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Inhoudsopgave
mv Aachen
De Aachen is het eerste uit een serie van zes 5800 tdw vracht-/containersche
pen. Het schip is gebouwd door Koninklijke Niestern Sander B.V. in Delfzijl 
en werd op 1 december vorig 
jaar opgeleverd aan de eigenaar,
Intersee Schiffahrtsgesellschaft 
GmbH uit Haren/Ems, Duits
land. De andere vijf schepen uit 
de serie worden gedurende dit 
jaar opgeleverd.

M  V irtual M anufacturing in Shipbuilding 
Processes
Nederland Maritiem Land (NM L) heeft de T U  Delft betrokken in een 
onderzoek naar het gebruik van ‘virtuele productie'. Door productiepro

cessen in de computer te simu
leren, kunnen werven hun pro
ducten verbeteren. Daarmee 
kan al in een vroeg stadium in
zicht worden verkregen in de 
uitvoering van een scheeps- 
bouwproject.

M European Short Sea Fleet Renewal 
Program m e
Short sea shipping speelt een levendige rol in het Europese transport. De 
short sea vloot in Europa bestaat uit zo’n 10.000 schepen, variërend in grootte 
van 500 tot 10.000 G T. Deze 
vaartuigen zijn al aardig ‘op 
leeftijd’: 3825 schepen zijn ou
der dan vijfentwintig jaar en 
2110 zijn zelfs ouder dan dertig 
jaar. Het is dan ook noodzakelijk 
een ‘renewal programme' op te 
starten.

Artikelen
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19 Editorial

2 4  Virtual Manufacturing in 
Shipbuilding Processes

3 0  Position European Shipbuil
ding Industry
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Cluster
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42 Scheepvaart CV
De scheepvaart CV is een fiscaal georiënteerd investeringsvehikel dat wordt 
gebruikt om risicodragend kapitaal voor scheepvaartfinanciering bijeen te 
brengen. De laatste jaren zijn het vooral Duitsland en Nederland die actief 
zijn op dit terrein. Overheden zijn bereid fiscale faciliteiten beschikbaar te 
stellen ter stimulering van investeringen in de scheepvaart.

Omslag: W interse taferelen in de Botnische Golf 
(foto: Flying Focus)
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Willem de Jong ontvangt ‘Order of the 
British Empire’

W illem  de Jong, redacteur 
van Schip & W e rf de Zee, is 
onderscheiden met de Order 
o f the British Empire 
(O BE).
De Britse ambassadeur Sir 
Colin Budd K C M G  reikte op 
27 januari de onderscheiding 
uit tijdens een tijdens een kor
te ceremonie op zijn residentie 
in Den Haag.
De onderscheiding is in 1917 
ingesteld door Koning George 
V én wordt toegekend voor 
bijzondere diensten of presta

ties in het belang van het Ver
enigd Koninkrijk.
Als eerste buitenlandse direc
teur van Lloyds Register of 
Shipping bewerkstelligde W il
lem de Jong significante verbe
tering van de veiligheid in de 
internationale scheepvaart en 
offshore olieproductiet Daar
naast spande hij zich belange
loos in in tal van comités in rela
tie tot de scheepvaart, in het bij - 
zonder met betrekking tot elek
triciteit aan boord van schepen 
en offshore installaties.

W ille m  de Jong 

on tva ng t 

de O rd e r o f 

th e  B ritis h  Em pire

Inschrijving M aritim e 
Innovation Award 2 0 0 5

D e in sch rijv in g  voor de 
M aritim e Innovation Award 
2005 is gestart. Ook dit jaar 
kan elk Nederlands b ed rijf 
dat eèn nieuw product of 
dienst voor de maritiem e 
industrie heeft ontwikkeld 
zich inschrijven. De Mari 
time Innovation Award 2005 
zal tijdens Europort M ari
tim e (1-5 november 2005) 
worden uitgereikt, De jury 
hanteert een breed innovatie - 
begrip. D it betekent dat de 
winnende inzending uit ver
schillende categorieën kan ko 
men. Deze categorieën zijn:
• Productinnovaties
• Bedrijfsprocesinnovaties
• Procesinnovaties
• Marketinginnovaties

De Maritime Innovation Award 
is een góede mogelijkheid

om de concurrerende kracht 
van een bedrijf o f organisatie 
te laten zien. W ie deel
neemt, helpt de Nederlandse 
maritieme industrie haar 
kwaliteitsimago uit te bou
wen.
Bovendien staat de award 
garant voor veel (in tern atio 
nale publiciteit. De eerdere 
winnaars kunnen dat bea
men. Heeft uw bed rijf èen 
waardevolle innovatieve b ij
drage geleverd? Download 
dan het inschrijfformulier op 
www.hme.nl of vraag het aan
bij
Bureau HM E, 
te l.:010-44 44 333, 
è-mail: info@hm e.nl.

Inzendingen zijn mogelijk tot 
uiterlijk 17 mei 2005.

International workshop on Marine Propulsion
Wârtsilâ Propulsion Nether
lands BV, Delft University of 
Technology and Holland M a
rine Equipment association 
introduce a new international 
workshop on Marine Propul
sion. The workshop consists 
o f four modules. These mod
ules are based on the book 
‘Design of Propulsion and 
Electric Power Generation 
Systems’, written by professor 
Hans Klein Woud and profes
sor Douwe Stapersma.
The workshop Marine 
Propulsion takes place in 
Delft. Hans Klein Woud 
(Delft University o f Technol
ogy), Douwe Stapersma (Roy
al Netherlands Naval College) 
and Teus van Beek (Wârtsilâ 
Propulsion Netherlands BV) 
will explain the characteristics 
and matching aspects of ma

rine propulsion systems. 
Marine Propulsion consists of 
the following four modules:
— Propulsion Plant Concepts 

and Basic Ship Hydrody
namics

— Diesel Engines, Gas Tu rb
ines and Electrical Drives: 
Characteristics

— Marine Propulsors: Cha
racteristics

— Matching Propulsion E n 
gine and Propulsor

In the modules the marine 
professionals are trained to 
understand the specific char
acteristics of ships, engines, 
transmission systems, propul
sors and what to look for when 
they have to be matched. It is 
of interest to designers, engi
neers and sales engineers 
working with engine trans
mission and propulsor manu

facturers and representatives, 
shipyards, navies, design of
fices, and ship owners.
For more detailed information 
and workshop dates please con

tact Holland Marine Equip
ment: Nick Wessels, tel.:
+31(0)10 44 44 333, e-mail: 
nw@hme, nl or visit the website 
www.hme.nl (events page).
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Projectweek 2005  TU Delft Afgelopen jaar drukste jaar ooit voor Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij

De jaarlijkse projectweek voor 
eerstejaarsstudenten. Maritie
me Techniek van dé T U  Delft 
en van de HBO-opleiding 
Scheepsbouw Delft vindt plaats 
van 6 tot en met 13 juni 2005. 
Tijdens deze week wordt door 
hen in teamverband gewerkt 
aan opdrachten die vanuit het 
maritieme bedrijfsleven zijn ge
ïnitieerd. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten: studenten leren 
het maritieme bedrijfsleven be
ter kennen en werken aan 
onderwerpen uit de dagelijkse 
praktijk van een maritiem be
drijf en de deelnemende bedrij - 
ven krijgen wellicht een aantal 
nieuwe idééën aangereikt.
Het doel is de creativiteit van de 
studenten te stimuleren en hun 
inzicht te laten krijgen in hoe 
opgedane kennis kan worden 
toegepast aan de hand van een 
probleem uit de praktijk. De 
opdrachten zijn afkomstig uit 
het maritieme bedrijfsleven en 
moeten door de studenten met

hun opgedane eerstejaarskennis 
kunnen worden uitgevoerd. De 
onderwerpen kunnen zeer uit
eenlopend zijn, zolang er maar 
een maritiem raakvlak is.
Bent u als bedrijf geïnteres
seerd en heeft u een onder
werp of probleem dat is ge
schikt voor de projectweek? 
Voor meer informatie:

T U  Delft, Afdeling Maritie
me Techniek 
Ir. C. Dirkse 
Mekelweg 2 
2628 CD  Delft 
T e l: 015-2784057 
Fax:015-2788172 
E-mail: C.Dirksé@wbmt.tu- 
delft.nl

SB Delft
Mevr. ing. S. Maclaine-Pont 
Kalfj eslaan 2 
2623 A A  Delft 
T e l: 06-21822940 
E-mail: suze.maclaine- 
pont@inholland.nl

Vraag naar radiomedische adviezen 
blijft constant in 2004
De vraag naar radiomedische 
adviezen is het afgelopen jaar 
constant gebleven. In 2004 
werd 730 keer een beroep ge
daan op de vijf artsen van de 
Radio Medische Dienst 
(RM D), die op toerbeurt 24 
uur per dag oproepbaar zijn bij 
ongevallen en ziektes op zee
schepen. Het aantal consulten 
wijkt niet veel af ten opzichte 
van andere jaren.
De Radio Medische Dienst is 
onderdeel van de Koninklijke 
Nederlandse Redding M aat
schappij (KN RM ) en geeft 
consulten aan zeevarenden, 
waar ook ter wéreld. De con
stante vraag laat zich verklaren 
door de wereldwijde inzet van 
de RM D . Een strenge winter 
of windérige zomer in Neder
land wordt in balans gebracht 
door afwijkende weerbeelden 
elders in de wereld.

Het aantal van 730 consulten 
valt onder te verdelen in 525 
eerste consulten en 205 ver- 
volgconsulten. In 78 gevallen 
besloot de dienstdoende arts de 
zieke of gewonde per redding
boot of helikopter te evacueren 
ten behoeve van een spoedop
name aan de wal. Bij 19 inci
denten was de opname minder 
spoedeisend en werd geadvi
seerd de eerstvolgende haven 
aan te lopen. In verreweg de 
meeste gevallen kon worden 
volstaan met een advies en het 
voorschrijven van medicatie. 
De meeste verzoeken om ad
vies (339) waren afkomstig 
van de zeescheepvaart. De 
zeevisserij vroeg 133 keer om 
medische bijstand. De reste
rende aanvragen kwamen van 
diverse groepen varenslieden, 
waaronder de binnenvaart en 
de recreatievaart.

Dé 39 reddingstations van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KN RM ) hadden het in 2004 drukker dan ooit. Nadat het aantal acties jarenlang 
stabiel bleef rond de 1500, steeg het aantal hulpverleningen het afgelopen jaar tot 
1611. Bij de 1611 acties werden in totaal 3483 mensen in veiligheid gebracht. V o
rig j aar waren deze aantallen respectievelij k l5 1 7 en 2 6 9 9 . De drukte kan worden 
verklaard door de stormachtige zomer van 2004.
Van de 1611 diensten waren er 218 ten behoeve van de beroepsvaart en 1130 
voor de watersport. De overige zijn zogenaamde ‘diverse diensten’. Daaronder 
vallen de acties voor drenkelingen, wadlopers, dieren, maar ook het bergen van 
stoffelijke overschotten, zoekacties en loze alarmeringen. De 205 patiënten die 
met een reddingboot vanaf de Waddeneilanden naar de vaste wal werden ver
voerd, zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
Dé K N R M  verricht reddingacties op de Noordzee, de Waddenzee, het IJssél- 
meer, de Randmeren en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen. Net als vorig 
jaar kwamen op de Noordzee de meeste incidenten voor (526). Na de Noordzee 
volgende Waddenzee (392), hetljsselm eer(357), de Zeeuwse en Zuid-Holland 
se stromen (275) en de Randmeren (42). Ten slotte werd 19 keer hulp verleend 
buiten het gebruikelijke werkgebied van de KN RM .
Evenals vorig jaar verrichtte het reddingstation Scheveningen de meeste acties. 
De twee reddingboten van het reddingstation voeren gezamenlijk 110 keer uit. 
Na Scheveningen volgen Marken, Noordland-Burghsluis, Ouddorp, Stellen
dam en Enkhuizen.

mailto:pont@inholland.nl
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First ISPO Code certifica te  fo r Dutch pilot organisation

The Dutch pilot organisation for the area of Rotterdam - Rij nmond has been 
awarded the world’s first International Standard for Pilot Organisations (IS
PO) Code certificate by Lloyd’s Register EM EA. The ISPO Code was de
veloped by the European Maritime Pilots Association (EM PA) with guid
ance from Lloyd’s Register EM EA. The ISPO Code, currently a voluntary 
standard, has been designed to implement best practice and to complement 
the International Safety Management Code. The main aims of the code are 
to make pilotage organisations more transparent and to help to provide a 
clear framework for providing improved services, including better commu 
nication between pilots and those who use their services. Other pilot organi
sations which are currently working on the implementation of the ISPO 
standard serve ports in Hamburg, Antwerp, Hong Kong and Sydney.

First contract for Fairmount Marine super tugs

A r t is t ’s im pression  of th e  Fa irm oun t 

Sherpa

Uniek record voor zwareladingrederij 
Dockwise

Rotterdam-based towage and heavy transportation specialists Fairmount 
Marine B.V. have won the first contract for a new generation of super 
tugs now building in Japan. The contract - signed J anuary 12 between 
Fairmount and Technip of France - is for the towage o f the FPSO  new- 
building Dalia from Ulsan (Korea) to the Dalia Field, offshore Angola. 
The towage assignment will be undertaken in early 2006 by the new- 
buildings Fairmount Sherpa and Fairmount Summit, now under con
struction at Niigata Shipbuilders. O n completion of the tow, Fairmount 
Sherpa and Fairmount Summit will remain on-scene and undertake the 
positioning and installation o f the FPSO .Last year saw Fairmount or
der the two big anchorhandling/salvage/long distance towing vessels, 
the most powerful tugs built under the Dutch flag. These tugs are due 
for delivery in May and October 2005. Subsequently, Fairmount or
dered a third sister, Fairmount Alpine, for delivery in M ay 2006. In the 
final days o f the year, a fourth newbuilding was ordered from Niigata, 
for delivery in October 2006.

Het Nederlandse zwaartran- 
sportbedrijf Dockwise heeft 
weer een bijzonder record ge
vestigd. Enkele maanden ge
leden vervoerde het scheep
vaartbedrijf ’s werelds groot
ste en zwaarst drijvende olie- 
productieplatform: de 60.000 
ton wegende Thunder Horse, 
eigendom van British Petro
leum. Onlangs voltooide 
Dockwise een transport van 
een geheel andere orde. Het 
lichtste transport ooit: een 
zeppelin, die - om niet op te 
stijgen tijdens het transport - 
stevig aan het transportschip 
moest worden vastgemaakt. 
Dockwise vervoerde de ge
heel operationele zeppelin 
van Italië naar Japan voor de 
eigenaren N Y K  Line uit Ja 
pan. Het luchtschip is 75 me
ter lang en 20 meter breed en 
gevuld met onbrandbaar heli
umgas en weegt slechts 700 
kilo. De zeppelin werd ge
bouwd in Duitsland en kon 
niet zonder risico via Rusland 
naar Japan vliegen. Om op

drijven van het luchtschip te 
voorkomen, is het gedurende 
de reis met verbindingen aan 
het schip naar beneden ge
trokken en vastgezet. Lege 
containers op de wanden van 
het dokschip zorgden voor 
extra beschutting tegen weers
invloeden tijdens de reis. De 
zeppelin zal door de Japanse 
overheid worden ingezet in 
haar recent gestarte campag
ne ‘Yokoso Japan’, Japans 
voor ‘W elkom in Japan’. D e
ze ‘Visit Japan’-campagne is 
een initiatief van de overheid 
om de komende jaren meer 
toeristen naar Japan te trek 
ken. Het luchtschip draagt op 
haar zijkanten in grote letters 
de boodschap goed zichtbaar 
uit.

Voor meer informatie: 
Dockwise Shipping B. V ., Breda 
Mw. Jeanny C.M . de Leeuw 
(Public Relations Officer)
T e l: 076-548 4100 
E-mail: pr@dockwise.com 
Internet: www.dockwise.com

Dockw ise los t de zeppelin, d ie m e t de Doek Express 1 0  van Italië  n aa r Ja

pan is  vervoerd

louw RSB Holding publiceert China Maritime 2004 ’

De ontwikkeling van de mari 
tieme sector in China is voor 
Touw B& B Holding aanlei
ding geweest een publicatie te 
verzorgen onder de titel ‘Chi
na Maritime 2004’. De explo
sieve groei van de Chinese 
economie is tegenwoordig een

regelmatig terugkerend nieuws
onderwerp.
Als maritieme expertise-
organisatie is Touw B& B 
Holding geïnteresseerd in de 
wijze waarop de maritieme 
sector zich in de nabije toe
komst in China verder zal

ontwikkelen. In de publicatie 
is behalve informatie over 
maritiem gerelateerde onder
werpen zoals scheepvaart, 
scheepsbouw, scheepsrepara- 
tie, recycling, havens en de 
Chinese zakencultuur, ook in 
formatie opgenomen betref

fende de historie, de bevolking 
en de algemene economie van 
dit enorme land.

