marktinzicht Offshore’, waarin ontwikkelingen 

in de offshore olie- en gasindustrie worden 

gepresenteerd. In één middag worden door 

onder meer Bluewater Energy Services, SAS  

Gouda en Sea of Solutions op een aantal 
onderwerpen een beeld geschetst van wat er in 

deze sector speelt. M et name zal geprobeerd 

worden boven water te krijgen hoe men omgaat 
met onderhouds- en inkoopprocessen en wat 
van toeleveranciers wordt verwacht.

C u rs u s ‘Scheepsbouw  voor 
niet-scheepsbouw ers’
Op 21 maart 2005 gaat de volgende cursus 

‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’ van 

start. Tijdens deze 5-daagse avondcursus 

krijgen de deelnemers inzicht in de diverse 
aspecten van de scheepsbouw. Deze cursus is 

een goed vervolg op de ‘Algemene introductie
cursus voor de Maritieme Cluster’, waarvan de 

eerstvolgende editie op 17 en 18 maart zal 
plaatsvinden.

Training ‘C alcu leren  in de 
M aritiem e M aak in d u strie ’
Op 23 februari 2005 is de tweede training 

‘Calculeren in de Maritieme Maakindustrie’ van 

start gegaan. De deelnemers leren niet één 

specifieke methode van calculeren, maar juist 
de essentiële principes van een goede calcula
tie. S terke punten die uit de evaluatie naar 

voren kwamen, zijn de opbouw van de training, 
de duidelijke uiteenzetting door de trainer, de 

afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeel
den en het zelfstandig denken. In oktober 2005  
start de derde sessie in Oranjewoud 

(Friesland).

C lustervorm ing voortstuw ing
Op 20 januari 2005 vond de tweede  

COMPOSITIE-workshop over voortstuwings- 
componenten en -system en plaats. Deze  

middag stond in het teken van de ontwikkelin
gen in de West-Europese voortstuwingsindus- 
trie.

W orkshop c lassificatieregels  
in de herhaling
Op 3 en 1 0 februari 2005 vond wederom de 

workshop ‘Toepassing Classificatieregels voor 

elektrotechnische ontwerpers’ plaats. Ook nu 

legden Bureau Veritas en Lloyd’s Register 

EMEA uit waar eisen te vinden zijn én hoe deze 
te  interpreteren. Specifieke aandacht werd

geschonken aan elektrische distributiesyste
men, alarm- en monitoringsystemen, brand
meldsystemen en navigatiesystemen.

Sem inars nieuw e export
m arkten
Op 25 januari organiseerde HME het seminar 
‘Vietnam: Land of Opportunities’. De Vietname
se ambassadrice toonde zich enthousiast over 
technische samenwerking tussen Nederland en 

Vietnam. Op 27 januari vond het seminar 

‘Brazilië maritiem’ plaats. De discussie kwam 

goed op gang en leidde tot interessante inzich
ten omtrent de Braziliaanse markt. De seminars 
vormen een goede voorbereiding voor de 

komende handelsmissies.

Handelsm issie B razilië
HME organiseert van 14 t/m  19 maart 2005 in 

samenwerking met de EVD en de Consulaten- 
Generaal van Rio de Janeiro en Sao Paolo een 

handelsmissie naar Brazilië. Tijdens een 

intensief programma, met matchmaking, 
bedrijfsbezoeken en een seminar, ontmoeten 

de deelnemers decisionmakers van de 

Braziliaanse scheepsbouwindustrie. De missie 
is bedoeld voor bedrijven die actief zijn in de 

offshore en bedrijven die nieuwe scheepsbouw- 
markten willen ontsluiten.

Export 2 0 0 5
HME organiseert nationale paviljoens op de 
volgende beurzen: Inmex China (11 t/m  13 

mei), Nor-Shipping (7 t/m  10 juni), Neva 2005 

(26 t/m  29 september), Kormarine (5 t/m  8 

oktober), Inmex India (5 t/m  8 oktober), 
Europort Maritime 2005 (1 t/m  5 november) en 

Marintec (6 t/m  9 december). Verder zijn er 
handelsmissies gepland naar China, Vietnam, 
Turkije en Brazilië.

C ontactpersonen HME
Branche: Martin Bloem (mb@hme.nl)
PR: Linda te Veldhuis (lv@hme.nl)
Innovatie: Diana Mulder (dm@hme.nl) 
Kennisoverdracht: NickW essels (nw@hme.nl) 
Europa en Amerika: Henk Gennissen (hg@hme.nl) 
Azië: Nadine The (nt@hme.nl)
Marktinformatie: Pascal van Kuijen (pk@hme.nl)

De vereniging Holland Marine Equipment 
vertegenwoordigt de Nederlandse maritieme 

toeleveranciers door versterking van het 
kwaliteitsimago, stimulering van innovatie en 

bundeling van know-how.indien u nog niet bent 
aangesloten, vraag dan Martin Bloem naar de 
voordelen van uw lidmaatschap.

Kijk op www.hme.nl voor meer informatie en aanmeldformulieren voor alle door HME georganiseerde activiteiten

http://www.hme.nl
mailto:mb@hme.nl
mailto:lv@hme.nl
mailto:dm@hme.nl
mailto:nw@hme.nl
mailto:hg@hme.nl
mailto:nt@hme.nl
mailto:pk@hme.nl
http://www.hme.nl


P r o d u c t I n f o

Multi Purpose (MP) Mounts 
reduces vibration and noise

N i e u w :  M i c r o s o f t  N a v i s i o n  4 . 0

Rubber Design BV has ex
panded the range of anti-vi
bration mounts with the new
ly developed M P range of 
mountings. MP-Mounts can 
be used for a wide range of 
applications, from internal 
combustion engines, genera
tor sets, pumps and compres
sors .
The MP-Mounting has a 
very high isolation perfor
mance for such a compact 
mounting. With a load range 
from 250N to 55kN the MP- 
Mount is designed to achieve 
low vertical natural frequen

cy, giving excellent isolation 
for equipment producing rel
atively low excitation fre
quencies.
The design of the top casting 
provides the natural rubber 
element with optimum pro
tection against oil and ozone. 
To protect steel parts against 
corrosion these parts are giv
en a phosphate and painting 
treatment. TheM P-M ountis

standard provided with a dis
placement limiter for control 
of the mounted equipment 
displacements, both vertically 
and horizontally. This is criti
cal for transportable and m a
rine applications. For applica
tions where it is important to 
have accurate alignment of 
mounted equipment the MP- 
Mounts can be provided with 
a height adjustment. To en
sure the consistency and qual 
ity of the mountings supplied 
all are tested and selected on 
stiffness before they are deliv 
ered to the customer.

For more information:
Rubber Design
M r Don van Oldenbarneveld
PO Box 15
Industrieweg 21
2995 Z G  Heerjansdam
The Netherlands
T: +3178 6778778
F: +31 786771038
E: info@rubberdesign.nl
W: www.rubberdesign.nl

Microsoft heeft onlangs de 
nieuwste versie van Navision 
geïntroduceerd: Microsoft N a
vision 4.0. Het softwarepakket 
beschikt, naast nieuwe en aan
gepaste features, nu over een 
gebruikersinterface die is afge
leid van Microsoft Outlook. 
Ook de integratie met andere 
Microsoft oplossingen is ge
optimaliseerd.
Microsoft Navision 4.0 is spe
cifiek ontwikkeld voor organi
saties binnen het M K B en 
voor bedrijfsafdelingen en lo
kale vestigingen van grote or
ganisaties.
Het product integreert finan 
ciële, productie, distributie-, 
klanten-, supply chain-, ana
lyse- en e-commercegegevens 
in één oplossing.
Voor kleinere productiebe
drijven die werken met een 
handmatige planning en een
voudige productieprocessen, 
bevat Microsoft Navision 4.0 
een nieuwe oplossing: Basis 
Productie, Ontwikkeld met 
het oog op de flexibiliteit en de 
reactiesnelheid die zo belang
rijk zijn Voor kleinere fabri
kanten, biedt deze basisoplos
sing bovendien een uitstekend 
startpunt om in een later stadi
um door te groeien naar een

uitgebreide oplossing. 
Microsoft Navision 4.0 
biedt een Zeer sterke inte
gratie met Microsoft Office 
waardoor informatie direct 
kan worden gebruikt in 
Word en Excel, terwijl ta
ken en afspraken met klan
ten kunnen worden gesyn
chroniseerd met Outlook.