Voor meer informatie: 
www.touw-bb.com 
(zie ‘news’).

mailto:pr@dockwise.com
http://www.dockwise.com
http://www.touw-bb.com
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Opdrachten

JR Shipping bestelt vier 9QQ TEU schepen bij Volharding

Volharding Shipyards heeft 
van JR  Shipping in Harlingen 
opdracht gekregen voor vier 
containerschepen van 900 
T E U . De voornaamste gege
vens worden:
Lengte o.a, 153,65 m.
Lengte 1.1. 144,80 m.
Breedte mal 21,50 m.
Holte 9,30 m.

Diepgang 6,90 m.
Draagvermogen 10.600 t. 
Gross tonnage 8.970 .
De containercapaciteit wordt 
917 T E U ; 267 T E U  in de drie 
ruimen en 650 T E U  aan dek. 
Daarvan kunnen 200 T E U  
koelcontainers zijn. Voor een 
homogene belading met 14 t 
containers is de capaciteit 623

T E U . In de ruimen komen 
containergeleidingen voor elke 
40 ft baai.
De ruimen worden afgedekt 
met hydraulisch bediende 
vouwluiken.
De hoofdmotor van 7200 kW  
bij 500 tpm drijft een verstel
bare schroef aan, diameter 
4600 mm, bij circa 140 tpm. 
Hij geeft het schip een snel
heid van 18 kn.
Elektrisch vermogen wordt 
geleverd door een asgenerator 
van 1200 kW , twee dieselge
neratorsets en een nood/haven
set van elk 415 kW, 400/230V, 
60 Hz.

De boegschroef krijgt een ver
mogen van 800 kW.
De accommodatie wordt inge
richt voor veertien personen in 
éénpersoons hutten met eigen 
toiletunit.
Germanischer Lloyd zal de 
schepen klasseren, met onder 
meer een notatie voor gevaar
lijke goederen.
De bouw is een mix van casco - 
bouw in Oost-Europa en af
bouw in Nederland.
De bouwnummers zijn 588 tot 
en met 591; het eerste schip 
moet eind 2006 worden opge
leverd, de andere schepen vol
gen in 2007.

Mari na bestelt Logistic Support Vessel bij Daman

De Koninklijke Marine en 
Damen Shipyards Gorinchem 
hebben op 10 januari het

contract getekend voor het 
ontwerp en de bouw van een 
65 m Logistic Support Vessel

(LSV). Het contract is het Da- 
men-concem gegund na een 
openbare inschrijving.
Het schip zal worden gestatio
neerd in het Caribische gebied 
en zal voornamelijk worden in 
gezet voor het transport van 
uitrusting en personeel tussen 
de Nederlandse Antillen.
Het schip krijgt een groot laad 
oppervlak op het hoofddek dat 
geschikt is voor het vervoer van 
divers rollend materieel, 
ondersteuningsvaartuigen, 
containers en overige uit

rusting. Laden en lossen ge
beurt met een ampel bemeten 
dekkraan.
Twee dieselmotoren verzor
gen via twee vaste schroeven 
de voortstuwing, waarmee een 
snelheid van meer dan 14 
knopen bereikt zal worden. 
Accommodatie is aanwezig 
voor bemanning en een con
tingent mariniers.
Het nieuwe schip zal de huidi
ge Hr.Ms. Pelikaan vervangen 
en zal in mei 2006 worden op
geleverd.

Royal Huisman boekt twee jachten^

Royal Huisman Shipyard 
heeft twee grote zeiljachten 
aan het orderboek kunnen toe
voegen. Het betreft een 
schoener getuigd jacht van 
51,59 m, de Meteor, bouw- 
nummer 382, én een kits ge
tuigd jacht van 55,55 m, de 
Ethereal, bouwnummer 384. 
De oplevering moet in de zo
mer van 2007, respectievelijk 
de zomer van 2008 plaatsvin
den. Zijaanzich t M e te o r
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Te wa te r  la ting en Opleveringen

Pioneer RV 1 6Q-Wijoker Meer

Bij Ferus Smit te Foxhol is op 28 januari het 6000 tdw vrachtschip 
Pioneer, bouwnummer 359, te water gelaten. Het is het eerste van 
een serie van negen schepen die worden gebouwd voor de Wagen
borg pool. Eigenaren van de Pioneer zijn de Gebr. Waker,
Het ontwerp is afgeleid van dat van de Flinterforest (SW Z j anua- 
ri 2005, blz. 13 en verder) door de lengte met 20 m te vergroten.

Yasin

IH C Kinderdijk heeft op 8 de
cember de 1000 m3 sleephop
perzuiger Yasin, bouwnum 
mer 1240, overgedragen aan 
de Ports & Shipping Organi
zation in Iran.

Pak

Het schip was in september al 
op eigen kracht naar Iran ver
trokken. Voor de voornaamste 
gegevens, zie SW Z september 
2004, blz. 7.

Damen Shipyards Gorinchem heeft in januari de Stan Tug 2909 
Pak, bouwnummer 511603, opgeleverd aan Dukkar Engineering 
Ltd in Rusland.
De afmetingen zijn: Lo.a. x B  o.a. x H = 29,16 x 8,84 x 4,40 m; de 
diepgang achter is 4,42 m en de waterverplaatsing 4 9 5 1.
Voor de voortstuwing zorgen twee Caterpillar dieselmotoren, ty
pe 3516B T A  HD/A, van elk 1687 kW  bij 1600 tpm. Zij drijven 
via Reintjes tandwielkasten, type W A F  872, reductie 7,45:1, de 
vaste Promarin schroeven aan, diameter 2650 mm, in Van de 
Giessen straalbuizen. Hiermee werd op de proeftocht een vrijva- 
rende snelheid van 13,3 kn bereikt en een paaltrek van 62,6 t. 
Elektrisch vermogen wordt geleverd door twee Caterpillar sets, 
type 3304B T , van ieder 106 kVA.
De boot is voor velerlei werkzaamheden ingericht: assistentie bij 
meren en ontmeren, slepen en brandbestrijding.
Het sleepgerei omvat een Kraaij eveld sleeplier, 1 8 1 bij 11 m/min 
met onder meer lijnkrachtmeting, spooling device en een ver- 
haalkop, alsmede een Mampaey sleephaak van 6 5 t.SW L.
Voor brandbestrijding is de boot uitgerust met een Sterling fifi- 
pomp, type Z L N Y  150-400 A B van 600 m3/h, die wordt aange
dreven door een Caterpillar 3306B T A  dieselmotor. De pomp 
voedt twee Albach monitoren van 300 m3/h water/schuim 
mengsel. De schuimtank heeft een inhoud van 6,5 m3.
De accommodatie is ingericht voor tien personen en omvat een
persoons hutten voor kapitein en H W T K  op het hoofdddek aan 
SB, messroom en kombuis aan B B  en onderdeks vier tweeper
soons hutten voor de overige bemanning.
De Pak is geklasseerd door Lloyds Register.

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft op 14 december het pa
trouillevaartuig RV 160 Wijcker 
Meer, bouwnummer 548909, 
overgedragen aan de Koninklijke 
Marechaussee. De doopplech
tigheid zal op 30 maart door mi 
nister Verdonk worden verricht. 
Het schip is van het type Stan 
Patrol 2005 en is een verdere ont
wikkeling van de Stan Patrol 
1805, waarvan Damen de afge
lopen jaren dertien stuks voor de 
KLPD  bouwde.
De RV 160 is bestemd voor 
patrouille- en douanetaken in 
de kustwateren. Aan de doua 
ne leverde Damen vorig jaar 
twee schepen van hetzelfde ty
pe, de Kokmeeuw en de Man 
telmeeuw, die slechts op de
tails van de W ijcker Meer ver
schillen.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B 
o.a. x H  = 1 9 ,8 0 x 5 ,5 4 x 2 ,3 0  
m; de maximale diepgang is 
1,50 m.
Romp en bovenbouw zijn van 
aluminium vervaardigd door een 
buitenlandse werf. De afbouw 
vond in Gorinchem plaats.

Twee M A N  dieselmotoren, 
type D  2840 LE401, van elk 
603 kW  bij 2300 tpm, drijven 
via ZF tandwielkasten, type 
550 A, de vaste Promarin 
schroeven aan. Op de proef
vaart werd een snelheid geme
ten van 23 kn.
Om de manoeuvreerbaarheid 
bij lage snelheden te vergroten 
zijn de tandwielkasten van 
trolling valves voorzien en is 
een Promac boegthruster van 
18 kW  aangebracht.
Stroom wordt geleverd door 
een Kohier generatorset van
25 kVA.
De uitrusting omvat onder 
meer:
• Een Duarry SB Cat 400 
RIB-type tenderMOB-boot;
• Een hydraulisch werkende 
Palfinger dekkraan;
• Een hydraulisch neerklapba- 
re mast voor een lage strijklijn;
• Twee twaalfpersoons vlotten. 
De accommodatie is berekend 
op twee bemanningsleden en 
tien passagiers.
Het vaartuig is geklasseerd 
door Bureau Veritas

De RV 1 6 0  W y c k e r M e e r (fo to : Dam en Shipyards)

Sarah Baartm an

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in januari het offshore 
patrol vessel Sarah Baartman, 
bouwnummer 555053, over
gedragen aan het Zuid Afri
kaanse Department of Envi

ronmental Affairs and T ou 
rism. Het schip is vooral be
stemd voor visserij inspecties, 
maar is daarnaast ingericht 
voor hulpverlening in noodge
vallen (search and rescue), be

strijding van olieverontreini- 
gingen en blussen van bran
den.
De afmetingen zijn: L  o.a,. x  B 
= 82,90 x 13,00 m.
Twee Wärtsilä dieselmotoren,

type M 26A  V12, van elk 4080 
kW , geven het schip een snel
heid van meer dan 20 kn.
Een uitgebreidere beschrij - 
ving van dit schip volgt in een 
volgend nummer van SW Z.



Lieven Bauwens

Scheepswerf Grave heeft op 
17 december de veerpont L ie
ven Bauwens, bouwnummer 
148, overgevaren naar het ka
naal van Gent naar Temeu- 
zen. De ingebruikname door 
het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap zou in februari 
dit j aar plaatsvinden. De pont 
kan worden ingezet op de 
oversteekplaatsen bij Lange- 
brugge en Terdonk.
De afmetingen zijn:
Lengte 1.1. 25,50 m.
Breedteo.a. 9,30 m.
Breedte mal 9,00 m.
Holte 2,20 m.
Ontwerpdiepgang 1,60 m.
Laadvermogen 60 t.

De romp is in vijf waterdichte 
compartimenten onderver
deeld:
• Aan de einden de pieken, 
met daarin de bewegingsme- 
chanismen voor de laadklep
pen;

• De machinekamers, met in 
de zijden droge tanks;
• In de midscheeps een techni
sche ruimte, met in de zijden 
tanks voor brandstof, drink
water, smeerolie, vuile olie, 
alsmede voor grijs, zwart en 
lenswater.
Het rijdek, met twee rijstro
ken, wordt geflankeerd door 
bovenbouwen. Aan de éne zij - 
de staat daarop het stuurhuis, 
met onderin het dagverblijf 
voor de bemanning, Aan de 
andere zijde bevinden zich de 
machinekamerschachten, en
kele zitplaatsen voor passa
giers en twee openbare toilet
ten.
De pont wordt voortgestuwd 
door twee Voith-Schneider 
propellers, type 10 EG /65, 
van elk 180 kW  bij 900 tpm, 
aangedreven door Scania die
selmotoren, type D9 93M (10- 
30), van elk 189 kW  bij 1900 
tpm, via TwinDisc tandwiel

kasten, type M G  5091 SC 321 
HP en hoogelastische Genta 
koppelingen, type C FA  90 
GB.
M et deze installatie is een 
proeftochtsnelheid van 15 
km/h behaald.
Hulpvermogen wordt gele
verd door twee Sisu dieselmo
toren, type 320 D SM , van elk 
53 kW  bij 1500 tpm, een in ie
dere machinekamer.

Verder staan in de voormachi- 
nekamer een lens/brandblus- 
pomp en in de achtermachine- 
kamer een CV  ketel.
In de technische ruimte bevin
den zich het schakelbord, de 
hydrauliek voor de laadklep
pen, een 24 V  accubatterij, een 
hydrofoor, een tweede lens/- 
brandbluspomp, een vuilwa- 
terpomp en een grijswater
pomp.

Pilbara Neptune—

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in januari de ASD Tug 
3111 Pilbara Neptune, bouw
nummer 511303, opgeleverd 
aan de Hamersley Iron Pty 
Ltd in Australia. Het schip 
wordt ingezet voor sleep-, af- 
en aanmeerwerkzaamheden. 
De afmetingen zijn: L  o.a. x B

o.a. x H  = 3 0 ,6 0 x 11 ,20x 5,00 
m; de diepgang achter be
draagt 5,16 m en de waterver- 
plaatsing is 6801.
Voor de voortstuwing zorgen 
twee Niigata dieselmotoren, 
type 6L28H X, van elk 1838 
kW  bij 750 tpm. Deze drijven 
Niigata roerpropellers, type

ZP 41, aan met een diameter 
van 2700 mm en voorzien van 
straalbuizen.
Zij géven dé boot een vrijva- 
rende snelheid vooruit/ ach
teruit van 13,2/12,5 kn en een 
paaltrek vooruit/ achteruit van 
67,3/61.61.
Elektrisch vermogen wordt 
geleverd door twee hulpsets, 
met Deutz motoren, type 
BF6M 1013, en Stamford ge
neratoren van elk 112.5 kVA, 
415 V, 50 Hz.
De sleepboot is uitgerust met 
een D M T  hydraulisch wer
kende gecombineerde anker/ 
sleeplier met twee trommels 
op het voordek. Deze heeft een 
trekkracht van 11 t bij 22 
m/min en een maximum snel
heid van 50 m/min (losse 
draad).
Op het achterdek omvat de 
uitrusting: een Mampaey
sleephaak, SW L  100 t, en een 
D M T  hydraulisch aangedre

ven ‘store/retrieval’-lier voor 
het behandelen van de draad 
(220 m x 48 mm diameter) die 
aan de sleephaak wordt be
vestigd.
De hydraulische installatie 
omvat onder andere twee 
pompen die door de hoofdmo
toren worden aangedreven en 
een elektrisch aangedreven 
pomp.
Verder is op het achterschip 
een Effer dekkraan geplaatst 
van 450 kg op 6,45 m, met lier. 
De accommodatie is geschikt 
voor zes personen en omvat 
eenpersoons hutten voor kapi - 
tein en H W T K , alsmede 
messroom en kombuis op het 
hoofddek en verder onderdeks 
twee tweepersoons hutten 
voor de overige bemanning.
De boot is geklasseerd door 
Lloyd's Register met onder 
meer de notatie: Australian 
Coastal Service up to 30 nm 
from the coast.



VCf’i’"J .JJi -

’ T
. .  Æ*;. Tea

y is rJ -..
^  ie r&  Je r

■ £  in 1
sch

- --i

m work alleen 

liet genoeg - 

noet ook 

ie t juiste 

uitje zitten

«B m

. .  ; 
O 'V F5

D E L I V E R Y  P R O G R A M
E+V INDUSTRIETECHNIK GmbH
Sim plex-C om pact-Seals and Bearings 
Sim plex-C om pact-Fin stabilizers 
Sim plex-C om pact-Steering gears 
C arboplan-M echanical Seals 
C entrax-Bulkhead Seals 
Sterntubes and sterntube bushes 
Turbulo-Separators
MASCHINENFABRIK BRÖHL GmbH
W inches
Shiplifts and slipway w inches
DREGGEN CRANE AS
Shipcranes
JAHNEL-KESTERMANN GETRIEBEWERKE BOCHUM GmbH

1 Dredging and propulsion gearboxes
R&M SCHIFFSISOLIERUNG UND AUSBAU GmbH
A ccom m odation system s and w etunits
BIOCOMPACT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY BV
Sewage treatm en t plants
DECKMA HAMBURG GmbH
Oil content m eters
EUCARO BUNTMETALL GmbH
Cunifer pipes and fittings
MOHR HEBETECHNIK GmbH
Fairleads and haw se holes 
Blocks, hooks and shackles
WINEL B.V.
Tank vent check  valves
V entilation cowls, pressure vacuum  valves 
W atertight doors and Shell doors 
Hydraulic w atertight sliding doors 
Scuppers, flam e arresters and deck caps
TANKSYSTEM SA
H erm etic Ullage, Tem perature and 
Interface detectors, sam plers and deck valves
JETS VACUUM AS
V acuum  toilet system s
MEGATOR Ltd.
Pumps and hydrophore system s
WEARDALE STEEL Ltd.
Steel castings and steel fabrication
DEERBERG-SYSTEMS
W aste m anagem ent system s
NAUTILUS ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.
Quick release m ooring and tow ing hooks

*—1 i— 1 c d
□

B .V . T e c h n is c h  B u re a u
□

U I T T E N B O G A A R T
Brugwachter 13 -  3034 KD Rotterdam  
Telefoon: 010 - 411 46 14 -  Fax: 010 - 414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl -  w w w .tb u .r il

Door in zee te gaan met Westfalia Separator stapt 
u aan boord bij een succesvol team. Een team 
met de juiste producten, de juiste mensen en de 
juiste ervaring. Een team dat hierdoor u itb linkt 
in separatietechnologie.

Neem onze nieuwe D-type separatoren: de slimme 
manier om te separeren. Technologie op het 
scherp van de snede, onverslaanbare prestaties en 
betrouwbare service, allemaal gewaarborgd door 
de 3E-standaard, Daarmee realiseren we grotere 
besparingen en een hogere efficiency voor, dus 
maximale betrokkenheid bij onze klanten.

Alles is erop afgestemd om u op een voorsprong 
te zetten die u gedurende de gehele levenscyclus 
kunt behouden.

Of u nu behoefte heeft aan losse separatoren, 
kant-en-klare behandelingssystemen o f een 
compleet systeemontwerp: Westfalia Separator 
zet niet alleen de standaard, maar voegt daar 
nog een extra dimensie aan toe. Het teamwork 
dat ervoor nodig is om samen als eerste over 
de streep komen.

Westfalia Separator 
Nederland B.V.ft f

Mechanical Separation 
D ivision

Hoogveld 16, Postbus 375, 5430 AJ Cuijk 
Tel: (0485) 31 93 00, Fax: (0485) 31 93 01 
info@westfalia.nl, www.westfalia-separator.nl

mailto:info@tbu.nl
http://www.tbu.nl
mailto:info@westfalia.nl
http://www.westfalia-separator.nl
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Denis Murphy

R e d e r i jn ie u w s
Spliethoff laat schepen in Polen bouwen

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in januari de Multi Cat 
1908 Denis Murphy, bouw
nummer 518504, opgeleverd 
aan de Port of Cork Company 
in Ierland.
De afmetingen zijn: L  o.a. x B 
o.a. x H = 18,85 x 8,36 x 2,75 
m; de diepgang achter is 2,32 
m en de waterverplaatsing be
draagt 2 1 6 1.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3308C TA /B van ie
der 358 kW  bij 1800 tpm, 
drijven via Reintjes tandwiel

De D enis M u rph y

Johanna

kasten, type W A F  164, re
ductie 3,969:1, de vaste Pro
marin schroeven aan, diame
ter 1300 mm in Van de Gies
sen straalbuizen. Zij geven de 
boot een vrij varende snelheid 
van 8,9 kn en een paaltrek van 
12 ,41.
De uitrusting omvat een 20 t 
SW L  A-frame, voorzien van 
een 8 m brede heavy duty bag
ger ploeg, bediend door een 14 
t bij 16 m/min Kraaijeveld 
lier en een Effer dekkraan, 9,4 

t op 8,34 m en. Voor 
ankerbehandeling is er 
een 20 t bij 5 m/min 
Kraaijeveld lier en ver
der zijn er vier 2 t 
Kraaijeveld deklieren, 
een enkele beting en 
een Mampaey ‘quick 
release hook’ van 15 t 
SW L . Het hoofddek is 
gedeeltelijk met hout 
beschoten en is ge
schikt voor een be
lasting van 5 t/nr.
Er is accommodatie 
aan boord voor drie 
personen.

Rederij Spliethoff heeft twee 
ro-ro schepen besteld bij de 
Poolse werf Stocznia Szcze- 
cinska Nowa in Stettin. Al eer
der waren bij dezelfde werf 
vier van deze schepen in op
dracht gegeven. De voor
naamste gegevens worden: 
Lengte o.a, 205,00 m.
Lengte 1.1. 190,00 m.
Breedte mal 25,50 m.
Holte bovendek 21,25 m. 
Holte trailerdek 15,65 m. 
Holte hoofddek 9,00 m. 
Ontwerpdiepgang 7,20 m. 
Draagvermogen 12.800 t. 
hierbij
Diepgang zomer- 8,40 m. 
vrijboord
Draagvermogen 18.250 t. 
hierbij
Grosstonnage 24,800 .
De schepen zijn bestemd voor 
het vervoer van allerlei soorten 
rollend materieel, maar kunnen 
tegelijkertijd ook bosproducten 
en een groot aantal containers 
vervoeren. Zij krijgen een op- 
stellengte van 2800 m, alsmede 
een containercapaciteit van 660 
TE U . Hiervoor zijn reeferaan- 
sluitingen beschikbaar.
De vrije hoogte op de tanktop

en op het hoofddek wordt 5,5 
m, op het trailerdek 4,6 m. 
Toegang tot het schip vindt 
plaats op het hoofddek via een 
waterdichte hekdeur/oprit. 
Twee hoofdmotoren van elk
12.000 kW  drijven verstel 
bare schroeven aan en leve
ren op de ontwerpdiepgang 
een dienstsnelheid van 22,0 
kn.
De schepen worden uitgerust 
met vinstabilisatoren en een 
slagzij compensatiesysteem. 
Zij worden gebouwd volgens 
de hoogste klasse van Lloyd’s 
Register, met onder meer ijs 
klasse super IA  om ook onder 
de meest extreme winterse 
omstandigheden in de Oost
zee, in het gebied van de Saint 
Lawrence en in arctische wa
teren te kunnen opereren.
Het is de bedoeling de sche
pen in te zetten in de diensten 
van Transfennica. Zij krijgen 
daarom ook geen grachtenna
men, maar gaan Timca, 
Kraftka, Gemca, Trica, Pulp- 
ca en Plyca heten.
De oplevering is voorzien in 
de periode van januari 2006 
tot augustus 2007.

Loodswezen bestelt twee SWATH-schepen

Damen Shipyards Gorinchem 
heeft in januari de Multi Cat 
1908 Johanna, bouwnummer 
518505, opgeleverd aan Julius 
Berger Nigeria in Nigeria,
De afmetingen zijn: L  o.a. x B
o.a. x H  = 1 8 ,7 0 x 8 ,0 6 x 2 ,7 5  
m; de diepgang achter is 2,39 
m en de waterverplaatsing be
draagt 2 0 3 1.
Twee Caterpillar dieselmoto
ren, type 3406C TA /B van ie
der 298 kW  bij 1300 tpm, drij - 
ven via Twin Disc tandwiel
kasten, type M G  514, reductie

Damen Shipyards Bergum 
heeft op 26 januari het bij D a
men Shipyards Galatz ge
bouwde 4980 tdw tankschip 
Border Thistle, bouwnummer

4,17:1, de vaste Promarin 
schroeven aan, diameter 1300 
mm in Van de Giessen straal
buizen. Zij geven de boot een 
vrijvarende snelheid van 8,65 
kn en een paaltrek van 10,51. 
De uitrusting omvat een Heila 
dekkraan, 2,8 t op 11,13 m, 
een 15 t bij 5 m/min Kraaije
veld deklier, een enkele beting 
en een boeg rol, lengte 2500 
mm, diameter 900 mm. Het 
höofddek is gedeeltelijk met 
hout beschoten en is geschikt 
voor een belasting van 5 1/m2

9355, opgeleverd aan Darwin 
Shipping Ltd.
Een uitgebreidere beschrij - 
ving van dit schip volgt in een 
volgend nummer van SW Z.

Het Loodswezen heeft bij de 
Duitse werf Abeking & Rasmus
sen in Lemwerder twee loodsbo
ten volgens het SW A TH -ont- 
werp besteld. Zij krijgen de vol
gende afmetingen:
Lengteo.a. 25,65 m.
Lengte ontwerp w.1. 23,25 m. 
Breedte mal 13,00 m.
Diepgang mal 2,70 m.
Vrijboord‘wet deck’ 1.70 m. 
Waterverplaatsing 132,50 t. 
Draagvermogen 12,75 t.

De schepen krijgen dieselelektri
sche voortstuwing. Twee M T U  
dieselmotoren, type 12V2000 
M 70 van elk 788 kW , drijven de 
generatoren aan die direct aan bei
de voortstuw'ingsmotoren worden 
gekoppeld.
De eerste boot wordt komend na
jaar opgeleverd en zal in Vlissin- 
gen worden gestationeerd. De 
tweede volgt in 2006 en gaat naar 
Hoek van Holland.

Border Thistle
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Universal Marine laat zes schepen in China bouwen

Zijaanzich t conta ine rschepen  v o o r U niversal M a rin e

Bij de Qingshan scheepswerf 
in China laat Universal M ari
ne zes containerschepen bou 
wen. De voornaamste gege
vens worden;
Lengteo.a. 147,80 m. 
Lengtel.1. 140,30 m. 
Breedte mal 23,25 m. 
Holte 11,50 m.
Ontwerpdiepgang 7,30 m. 
Draagvermogen 10.400 t. 
hierbij
Diepgangmax. 8,50 m. 
Draagvermogen 13,760 t. 
hierbij
Gross tonnage 9.900 .
De schepen krij gen vij f  ruimen 
met een totale graaninhoud 
van 565.000 cu.ft. Zij worden 
afgedekt met stalen ponton 
luiken. De ruimen 3 en 4 heb
ben elk twee luikhoofden.

De containercapaciteit wordt 
1092 T E U , waarvan 334 
T E Ü  in de ruimen en 758 
aan dek. Er komen 56 ree- 
feraansluitingen in de rui 
men en 164 aan dek.
Elk schip krijgt twéé dek 
kranen, met een hijsvermo
gen van 45 top 26,5 m.
Voor de voortstuwing zorgt 
een M AN B & W  dieselmo
tor, van 9730 kW  bij 428 
tpm. Via een tandwielkast 
met P T O  drijft deze een 
verstelbare schroef aan. Dé 
snelheid is 19,4 kn onder 
proeftochtcondities, op ont
werpdiepgang, bij 90% mcr 
en met de P T O  buiten ge
bruik.
Elektrisch vermogen wordt 
geleverd door een asgenerator

van 2000 kW, drie dieselgenera
torsets van elk 570 kW  en een 
nood/havenset van 550 kW.
De boegschroef krijgt een ver
mogen van 700 kW.
De schepen worden geklas
seerd door Germanischér 
Lloyd, met onder meer nota
ties voor gevaarlijke lading en 
voor zware lading.

De schepen krijgen de namen 
Surinam River, Amazon Ri 
ver. Oranje River, Zambezi 
River, Orinoco River en Vaal 
River,
Het eerste schip zal medio 
2006 worden opgeléverd, 
waarna de andere met tussen
pozen van ongeveer vier 
maanden zullen volgen.

Dockwise bestelt jacht- en transportschip in China

Al vele jaren vervoert Dock
wise Yacht Transport jachten 
over de Atlantische Oceaan 
met voor dat doel aangepaste, 
halfafzinkbare zwarelading- 
schepen. Door hun jachten op 
deze wijze te laten vervoeren, 
vermijden de j achteigenaren de 
risico’s die aan het oversteken 
van de oceaan op eigen kracht 
zijn verbonden. De behoefte 
aan dit soort transport neemt 
toe en Dockwise laat daarom in 
China een schip bouwen dat 
speciaal voor dit soort transport

is ontworpen. Ook dit schip zal 
weer halfafzinkbaar zijn.
De voornaamste gegevens zijn: 
Lengteo.a. 208,89 m. 
Lengtel.1. 191,88 m.
Breedte mal 32,20 m. 
Holte hoofddek 8,50 m. 
Ontwerpdiepgang 4,00 m. 
voor
Ontwerpdiepgang 5,00 m. 
achter
Draagvermogen 6.000 t. 
hierbij
Diepgang voor 5,80 m. 
scantlings

Draagvermogen 12.500 t. 
hierbij
Diepgang 20,00 m.
afgezonken
Het ladingdek heeft een vrije 
lengte van 165 m en een vrij 
oppervlak van 5163 m2. De 
toelaatbare gelijkmatige be
lasting is 200 kN/m2.
Het schip krijgt dieselelektri
sche voortstuwing, met twee 
Lips roerpropellers van het 
‘pulling type’, CS3500- 
SP/W O, elk aangedreven door 
een Alconza elektromotor van 
5100 kW  bij 600 tpm. Hier
mee wordt een snelheid van 18 
kn behaald. Stroom voor de 
voortstuw'ingsmotoren wordt 
geleverd door twee dieselgenè- 
ratorsets met Wärtsilä moto-

ren, type 12V38, met Alconza 
generatoren van 6,6 kV.
Verder komen er twee hulpsets 
met Wartsila motoren, type 
6L20, en Van Kuyck 440 V ge
neratoren, alsmede een Volvo 
Penta noodset van 300 kW.
De accommodatie zal geschikt 
zijn voor vijftig personen.
Het schip wordt gebouwd op 
de Yantai scheepswerf, onder 
klasse van Det Norske Veritas, 
en moet in het derde kwartaal 
van 2006 gereed komen

A rtis t ’s  im pressie van h e t nieuwe jach t -en transportsch ip . H e t ‘a trium ’.



Bedrijfsnieuws
De Schelde bouwt hal op bouwdok 2 in Vlissingen-Oost

Om ongehinderd door de weers
omstandigheden grote schepen 
te kunnen bouwen, heeft De 
Schelde boven het bestaande 
bouwdok 2 een grote hal op de 
werf in Vlissingen-Oost ge
bouwd. De hal meet 260 bij bij - 
na 50 m en is 50 m hoog. Daar
mee is dit dok het grootste over
dekte dok in ons land. Het dok 
zelf is 215 m lang, bijna 30 m

breed en 13 m diep.
M et dé bouw van de hal was 
een investering van bijna acht
tien miljoen euro gemoeid.
De officiële opening werd op 
28 januari jl. verricht door ge
neraal D .L . Berlijn.
Het eerste schip dat in het dok 
zal worden afgebouwd, is de 
Johan de W itt, het tweede 
Landing Platform Doek voor

de Koninklijke Marine. Behal
ve voor nieuwbouw is het dok

ook beschikbaar 
verbouwingen.

voor grote

De nieuwe hal 

van De Schel

de op de w e r f 

in V lissingen- 

O ost (foto: 

KM S)

Volharding Shipyards gaat joint venture aan met Turkse werf

Volharding Shipyards - met 
vestigingen in Foxhol, Eems- 
havén en Harlingen - is één 
joint venture aangegaan met 
de T  urkse werf Um Deniz Sa- 
nayi. Deze werf is gevestigd in 
Golcuk aan de Baai van Izmit, 
heeft een oppervlakte van

250.000 m2, waarvan 40.000 
m2 bebouwd en heeft momen
teel circa honderd mensen in 
dienst.
Volharding investeert vijf mil
joen dollar in de werf. Hiermee 
zal een nieuwe helling van 430 
x 60 m worden gebouwd, met

een kraan met een hefvermo
gen van 510 t. De bedoeling is 
hierop schepen van 10.000 tot
30.000 tdw te bouwen.
Er is al begonnen m et de bouw 
van twee 12.200 tdw tankers 
van hetzelfde type als de 
Evie P.G. (zie SW Z februari

2005, blz 9). Zij hebben de 
bouwnummers 582 en 583 en 
zullen volgend jaar worden 
opgeleverd. De eerste schepen 
zullen nog in Nederland wor
den afgebouwd, maar later 
worden complete schepen op 
de Turkse werf gebouwd.
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Maritieme mankt door Menso de Jong

Hoe lang nog?
Onder aanvoering van de ruwe olietan
kers was er een flinke daling van de 
spotvrachten in de wildé vaart geduren
de december. Daardoor kwam on 
middellijk de vraag op hoelang de voor 
reders gunstige vrachtenmarkt zal 
voortduren, Uiteindelijk zal er toch één 
eind komen aan de ‘boom’ van de laatste 
twee, drie jaar. Verschillende publica
ties maken zich vooral zorgen over de 
containervaart vanaf de tweede helft 
van 2005. Een grote stroom nieuwbouw 
komt dan op gang. De index voor char
terhuren in deze markt was evenwel één 
van de weinige die onverstoorbaar om 
hoog bleef gaan. Vanaf januari 2004 
steeg de index in een jaar tijd van 1100 
naar 1900. Men zegt dat de markt altijd 
gelijk heeft. In dat geval is er geen vuil 
tje aan de lucht bij de containervaart. 
Toch zien we dat de huidige, hoge prij 
zen voor olie, steenkolen, ijzererts en 
andere grondstoffen beginnen door te 
werken in de eindproducten. In het ver
leden had dat onherroepelijk een lagere 
groei van het BN P tot gevolg.