Logic Vision heeft - als M i
crosoft partner voor de mari
tieme industrie - een reeks 
van brancheoplossingen ont
wikkeld waardoor het pro
duct nog beter is afgestemd 
op de maritieme branche.
Zo zijn er oplossingen voor 
scheepswerven (reparatie & 
nieuwbouw), jachtbouw, ma
chinefabrieken, servicebe
drijven (o.a. motoren), rede
rijen, toeleveranciers en 
handelsbedrij ven.

Voor meer informatie:
Logic Vision BV 
M r Arno Berwers 
Postbus 187 
2800 A D  Gouda 
T: 0182 -39 98 44 
F: 0182 -39 9845 
E; a.berwers@logicvision.nl 
W: www.logicvision.nl

A n t i f o u l i n g  L e g i s l a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  P a i n t

International Paint (Neder
land) BV recently received 
confirmation that the follow 
ing antifoulings have been ap
proved for application in the 
Netherlands:
• Intersmooth 360 SPC
• Intersmooth 460 SPC 
Registration of these products 
has taken more than seven 
years. Based on the outcome of

product testing the “College 
Toelating Bestrijdingsmidde
len” (CTB) has authorised the 
use of these products for 
seagoing vessels.

Intersmooth SPC is a Self Pol
ishing Copolymer (SPC), pa 
tented T B T  free copper acry
late antifouling.
This coating is constant self

polishing and smoothing and 
can be specified for in-service 
periods up to 60 months. Cur
rently International Paint is the 
only paint manufacturer in the 
Netherlands who can offer such 
a product, with full registration.

For more information: 
International Paint 
(Nederland) BV

M r Jos Adriaansen 
P.O. Box 856 
3161 A B Rhoon 
The Netherlands 
T : +31(0)10-5033500 
F: +31(0)10-5014459 
E: jos.adriaansen@uk.ak- 
zonobel.com
W: www.international marinecom

mailto:info@rubberdesign.nl
http://www.rubberdesign.nl
mailto:a.berwers@logicvision.nl
http://www.logicvision.nl
http://www.international-marine.com


The Genuine
Propulsion Package

Reduced operational costs 

Reduced installation costs 

Single point of contact 

- to one responsible organisation

Most integrated solutions
With MAN B&W Alpha propulsion packages you are ensured an econom ic and most 

reliable power source. Nothing beats an organisation managing its own design supplying, 

testing, commissioning and servicing genuine propulsion packages. The additional benefits 

o f modularised maintenance concepts and minimal daily service requirements are just part 

o f MAN B&W ‘s propulsion packages for the 800-4000 kW  range.

MAN B&W Diesel - a  m em ber o f the  M AN Group

M AN  B & W  D iesel A /S  ■ N ie ls  Jue ls  Vej 15 ■ 9900  F rederikshavn  ■ D en m a rk  ■ 'le l. (-45 96  20 41 00  ■ a lp h a @ m a n b w .dk  ■ w w w .m a n b w .c o m

mailto:alpha@manbw.dk
http://www.manbw.com


International M arine  A cciden t Reporting Schem e

MARS Reports No. 1 <43 - September 200-4

MARS 2 0 0 4 4 3  
Displaying NUC Lights
Recently, I had an interesting 
discussion on the bridge of a 
cruise ship with North Euro
pean Deck Officers. As with 
many other such vessels, it is 
common practice to proceed 
sufficiently far from shore to 
discharge food waste and grey 
water (Outside a special area! 
Ed.), Passage times are often 
so short that much of the time 
the main engines are stopped 
and, once the discharge of 
waste is completed, the ship 
drifts until it is necessary to re
sume the passage.
The Master stated that he re
quired the ‘Not Under Com 
mand’ (NUC) lights to be ex
hibited while the ship was 
drifting. Many of these vessels 
exhibit N U C  lights while drif
ting. I queried the legality of 
this and suggested that stop 
ping by choice did not make 
the ship N o t Under Com 
mand' as defined by Rule ,3 (f),

which requires the inability to 
manoeuvre due to some ex
ceptional circumstance. The 
Master insisted that the ship 
was not under command if the 
main engines were not availa 
ble immediately, whatever the 
cause. His concern was that, 
with the engines stopped, the 
ship would not be able to m a
noeuvre to avoid a collision. 
The obvious answer is to have 
the main engines available at 
sufficiently short notice to 
enable any necessary action to 
be taken. If stopping the main 
engines places the ship into 
any danger, they should not be 
stopped, or at least be kept at 
instant readiness. A  discus
sion followed and a copy of the 
International Regulations for 
the Prevention of Collisions 
art sea was produced.
Rule 3(i) defining a vessel un 
derway seemed clear enough 
as did Rule 23(a) defining the 
lights to be exhibited by a ves

sel underway. Whether the 
vessel is making way or not is 
immaterial. The question of 
whether or not to extinguish 
the side lights once the vessel 
was no longer making way 
then arose.
The officers remained divided 
in their interpretation of the 
requirement to show side 
lights if  not actually making 
way and, to settle matters, 
sought the opinion of their 
National Maritime Authority, 
The reply is interesting and 
the last sentence conflicts with 
my interpretation of the R u
les:

Dear Sirs,
Reference is made to your e
mail of.  with questions of
ho it) to read Rule 27. Please 
note that the definition of a ves
sel not under command is given 
in Rule 3 (f). In order to con
clude: If you have stopped your 
engines just to kill time, with 
the engines ready, the N U C

lights should- not be exhibited. 
The normal running lights 
should be shown. If the ship 
does not make way through the 
water the sidelights should. not 
be exhibited.

I hate to disagree with a Senior 
Principal Surveyor, but I do 
not agree with the statement 
that side lights should be ex
tinguished if  the vessel is not 
making way through the wa
ter, As I read Rule 23(a), side 
lights should be exhibited by a 
normal power driven vessel 
under way. A s a lecturer, pre
paring candidates for their 
M C A  Oral Examinations, 
this is what I taught. A s a final 
thought, the prospect of half a 
dozen cruise ships, each carry
ing around two or three thou - 
sand passengers, all drifting in 
relatively close proximity off a 
port, arouses some concern, 
especially if they all consider 
themselves to be Not under 
Command.

MARS Report No. 1 A A  - October 2004

MARS 2 0 0 4 4 5  
Fatigue
M y vessel was recently dry- 
docked in South: East Asia, 
On the day the vessel was 
scheduled to leave the dock, 
all the ship’s Officers and 
Crew were busy for the whole 
day attending various jobs. 
The vessel sailed at about 
1900 and anchored at Singa
pore at about 2300 hrs for 
bunkering. The vessel com
pleted bunkering and sailed 
again the next day at 1000. 
Some of the Officers and

Crew including Master, 
Chief Engineer and Chief 
Officer were up and about for 
more than 36 hours.
Now tell me where is the rest 
hours criteria and who moni
tors it, how about the mana
gement intervening and en
suring that the ship’s crew is 
well rested before sailing, be
aring in mind that the vessel 
will be bunkering the next 
day. Bunkering is a ‘critical 
operation’ and any mistake 
can result in pollution and a 
heavy fine, also possible jai

ling of Master and Chief E n 
gineer, In a work environ
ment such as ours I feel that 
more training and awareness 
is required for the shore staff 
including the Technical Su
perintendents who attend the 
vessel in dry dock and have 
no regard for crew rest hours. 
However, I intend to raise 
this point during the M aster’s 
review on ISM  and it leaves 
me wondering whether the 
Industry will ever change in 
spite of so many new regula
tions.