Containervaart: onstuimige groei
Begin 2005 omvatte het orderboek 3,6 
miljoen teu, overeenkomend met 51% 
van de bestaande capaciteit. Het bete
kent tot 2008 circa 13,5% groei per jaar 
(zonder rekening te houden met de be
perkte sloop), terwijl dé havenoverslag 
met circa 12% groeide de afgelopen drie 
jaar. Als de overslag afneemt tot de rond 
10% van de jaren negentig zal Leiden 
toch in last zijn. Naast een blijvende 
sterke vervoersgroei, vestigen de reders 
hun hoop op de toenemende havencon
gestie en het extra vervoer met feeders. 
Onvoldoende havencapaciteit in Euro
pa en Amerika veroorzaakt vertragin
gen waardoor schepen minder havens 
kunnen aanlopen en dus meer moeten 
feederen. Bedrijven als E C T  slagen er 
weliswaar in met meer personeel en de 
extra aanschaf van materieel als straddle 
carriers de capaciteit op korte termijn op 
te voeren, maar bij voortgaande sterke 
groei zal dat onvoldoende zijn. Het is 
bijkans onmogelijk projecten voor nieu
we terminals naar voren te halen, zeker 

niet het door de Raad 
van State afgekeurde 
Maasvlakte-plan. 
Extra feederen zal 
ook ontstaan door de 
voortzettende schaal
vergroting. Zeer gro
te schepen kunnen 
immers minder ha
vens bereiken. De 
eerste schepen van
10.000 teu zijn in
middels besteld. D e
ze ontwikkeling ver
taalt zich in een grote
re belangstelling voor 
het bestellen van fee- 
derschepen tot zo’n 
1200 teu. Daarvan 

profiteren ook de Nederlandse 
werven. Dit te meer, omdat de 

Koreaanse nieuwbouwprij - 
zen uitgedrukt in Ameri

kaanse dollars - afgelopen 
jaar met zo'n 30% zijn gestegen. Bij op

levering in 2006 kan een werf zelfs een 
extra prijsverhoging vragen. Tenslotte

gaan velen ervan uit dat de Amerikaan
se en Europese consumenten Chinese 
producten blijven afnemen. Zij hebben 
bijna geen andere keuze meer.

Tankermarkt blijft volatiel
Na een prijsexplosie in najaar 2004, zijn 
de spotvrachten voor ruwe olie in de
cember ineengestort, maar bleven wel 
rond het bevredigende niveau van begin 
2003 en 2004. Als in februari/maart de 
bij streng winterweer vaak optredende 
seizoensstijging optreedt, is er geen 
vuiltje aan de lucht. Evenmin als de 
vrachtprijzen in de zomer boven het 
dalniveau van 2003 en 2004 blijven. Bij 
de witte vaart met olieproducten was er 
eveneens een enorme vrachtenstijging 
in het najaar. De daarop volgende da
ling was gematigder dan bij de ruwe- 
olietankers. Eind januari lagen de 
vrachten op het niveau van de vorige 
pieken in het voorjaar van 2003 en 2004. 
Minder concurrentie van LPG-tankers 
kan daaraan hebben bijgedragen.
De totale tankervloot groeide in 2004 
met 4,3% tot 319 miljoen dwt, het ver
voer met 3,3%, maar ongetwijfeld met 
een hoger percentage wanneer het zou 
worden uitgedrukt in tonmijlen. Het 
lange-afstand vervoer naar China groei
de vorig jaar met 35% tot 122 miljoen 
ton. In 2005 wordt een grotere vloot- 
groei verwacht, maar een wat afnemen
de vervoersgroei. De balans tussen 
vraag en aanbod kan dus iets ten gunste 
van de bevrachters veranderen. Politie
ke spanningen verstoren echter vaak de 
tankermarkt waardoor die in grote mate 
onvoorspelbaar blijft. Eén politieke be
slissing biedt de reders evenwel hoop: in 
2008 moeten de laatste enkelwandige 
tankers naar de sloper.

Tankerdeelmarkten gunstig
Op alle tankerdeelmarkten heerst een 
juichende stemming. Zowel voor L PG - 
als chemicaliëntankers stegen de vrach
ten aanmerkelijk in 2004. Ten opzichte 
van de weinig bevredigende periode 
1999-2003 was er voor chemicaliëntan
kers ruimschoots een verdubbeling van 
de vrachten in de tweede helft van 2004.



Fundamenteel is de marktpositie thans 
uiterst gezond aangezien er de komen
de tweè jaar weinig nieuwbouw b ij
komt. Alleen voor kleine schepen is het 
mogelijk een oplevering voor 2008 te 
verkrijgen. Eetbare oliën moeten bo
vendien vanaf 2007 in IM O  Ill-tan- 
kers met een dubbele romp worden 
verscheept waardoor een aantal oudere 
tankers uit deze vaart zal verdwijnen, 
Bij de LPG-vaart boekten enkele re
ders met het oplopen van de vrachten 
begin 2004 al direct nieuwe orders - 
voordat de Aziatische werven vollie
pen - zodat de komende j aren ongeveer 
20% van de bestaande vloot wordt ver
nieuwd. Dat is ook nodig aangezien er 
veel schepen naar de sloop zullen gaan. 
Ook hier heeft de politiek geholpen: af- 
schepers durven bijna niet meer een 
LPG-tanker ouder dan 25 jaar op te 
nemen, terwijl voor de ramp met de 
‘Prestige’ tot dertig jaar een acceptabe
le leeftijd was. LPG-reders schakelen 
bij hoge vrachten voor witte producten 
vaak over naar deze markt. Naar ver
wachting zal dit de komende jaren 
minder vaak het geval zijn nu er ook 
hoge vrachten te verkrijgen zijn voor 
LPG .
Het transport van L N G  b lijft zich 
gunstig ontwikkelen met de aankondi
ging van steeds weer nieuwe projecten. 
Toch is er reden voor voorzichtigheid. 
Steeds meer reders zonder LN G-erva- 
ring begeven zich in deze markt met 
speculatief bestelde schepen. Om 
charters te verkrijgen zijn zij en hun 
banken gauw bereid de charterprijzen 
te verlagen. Bovendien bestaat het ge
vaar dat veel LNG-transport naar de 
VS later op gang zal komen dan ver
wacht. Het blijft daar uiterst moeilijk 
goedkeuring te verkrijgen voor loster - 
minals. Enkele verladers overwegen al

uit te wijken naar Mexico om van daar
uit gas per pijpleiding naar de VS te 
brengen. In India heeft de regering, kort 
voor het gereedkomen van een Shell-in- 
stallatie voor LNG-ontvangst, beslist 
dat schepen onder Indiase vlag gebruikt 
moeten worden. Ook dat kan vertraging 
opleveren.

Topjaar droge bulk
In de tweede helft van 
2003 liepen de vrachten 
voor droge bulk flink op.
Gedurende geheel 2004 
bleef de markt rond de 
eind 2003 bereikte piek 
schommelen, In voor- en 
najaar zo’n 30% hoger, tij
dens het zomerdal tot 40% 
lager. Een fundamentele 
zwakte is echter dat, even
als bij de containervaart, de gunstige 
ontwikkeling volledig afhankelijk is van 
China. Zo nam de import van ijzererts 
er toe van 55 miljoen ton in 1999 tot on 
geveer 203 miljoen ton in 2004. Een toe
name van 266% in vijf jaar! Volgens 
Fearnleys blijft de vraag-/aanbodont- 
wikkeling redelijk gunstig de komende 
twee: jaar. Daarbij houdt men rekening 
met de geplande capaciteitsuitbreiding 
van de staalindustrie.
Als er evenwel iets mis gaat met de Chi
nese economie, is de staalsector een van 
de eèrste om het te voelen met navenan
te gevolgen voor de Capesizes en Pana- 
maxes. W e moeten dus maar veel Chi
nese spullen blijven kopen, al gaat dat 
ten koste van de economische groei in 
West-Europa.

Na een aantal slechte j aren ondervond 
de koelvaart reeds hogere vrachten in 
2003 tijdens het piekseizoen en even
eens tijdens een extra piekje in juni. Vo

rig jaar waren de pieken hoger en bleef Menso de Jong
het vrachtniveau daartussenin vol- was jarenlang
doende aantrekkelijk om een groot deel agent in het Ver-
van de vloot in de vaart te houden. E r re Oosten voor di-
wordt dus alweer gedacht aan nieuw- verse scheep
bouw. vaartmaatschap-
De West-Europese reders in de korte pijen. Hij is nu
vaart profiteerden in 2004 eveneens freelance journa-
van een aanmerkelijk gestegen vracht- list en vaste
niveau. medewerker van
Niet alleen in de algemene vracht- Schip &  W erf de
vaart, maar ook bij de kleine feeder- Zee
schepen die wat langer moesten wach
ten op een herstel dan de Duitse reders 
met hun grote-vaartschepen.
De feestvreugde kan echter kortstondi- 
ger zijn dan bij de grote bulkers en tan
kers, Het intra-Europese vervoer stijgt 
niet alleen minder snel, een korte- 
vaartreder kan bovendien nog schepen 
bestellen voor oplevering in 2006, zo
dat de markt weer snel verzadigd kan 
raken.



Opleveringen door Jakob Pinkster

mv Aachen
The first of six 5800 tdw MFC vessels

Mv Aachen is an ice strengthened 5800  tdw general cargo/container (MPC) vessel and is the f irs t of a 

series of six. On Wednesday 1st December 2004  the Delfzijl based shipyard Koninklijke Niestern 

Sander B.V. delivered mv Aachen to her owner, Intersee Schiffahrtsgesellschaft GmbH, established in 

Haren/Ems, Germany. The Intersee Group has a yearly transport volume of ten million tons of bulk- or 

general cargo, containers, dangerous goods or project cargo and is thereby one of W estern Europe’s 

leading shipping enterprises.

m v A achen, b u ilt by 

Koninklijke N ies te rn  

S ander B .V ., Delfzijl 

fo r  In te rsee  S hip

ping, H a re n /E m s , 

G erm any

The remaining five 5800 tdw M PC  
vessels will be delivered during 2005. 
M v Aachen, yardnumber 821, operates 
on a long term time charter. The new 
Intersee ship was designed by Cono
ship with Disc B V  acting as engineer
ing partner during design and con
struction. KNS was able to reduce costs 
by sub-contracting the construction of 
the hulls to the Maritim shipyard in 
Poland and doing all the fitting out 
work at Delfzijl.

Design challenge
The main function of the Aachen is to:
- Maximise cargo carriage capacity
- Sail in artic or tropic conditions
- Load, transport and discharge bulk 

or general cargo, containers, danger

ous goods or project cargo with the 
aid of shore cranes

- Function in an environmentally 
friendly manner (green ship)

- Possess a high degree of manoeuvra
bility

In order to do this, a seaworthy and 
highly manoeuvrable M D C  single
screw ‘green’ ice-strengthened vessel of 
106 metres length has been built, fitted 
out with fixed pitch bow thruster. The 
vessel has two cargo holds each with a 
clear opening of 37.53 x 11.70 m. The 
cargo hold is fitted with two moveable 
grain bulkheads, each consisting of two 
sections, which can be slotted at four 
different positions in the hold. The 
hatch cover crane can also handle the 
bulkheads. Full service is possible

throughout the year as the vessel meets 
the standards of the highest Ice Class 
1A, taking cargo safely through the 
Baltic and other seas. The vessel offers 
a suitably stable and safe platform for 
the (often very cold) sea leg o f the jour
ney.

The vessel
The vessel general design, as shown in 
the GA P of the vessel, from bow to 
stern is dominated by:
• a large upper deck area for the carriage 

of deck cargo comprised mainly of 
hatch cover area covering approxi
mately 65 of the vessel’s overall length

• a poop with a Symmetrically placed 
superstructure for crew accommoda
tion and navigation bridge



Main Particulars ms Aachen
Call sign V2PR9
IM O N r, 9312676
Port of registry St.John
Flag Antigua
Classification Bureau Veritas Ice Class 1A
Built 2004
Owners Intersee Shipping, Haren/Ems, Germany.
Managers Intersee Shipping, Haren/Ems, Germany.

G .T . 3930
D .W .T . 57501
Displacement 76601
Draft max. above bottom of keel 6.14m
Length o. a. 106.12m
Length b. p. 100.05 m
Breadth moulded 14.40 m
Number of holds 3
Number o f movable 2 (tank top - weatherdeck)
grain bulkheads
Hold capacity bale 270049 cu ft
Free deck space 908 sqm
Floor area space (tanktop) 831 sqm
Total height in holds 8.98 m
Breadth m holds 11.7m
Maximum container capacity 240 T E U , 120 FE O

Main engine lxM ak  9M 25 (2,700 kW/750 rpm)
Service speed 13 knots
Bow thruster 1 xV ethF .P .P . 350 kW
Auxiliary engines 2 x Caterpillar C9/ Leroy Somer 150 ekW
Shaft generator 290kW /450kV A
Action radius appr.7000 nm

consists of 2 *IF O  180 bunker tanks 
and an air dryer room (both holds 
and cross bunker are fitted with a 
double bottom and ballast wing 
tanks); additional 2 *IF O  180 
bunkertanks are located in Db aft,

- 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.

Bunkers and ballast water are stored in 
double bottom and wing tanks.

Cargo spaces & hold ventilation
The cargoes, i.e bulk cargoes, general 
cargo and containers, can be placed in 
or on top of the vessel’s two almost 
completely box shape cargo holds 
(Hold 1: 37.53 x 11.7 x 8.98 m, Hold 2: 
37.53 x 11.7 x 8.98 m, L x B x H ) .  R e
sulting cargo capacities, available areas 
and specific floor/hatch loadings axe 
shown in the following table:

C argo in holds H old  1 H old  2 Total

Floor area fjn | 398 433 831
Max. Floor load [t/m2] 15.0 5.0 -

Volume [cu.ft] 131920 138129 270049
Containers [TEU ] 66 70 136

C argo on deck/hatches O n  H old 1 O n  hold 2 Total

Hatch area [m2] 459 459 908
Max. Hatch load [t/m2] 1.75 1.75 -

Idem on deck [TEU ] 48 56 104

• two large box holds
• gantry deck crane for the handling of 

hatchcovers and transportable bulk
heads

• 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 one single funnel in the cen
tre of the aft ship 

The vessel’s overall appearance is simi
lar to the latest generation of M PC  ves
sels of similar size and speed.

The longitudinal subdivision under the 
main deck is as follows:
- Forepeak with a deep tank (both for 

water ballast) and chain lockers
- Bow thruster room
- Two cargo holds separated by a two 

transverse watertight bulkheads 
which form a cross bunker which

Both holds axe accessible via a hatch 
opening of 439 m2 (Hold 1: 37.53 x 11.7 
m, Hold 2: 37.53 x 11.7 m, L x B ) . The 
hatchways are closed by pontoon box
type construction hatch covers with 
closed bottom plates. The hatch covers 
are secured with stainless Steel cleats. In 
compliance with the load line conven
tion requirements the maximum per
missible hatch load is about 1.7 t/sq. 
m. An electro-hydraulic Coops & 
Nieborg travelling hatch cover crane is 
used to handle and transport the pon
toon hatch covers which can then be 
stacked up to a maximum height of 
3 covers. The same travelling crane is 
used for moving and setting up the two 
transportable grain bulkheads fitted for 
bulk cargo Stewing purposes that can 
be slotted at several positions in each 
hold. W hen not in use the crane is 
stored against the front of the accom 
modation superstructure aft.
The vessel is fitted with container lash
ing points in the holds (flush mounted

The tank capacities of the vessel (100% ) are as follows:
Total storage capacity of heavy fuel oil approx. 255 3111
Total storage capacity of marine diesel oil approx. 89 3m
Total storage capacity of lubricating oil approx. 23 3m
Total storage capacity of sludge/ dirty oil approx. 31 3m
Total storage capacity of fresh water approx. 68 3111
Total storage capacity of sewage/grey water approx. 21 3111
Total storage capacity o f ballast water approx. 2778 3111



lashing on the tanktop and in the side of 
the holds) on deck (hatch coamings 
with coaming support lashing system). 
For the carriage o f timber deck cargo, 
timber stanchions can be placed on 
both sides of each hatch cover.
As the vessel is also designed for the 
transport of several classes of danger
ous goods, the cargo holds are further 
provided with:
- a hold bilge system according to the 

rules of the Netherlands’ Shipping 
Inspectorate for dangerous cargo 
with a dedicated bilge-ejector sys
tem.

- a fixed manually operated C 0o fire
fighting system fitted in the cargo 
hold;

- smoke sampling system on both car
go holds;

- sprinkler system fitted in the hatch- 
covers of hold 1 forward.

- ventilation ducts fitted to the bottom 
of the holds;

- an explosion proof mechanical venti
lation system (six air changes per 
hour);

- separating bulkheads;

The holds are mechanically ventilated, 
with the aid of two axial flow fans per 
hold, max, capacity six air 
changes/hour for an empty hold.