Readers’ Feedback on 
MARS 2 0 0 4 3 8  
VTS /ISP S  Conflicts
I applaud those taking the ti
me and trouble to highlight 
the sheer stupidity behind the 
conflicting requirements of 
A IS/V T S and the ISPS. That 
is, on the one hand to broad
cast, quite literally, your type, 
cargo, position and movement 
saying to the world ‘here I am, 
come and get me’ and on the 
other, to protect yourself from 
potential terrorist intercep
tion, Let’s face it, that is what



ISPS is or should be about.
I want to add briefly to the 
M ARS 200438 report. AIS is 
available at home on the inter
net. I ’ve seen it in use at my 
pilot station looking for in
ward vessels with doubtful 
ETA s. That is no security at 
all. Action is required N O W  
to shut down that website. 
Then we can progress. 
Security starts with being dis
crete, keeping quiet, going

unnoticed etc. The ‘need to 
know’ principle must be ap
plied. A s a practising pilot in a 
large district I can happily and 
confidently report that I do not 
'need to know’ 100% of infor
mation gratuitously issued on 
AIS and about 75% of that 
emanating from VTS. I f  I were 
a master, I would give serious 
consideration to upgrading my 
vessel’s security state and in
corporate within that the shut

ting down of AIS and the 
transmission of mandatory ad
ministrative information to 
shore/VTS by other means. 
In the ‘grey funnel line’ we 
used to call this the EM C ON 
or emission control policy. 
There is an irony here. The 
introduction of ISPS has incre
ased the demand for informa
tion exchange and I am just 
thinking how a terrorist would 
think! The floating device

MARS Report No. 145 - November 20 0 A

MARS 2 00 44 S  
Overfill Alarm Failure
One of our tankers was loa
ding a clean product with a 
density o f 0.665. Although 
her cargo tanks were filled 
more than 95%, the automatic 
magnetic high overfill alarms 
were not activated. All pre
arrival tests had been carried 
out successfully. After a tho
rough investigation in con
junction with the makers we 
found out that the material 
(stainless steel) o f the floating 
device does not respond - due 
to buoyancy - in cargoes with 
densities lower than 0.75. The 
makers undertook the respon
sibility and they will replace 
all the floating devices.

MARS 200451  
Locked Doors
I am writing to you concer
ning the ISPS code and the 
problems we are finding at an 
oil terminal in the USA. I am 
presently the Senior Pi
lot/Training Captain in the 
area. The main point I am 
finding is that tankers are loa

ding and discharging with all 
accommodation doors bar one 
locked, chained, bolted and 
padlocked etc, in one case the 
keys to the padlocks being 
kept in the Cargo Control 
room.
After experiencing several fi
res on tankers in my career I 
am appalled at the shipping 
company, and Masters for ig
noring basic safety. Locked 
doors on a tanker mean horri
fic accidents should a fire or 
explosion occur. When we 
have requested open doors for 
safety reasons, we are told that 
it is company policy and they 
must comply and that doors 
will remain locked. On the 
last twenty vessels which I ha
ve handled, only one Master 
was prepared to ignore his 
company’s instructions.

Readers’ Feedback on 
MARS 2 0 0 4 4 3  
NUC Lights
1. A  suggestion which appe
ars to comply with the rules 
for displaying lights is for ves
sels who, by the nature of

their work are ‘drifting awai
ting berthing’ or ‘carrying out 
(routine) main engine mainte
nance’ to display Restricted in 
Ability to Manoeuvre signals. 
They A R E  capable of m a
noeuvring (perhaps with sig
nificant delay), but to do so 
would interfere with their 
‘work’, in just the same way as 
for other RA M  vessels. It is 
immaterial that this is not 
their prime ‘work’ as these 
signals are routinely shown 
(e.g. for helicopter operations) 
by non dedicated vessels. 
This would appear to be well 
within the spirit of the law and 
clearly indicates to approa
ching vessels that they should 
not expect the same m a
noeuvres as could be expected 
from a power driven vessel 
underway. It will be inte
resting to see if any consensus 
can be reached!
2. I believe that the author o f 
this particular report is abso
lutely correct in his interpre
tation of the rules. What I 
find disappointing is that a so- 
called reputable flag state d i

sagrees with him. What hope 
is there? I am pleased that the 
U K  administration does agree 
with the authors interpreta
tion as I have had official 
communication with them on 
this topic in the past. There is 
only one solution for the fore
seeable future: ‘Sail Defensi
vely’.

More reports are always nee
ded. I f  you have experienced 
any incident which you think 
may be of interest to others 
please send details, including 
your name and a contact ad
dress, to:

Captain R  Beedel FN I 
17 Estuary Drive 
Felixstowe Suffolk 
IP 1 1 9 T L U K

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

mailto:mars@nautinst.org


Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Lezing Rotterdam  
Voor de afdeling Rotterdam 
was er op 16 december 2004 
een lezing over dieselmotoren 
en het milieu. Spreker was D a

niël Paro, senior vice president 
van Wartsila Diesel in Vaasa, 
Finland. Paro is een interna
tionaal bekende persoonlijk
heid op het gebied van 4-takt 
motoren. Vanaf 1970 werkte 
hij aan de research en ontwik
keling van zowel diesel- als 
gasmotoren. Technieken zoals 
de druksmering van zuigers, 
de anti-polishing ring, de di
recte waterinspuiting, lage 
N O x verbranding en het com- 
monrail brandstofinspuitsys- 
teem werden onder zijn lei
ding ontwikkeld.
Zijn lezing was een boeiend, 
voor iedereen te begrijpen be
toog over de huidige beschik
bare technieken om schade
lijke emissies zoals roet, als

veroorzaker van rook, en NO x 
te verminderen tot zeer lage 
niveaus. Ook ging hij in op de 
technische uitvoering van het 
common rail systeem, waarbij 
hij duidelijk maakte hoe het 
door Wartsila ontworpen 
‘shuttle-systeem’ te allen tijde 
voorkomt dat er ontijdig 
brandstof wordt ingespoten. 
Het grote aantal reacties tij
dens het vragenuurtje gaf blijk 
van de interesse bij de toehoor
ders voor dit onderwerp. Het 
aperitief en de gezamenlijke 
maaltijd bood de gelegenheid 
voor een (hernieuwde) kennis
making met Daniël Paro.

Eindejaarsbijeenkomst 
afdeling Amsterdam  
De afdeling Amsterdam heeft 
het afgelopen jaar weer een 
oude traditie in ere hersteld: 
een jaarafsluiting voor de le
den met hun partners, in 
plaats van een nieuwjaarsre
ceptie. Net zoals voorheen 
werd een spreker met een voor 
alle aanwezigen interessant 
onderwerp, met een knipoog 
naar ons vakgebied, uitgeno
digd.
Dit jaar was de titel ‘Op de rie
men naar de Middellandse 
zee,...’door de huisarts W il
lem Bogtstra uit Sneek. Bogt- 
stra is een spreker die de aan
dacht van zijn publiek weet 
vast te houden van het begin 
tot het eind. Zijn realistische 
verhaal is gelardeerd met hu
mor.
In de voorbereiding van de 
roeitocht werd de hulp inge
roepen van een binnenschip
per, die in ruil voor een con
sult werd verzocht de route 
tot aan Maastricht uit te stip
pelen. De bureaucratie van 
de Franse vaarwegbeheerders 
werd overwonnen en de snel- 
stromende Rhone bedwongen 
om tenslotte na veilig aange
komen te zijn in Sainte Maries 
de la Mer, bijna teruggestuurd 
te worden door de autoritei
ten. Hij heeft zijn roeitocht, 
samen met zijn vrouw Hilde, 
gemaakt in een Fryske boatsje. 
Dit is een authentieke roei

boot, waarvan een exemplaar 
in het Fries Scheepvaartmu
seum is te bewonderen. Het 
scheepje is 3,75 m. lang bij een 
breedte van 2,20 m, en is 34 
jaar geleden gebouwd door 
Tjitze Bruinsma in Joure.
De afsluiting van de avond 
stond in het teken van napra
ten en contacten onderhou
den. De afdeling Amsterdam 
hoopt de herstelde traditie 
voort te zetten en ziet voor het 
volgende jaar weer uit naar 
veel belangstellende leden 
voor deze jaarafsluiting.

Agenda/lezingen  
K N V T S Afd. Noord 
1 maart: Binnenvaart.
5 april: Automatisering.
10 mei: Open-top container

schepen.

De lezingen worden gehouden 
in het stadsparkpaviljoen te 
Groningen. De lezing van 
1 maart wordt gehouden in het 
Aquaverium. Aanvang 20.00 
uur.

K N V T S A fd. A m sterdam  
16 maart: Feed Rate Optimi
sation of Lubricants.
20 april: Excursie naar Bata- 
viawerfte Lelystad.
De lezingen worden gehouden 
in de Maritieme Academie, 
Kanaalstraat 7 te IJmuiden. 
Aanvang 16.30 uur.

K N V T S A fd. R otterdam  
24 februari: Windturbinepar
ken offshore, tevens jaarverga
dering.
24 maart: Ballastloos schip. 
28-april: Baggerschepen.
De lezingen worden gehouden 
in het Delta Hotel, Maasbou
levard 15 te Vlaardingen.

Afdeling Zeeland

Afdeling Rotterdam

De nieuwjaarsre

cepties van de ver

schillende afdelin

gen

Voor meer informatie:

K N V T S
Mathenesserlaan 185 
3014 H A  Rotterdam 
Tel.: 010-2410094 
Fax: 010-2410095 
E-mail:
secretaris.knvts@planet.nl

mailto:secretaris.knvts@planet.nl


Aanvang lezing: 19,45 uur, 
vanaf 17,30 uur aperitief en 
maaltijd.

K N V T S Afd.Zeeland
17 februari: Wartsila High 
Speed Yacht Carrier.
17 maart: Onderzoek naar 
schade in de transportketen,
2 april: Tweetakt maritieme 
dieselmotoren en het milieu. 
De lezingen zullen plaatsvin 
den in het Hotel Café Restau
rant Piccard, Badhuisstraat 
178 te Vlissingen. Aanvang 
19.30 uur.

Scheepvaart dag 
Hogeschool Zeeland
Zaterdag 19 februari 2005.

In memoriam
Herman Hermanus, geboren 
op 3 juli 1979,
In 2002 afgestudeerd als m a
ritiem officier aan de Hoge
school van Amsterdam, Insti
tuut voor Industriële en Mari 
tieme Technieken. Als twee
de stuurman, op terugreis 
vanuit Turkije met eindbe
stemming Antwerpen, wordt 
hij sinds 29 november als 
Vermist op zee’ beschouwd 
op de Atlantische Oceaan ter 
hoogte van de G olf van Biska 
je, “ De zee was zijn passie, 
waarin zijn lichaam is opge
gaan.” Herman Hermanus 
was vier jaar lid van de vereni
ging.

Op 3 december overleed op 
82-jarige leeftijd K L T Z  b.d.
G.W . Duyts. Hij was ruim 21 
jaar lid van de KN VTS,

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

J.J.W . Tuininga 
Student Scheepsbouwkunde 
Hogeschool IN H O L L A N D 
Delft
Apothekersweg 246 
2625 DZ Delft 
Voorgesteld door 
J. Schuurman 
Afdeling Rotterdam

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

R.H.A. van Dijk 
Scheepsexpert - Ver N oord 
Nederland Heereveen 
Florijn 15 
8253 D L  Dronten 
Voorgesteld door S.A. Zeegers 
Afdeling Noord

A.E. Kips
Directeur-IHC Beaver Dred- 
gers-Sliedrecht 
Molendijk 94 
3361 EP Sliedrecht 
Voorgesteld door A. Kik 
Afdeling Rotterdam

J. Priester
Deltastraat 27
4474 A K  Kattendijke
Voorgesteld door A . de Groot
Afdeling Zeeland

H.P. Verbree 
Account Manager 
Marine & Energy 
A O N  Risico Management
Groningen 
Laurierpark 102 
9408 A N  Assen 
Voorgesteld door J. Boere 
Afdeling Noord

Germanischer Lloyd -  a leading society in the field of technical 
and operational support. As a service-oriented company, acting 
worldwide, we supervise safety and quality on behalf of our clients, 
mainly for ships and for maritime installations. Our highly qualified 
technical activities cover the classifications of ships, marine 
technology and industrial inspections. Through our own research 
and development capabilities we decisively contribute to the 
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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 
‘memberbenefits’ op: 
www.vnsi.nl

VNSI
Vereniging Nederlandse 
Scheepsbouw Industrie

Train the trainer
Dit jaar gaat in Galatz, Roe
menië, een Nederlands-Roe- 
meens scheepsbouwkennis- 
cent.ru in (D RM KC) van 
start. Dertien scheepsbouw- 
georiënteerde Roemenen brach 
ten daarom eind oktober 2004 
een bezoek aan Rotterdam. 
Zij namen deel aan het oplei
dingstraject ‘Train the trai
ner’aan het Scheepvaart en 
Transport College in de 
havenstad. Dit traject is de 
voorbereiding van het toe
komstige kenniscentrum. 
Doel van het centrum is er
voor te zorgen dat Roemeense 
medewerkers beter voorbe
reid aan de slag gaan bij de 
Roemeense werven die onder 
meer nauwe banden met de 
Nederlandse werven hebben. 
Het traject van twee weken 
was bepaald geen vakantie; 
een grote hoeveelheid infor
matie over bijvoorbeeld ken- 
nisoverdrachttechnieken, lo
gistiek en planning kwam over 
tafel. De voertaal hierbij was 
Engels. Naast de opleiding 
was er de mogelijkheid te 
proeven van de Nederlandse 
praktijk dankzij bezoeken aan 
Damen Shipyards Gorin- 
chem, Alblasserdam Yacht 
building, IH C Holland en 
Schelde Marinebouw.
N a het houden van afsluitende 
presentaties en het ontvangen 
van een certificaat keerde de 
Roemeense delegatie huis

waarts. VNSI is projectleider 
van het kenniscentrum en 
werkt naar een situatie toe 
waarin het D R M K C  uiteinde
lijk op eigen benen zal staan.

SeaQuipment vernieuwd
VNSI organiseerde op 11 no
vember een seminar rond 
Open Mind. Ruim honderd 
belangstellenden waren op het 
seminar afgekomen. Zij waren 
benieuwd naar de producten 
die de afgelopen drie jaar 
binnen het VNSI-project 
Open Mind door werven, soft
wareleveranciers en consul- 
tants ontwikkeld zijn.
Veel van de bezoekers waren 
vooral geïnteresseerd in het 
verbeteren van de digitale 
communicatie, zowel binnen 
het bedrijf zelf als tussen be
drijven onderling. In dat ka 
der was er veel aandacht voor 
www. SeaQuipment. com, 
waar reders, werven en toele
veranciers terecht kunnen 
voor informatie over maritie
me leveranciers en producten. 
Via deze site leggen inkopers 
direct contact met de leveran
cier. In de gespecialiseerde ca
talogus is het makkelijker en 
gerichter zoeken naar specifie
ke maritieme producten dan 
via algemene catalogi of zoek
machines op internet.
Onlangs lanceerde SeaQuip 
ment een nieuwe versie van de 
website waarin bijna duizend 
aanbieders met hun produc
ten en diensten zijn opgeno
men. Een belangrijke verbete
ring is dat inkopers de pro
ducten die ze zoeken nu veel 
nauwkeuriger kunnen specifi
ceren, waardoor de kans dat ze 
de gevraagde producten kun 
nen vinden aanmerkelijk is 
toegenomen. In de nieuwe

versie is het ook mogelijk om 
bijlagen mee te sturen. W an
neer termen weinig of geen 
hits opleveren, gaat de websi
te actief op zoek naar bedrij - 
ven die de gevraagde produc
ten kunnen leveren, zodat toe
komstige gebruikers er hun 
voordeel mee kunnen doen.