Engine installation
As usual for this class of vessel, Aachen 
has been fitted out with a simple single 
main engine installation. A  resiliently 
mounted Mak 9M 25 medium-speed 
main engine, output 2,700 kW  at 750 
rpm and burning IF 0 1 8 0 , drives a 
Rolls Royce Kamewa controllable- 
pitch propeller via a Flender Bruinhof 
gearbox (type G BCP-710, ice-class 
1A, reduction 3,87:1, vertical offset 710 
mm). The attained service speed is 13 
knots resulting in a fairly economic 
10,5 tonnes of fuel bunkers per day.
The complete propulsion system, di
rectly coupled without clutches, has 
been designed for maximum perfor
mance w'ith minimum environmental 
effects (fuel consumption and emis
sions).
Furthermore, a Newage Stamford shaft 
generator (output 510 kVA at 1500 
rpm), is driven by the main engine via a 
P T O  from the gearbox. The main en
gine is equipped with a high tempera
ture (H T) and a low temperature (LT| 
cooling water system. A box cooler heat 
exchanger and a circulating pump in

the H T  system preheat the main engine 
and another heat exchanger produces 
heat recovery.
The bunker tanks are heated by a dedi
cated hot water system heated by the 
main engine’s cooling water system 
when sailing and/or by the waterboiler. 
The central heating system and air con
ditioning system also derive their heat 
from this system. Electric heat is uti
lized for both fuel oil end heaters and 
separators.

Auxiliary installation
Besides the aforementioned shaft gen
erator, Aachen has two auxiliary gener
ator sets and one emergency generator. 
Both generator sets are placed on port- 
side on the tween deck in the engine 
room and the emergency set is situated 
portside on the main deck aft.
The following voltage systems are in
stalled:

400 VAC/ 3-phase at 50 Hz, for 
power supply;

- 230 VAC/ 3-phase at 50 Hz, for 
lighting, small systems and emer
gency systems;

- 24 V D C  circuit for instruments.

The P T O  driven shaft generator has an 
output of 450 kVA - 400VAC/3phase 
at 50Hz.
The auxiliary diesel generator engine 
(e- started) is a Caterpillar (Type C 
9D I-T A ), with an output of 162kW  at 
1500 rpm and drives a generator Leroy 
Somer, with an output of 188 kVA - 
400 VAC/3phase at 50 Hz. Both 
gensets have individual boxcoolers.
The emergency/harbour (marine type) 
generating set consists of a Caterpillar 
(Type 3056 D IT ) engine with a gener
ator output of 84 ekW  at 1500 rpm 
400VAC/3phase at 50 Hz. and is fur
thermore equipped with a stand-still 
heating system. The emergency/har
bour generator is fitted with a built on 
radiator cooling system.

Further auxiliary installations consist 
of:
- Freshw'atermaker , served by the H T  

coolingwatercircuit of the main en
gine

- Sewage treatment plant
- Incinerator for burning sludge and 

garbage

Propeller installation
Aachen has one Rolls Royce Kamewa 
Propulsion, four bladed controllable 
pitch propeller, type 94P1/4, diameter 
3,400 mm, Ice Class IA S . This system 
is designed for maximum free sailing 
Speed at around 14 knots. The pro
peller has a maximum revolution rate 
equal to 194 rpm. Given the propeller 
diameter of 3,400 mm and an absorbed 
propeller power of 2,700 kW , this re
sults in a propeller tip speed of 34.5 
m/s and a propeller loading (Po
wer/Diameter2) of 234 kW/ m2.

Hull Construction/Ice Navigation
In order to maximize the vessel’s load
ing capacity, the vessel has been con
structed partly using AH 36 steel and 
DH36 in the topcoaming instead of the

usual Fe360 type.
Bureau Veritas ice class 1A has been 
chosen to determine the hull scantlings. 
The ship has been constructed with 
transverse frames in fore and aft ship, 
longitudinal frames in the large re
maining part of the ship and the usual 
gradual transition zones between the 
different frame systems. The double 
bottom is constructed with longitudi
nal frames (frame spacing 650 mm) 
with amidships a 15 mm thick steel 
plate tank top. Floors on every second 
frame and longitudinal girders 
strengthen the bottom. The shell is 
strengthened with frames with, in be
tween, extra ice frames. The fore ship is 
built with transverse frames with 
stringers in the forepeak and the bow

‘Propulsion system : 
maximum performance with 
minimum environmental 
effects’



thruster tunnel is integrated into the cen
ter-line girder and the shell.
Cross beams supported by longitudinal 
girders stiffen both the decks and the 
stringer decks while longitudinal frames 
supported by web frames are used for the 
construction of the side tanks. Trans
verse frames are used in the construction 
of the accommodation deckhouse where 
longitudinal girders support the decks 
stiffened with deck beams.
The shell is stiffened for sailing in ice 
by the fitting of a belt of longitudinal 
frames. The deck is also stiffened with 
longitudinal frames and the aft ship is 
made with transverse frames. In order 
to accommodate push-tow services by 
icebreakers the transom stem is rein
forced locally, furthermore a 50 mm 
thick ice knife for rudder protection is 
integrated in the aft peak construc
tion.
The hull is protected for corrosion by 
an impressed current system, make 
Corrosion Control, in combination 
with an international epoxy paint sys
tem for hull and ballast tanks.

Manoeuvring/Steering Gear
The vessel’s manoeuvrability is guar
anteed using the usual combination of 
propeller, a single (Bot) spade rudder 
and a (Veth) bow thruster. The fre
quency controlled steering engine gives 
a maximum 45 degrees rudder angle to 
either side and a Rolls Royce Kamewa 
SR  722 steering gear controls the rud
der, Remote control is via bridge units, 
in the central navigation console but al 
so on the portable bridge wing-unit. In 
case of emergency, steering can also be 
effected using local controls fitted on 
the steering gear itself.
For manoeuvring at slow speeds, a 
1,200 mm diameter fixed pitch pro
peller transverse tunnel bow thruster 
make Veth has been fitted of 350 kW  at 
1500 rpm. The unit is electrically dri
ven by bridge frequency control and is 
powered by the shaft generator or, in 
the case of reduced power, by one gen
erator Set (max. 144 kW ) only. The in
stallation is also equipped with a re
mote control system from the bridge 
and portable bridge wing unit.

Deck Equipment
Both deck winches (M akeSEC) are elec
tro hydraulically powered by a high- 
pressure hydraulic system with power

pack on the winch. On the forecastle 
deck one combined windlass/mooring 
winch, equipped with two anchor chain 
wheels, a mooring drum and a warping 
head, handle the two high-holding pow
er Pool-TW  bow anchors. On the aft 
deck a single winch, equipped with a 
mooring drum and a warping head, is 
fitted for mooring purposes.

Bilge/Ballast/Fire Fighting 
Systems
The bilge system, complying both with 
the requirements of the Netherlands’ 
Shipping Inspectorate (NSI) and the 
rules of Bureau Veritas, consists of two 
bilge/ballast pumps and a general ser
vice pump, all in the engine room, serv
ing the bilge, ballast, fire fighting and 
deck washing system. Also placed in the 
engine room is a hold bilge ejector, a 
general service ejector, a fully M EPC  
60(33) regulations compliant bilge wa
ter separator with less than 15 ppm 
cleaning standard. For fire figh
ting/ deck washing, a fire fighting pump 
is installed in the bow thruster room. 
Shipboard fire-fighting systems in
clude a (make A JA X) C0? extinguish
ing plant for cargo hold and engine 
room and two separate CO, bottles for 
incinerator room and separator room . 
The usual fire detectors - audible alarm, 
safety systems - for this type of trading 
vessel are also installed . A  smoke-sam
pling system is fitted in both cargo 
holds and seawater sprinklers are in
stalled to allow extinguishing of the for
ward 12 m of Hold 1. Also seawater 
sprinklers are fitted in the paint store 
forward. Furthermore watermist extin
guishing systems have been fitted in the 
engineroom for local application for 
main engine, aux. engines and boiler.

Accommodation
Accommodation on board is for crew 
and officers (eight) and is situated aft. 
The high standard accommodations 
axe arranged in a deckhouse placed on 
the boat deck, poop deck and also on 
the main deck (see GAP).

Life-Saving Appliances
The boat deck has been extended on 
portside for the placing (in accordance 
to NSI requirements) of an M O B  res
cue boat fitted with an 18.5 kW  (25 hp) 
outboard engine. The M O B  boat is 
Served by a slewing davit, also used to

T h e superstructure

Bridge deck:
- Wheel house
- Wheelhouse toilet 

Bridge deck technical space

Boat deck:
- 1 Captain’s cabin with separate living room and 

sleeping room and private shower room
1 Chief officers’ cabin with separate living room and 
sleeping room and private shower room

- 1 Officers’ cabin with private shower
- Bonded store
- Covered free fall life boat, rescue boat and inflatable 

rafts (port and starboard)

Poop deck :
- 2 o ff crew cabins with private shower room
- 1 engineers cabin with separate bedroom and private 

shower
1 office

- 1 toilet

Main deck :
- 2 off. crew cabins with private shower room
- officer’s and crew mess /day room 

1 laundry
- 1 provision store (with freeze cabinets)

1 galley
- 1 change room
- airconditioning room
- C O , room
- Technical Store/Workshop

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

handle a life raft. O n each side of the 
same deck, a 12-person life raft is 
placed on a cradle fitted with a hydro
static release device.
A free fall life boat with a capacity of 
twelve persons is located at the stern, 
the ramp is fitted with retrieval gantry. 
Boats and davits are supplied by Ha
tecke. Further installed on board are 
the usual personal life-saving appli
ances for this type of trading vessel.

Navigation Equipment
On board is the usual navigation equip - 
ment for this type of trading vessel, 
supplied by Radio Holland, including 
Ecdis system.

Ir. J. Pinkster 
is marine con
sultant and al
so works as a 
teacher for 
TU Delft
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Editorial door W illem de Jong

0 nze scheepsbouw in
□ver de toekomst van de Europese scheepsbouw w ordt regelmatig gesproken en geschreven. In mei 

2004  vroeg het gerenommeerde scheepvaartblad Fairplay zich af of de Europese scheepsbouw aan een 

indian summer was begonnen. Met andere woorden: nog even een mooie herfst en daarna een ijskoude 

winter. Qok in d it blad is er door onze vaste-rubriek-schrijver Menso de Jong een aantal keren over ge

schreven. De special van deze uitgave is voornamelijk gewijd aan de scheepsbouw en in deze editorial 

wil ik proberen een aantal feiten en meningen over onze scheepsbouw boven tafel te brengen. D it mede 

naar aanleiding van de conferentie over de Europese scheepsbouw, welke in november 2004  in Londen 

is gehouden.

2005

De conferentie over de Europese 
scheepsbouw werd georganiseerd door 
C E M T  (Confederation of European 
Maritime Technology Associations), 
met steun van RIN A  (Royal Institute 
of Naval Architects) en IM arEST 
(Institute of Marine Engineering, 
Science and Technology). De KN V TS, 
participant van de Stichting Schip en 
W erf de Zee, is lid van C E M T.
Tijdens deze conferentie werden voor
drachten gehouden over scheepsbouw - 
technische onderwerpen, waarvan een 
aantal zijn opgenomen in deze uitgave. 
Ook meer algemene en economische 
onderwerpen betreffende de scheeps
bouw7 kwamen aan de orde. Er waren 
bijdragen van de Europese Commissie, 
van Europese brancheorganisaties op 
het gebied van scheepvaart en scheeps
bouw7, zoals ECSA, CESA en C O R E- 
DES, van ons Tweede Kamerlid R o
land Kortenhorst, van universiteiten, 
researchinstellingen en verschillende 
bedrijven.
De conferentie werd geopend door 
Corrado Antonini, Chairman van de 
grote Italiaanse werf Fincantieri. In zijn 
speech refereerde hij aan het enorme 
orderboek waar de wereldscheepsbouw 
zich op dit moment in kan verheugen. 
Het totale aantal orders in G T  is op 
hetzelfde niveau als in 1973, tot nog toe 
het topjaar van de scheepsbouw, maar 
thans met meer gecompliceerde sche
pen zodat in C G T  het huidige order
boek beduidend groter is.
Voor een aantal scheepstypes (grote con
tainerschepen, bulkcarriers, tankers en

L N G  schepen) gaat deze orderboom aan 
Europa voorbij. Europa heeft zich - vol
gens Antonini - geconcentreerd op het 
bouwen van schepen met hoge toege
voegde waarde, zoals cruiseschepen, 
veerschepen, dredgers, offshoreschepen 
en jachten en op het bouwen van kleine, 
min of meer standaard schepen, in series. 
Voor de korte termijn wijst hij op de 
mogelijkheden die de vraag naar 
scheepsbouw - als gevolg van de gewel
dige boom in de scheepvaart, de snelle 
ontw'ikkeling van China (en India) en 
de vervanging van enkelwandige tan
kers - thans biedt. Europa zal hiervan 
kunnen profiteren: betere prijzen, lange 
levertijden in het Verre Oosten en voor 
een aantal scheepstypes een ‘verkopers- 
markt’. Voor de lange termijn wijst hij 
uiteraard op het gevaar van overpro
ductie, uiteindelijk weer leidend tot een 
overcapaciteit in de scheepsbouw.

De prijsontwikkeling wordt duidelijk 
aangetoond in figuur 1.

Europese scheepsbouw
Dr. Reinhard Lüken, secretaris-gene- 
raal van CESA, de Europese scheeps
bouw brancheorganisatie, toonde tij
dens de conferentie een aantal illustra
ties (zie figuren 2 tot en met 5) met inte
ressante informatie over de Europese 
scheepsbouw (EU  voor de uitbreiding). 
Dr. Lüken benadrukte in zijn presenta
tie, en dat komt duidelijk naar voren uit 
de grafieken op de volgende pagina, dat 
Europa het in absolute getallen niet zo 
slecht doet. Maar van de grote groei die 
de wereld scheepsbouw nu meemaakt, 
heeft het ten opzichte van Korea, J  apan 
en China niet geprofiteerd. D at neemt 
niet weg dat de Europese scheepsbouw7 
(inclusief reparatie) nog steeds èèn be
langrijke economische activiteit is. Be-

Y ijf
F iguur 1 - N ew build ing price  deve lopm ents (FM I index)



langrijk ook voor het succes van veel 
toeleveringsbedrijven, die ook veel le
veren voor schepen die niet in Europa 
worden gebouwd en voor onderaanne
mers die direct bij de bouw op de wer
ven betrokken zijn. D it wordt geïl
lustreerd door het feit dat er in totaal in 
de E U  (vóór de uitbreiding) 350.000 
mensen betrokken zijn bij de scheeps
bouw, waarvan ongeveer 110.000 di 
reet bij de werven, Ook vindt er kruis 
bestuiving plaats tussen de bouw van 
commerciële schepen en die van mari 
neschepen. Dat is tegenwoordig een 
heel duidelijk twee richtingsverkeer ge
worden, waarbij de marinescheeps- 
bouw wellicht zelfs meer voordeel heeft 
van de koopvaardij scheepsbouw dan 
andersom. Zonder civiele scheepsbouw7 
zou de marinescheepsbouw in de EU  
veel duurder zijn. Dat blij kt onder meer 
uit de vergelijkingen met de marine
schepen die voor de U.S. Navy in de 
Verenigde Staten worden gebouwd. 
W as Fairplay, zoals in de aanhef van 
dit artikel genoemd, in mei 2004 nog 
heel somber over de Europese scheeps
bouw, in januari van dit jaar bracht 
men een wat genuanceerder artikel. Het 
positieve element was gebaseerd op de 
verwachting dat de vraag naar schepen 
in de komende jaren meer gericht zal 
zijn op short sea schepen, ro-ro/ro-pax 
schepen en andere voor Europa interes
sante niche markten dan op tankers, 
bulkcarriers en grote containerschepen. 
Voor wat betreft het aantal schepen dat 
wordt gebouwd, slaat Europa een goed 
figuur. Dat blijkt uit figuur 6 uit het 
Fairplay - artikel.
Dit positievere beeld van de Europese 
scheepsbouw wordt ook onderstreept 
door het feit dat de E U  in 2003 een om 
zet genereerde van 14.4 biljoen euro. 
Meer dan Korea of Japan.

Scheepsbouw in Nederland
Bij de viering van het honderdjarige be
staan van de K N V TS in 1998 hield 
Kommer Damen een voordracht waar
in hij stelde: ‘Alleen seriebouw specia
lisme èn niches zullen de markt blijven 
voor Nederlandse werven, ook voor 
eenvoudige en kleinere schepen’.
Als we nu kijken naar de productie in 
de jaren 2002, 2003 en 2004 en naar het 
orderboek van 1 januari 2005, dan zien 
we het volgende: zie figuren 7 en 8.
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Deze tabellen betreffen alleen zeegaan
de schepen van 100 G T  of meer en wel
ke in Nederland zijn gebouwd of afge
bouwd. Veel casco’s, meer of minder 
uitgerust, kwamen uit andere landen 
(Oost-Europa en China). De in deze ta
bellen voorkomende scheepstypes ge
ven aan dat Kommer Damen het in 
1998 bij het rechte eind had.

Volgens de VNSI waren economische 
gegevens in 2002 voor dé scheepsbouw 
zoals weergegeven in figuur 9 (de getal
len voor 2003 en 2004 zullen hier niet 
substantieel vanaf wij ken).