Ter Hart Prijs
Tijdens de Maritieme Ont
moetingsdag eind november 
2004 zijn in Ahoy’ de 
KNVTS-afstudeerprijzen en 
de VNSI-Ter Hart Prijs uit
gereikt. Deze prijzen zijn be
doeld voor studenten binnen 
het maritieme onderwijs die 
tijdens hun opleiding motiva
tie en vakmanschap hebben 
getoond en de opleiding met 
zeer goed resultaat hebben af
gesloten. Er waren dit jaar 
drie winnaars van de Ter Hart 
Prijs: Pier-Jan Zandbergen, 
Dennis van den Braak en Ivan 
Peute. Zij ontvingen uit han
den van oud-VNSI-voorzitter 
W im ter Hart een oorkonde, 
legpenning en een geldbedrag 
van 450 euro.
Pier-Jan Zandbergen volgde 
de opleiding scheepsmetaal- 
bewerker (niveau 2) aan het 
R O C  Friese Poort Centrum 
Vakopleiding Leeuwarden. 
Door zijn doorzettingsvermo
gen en zijn creatief en flexibel 
denken is Pier-Jan niet alleen 
een aanwinst voor zijn werk 
gever C M F in Drachten, 
maar ook voor de scheeps
bouw in het Noorden.
VNSI ontving een zeer posi 
tieve beoordeling over Dennis 
van den Braak van het Mari- 
nebedrijf Den Helder en het 
R O C  Kop van Noord-Hol 
land, waar hij de opleiding tot 
scheepsbouwer (niveau 3)

volgde. Dennis is (net als zijn 
collega-prijswinnaars) bijzon 
der collegiaal en diende als uit
stekend voorbeeld voor zijn 
medeleerlingen. Het Marine- 
bedrijf - onlangs lid geworden 
van VNSI - kan trots zijn.
Ivan Peute volgde de oplei
ding tot scheepsbouwkundige 
(niveau 4) aan het Scheepvaart 
en Transport College. Zijn al
gehele houding ten opzichte 
van het vakgebied is veelbelo
vend en zijn studieresultaten 
waren uitstekend.

http://www.vnsi.nl
http://www.SeaQuipment.com
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Leden
Akerboom Yacht Equipment 
Alblasserdam Yachtbuilding B.V.
Werf Alblasserdam B.V.
Scheepswerf 't Ambacht B.V.
Amels Holland B.V.
Amels Schelde B.V.
Amsterdam Ship Repair B.V. 
Scheepsbouwbedrijf Het Anker 
Barkmeijer Stroobos B.V.
Bodewes Binnenvaart B.V.
Bodewes Shipyards B.V. 
Scheepswerven Gebr. G. & H. 
Bodewes B.V.
Scheepswerf L.J. Boer Sliedrecht B.V. 
Scheepswerf Jac. den Breejen B.V. 
Breko Nieuwbouw B.V.
Breko Reparatie B.V.
Scheepswerf v/h C. Buitendijk B.V. 
Ceelen Shipyard B.V.
Central Industry Group N.V.
Conoship International B.V.
Damen Dredging Equipment 
Damen Shiprepair Rotterdam B.V.
- Van Brink Yard
- Niehuis Yard
- Rotterdam United Yard
- Vlaardingen Oost Yard 
Damen Shipyards Bergum 
Damen Shipyards Gorinchem 
Damen Shipyards Group 
Damen Shipyards Hardinxveld 
Damen Shipyards Hoogezand 
Shipyard K. Damen 
Scheepswerf Ferus Smit B.V. 
Scheepswerf Geertman B.V. 
Scheepswerf 'Gelria' B.V. 
Scheepswerf 'Grave' B.V.
Van Grevenstein's Scheepswerf B.V. 
Scheepswerf Hoebée B.V.
A. & L. Hoekman B.V.
Scheepswerf Hoogerwaard B.V. 
Scheepswerf De Hoop Heusden B.V. 
Scheepswerf De Hoop Lobith B.V. 
Werf 'De Hoop' (Schiedam) B.V.
IHC Holland N.V.
IHC Holland Beaver Dredgers 
IHC Holland Dredgers 
IHC Holland Parts & Services 
Instalho B.V.
B.V. Scheepswerf De Kaap 
Keppel Verolme B.V.
Gebr. Kooiman B.V.
Scheepswerf Wout Liezen B.V.
Luyt Groep B.V.
Maatschappij De Maas B.V. 
Scheepswerf'Maasbracht' N.V.
B.V. Scheepswerf Maaskant 
Maaskant Bruinisse B.V.
Marinebedrijf Divisie Platform 
Merwede Shipyard B.V.

Nederlof Scheepsbouw B.V. 
Nicoverken Holland B.V. 
Scheepsreparatie H. Niessen B.V. 
Koninklijke Niestern Sander B.V. 
Oranjewerf Scheepsreparatie B.V. 
Padmos Bruinisse B.V.
Padmos Stellendam B.V.
Scheepswerf Peters B.V.
Koninklijke Schelde Groep B.V. 
Schelde Marinebouw B.V. 
Scheldepoort B.V. Reparatiewerf 
Scheepswerf De Schroef B.V.
Serdijn Shiprepair B.V.
Scheepswerf Slob B.V.
Smits Scheepsreparatie B.V.
Texdok B.V.
B.V. Scheepswerf 'Vahali'
Scheepswerf Visser B.V.
Volharding Shipyards B.V.
Volharding Shipyards Harlingen B.V. 
Scheepswerf Vooruit B.V.
VOSTA LMG B.V.
D. van de Wetering B.V.
Antwerp Shiprepair N.V.

Geassocieerde leden
ALBCON B.V.
Alfa Laval Benelux B.V.
Alubouw de Mooy B.V.
Arbode Maritiem B.V.
Atlas IMCS B.V.
Atlas Services Groep B.V.
Verenigde Bierens Bedrijven B.V. 
BlesMA B.V.
Den Boer Marine 
Handelsbureau Boone B.V.
Boonk Van Leeuwen Advocaten 
Borand B.V.
BucoMar 
CAPE Groep B.V.
Center Line
WKM Cornelisse Trading B.V.
CUMARINE
DELTA Surveys
DESMI K&R Pompen B.V.
Expertisebureau Van Duyvendijk & Zn. B.V.
Econosto Nederland B.V.
Edaircon
Eurostar Shipbuilding & Trading 
FCX Ubel & Ventil ~
Flender Bruinhof Marine 
FNV Bondgenoten 
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Hertel B.V. Marine Services 
Hi Temp Europe B.V.
Hogeschool INHOLLAND Delft 
Scheepsbouwkunde 
Hoogendoorn Maritieme 
Betimmeringen 
& Interieurbouw

IASAS
IFS Netherlands B.V.
IHDA Shipbuilding Service 
ING Bank (HF 03.02) 
Scheepsbouwkundig Bureau Herman 
Jansen B.V.
JNE Netherlands B.V.
Ketting Compressoren 
KLC Marine Consultants B.V.
KNVTS
Leading Edge B.V.
Lloyd's Register EMEA 
Logic Vision B.V.
MARIN
Marin Ship Management B.V.
Directie Materieel Koninklijke Marine 
Afdeling Maritieme Techniek 
MasterShip 
Metalix B.V.
Navaltec Marine Engineering Service B.V. 
Navingo B.V.
NESEC Scheepsfinancieringen 
NewThex B.V.
Numeriek Centrum Groningen B.V. 
Quercus Technical Training Services B.V. 
Subsidie-adviesbureau Raad & Daad B.V. 
Ralteco B.V.
Randstad Nederland B.V.
Staalsnijbedrijf RIAM B.V.
Ridderinkhof B.V.
Rolls-Royce Marine Benelux B.V.
SARC B.V.
SAS TECH
Scheepvaart en Transport College 
Schip en Werf de Zee 
Selier Consultants & Engineering B.V. 
SIGMA Marine Coatings Netherlands B.V. 
Sika Nederland B.V.
Sperre Rotterdam B.V.
STI Engineering B.V.
Stork Bronswerk B.V.
Struik & Hamerslag B.V.
TLO Holland Controls B.V.
Touw B&B Holding B.V.
Trett Consulting B.V.
UGS
B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek 
VeKa Group B.V.
Van der Velden Marine Systems 
VPG Scheepsservice B.V.
Museumwerf Vreeswijk
Vuyk Engineering Rotterdam B.V.
Scheepsbouwkundig Bureau Zeeman B.V.

VNSI
Boerhaavelaan 40
Postbus 138, 2700 AC Zoetermeer
Tel.: (079)353  11 65
Fax: (079) 353 11 55
E-mail: info@vnsi.nl
Internet: www.vnsi.nl
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N i e u w e  u i t g a v e n

The International 
Register of Historic 
Ships
door Norman Brouwer, 1999 
ISB N  1 86176 125 2

In het decembernummer van 
Schip & W erf de Zee was al 
het een en ander te lezen over 
‘The International Register of 
Historie Ships’. Deze maand 
gaat Nico Guns verder in op 
het boek:

Norman J. Brouwer heeft met 
de derde, volledig herziene en 
geactualiseerde editie van 
‘The International Register of 
Historie Ships’ een bijzondere 
prestatie geleverd. Het 383 
pagina’s tellende boekwerk, 
dat 35 pond kost, beschrijft 
zo’n 1.800 nog bestaande 
historische schepen uit 72 lan
den. Per schip vermeldt het 
register: bouwjaar en bouw
werf, oorspronkelijke en hui
dige eigenaar(s), voortstu
wing, tonnage, lengte, breed
te, diepgang, bouwmaterialen, 
oorspronkelijke gebruiksbe- 
stemming, huidige conditie, 
locatie en de geschiedenis als
mede een eventuele bibliogra
fie.
De scheepsbeschrijvingen zijn 
per land alfabetisch geordend 
en de landen komen in alfabe
tische volgorde aan de beurt 
(van Argentinië tot Zanzibar), 
steeds voorafgegaan door een 
korte landsbeschrijving vanuit 
de optiek van het historische 
scheepserfgoed. Zo begint de 
karakteristiek van Nederland 
als volgt: “The Netherlands

may well lead the world in the 
number of surviving historie 
vessels per square mile.” 
Daarna volgen van Aaltje 
(‘tjalk’) tot Zuiderzee (‘tra
ding schooner’) 117 gedetail
leerde beschrijvingen, waar
van 36 met zwartwitfoto van 
aanzienlijk formaat en dito 
kwaliteit.
Wie alleen al dit overzicht van 
Nederlandse historische sche
pen bestudeert, raakt onder de 
indruk van de zorgvuldigheid 
en de bekwaamheid waarmee 
Brouwer te werk is gegaan. 
Uiteraard heeft hij hulp gehad 
van velen - die hij in zijn 
dankwoord dan ook terecht 
noemt - zoals ‘Ron van den 
Bos and Dick Schouten in the 
Netherlands’. Maar dat maakt 
de prestatie van Brouwer niet 
minder fenomenaal. Hij heeft 
zeer gedegen werk geleverd, 
waarvan de doorwrochtheid 
en de diepgang de lezer vanaf 
elke bladzijde tegemoetkomt. 
Norman Brouwer heeft na 
zijn studie aan de Maine M a
ritime Academy eerst jaren
lang gevaren en is zich daarna 
in de museale praktijk en aan 
de George Washington Uni
versity gaan bekwamen tot 
maritiem historicus. In zijn 
vrije tijd deed hij vrijwilligers
werk voor de National Mariti
me Historical Society 
(NM HS) en begon hij lijsten 
van historische schepen te pu
bliceren in het NM HS-blad 
Sea History. De in 1979 opge
richte World Ship Trust ver
klaarde het tot haar taak om 
een definitieve versie van 
Brouwers scheepslijsten te 
publiceren. Aldus kwam in 
1985 de eerste publicatie van 
‘The International Register of 
Historie Ships’ tot stand, met 
zo’n 700 schepen uit 43 lan
den. Men sprak algemeen van 
‘Brouwers Register’.
Het boek trok meteen grote 
belangstelling en uit tal van 
landen kwam weldra aanvul
lende informatie beschikbaar. 
Met grote toewijding en met 
bewonderenswaardige zorg

vuldigheid heeft Brouwer - 
noblesse oblige - al die aan
vullingen en verbeteringen 
verwerkt tot wat nu al de der
de editie van dit stan
daardwerk is. Hij zegt er zelf 
het volgende over: “As in pre
vious editions, all vessels cur
rently being preserved by 
museums or other non-profit 
groups for their historic or 
educational value have been 
included regardless of age. 
Vessels substantially intact 
and of particular significance, 
in private hands, are included 
if built prior to 1950. A  few 
additional significant ships in 
this category, dating from the 
1950s or 1960s, have also 
been included in this edition. 
In general, the minimum size 
for inclusion in the Register is 
40 feet overall length of hull, 
anything smaller falling into 
the category of small craft.”
In het hart van het boek is een 
prachtig katern opgenomen 
met kleurenfoto’s van 21 
historische schepen die in de 
loop der tijd de Maritime 
Heritage Award toegekend 
hebben kregen. Daartoe be
hoort de Buffel. Voor wie be
kend is met de redactiesamen
stelling van Schip & W erf de 
Zee is het extra interessant om 
bij de foto van de ‘seagoing 
turret ram’ te lezen: “The 
Dutch Buffel was the reci
pient of the tenth award, pre
sented on 8 September 1995 
by Vice Admiral J.L .A . van 
Aalst, Inspector of the Royal 
Netherlands Armed Forces, 
to Mr Lex Kater, Director of 
the Prins Hendrik Maritime 
Museum, Rotterdam.”
Het boek wordt gecomple
teerd door een vijftal zeer 
waardevolle bijlagen: ‘status- 
veranderingen sinds de 2e 
editie’, ‘lijst van schepen per 
scheepstype’, ‘overblijfselen 
van historische schepen’, 
‘musea en andere organisaties 
die historische schepen bezit
ten’ en ‘bibliografie van boe
ken en artikelen over histori
sche schepen en hun behoud’.

Kortom, een fenomenaal boek 
met zeer grote informatieve 
waarde.