De waarde van het huidige orderboek 
voor zeeschepen nieuwbouw bedraagt 
circa 1650 miljoen euro. In 2004 wer
den in Nederland ongeveer 125 
binnenschepen opgeleverd, waarbij een 
aantal zeer grote (135x16 m) en de 
meeste met afmetingen van 90 of 110 m 
bij 11.40. Ook de jachten komen niet in 
de internationale statistieken voor en 
dat is jammer voor de Nederlandse 
scheepsbouw.
De wereldwijde vraag naar megajach
ten (vanaf 24 m lengte) wordt geschat 
op gemiddeld tweehonderd per jaar. 
Nederlandse werven plegen zo’n 12% 
hiervan vóór hun rekening té nemen en 
omdat hier de duurdere en grotere 
schepen worden gebouwd, komt dat 
overeen met circa 20% van de wereld- 
omzet. D at resulteert in een omzet van 
350 a 400 miljoen euro per jaar. De or
derboeken van de tien belangrijkste 
jachtwerven in Nederland zijn gevuld 
tot 2006 en voor sommige werven tot in 
2007 of zelfs tot in 2008. Thans zijn er 
ongeveer veertig megaj achten in aan
bouw of in bestelling bij deze werven.

Toekomstverwachting
Het bovenstaande geeft een beeld van 
de huidige situatie. Maar wat verwach
ten we van de toekomst? Voor de korte 
termijn hoeven we ons niet al te veel 
zorgen te maken. Volle orderboeken en 
lange levertijden in het Verre Oosten, 
zéér goede vrachtenmarkt, toenemende 
scheepvaart met name voor containers 
en short sea; factoren die er voor kun
nen zorgen dat er voor de meeste Euro
pese werven werk zal zijn.
Volgens deskundigen blijft het contai
nervervoer gedurende de komende tien 
jaar met 7% per jaar groeien, hetgeen 
nagenoeg één verdubbeling over die 
periode zou betekenen. De effecten van 
deze goede marktsituatie zijn in Neder-

Vessel category Based  on Based on Based on
dwt egt no o f vsls

Bulkers 1% 2% 2%
Tankers 6% ifg 17%
TJnitised & dry cargo 18% 19% 32%
Ro-ro & passenger 75% 85% 58%
Mise 2:2% 3 (m 49%
Total 8% i m 28%
F iguur 6  - Schepen m e t GT van 1 0 0  o f m eer

2 0 0 3 , Europees aandeel in de w ere ldscheepsbouw

Y O B Shiptype N um ber G T C G T
2002 General Cargo Ship 30 152857 185822
2002 Passenger/Ro-Ro Cargo Ship 1 35586 32027
2002 Livestock Carrier 1 7685 10375
2002 Offshore Supply Ship 2 5115 11681
2002 Offshore Support Vessel 1 8402 16804
2002 Research Vessel 1 2425 7760
2002 Tug 22 4862 24310
2002 Pusher Tug 1 139 695
2002 Hopper Dredger 5 27508 53944
2002 Patrol Vessel 6 1075 5375
2002 totals 70 245654 348793

2003 Oil Products Tanker 1 12321 19713
2003 Bitumen T  anker 1 4936 7898
2003 General Cargo Ship 15 72896 91066
2003 Passenger/Ro-Ro Cargo Ship 2 38046 37328
2003 Passenger Ship 6 4277 25662
2003 Trawler 3 399 1596
2003 Fishing Vessel 1 450 1800
2003 Offshore Support Vessel 2 7149 16182
2003 Research Vessel 1 299 1495
2003 Tug 23 6973 '34865
2003 Pusher Tug 1 119 595
2003 Dredger 2 12931 25862
2003 Hopper Dredger 1 23540 40035
2003 Patrol Vessel 2 435 2175
2003 Crewboat 1 330 1650
2003 Utility Vessel a 591 2955
2003 totals 69 185692 310877

2004 L N G  Tanker 1 1687 3458
2004 Oil Products T  anker a 9453 16636
2004 General Cargo Ship 21 84629 104501
2004 Container Ship 2 17380 17997
2004 Passenger Ship 3 2421 14526
2004 Heavy Load Carrier 2 30091 30091
2004 Trawler 4 445 1780
2004 Fishing Vessel 1 418 1672
2004 Fishing Support Vessel 1 1899 6077
2004 Offshore Supply Ship 1 3770 7540
2004 Tug 25 6439 32195
2004 Hopper Dredger 5 45544 73384
2004 Search & Rescue Vessel 2 252 1260
2004 Buoy/Lighthouse Vessel 1 3526 7052
2004 totals 72 207954 318169

F iguur 7  - Opleveringen N ederlandse  scheepsbouw  (bron: L. R. Fairplay)



Shiptype N um ber G T C G T
Oil Products T  anker 3 8975 16040
General Cargo Ship 38 173908 218426
Container Ship 7 55936 64263
Passenger/Ro -Ro Cargo Ship # 27000 32550
Passenger Ship 2 1426 8556
Trawler 3 399 1596
Fishing Vessel 3 1084 4336
Offshore Supply Ship 1 3550 7100
Offshore Tug/Supply Ship 2 2818 9018
Tug 58 14025 70125
Pusher Tug 1 215 1075
Dredger 1 7475 14950
Hopper Dredger 2 4790 15328
Pollution Control Vessel 1 110 550
Patrol Vessel 1 110 550
Crewboat 1 297 1485
Utility Vessel 6 2000 8200
Search & Rescue Vessel 3 360 1800
Oil Products T  anker 3 8375 16760
General Cargo Ship 12 51906 64174
Container Ship 9 68556 82266
Tug 3 855 4275
General Cargo Ship 2 6999 9449
Container Ship 2 15000 18000
Order book totals 167 456169 670872

F iguur 8 - O rderboek N ederlandse scheepsbouw  p e r 1 .1 .2 0 0 5  (bron: L.R. Fairplay).

H ierin  kom en geen jach te n  en b innenvaartschepen voor.

O m zet (euro) A antal w erknem ers
Zeeschepen nieuwbouw en marine 1,2 miljard 4000
Zeeschepen reparatie 275 miljoen 1900
Kleine scheepsbouw 350 miljoen 2700
Grote j achtbouw 350 miljoen 1600
Toeleveranciers/ dienstverleners 3,9 miljard 23000

Eveneens volgens de VNSI werden in 2004 orders ontvangen ter waarde van
(in euro’s):

Zeeschepen nieuwbouw 1 miljard
Zeeschepen reparatie 240 miljoen
Kleine scheepsbouw 240 miljoen
Grote j achtbouw 375 miljoen
Marine 250 miljoen

F iguur 9  - Econom ische gegevens scheepsbouw

land al te merken. Werven die van plan 
waren in Nederland geen casco’s meer 
te bouwen, beginnen daar nu weer aan. 
Zo gaat volgens de ‘Schuttevaer’ (van 
22 januari jl.) de werf Volharding twee 
producttankers van 10.000 ton en één 
tanker van 4000 ton weer volledig in 
Nederland bouwen. Deze wervengroep 
heeft trouwens nog een kleine dertig

schepen in opdracht waarvan de casco’s 
uit Oost-Europa en China komen, ge
volgd door de afbouw in Nederland. 
Voor de lange termijn zullen de kansen 
van de Europese scheepsbouw onder 
meer afhangen van de vraag of de 
wereldscheepsbouwlanden in staat zul
len zijn om dit jaar een O ECD -over
eenkomst te sluiten waardoor enerzijds

een ‘level playing field’ kan worden ge
waarborgd en anderzijds destructieve 
overcapaciteit kan worden voorkomen, 
Voorwaar geen eenvoudige opgave, 
maar van levensbelang voor een gezon
de scheepsbouw. Voor Nederland is het 
van belang dat de vraag naar speciale 
Schepen - de niches waar ons land sterk 
in is, zoals sleepboten, jachten dredgers 
en binnenvaartschepen - op behoorlijk 
niveau blijft. De vraag naar short sea 
Schepen, zowel voor containers als voor 
general cargo, blijft volgens insiders 
hoog. Zo werd onlangs op een seminar 
van de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders gesteld dat er de 
eerstkomende vijftien jaar per jaar 500 
short sea schepen moeten worden ge
bouwd om de groei van de transportbe- 
hoefte bij te houden.
Daarnaast zal er ook een vervangings- 
vraag zijn welke bovendien zou kunnen 
worden gestimuleerd indien het plan 
vooreen ‘Scrap-Sèll-Build’ programma, 
zoals ook in dit blad gepropageerd door 
prof. Wijnolst, wordt geïmplementeerd. 
Op bouwsubsidies zal onze scheeps
bouw niet meer hoeven rekenen en dat 
zal voor heel Europa gelden. Trou
wens, de subsidie in Nederland is altijd 
zeer beperkt geweest. Bijvoorbeeld over 
de jaren 1995-1999 was er slechts 1,6% 
subsidie per schip, tegen 8,4% in Duits
land en 29,3% in Spanje (gegevens van 
VNSI). Ook de Duitse werven begin
nen te accepteren dat de subsidieperio
de voorbij begint te raken. Op de vierde 
Duitse maritieme conferentie, welke op 
25 januari jl. in Bremen werd gehou
den, was daarom het devies: ‘Innova
tion statt Subvention’ (innovatie in 
plaats van subsidie).

LeaderSHIP 2 0 1 5
D it brengt me tot het EU-programma 
LeaderSHIP 2015, het ambitieuze 
plan om door een brede aanpak de E u 
ropese scheepsbouw te versterken. Dit 
programma werd in 2003 gepresen
teerd door een aantal EU-commissie- 
leden, samen met vooraanstaande ver
tegenwoordigers van de Europese 
scheepsbouw. De volgende onderwer
pen komen hierin aan de orde: rese
arch en development, innovatie, fi 
nanciering, marine scheepsbouw, be
scherming intellectueel eigendom, op
leidingen, enzovoort. Van direct be
lang voor scheepsbouwtechnici is de 
mogelijkheid om subsidie te krijgen op 
‘innovatieve elementen’ bij het ont
werp en bouw van een schip, dus met



name bij de bouw van een prototype 
Elk land moet voor de invulling van het 
LeaderSHIP-programma haar eigen, 
plannen maken. Zodra er meer bekend 
is over de Nederlandse invulling zal 
Schip & W erf de Zee proberen haar le
zers hierover te informeren,
W il zo’n programma succesvol zijn, 
dan is het van groot belang dat in Euro
pa en dus ook in Nederland, de kennis 
en opleidingsstructuur op hoog niveau 
beschikbaar blijft. Dat is in eerste in 
stantie een taak voor de overheid. Ook 
op het punt van financiering (bijvoor
beeld door een garantiefonds) zou de 
overheid een rol kunnen spelen.

Deze uitgave van Schip & W erf de Zee 
bevat informatie over de financiering 
van schepen. Maar het bedrijfsleven zal 
het verder zelf moéten doen, daarbij ge
bruik makend van de sterke punten die 
volgens Corrado Antonini in Londen 
als volgt werden omschreven:
• De capaciteit om innovatieve én high
tech schepen te ontwerpen en te bou 
wen, met hoge toegevoegde waarde (in 
dit verband is het vermeldenswaard dat 
de meeste maritieme innovaties nog 
steeds uit Europa komen);
• Het beschikbaar zijn van uitstekende 
leveranciers en subcontractors voor de 
equipment én uitrusting, goéd géïnte-

greerd in de scheepsbouwindustrie;
• Goede productietechnieken en werf- 
organisatie.
Het laatste punt bepaalt in hoge mate de 
uiteindelijke prijs waarmee moet wor
den geconcurreerd. Het artikel in deze 
uitgave over ‘Virtual manufacturing’ 
probeert een bijdrage te leveren om hier 
nog verdere verbeteringen te bereiken. 
T o t slot: De scheepsbouw in Neder
land is niet zonder problemen, zoals we 
allen weten, maar is nochtans een vitale 
industrie met toekomst. Schip & W erf 
de Zee zal elke maand laten zien hoe dat 
resulteert in opdrachten, tewaterlatin
gen en overdrachten!

In. W . de Jong 
is oud-directeur 
van Lloyd’s Re
gister Londen en 
als redacteur ver
bonden aan 
Schip &  W erf 
de Zee
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Scheepsbouw door H. van Alphen, A. Guyt, prof. U. Nienhuis en J.C. van der W agt

Virtual Manufacturing in S
The use of virtual manufacturing is standard practice in the production of mass products, such as in 

the automotive industry to optimize both the product and the manufacturing process. The high produc

tion runs and the possible savings justify the large amount of time and e ffo rt spent in modelling and op

tim izing the manufacturing process. The shipbuilding industry had to deal w ith a completely different 

situation. Ships are often built as one-offs or small runs w ith an emphasis on time to market, as such 

the e ffo rt and cost of developing and implementing th is concept seem prohibitive for one single ship

yard. The Dutch Maritim e Cluster (NML) has involved Delft University of Technology (DUT) to investi

gate the use of virtual manufacturing.

W hen producing a small series of ships 
shipyards experience a substantial de
crease in building cost and time for the 
second and following ship, due to the 
experience gained when building the 
first: the learning curve. I f  some of 
these benefits can be reaped by first 
building the ship in a virtual environ
ment it is profitable to spend time and 
effort on virtual manufacturing in ship 
building.
A  good explanation of ‘Virtual Manu 
facturing’ (VM) can be found in the re
port of a D S Department of Defence- 
initiated workshop [1]: ‘The vision of 
Virtual Manufacturing is to provide a 
capability to Manufacture in the Com
puter, In essence, V M  will ultimately 
provide a modelling and simulation en
vironment so powerful that the fabrica
tion/ assembly of any product, including 
the associated manufacturing processes, 
can be simulated in the computer. This

powerful capability would take into ac
count all of the variables in the produc
tion environment from shop floor 
processes to enterprise transactions. ’
In the same document V M  is split into 
three areas: design-, process- and con
trol centered VM . This division can 
also be applied to the shipyard situa
tion:

• Design centered VM  
Testing and comparing design alterna
tives from a production viewpoint: as
sessment of manhours, building time 
and impact on shipyard operations. The 
result could be feedback to the project 
team on the ‘manufacturability’ of the 
design within the shipyards’ capabilities 
and balanced production facilities.
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hipbuilding Processes
• Process centered VM
Adapting and optimizing the building 
process of a specific ship, considering 
production alternatives, outsourcing 
and resource levels. This should result 
in a solid and optimal production plan.
• Control centered V M  
Simulation in the production phase of 
the ship, to assist production manage
ment in assigning jobs and responding 
effectively to disturbances in the pro
duction process, resulting in reduction 
costs related to delays and extra work 
and a better view on the progress o f the. 
production.

Eventually these three areas should 
come together, to allow smooth transi
tion between phases and because ship 
building projects will often be in more 
than one phase at once. This should en

able the user to work with VM  during 
all phases of shipbuilding. T o  achieve 
this, a logical starting point could be ei
ther end of the shipbuilding process 
and building from there towards a 
complete virtual shipyard.
The D U T  research track on VM , de
scribed in the following chapters, can 
be seen as split in two, starting from op
posite ends of the shipbuilding process 
and working towards the same goal: a 
complete virtual yard covering all as
pects of shipbuilding.

Control centred VM
This is the bottom-up approach: start
ing in the manufacturing processes of 
shipyards that take place in fixed layout 
workshops and focusing on the short 
term (zero to four weeks) where de
tailed information about the parts that

are going to be fabricated is already 
available. These models deal with plan 
ning, assigning of jobs to people, sig
nalling capacity problems and tracking 
progress.

One of the models that has been made 
deals with optimizing the production of 
pipe spools over a period of a few weeks 
using a generic algorithm (see figure 1). 
This model takes the production orders 
and the available resources and creates 
an optimized production plan taking 
into account delivery dates, diameter 
grouping to reduce setup times and an 
even distribution of capacity.
The model is made with the simulation 
software eM -Plant [3], Figure 1 shows 
the top layer of the model with the 
workstations grouped by task (bend
ing, welding, etcetera) together with an
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Figure 2  - M ode l 

o f th e  panel line 

a t FSG

example of a part of the results in table 
and graphs and a schematic representa
tion of the working of the model.
The techniques developed with this 
model will be the basis for future mod
els to optimize the production by re
ducing manhours and throughput time 
and increasing delivery reliability in the 
workshop-type facilities like machine- 
shops and steel préfabrication shops at 
shipyards or suppliers.
The first yard to use this type of simu
lation on a daily basis is Flensburger 
Schiffbau Gesellschaft (FSG) in G er
many. They started using simulation as 
part of a restructuring process on the 
yard, involving the installation of a new 
panel production line. By making a 
simulation model they could test the 
design and see if  it would deliver the 
desired performance, The results lead 
to changes in the design, making it 
shorter, cheaper and more efficient. A f
ter the installation of the panel line the 
model was adapted for use as a plan
ning and production control tool. The 
resulting model (see figure 2) shows a 
true to scale view of the panel produc
tion line and the work being done over 
time. The model is fuelled by data au 
tomatically collected from the engi
neering and planning systems of the 
yard. A  simulation run will start in the 
past, calibrating the model with data 
collected during production. W hen the 
simulation time reaches the real date, 
the model reflects the current situation 
on the yard, including the position of 
materials and jobs in progress. The 
simulation run continues, using the 
planned data, The results can be used 
to check the feasibility of the plan and 
give insight in the occupation o f men 
and machines. This provides an excel
lent tool to ensure smooth and efficient 
production: plans and measures can be 
pre-tested tot see if they produce the 
desired result. FSG  also has models for 
other departments in development,

working towards a complete ‘virtual 
shipyard’ [6]. The technology needed 
for these models is now being devel
oped together with others, united in 
SimCoMar, of which also the Delft 
University of Technology is a member.