Nico G un s

Een beperkt aantal paperback 
exemplaren van dit unieke boek 
is in Nederland te koop voor de 
gereduceerde prijs van 14 euro 
(10 pond), exclusief porto
kosten. ‘The International Re
gister of Historie Ships’ kostte 
aanvankelijk gebonden 50 pond 
sterling en als paperback 35 
pond.
Het boek wordt thuis bezorgd 
door 19,50 euro over te maken 
op giro 1328623 (van de heer D. 
Schouten onder vermelding van 
‘IH RS  ’ en uw adres).
Het boek kan ook voor 14 euro 
worden a f  gehaald bij:
D. Schouten 
Annaplaats 14 
2713 AL Zoetermeer 
Tel: 079-3164932

Rectificatie
In de rubriek Nieuwe uitga
ven in het decembernummer 
van vorig j aar is bij de bespre
king van het boek ‘Donder die 
kotter in de majem’ tot onze 
spijt de laatste alinea wegge
vallen.
N a de regel eindigend op ‘ ... 
een zo groot mogelijk draag
vermogen te realiseren.’ moet 
worden toegevoegd: ‘Tenslot
te blijven ook het faillissement 
van de werf in 1987 en de suc
cesvolle doorstart niet onver
meld. En er valt nog meer te 
lezen in het boek, te veel om 
hier te noemen. Men neme 
daarom liever het boek zelf ter 
hand: het laat zich lezen als 
een roman!’
De bespreking was geschreven 
door onze medewerker F. 
Kok.
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5W Z-02-05-01_________
Im proving cav ita tion  pe rfo r
mance w ith  new blade sec
tions  fo r m arine p rope lle rs
Dang, J.
International Shipbuilding
Progress (CB 1102 D),
200410, vol. 51, no. 4,pg-353, 
nrpg-24,EN G
Major problems in modern 
propeller designs for commer
cial vessels are discussed. New 
blade sections and their appli 
cation in tackling those prob
lems are investigated. Two 
designs and applications of 
propellers with new blade sec
tions have been presented 
which exhibit a much wider 
cavitation bucket than con
ventional profiles. Thus, it is 
possible to reduce Cavity vol
ume, prevent leading edge 
vortex separation and its relat
ed cavitation erosion and re
duce the pressure pulse levels 
as well as prevent broadband 
excitation of cavitating pro
pellers.
0160410;0160410 

5W Z -0 g-05 -0g _________
A note on up righ ting  of a 
ship floa ting  upside-down
Drobyshevski, Y.
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200408, vol. 31, no. 12, pg- 
1447, nrpg-21, E N G  
In many cases, capsized ships 
remain floating upside-down 
due to buoyancy of intact hull 
compartments and air cush
ions. Uprighting o f such a 
ship is usually a complex sal
vage operation, which needs 
proper planning based on pre
dictions of ship stability. This 
paper considers aspects affect
ing selection of the uprighting 
method, presents features of 
ship stability in the inverted 
mode and a procedure for cal
culating the required forces. 
Approximate formulae are de
rived for estimating the maxi
mum lifting capacity neces
sary for uprighting a capsized 
vessel supported by buoyancy 
of the double bottom and dou
ble side compartments. The

formulae are intended for 
quick estimations at the initial 
stage when no detail informa
tion may be available on the 
casualty. A  practical salvage 
work is briefly described. 
0150321

S W Z-02-05-03_________
Assessm ent of geom etry cor
rection functions of tanker 
knuckle details based on fa
tigue tes ts  and finite-element 
analysis
Garbatov, Y. ; Rudan, S, ; 
Guedes Soares, C 
Journal of Offshore Meehan 
ics and Arctic Engineering 
(001432), 200408, vol. 126, 
no. 3, pg-220, nrpg-7, E N G  
This paper analyzes the fa
tigue crack growth of knuckle 
detail typical of tankers. An 
approach for evaluation of the 
fatigue life based on fracture 
mechanics is presented, where 
a Paris-Erdogan crack-growth 
law is applied. A  geometry 
correction function is deter
mined from fatigue test data. 
A  closed-form equation is 
proposed for fatigue life esti
mation. The results obtained 
from a fatigue test and the cal 
culated fatigue lives are com 
pared.
0140330;0140330 

S W Z -05-05-04 _________
Ship squa t in hydrography - 
a s tudy of th e  surveying 
vessel Deneb
Harting, A. ; Reinking, J. ; 
Kilmer. W.
International Hydrographic 
Review (CB 1119 A), 200411, 
vol. 5, no. 3, pg-41, nrpg-7, 
ENG
In hydrographic observations 
where the water level is used as 
a reference plane the knowl 
edge of the surveying vessel’s 
draft is essential. The draft 
changes dynamically due to 
the squat effect. A  new 
method called SHIPS was de
veloped for squat estimation 
of commercial ships and was 
tested in several experiments 
on German waterways. In this

paper the authors present an 
experiment where SHIPS is 
used to estimate the squat of 
the German Federal Maritime 
and Hydrographic Agency’s 
(BSH) surveying vessel 
Deneb. The analysis of data 
results in a description of the 
squat with an accuracy of two 
centimetres.
0410114;0410114

SWZ-G2-05-G5_________
Jack-up response to  wave- 
in-deck loads during ex
tre m e  s to rm s
Howarth, M .J. ; Dier, A. ; 
Jones, W .; Hunt, R.J.
Marine Structures: Design, 
Construction & Safety (CB 
7462), 200408, vol. 17, no. 4, 
pg-275, nrpg-16,.ENG 
This paper presents the 
methodology and key findings 
of a study into the wave loads 
generated on a typical jack-up 
structure, if the air-gap provi
sion is eroded, and its result
ing dynamic response to storm 
loading when inundation oc
curs. The effects of structural 
response to previous waves, 
foundation modelling com
plexity and hull inundation 
levels on maximum structural 
response to wave-in-deck 
loading were assessed by per
forming a number of short - 
duration time-domain analy
ses,
0630120;0630120 

S W Z-05-05-06_________
Seiche ch a ra c te ris tics  of 
R o tte rdam  H arbour
Jong, M .P.C. de ; Battjes, J.A. 
Coastal Engineering (CB 
4056), 200408, vol. 51, no. 6, 
pg-373, nrpg-14, E N G  
Recently, the main mecha
nism o f the generation of 
seiches in the Port of Rotter
dam has been identified. It 
comprises atmospheric con
vection cells that arise over the 
relatively warm water of the 
North Sea which cause fluctu
ations in wind speed and at
mospheric pressure that can 
generate long waves at sea as

these cells move towards the 
coast. The new insights have 
been used in this study togeth
er with recent data to make a 
detailed analysis of the seiche 
characteristics o f the Rotter
dam harbour. It is found that 
the generating mechanism 
that has been identified can 
excite basins with different 
natural frequencies. The ra
tios of seiche amplitudes at 
different locations inside the 
harbour have been derived 
from measurements. More
over, theoretical amplitude ra
tios have been determined, 
based on a parameterised exci
tation spectrum at the harbour 
mouth and computed amplifi
cation spectra.
0410125;0410125

S W Z -02-05-07_________
Risk based inspection plan
ning fo r m ooring chain
Mathisen, J . ; Larsen, K. 
Journal of Offshore Mechan
ics and Arctic Engineering 
(001432), 200408, vol. 126, 
no, 3, pg-250, nrpg-8, E N G  
The use of risk-based inspec
tion planning for offshore 
structural components is be
coming quite familiar. This 
paper describes an application 
of this technique to mooring 
chain. In many cases, the tech
nique is based on probabilistic 
modelling of fatigue crack 
growth in the structural com
ponents, and updating of the 
failure probability on the basis 
o f inspections. The extension 
of this basis from a single com
ponent to very many compo
nents is necessary to tackle se
ries systems, such as mooring 
chain, where a fatigue fracture 
can arise in any chain link. 
The theoretical basis for the 
analysis is described, includ
ing details of the model for 
stochastic dependency be
tween the chain links. Results 
are shown that compare fail
ure probabilities for a single 
chain link and a chain seg
ment. The effects of various 
levels of inspection coverage
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are illustrated. An example of 
a cost optimal inspection plan 
is developed for mooring 
chain on an FPSO in the 
northern North Sea.
0630614;0630614

SWZ-02 -05-08________
The e ffec t of channel w id th  
and depth on th e  res is 
tance  of a high speed hull
Millward, A.
International Shipbuilding
Progress (CB 1102 D),
200410, vol. 51, no. 4, pg-377, 
nrpg-18, ENG
An investigation has been 
made into the effect of channel 
width and depth on the resis
tance of a high speed hull in 
the Froude number range Fn 
from 0.3 to 1.0 using experi
mental results from tests on 
two different sized models of 
the NPL 100A hull. And also 
theoretical work using 
Wigley hulls as representa
tive of a suitable high speed 
hull. The results of the inves
tigation showed that for there 
to be no significant effect 
from the boundaries of a 
channel or towing tank the 
model size should be approxi
mately not more than half the 
width of the channel nor 
more than the depth of water 
in the channel. This result is 
in broad agreement with the 
guidance resulting from larg
er towing tanks given in the 
published literature which is 
generally for lower speed 
ships.
The results also showed that 
using linear wave theory on a 
simpler hull shape, modified 
for the effect of a transom on 
the real hull, gave reasonable 
guidance of the magnitude of 
the correction for data from 
tests on larger hulls to allow 
for channel effects,
0150200;0150200

SWZ-02 -05-09________
Naval technology: s tea lth  in 
m odern naval w a rfa re
Nitschke, S,
Naval Forces (CB 9714),

200411, vol. 25, no. 6, pg-37, 
nrpg-8,ENG
One key development ob
served in the design of modem 
surface combatants is stealthi 
ness. Naval fleets around the 
globe have eyed the acquisi 
tion of new-generation surface 
warship designs possessing 
low-observable (stealth) tech
nologies. Functioning under 
extreme conditions as best 
represented by the littorals, 
stealth warships are being de
veloped with cutting-edge 
technologies involving signifi
cantly reduced signatures 
across the electromagnetic 
spectrum, advanced sensors 
and weapons, silent propul 
sion systems and secure com
munications systems. The 
great challenge is to deploy 
these increasingly smart war
ships within dangerous envi 
ronments such as the littorals 
where stealthiness is a must. 
This analysis tells why. 
1211705

SWZ-05 -05-1 □________
Developm ent of evacuation 
model fo r  human safe ty  in 
m a ritim e  casua lty
Park J .  H. ; Lee, D. ; Kim, H. ; 
Yang, Y.S,
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200408, vol. 31, no. 12, pg- 
1537, nrpg-ll,EN G  
The maritime casualties lead 
to loss of life, property and en
vironmental pollution. The 
possibility of large amount of 
loss of life will be increased in 
case of passenger ship casualty 
especially. To reduce loss of 
life, therefore, evacuation 
analysis is very import in ship 
design stage. This paper pre
sents development of an intel
ligent ship evacuation model, 
which can solve problems 
caused by complex configura
tion and motion of ship. It 
consists of general features of 
evacuation models, dynamics 
model, and intelligent human 
behaviour model. All these 
features of the evacuation 
model can be summarized as

‘the integration of intelligent 
human behaviour model and 
dynamics model’.
0211432

SWZQ2Q 5-11________
Recovery of an elevated 
jack-up w ith  leg bracing 
m em ber damage
Stonor, R.W.P. ; Hoyle, 
M.J.R. ; Nelson, K. ; Smith, 
N .P .; Hunt, R.J.
Marine Structures: Design, 
Construction & Safety (CB 
7462), 200408, vol. 17, no. 4, 
pg-325, nrpg-27, ENG 
During the winter of 2001
2002, while drilling over the 
Leman Delta platform in the 
southern North Sea, a modern 
harsh-environment jack-up 
operating in shallow water on 
a hard sandy bottom encoun
tered an incrementally in
creasing, partly scour-in
duced, problem with eccentric 
spudcan loading and associat
ed rack phase difference 
(RPD). After three months on 
location, while the unit was in 
the process of being re lev
elled for the third time, leg 
braces were damaged. The de
cision was taken to move the 
jack-up to a shipyard to repair 
the damage, and this paper de
scribes the analytical and 
practical steps that were taken 
to do so in the least hazardous 
manner. The mechanics of the 
RPD effect are described in 
detail, and the observed brac
ing damage is assessed against 
the theoretical models that 
were used to predict behav
iour.
0630512;0630512 

SWZ-02 -05-12________
A pp lica tion  of the  responsi
b ility-sharing m anagem ent 
approach fo r  m inim izing 
welding d is to rtio n  in ship 
production  
Sukovoy, O .; Kuo, C. 
Proceedings of the Institution 
of Mechanical Engineers. Part 
M. Journal of Engineering for 
the Maritime Environment 
(CB 9831), 200406, vol. 218,

no. 2, pg-113, nrpg-14,ENG 
This paper presents the prac
tical application of the respon
sibility-sharing management 
(RSM) approach in the effec
tive management of welding 
distortion in ship production. 
The paper begins with a brief 
outline of the RSM approach 
before examining key features 
of its six elements in more de
tail. Techniques of hazard 
identification, risk assessment 
and risk reduction are used to 
derive cost effective methods 
for controlling welding distor
tion while taking into account 
management, operational as
pects and human factors as 
well as technical aspects. An 
illustrative example is used to 
demonstrate the effective use 
of this approach in a shipyard. 
0320500 ; 0320500
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Basisontwerp:
Bo Sauer, Thieme MediaCenter, Rotterdam

Lay-out en druk:
Thieme MediaCenter, Rotterdam

Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, zorgvuldig is 
uitgezocht en waar mogelijk is gecontroleerd, sluiten uitgever, redactie 
en auteurs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele 
onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens.

Reprorecht: Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de uitgever.

mailto:info@nutec.nl
mailto:rob@bos-maritime-consultants.com
http://www.bos-maritime-consultants.nl
mailto:info@groensoet.nl
mailto:info@nutec.nl
mailto:info@allship.nl
http://www.allship.nl
mailto:coops-nieborg@coops-nieborg.nl
mailto:info@rodenstaal.nl
http://www.rodenstaal.nl
mailto:hubel-marine@wxs.nl
mailto:shiprepair@nicoverken.nl
mailto:info@maprom.nl
http://www.maprom.nl
mailto:info@tbu.nl
http://www.innotiv.nl
mailto:info@machinesupport.com
http://www.machinesupport.com
mailto:info@nutec.nl
http://www.datema.nl
mailto:delfzijl@datema.nl
mailto:rotterdam@datema.nl
mailto:srtdel@compuserve.com
mailto:info@hme.nl
http://www.hme.nl
mailto:info@technofysica.nl
mailto:swz.rotterdam@wxs.nl
mailto:rvanlambaart@mediasalessupport.nl


Atlas Services Groep Ë Î̂ ,

Westersingel 91 -  waar kennis, kunde 
en kracht samenkomen

Atlas Services Groep is verhu sd 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 B.V., 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 blijft de basis voor de administratieve afdeling. Voor onze kantoren in Vlissingen, Urk, Den Helder 
(Atlas Tristar) en Emmen gelden geen wijzigingen.

Atlas Personnel Services

T e le fo o ri: +  31(0)10 241 1 0 40  
Fax: + 3 1 (0 )1 0  2411078

A tla s  E m p lo y a b ility  
T e le fo o n : +  31 (0 )10 2411 035 
Fax: +  31 (0)10 2134 368

sailor ❖LaCrosse EHHI3 SKILLTRADE
T e le fo o n : +  31 (0 )10 2411 0 5 0  T e le fo o n : +  31 (0 )10 2411 055 
Fax: +  31 (0 )10 2 9 0 9  544  Fax: +  31 (0)10 4232 0 0 2

T e le fo o n : +  31 (0 )10 2411 0 6 0  T e le fo o n : +  31 (0 )10 2411 0 6 0  
Fax: +  31 (0)10 2411 0 7 9  Fax: +  31 (0)10 2411 0 79

www.atlasgroep.nl

http://www.atlasgroep.nl


Is het Loodswezen 
al een stip 

aan jouw horizon7
• Wil je aan de wal maar tóch op zee?

• Wil je nieuwe carrièremogelijkheden ontdekken?*

Wil je bijdragen aan de vlotte en veilige afwikkeling 
van het scheepvaartverkeer van en naar onze zeehavens?

Word registerloods
Kijk daarvoor op onze website: 
www.loodswezen.nl

Art. 19 lid 1 sub a Loodsenwet jo  Art.  2 lid 1 sub b 

van Besluit Adspirant Registerloods v erm e ld t  de 

max. leeft ijd  van 37 jaar.

Nederlandse Loodsencorporatie • +31 (0)10 4 0  00 500  • info@loodswezen.nl •  www.loodswezen.nl

http://www.loodswezen.nl
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