Design and Process Centred VM
This is the top-down approach: starting 
from an early stage ship design and sim
ulate the building o f this ship on a ship 
yard, focusing on the mid-term (six to 
twelve months) where detailed infor
mation about the ship is not yet avail 
able. These models deal with project 
planning, multi-project optimization, 
indicative occupation of resources and 
prevention of bottle-necks and resulting 
delays in the processes on the shipyard.

V -Y ard  P ro ject
The goal of the V-Yard project is to in
tegrate the most important shipyard 
applications into a system that can be 
used by production management to 
quickly (preferably within a day) evalu
ate a ship design by building a produc
tion schedule and evaluate its impact 
on shipyard operations in terms of 
space and resource usage, interference 
with other projects and if the ship can 
be built within the yards physical ca
pacities. This will help a shipyard to 
provide a firm offer to customers in a 
short time (see e.g. Flensburg’s 'Design 
in seven days’ programme [6]) and pro
vides a tool for production planning 
and evaluation in later stages.
Given this goal, there are two main 
problems:
• Time: to keep up with the pace of the 
shipbuilding process the virtual build
ing has to be done in a very short time, 
with minimal effort.
• Information: detailed information is 
available only at a very late stage, most 
of the time the building of the ship fol
lows directly the progress of the engi
neering process.

To be able to use the virtual manufac
turing results to influence the engineer
ing and design process and to have 
enough time to evaluate the building 
schedules before construction starts, 
the virtual manufacturing system must 
be based on preliminary design infor
mation and include progressively de
tailed product information as it be
comes available. Because of the 
development of rapid design software 
tools and product data management 
systems for shipyards this information 
is becoming more and more accessible 
and complete.
This section describes the overall struc
ture o f the future V M  system (figure 3), 
working title V-Yard. It uses the design 
information and adds the extra infor
mation it needs to virtually build the 
ship with information generators and 
stores it in a Production Product Model 
(PPM). The information generators 
use the knowledge of the shipyard and 
previous projects to generate the infor
mation needed.
The information of parts and compo
nents in the PPM  is then transformed 
into an activity network using a build
ing strategy and master planning made 
by the user. This activity network is 
used to make a schedule and this is sim - 
ulated to verify and optimize the sched
ule within the capacities of the ship 
yard. W hile the sales process is Still 
underway the master planning may be 
updated to reflect the findings. The re
sults are analyzed and presented to the 
user, who can then decide to request 
design changes or adapt the building 
strategy and master planning or change 
the resources available for the project. 
A  description of this process:

Information providers

Ship design tools
The source of information for the V- 
Yard system will have to come from so -



phisticated ship design tools that en
able the user to design a ship in 3D  and 
can generate and export as much infor
mation as possible. An example of such 
a tool is DelftShip developed at D U T  
[5].
DelftShip is a 3D design tool that en
ables the user to not only design the 
hull form in 3D, but also make the gen
eral arrangement by placing compo
nents and easily create a construction 
design of the ship. This 3D model can 
then be used to perform for instance 
seakeeping or strength calculations.

Component information 
W hile designing the general arrange
ment of the ship components are placed 
in the compartments of the ship. To 
quickly access the specifications of 
these components, information can be 
sourced from the internet, see e.g. [7] 
and [8]. Alternatively component in
formation can be estimated e.g. using 
spreadsheets of previous projects. The 
DUT-program DelftBase [9] supports 
the consistent management of such da
ta for cost calculation purposes. W hat
ever the source or format, the same in
formation can be used in the 
production simulation.

P P M
The information needed for the VM  
system will come from different 
sources, and to build an interface to 
each source separately would con
tribute to a very complicated IC T  in
frastructure on the shipyard, since oth
er applications will probably use these 
sources as well. To facilitate the easy 
and reliable transfer of information 
some form of product data manage
ment (PDM ) should be implemented 
that collects all relevant data and dis
tributes it to the V M  system and other 
applications.

Information generators

As discussed above, detailed informa
tion will only be available in a very late 
stage. This means that the available de
sign information will have to be com
plemented by generated information to 
reach a detail level sufficient for pro
duction simulation. This means adding 
information about for instance pipes 
and conservation.
T o  do this a set of information genera
tion modules will be developed, for 
steel parts, pipes and ducts and miscel

laneous (paint, isolation, carpentry, 
etcetera). The information from the 
ship design together with the generated 
information will be stored in a produc
tion product model (PPM ) that will be 
the basis for the simulation.
The product model is structured in 
such a way that it can be transformed 
into an activity network as easy as pos
sible, The best way to do this is a hier
archical model based on location, with 
the ship divided into general areas 
(bow, midship, engine room, stern, 
superstructure) and into sections. Sec
tions are divided into assemblies, sub 
assemblies and parts and components. 
After a section has been joined to thé 
ship links between activities pertaining 
to the section will depend mostly on 
the compartment in which they have to 
be carried out. Therefore objects must 
have a property that defines in which 
compartment they are located.

Steel parts generator 
This module will convert the steel 
structure information of a 3D CAD 
ship design tool into a set of steel parts, 
grouped as assemblies and sections. It 
will add information about size, loca
tion, material, etc. to the part without, 
or with little, user input.
T o  ensure a good quality input to thé 
virtual manufacturing system the ship 
design tool should provide the follow 
ing:
• Construction design: all decks, bulk 
heads, stiffeners and supports, part in
formation available for export
• General arrangement: compartment 
definition, location of components
• Component information; definition of

components linked with component 
database
• Section boundaries
* 3D graphic representations of sections 
to be used in building strategy

There are some tools (e.g. DelftShip, 
Nupas [10]) that have part o f this func
tionality or at least contain the informa
tion needed, so this information can be 
extracted or exported. After the data is 
imported into the module it is checked 
for errors and arranged in a hierarchical 
list, based on the section division o f the 
ship. The result is exported to the PPM  
and contains all information about the 
structure of the ship that is needed to 
build it in the virtual manufacturing 
system.

Pipes and ducts
This module will provide data about 
pipelines, ventilation, cable ducts, etc. 
The basis for this information is the 
place of the components in the general 
arrangement together with system tem - 
plates used in the design. Using the lo
cation and connections as input, the 
module will automatically route the 
pipes and ducts through the ship. The 
techniques to be used in this module are 
currently under development at D U T.

Generator miscellaneous (paint, insula
tion, carpentry & furnishing)
This module will add information to 
the product data model about ‘parts’ 
(the paint or isolation on a steel struc
ture also will be considered as a part) 
that are not covered by the ship design 
but are necessary for the production of 
the ship.

Figure 3  - M odel 
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A  consistent system of naming has to 
be developed to identify the different 
compartments of a ship. These names 
should be used in the general arrange
ment plan of the design to enable a 
good operation of this module. The in 
put should consist of a list of all com 
partments including the components 
for each compartment. For every com
partment definition and component 
class a database will contain all miscel
laneous parts that have to be added to 
the PPM . Miscellaneous parts should 
contain at least paint, isolation, carpen
try and furnishing items that will not be 
covered in the component database.
For every part in the database there is a 
calculation rule to generate the size, 
weight and/or other suitable measure 
of the part. This could for instance re
sult in the paint area or isolation mate
rial area within a compartment. Using 
this database and calculation rules the 
miscellaneous parts can be generated

for each compartment. The generated 
parts are then added to the list of com
partments and exported to the PPM .

Product data to activities

Activities
This module generates a set of activities 
based on the product model of the ship 
design.
This set has to be as complete as possi
ble and requires some assistance by the 
user to guide the process. A t first this is 
a plain set of activities, subsequently re
lationships will be added to create a net
work that can be used for scheduling. 
The approach for this module depends 
heavily on the definition of the PPM. 
This product model should be hierar
chical, based on the division of the ship 
into sections. These sections, including 
all outfitting, painting, isolation, etc., 
should be divided into parts and com 
ponents that carry information about 
size, weight and location. These parts 
and components can be grouped into 
assemblies and subassemblies.

Each class of part or component has to 
have a corresponding set o f activities; if 
not yet available the user has to make a 
new set. I f  there are multiple sets the 
user has to choose which set to use. 
Multiple sets could occur if there are 
substantially different ways of handling 
the same part or component. Each set 
also contains the rules for linkages be
tween activities within the section. This 
database of activity sets and relations is 
the main work for this module, a large 
part of it will have to be researched and 
prepared before this module can be 
used. The model has to adapt itself to 
the needs of a specific user by a ‘learn
ing’ process, with decreasing user input 
when it has been used for some time.

Knowledge System
The function of this module is to pro
vide a way to use the knowledge and ex
perience o f the shipyard to generate the 
workload for activities and support the

scheduling and simulation processes. 
The information about man-hours and 
skills needed to carry out each activity 
are calculated using a collection of for
mulas, based on physical information 
of the part or component that generated 
the activity on the situation in which 
this activity has to be carried out (state 
of completion of the ship, other activi
ties being carried out in the same com
partment, etcetera).
This can start out with very simple rules 
based on steel or component weight 
with a compensation factor for where 
the activity is carried out (on section, on 
board, etc.) but w'ill have to be expand
ed to gain more accuracy. These rules 
can also be filtered from empirical data 
from the actual production of previous 
projects. T o  avoid problems with rules 
giving different answers for the same 
query, the rules have to be prioritized or 
weighted based on their expected accu
racy: empirical data takes precedence 
over theoretical calculation and both 
take precedence over ‘rules of thumb’. 
The system has to be as maintenance-

free as possible, with empirical rules 
being automatically updated when new 
data becomes available and some basic 
rules based on dimensions and weight 
of parts to ensure that an answer is al
ways available. Clearly this may re
quire changes to the yard’s current ad
ministrative procedures. A  suitable 
environment to realize this is the knowl
edge management system Quaestor [11].

Activity network construction

Building strategy
In this module the user will define the 
building strategy to be used for sched
uling and simulation. This is divided in 
three parts:
• Defining the order in which the sec
tions will be placed on the building site. 
This can be done by selecting the first 
section and then choosing one by one 
the sections or assembly of sections 
(blocks) to be added to it to complete 
the ship, or by choosing and if neces
sary editing one of the standard scenar
ios available.
• Choosing and editing of outfitting 
scenario for different areas of the ship. 
An outfitting scenario consists of 
choices on when to put outfitting parts 
like piping, electrics and machinery in 
the section.
• Outsourcing o f sections. The option 
is available to let a subcontractor build 
the section instead of building it with 
the facilities of the shipyard.

The user interface will give a good and 
clear representation of the sections based 
on the CAD application, with the user 
able to drag and drop them to create or 
modify a building strategy. This is done 
by adding steps to the process: each step 
represents the attachment of a section or 
block to the ship. In the case of the at
tachment of a block, sub-steps represent 
the assembly of sections to form a block. 
For the outfitting scenarios a number of 
different scenarios will be defined that 
determine when the activities that will 
be generated by a component will be 
carried out: while building the section, 
after joining sections to a block, after the 
section or block is attached to the ship or 
after the whole area of the ship is com
plete. The activities for a single compo
nent can also be split over different 
building stages. Example: a pump could 
have its foundations built in the section 
building stage, the pump itself will be 
placed after the section is attached to the

‘The module will automatically 
route the pipes and ducts 
through the ship’



ship and will be connected and commis
sioned after the area is completed. A n
other scenario could be that (part of) the 
work is outsourced to a subcontractor.

Master planning
The master planning module enables 
the user to place time constraints on 
some of the milestones of a shipbuild
ing project: start o f steel cutting, 
placing o f main engine(s), launching 
and delivery. This will anchor the ac
tivity network in time and will con
strain the schedule if the user decides 
to fill in a date for more than a single 
milestone.

Creation of the activity network 
The building strategy is the ‘backbone’ 
of the activity network because it de
fines the relations between the activi
ties performed on sections. The rest of 
the activities can be added to it by 
starting at the first section and working 
down to the last. The components car
ry the outfitting property generated by 
the building strategy module, which 
gives their corresponding activities 
their place in the network relative to 
the activities that are performed on the 
section itself.
During the assembly phase of a section 
the activities will have no linkages to 
activities in other sections. This means 
that an independent sub-network of 
activities can be constructed for each 
section using the linkage rules from the 
activity database. In the erection 
phase, activities in a compartment can 
only start if the all the corresponding 
sections are in place. The network of 
activities in a compartment is con
structed in the same way as for sec
tions, but here Some links will exist 
with activities in adjacent compart
ments. After the network is complete 
the activities are compared to those in 
the master planning, and the dates pro
vided by the user are copied to corre
sponding activities, making some ac
tivities into milestones, to be used in 
the Scheduling module.

Scheduling and simulation

The activity network is transformed in - 
to a production schedule using the 
available capacity of the resources of 
the shipyard. The goal is to use the 
available capacity as efficient as possi

ble, using the available slack in the ac
tivity network. Some of the techniques 
used in project planning tools can be 
employed to this end. The simulation is 
used to verify the production schedule 
and identify high-risk activities or 
phases in the building process by using 
failure chances and stochastic variation 
on production time, delivery time and 
efficiency.
The simulation will also take into ac
count the effects o f congestion in areas 
where different activities are performed 
in the same compartment and other 
factors that influence productivity. 
This w'ill lead to a productivity rate for 
each activity that can be used in 
rescheduling the activities to get a bet
ter result.
The results will be shown to the user by 
means of Gantt- and bar charts, visual
ization of the process on 2d views o f the 
yards facilities and the ship. Export to 
other applications including 3D- 
graphical tools is possible. Also the user 
must be able to compare two sets of re
sults, to enable the comparison of dif
ferent building strategies or changes in 
the product or the capacity of re
sources.

Conclusions
Virtual manufacturing can help ship
yards in improving their processes and 
products by providing an early insight 
in the execution of a shipbuilding pro
ject using both available and estimated 
information.
The techniques of control centered 
V M  can be used to optimize and con
trol the actual shopfloor production on 
the shipyard, assisting in making opti
mal use of the people and facilities 
available and delivering quality prod
ucts on time. These techniques can be 
applied to shipyards and suppliers in 
relatively short term, because this can 
be done without major changes to the 
yard’s IC T  infrastructure. There are 
already practical applications address
ing specific issues or departments (e.g. 
Steel production [6]).
A complete V M  system as described 
can only work effectively if  it can make 
optimal use of the information avail 
able and can quickly produce reliable 
results. This can only be achieved by 
an integral approach combining rapid 
ship design, data management, ad
vanced planning and production simu

lation. M ost of the techniques needed 
exist or are in development, but they 
will have to be adapted and expanded 
with their role in the V M  system in 
mind.
D U T  intends to work on all aspects of 
V M  in multiple projects in the coming 
years, eventually leading to the use of 
virtual manufacturing on shipyards.
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Scheepsbouw door H.V. Valkhof, A.H. Hubregtse en R, Grin

Position European Shipbuil
How may RD&I contribute?

The future of maritim e transport looks very bright. W ith  the development of the world economy the 

transport volume on the world trades is increasing for the coming decades. Hub networks are develop

ing and the feeder lines to main hubs will grow in size and speed. The transport of goods from ports to 

the inland needs alternatives for the congested motorways. The ports have to increase in size to ac

commodate the larger vessels and volumes. The future for shipping is good, the challenges are there, 

but why does the European Shipbuilding looks like a sunset industry?

Innovation will not be the answer to this, 
at least not the total answer. The Euro
pean Shipbuilding must built on it’s 
strengths and opportunities, and inno
vation in products and processes is one 
of the these. The level playing field in 
the global market will not be there for 
many years to come. There will always 
be a next country with low wages or oth 
er support. The economy of scale of the 
large Far East Ship yards can not be 
matched by the fragmented European 
Industry, or can it? The new shipyards 
in the Far East are new, have an efficient 
layout, new machinery, cranes and other 
equipment, so their efficiency will be 
hard to beat as well. Europe out 3 to 0! 
But in our opinion European shipbuild
ing is in, or at least on equal foot. The 
maritime industry transport solutions 
for the next decades are challenging and 
the industry demonstrated the capabili
ty of dealing with these challenges. But 
some things have to change.
Shipyards must not design a ship for sea 
trial or contract, but design a ship for 
the service of the vessel. The returns for 
the ship owners of properly designed 
vessels can be large. But this is not easy, 
ship owners are more and more becom
ing bankers, not even interested in fuel 
savings. This is an example o f the frag
mented and therefore sub optimised 
process of building, chartering and op
erating ships. This should change to 
give way to the added value shipyards 
can have in this process, thus improving 
the overall performance of a ship and 
providing market opportunities.

Related to this topic is the fact that 
ships should be designed to provide an 
optimal link in a logistic chain. The in
tegration of the maritime transport in 
the logistic chain, including efficient 
mooring, harbour entering, loading 
and unloading cargo, will improve the 
competitiveness of maritime transport 
and thus provide an alternative for oth
er transport modes on the inland and 
short sea routes.

Product 
nnovation is 
not the only 

answer’

The size and speed of ships will in
crease and they will sail in harsher envi
ronments, in more crowded waters, 
with shorter times in harbour and they 
sail on strict schedules. The class soci
eties and governing bodies should de
velop the rules and regulations in such a 
way that they stimulate the innovation 
in the design, construction and opera
tion of these ships.
The opportunities in the innovation of 
ships are there, the market is available, 
the technology is available, but should 
be integrated in the products. But 
product innovation is not the only an
swer, There should be innovation in 
the process of designing and building 
ships as well. This to regain efficiency,

to reduce errors and rework, reduce 
costs of logistics, communications and 
design and building for example using 
robots. This is however not our field of 
expertise and this topic is well treated 
by other lectures in this conference.

Way ahead
The above demonstrates the necessity 
to broaden the knowledge of the ship
yards to be able to innovate in the de
sign and design process of ships. It also 
concludes that product innovation is 
not the only solution to improve the po
sition of the Shipyards. M ost of the re
quired technology is available and can 
be developed in competitive products 
for increasing markets. This must how
ever be achieved in cooperation with 
shipyards, subcontractors, owners, reg
ulating bodies and research institutes. 
The technology available at research 
institutes can be adapted and used to 
achieve these new products, Examples 
of these technologies are:
- Innovation in concepts (pods contra, 

large vessels, fast vessels, hybrid 
propulsion

- Logistics and service (L N G  / QM 2 
Gulliver simulations)

- Integrated designs, trade offs be
tween powering, manoeuvring or 
seakeeping performance

- Development of rules
- Ultra large (container or cruise) ves

sels, fast vessel, load problems whip 
ping, wave bending

- Harbour & fairway design
- Simulator training.



ding Industry

The available technology, now and in 
the future, will not by itself change the 
European Shipbuilding industry. But 
in cooperation with the various part
ners the step to a next system level in 
ship design can be achieved to over
come the future challenges and create 
the opportunities for thé industry. 
W ith the right focus and willingness of 
the industry, and the attention to the 
cost reduction in the building and de
sign process, this can be done. The re
search institutes will take the responsi
bility to provide the technology to 
realize the competitive products for the 
European Shipyards. Below two of the 
technologies are further illustrated.

Innovation in concepts
- hybrid propulsion
- fast vessels
- large vessels
- contra rotating pods

W hen looking at the innovation of con - 
cepts, it becomes clear that payload 
and/or speed play a more and more im - 
portant role in the present day ship de
sign philosophy. L et’s take a high 
speed Trans Atlantic Container (TA C ) 
as a good example in which all the 
above mentioned elements are includ
ed. For the T A C  recently extensive 
studies were carried out at M A RIN . 
To  achieve the target of a weekly ser
vice between Europe and the United 
Stated, a speed is required of about 38 
knots in operational service conditions. 
To  operate the vessel economically at
tractive a payload of at least 10.000 tons 
is needed, while it still has to be realized 
that at least 60 percent of the commodi
ties are considered high value (fashion 
goods / electronics) and light by nature 
(less than 5.5 tons/TEU average). 
Guaranteed delivery is absolutely a key 
issue and a vital parameter for shippers 
to accept the higher cost for transporta
tion. Hence, the reliability of the ser

vice will be of major importance. All 
above mentioned requirements leads to 
a ship with a length of about 300 m and 
a total installed power of about 130 
M W . Based on these figures it immedi
ately becomes clear that in case of a 
conventional Twin Screw concept the 
propeller loading will become far be
yond the acceptable limits of about 
1000 to 1100 kW  per m2 propeller area. 
All different propulsor concepts were 
studied, from Triple Screw through 
Water jets and from Contra Rotating 
solutions to Hybrid concepts. Finally a 
hybrid concept with a twin shaft 
arrangement and two wing Pods was 
chosen as the most promising and most 
feasible concept from a propulsion effi
ciency point of view.

Another example of a concept which 
becomes more and more realistic is the 
use of the so-called Contra Rotating 
Pod concept. As known the conven
tional Contra Rotating concept has 
been investigated for many years al
ready. Though from a propulsive effi
ciency point of view the results were 
very promising, 10 percent improve
ment most often easily could be 
achieved; the technical problems of a 
shaft inside another shaft were difficult 
or impossible to overcome. W ith the 
use o f a contra rotating Pod behind a 
conventional single screw ship the con 
cept becomes more feasible and has 
proven that it can help to improve the 
propulsive efficiency of the ship and 
moreover has lead to higher operational 
speeds. I f  the reliability of a certain ser
vice is of major importance this higher 
speed can lead to better slots and hence 
w'ill be beneficial from an economical 
point of view for a certain class of ships.

Logistics and service
The shipping industry is continuously 
searching for a competitive balance be
tween operational performance and

building costs within the realm of safe- Twin s h a ft

ty. From a seakeeping point of view this a rra n g e m e n t and

delicate and often conflicting balance tw o  w ing  Pods

relates to issues like:
• Sendee margin; what should be the in 
stalled power to guaranty that the ves
sel arrives in time in let’s say 95% of the 
voyages without overloading the en
gine regularly?
• Motion, control; are bilge keels suffi
cient or should the owner invest in sta
biliser fins or an anti-roll tank to keep 
the roll within the limits?
• Bow flare; a large bow flare will give a 
larger passenger capacity, more car lane 
width or more space for container. But 
it will also increase the added resistance 
in waves, it w'ill increase the slamming 
at the bow which leads, through tran
sient hull girder vibrations, to passen
ger discomfort or lashing problems and 
it might contribute to a larger vulnera
bility regarding parametric roll;
• Stem shape; a relatively flat stern sec
tion is often very efficient from a fuel 
point of view. However, it can excite 
considerable hull girder vibrations due 
to stern slamming and it may con 
tribute significantly to the risk of para
metric roll;
• Freeboard; what should be the bow 
height, forecastle length and freeboard 
height to prevent high loads due to
green water, without increasing the C on tra  R otat-

gross tonnage and building costs too ing Pod con-

much? ce p t

, m  f
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The balance of the investments and op
erational revenues and costs can be ad
dressed in an operability analysis. A  
key element in this analysis is the way 
the master handles the ship in adverse 
weather; priority to the short-term rev
enue side (speed, reliability) or careful 
sailing without damage.
Tools for scenario simulations, like 
SA FETRA N S and G U LL IV E R , make 
it possible to account in detail for the 
dilemmas of the master and the inci
dental character of adverse weather. 
Because the character of the simulated 
results resembles practical operational 
experience, because the possibilities to 
mimic the details of the captains deci
sions and because of the increasing de
mands for reliable shipping these tools 
find increasing applications.

Examples
M ost of the simulations that were per
formed are in the field of design verifica
tion or concept development. An exam
ple of the first is the work for the Queen 
Mary 2, which addressed the issue of the 
required service margin to obtain a reli
able transatlantic service. Passenger 
comfort was an important consideration 
in the evaluation of the trips.
A  very recent example is the work to 
quantify the impact of adverse weather 
on the logistics of Airbus A380 air
plane parts, which are transported by a 
specially designed RoRo carrier be
tween the various fabrication sites in 
Europe.
In the area of concept development 
M A R IN  investigated the reliability of 
a new inland/short-sea concept within 
the European project InterModeShip. 
Issues were the trip duration and relia 
bility, fuel consumption and extreme 
behaviour of concept.

Opportunities
Scenario simulations also offer oppor
tunities in the field of fleet develop
ment, answering questions like; what 
would be the most efficient roundtrip 
schedule, which (charter) vessel has the 
lowest fuel consumption and highest 
reliability (in terms o f arrival times) on 
this new trade and why doés this vessel 
not perform as expected in service con
ditions?

Seasonal in fluence on a r 

riva l t im e s  fo r  a tra n s a t

lan tic  LNG tra d e
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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 Officer (ISPS):
Company Security O fficer (ISPS)
Other ISPS courses
Medical First Aid & Medical Care on Board 
Crowd- & Crisismanagement 
Lifeboat- & Fast Rescue Boat Training 
Other (tailormade) courses on request

Beerweg 1 0 1 ,3 1 9 9  M , M aasvlakte  Rotterdam  
Tel.: 0181 36 23 94 , Fax: 0181 36  29 81 
info@nirteG.nl -  w w w .n u te c .n l

Global Safety - One Standard

"Dozen schuiven kan iedereen, m aar soms heb je  iets nodig da t niet standaard  
is. Voor GMS geen probleem , w ant die hebben een eigen werkplaats waar ze  
apparatuur op m aat m aken. Handig toch?"

GMS Instruments levert meet-, regel- en controle-instrumenten en houdt zich bezig met 
de assemblage, reparatie en kalibratie hiervan. Met een assortiment van meer dan tien
duizend artikelen en een enorme knowhow op meet-, regel- en controlegebied kan GMS 
aan praktisch elke vraag tegemoet komen. 24 uur per dag, uit voorraad o f door assemblage.
Onze ervaren productspecialisten adviseren u graag bij het maken van de juiste keuze.
Meer weten? Kijk op www.gms-instruments.nl o f bel 010-293 88 88.

c» weten is meer dan meten! GMS
Driem anssteeweg 190 R o tterdam  Tel.: +31 (0)10-293 88 88 In ternet: w w w .gm s-ins trum en ts .n l IN S T R U M E N T S
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European Short Sea Fleet 
ienewal Programme

Short sea shipping plays a vital role in European transport, which is underscored by the W hite Paper 

on European Transport Policy of the European Commission 111. The short sea fleet in Europe consists 

of some 10 ,000  ships in the size category between 500 and 10 ,000 GT. The age profile of th is fleet is 

such tha t a large scale renewal programme should be undertaken in order to improve productivity, pro

fitability, innovation in ships and logistical chains.
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Figure 1 - G row th  European S h o rt Sea Shipping

Figure 1 - taken from the W hite Paper 
on European Transport Policy of the 
European Commission [1] - clearly 
demonstrates the growth of European 
road and short sea transport in billion 
tonne-kilometres over the period 1970
1999, Short sea shipping can match the 
growth of the road transport sector. 
Short sea shipping is a segmentation in 
shipping which is not well-defined, so 
almost any ship type and ship size can 
qualify for this category. For practical 
purposes in this study all ship types be
tween 500 and 10,000 G T  are included. 
Based on data from Lloyd’s Maritime 
Intelligence Unit over the year 2003,

F igure 2  - European S h o rt Sea Fleet, by ye a r o f bu ilt

some 10,000 ships have been identified 
that trade in the seas around Europe, 
from the Baltic to the Black Sea, making 
an aggregate total of 457,000 port calls 
in that year.
The fleet of 10,000 ships is very old: 
3,825 ships are older than 25 years and 
2,110 ships are older than 30 years. The 
most important short sea shipping 
countries are the Russian Federation 
(1265 ships), followed by Germany 
(1199), Norway (930) and the Nether
lands (737).
Many ships in the short sea fleet are 
technically and economically obsolete, 
which constrains the continued expan
sion of short sea shipping in Europe. 
Therefore, it is imperative to renew the 
fleet, increase its efficiency, innovate 
and adapt the ships to new markets, 
improve the environmental and safety 
performance, and last but not least, in
crease the profitability for the shipown 
ers. This article presents a detailed 
analysis of the European short sea fleet 
in terms of ship type, ship size, year of 
built and ownership. The need for fleet 
renewal amounts to at least 2,000
3,000 ships in the coming decade, or 
200 - 300 ships per annum, which is on 
top of the normal expansion of the fleet 
to accommodate the growth o f Euro
pean short sea shipping. This offers an 
opportunity for European shipowners, 
shipyards, and marine equipment 
manufacturers.
The large scale fleet renewal process 
will not take off by itself. Some assis-



Ship type Number

General Cargo 4.575
Reefer 534
Product tanker 499
Fishing 414
Ro/ro 359
Container carrier 339
Chemical tanker 305
Chemical/oil carrier 299
Lpg 240
Fish factory 202
Bulk carrier 194
Trawler 176
Passenger ro/ro 165
Supply vessel 152

Table 1 - Ship Types and N u m b e r o f 

Ships

tance is required, as was the case with 
the large scale inland vessel scrap and 
build programme which started in 1990 
in Europe [2] and ended at the end of 
2003. More than 5,000 inland vessels 
have been scrapped under this Euro
pean programme and owners invested 
in many innovative new buildings, 
restoring profitability and growth.
This article outlines a fleet renewal 
scheme targeted at European shipown 
ers with relatively old fleets, like the 
Russian Federation. The fleet renewal 
mechanism is based on an incentive 
(premium) for the owner to Scrap his old 
ship, and purchase a modern second 
hand ship or newbuilding. I f  successful, 
a large scale renewal programme could 
create a Strong impetus for European 
short sea shipping and also for the 
struggling European shipyards.

Structure Short Sea fleet
Figure 2 shows the age distribution of 
the European short sea fleet of 10,000 
ships. 3,825 ships are older than 25 
years and 2,110 ships are older than 30 
years. During the decade 1975-1985 al
most 350 ships a year were added to the 
fleet, In the decade thereafter this num 
ber declined sharply to 200-250 ships per 
annum. There are over 100 ship types in 
the fleet, based on Lloyd’s classification. 
The most important 14 categories are 
shown in table 1. This group represents 
almost 85 percent of the total fleet.
The fleet of 10,000 ships has a gross 
tonnage of 33.6 million G T  and 39.6 
million D W T .
T  able 2 shows the age structure of the 
fleet by major ship type. 55 percent of

# Ship type > 0 years >20 years >25 years >30 years >35 years

1 Bulk carrier 194 145 110 33 14
2 Cement tanker 86 80 68 46 18
3 Chemical carrier 305 134 86 45 10
4 Chemical/oil carrier 299 103 47 28 13
5 Container carrier 339 69 41 18 2
6 General cargo 4,575 2,640 1,916 1,067 478
7 L P G 240 77 31 9 2
8 Passenger ro/ro 165 108 93 77 34
9 Product tanker 499 326 232 133 65
10 Reefer 534 293 117 39 17
11 Ro/ro 359 254 170 69 25

Other 2,424 1,300 914 546 307
Total fleet 10,019 5,475 3,825 2,110 985

Table 2  - N u m b e r o f S hips by Age C ategory

# Ship type > 0 years >20 years >25 years >30 years >35 years

1 Bulk carrier 1.89 1.48 1.01 0.29 0.16
2 Cement tanker 0.38 0.36 0.29 0.18 0.00
3 Chemical carrier 1.83 0.61 0.34 0.14 0.02
4 Chemical/oil carrier 2.26 0.61 0.18 0.07 0.02
5 Container carrier 2.50 0.40 0.20 0.07 0.00
6 General cargo 18.01 9.37 6.60 3.09 1.14
7 L P G 1.28 0.38 0.15 0.03 0.00
8 Passenger ro/ro 0.23 0.13 0.12 0.09 0.04
9 Product tanker 2.06 1.21 0.80 0.40 0.14
10 Reefer 3.21 1.24 0.51 0.18 0.05
11 Ro/ro 1.28 0.87 0.53 0.13 0.04

Other 4.71 2.36 1.50 0.77 0.43
Total fleet 39.65 19.02 12.30 5.45 2.04

Table 3  - D eadw eight by Age C ategory (m illion dw t)

# Ship type > 0 years >20 years >25 years >30 years >35 years

1 Bulk carrier 1.25 0.97 0.71 0.20 0.11
2 Cement tanker 2.02 0.34 0.17 0.06 0.03
3 Chemical carrier 0.26 0.24 0.19 0.12 0.01
4 Chemical/oil carrier 1.20 0.40 0.22 0.09 0.01
5 Container carrier 1.40 0.38 0.11 0.04 0.00
6 General cargo 13,32 6.87 4.83 2.29 0.81
7 L PG 1.10 0.32 0.13 0.02 0.00
8 Passenger ro/ro 0.79 0.57 0.51 0.41 0.16
9 Product tanker 1.40 0.84 0.55 0.26 0.09
10 Reefer 2.94 1.12 0.47 0.17 0.05
11 Ro/ro 1.88 1.27 0.82 0.25 0.08

Other 6.01 2.85 1.83 1.04 0.59
Total fleet 33.57 16.17 10.53 4.96 1.39

Table 4  -  G ross  Tonnage by Age C ategory (m illion GT)

the fleet is older than 20 years, 38 per
cent is older than 25 years, 21 percent 
older than 3 0 years and 10 percent of the 
ships is older than 35 years. ‘General 
cargo’ ships form almost half the latter

category of old ships. Fleet renewal will 
be focussed primarily on this ship type 
as it represents the largest and oldest 
segment in the European short sea fleet. 
Table 3 and table 4 show the dead-



Country of residence shipowner # ships # ships under national flag
Russia 1,265 1,241
Germany 1,199 192
Norway 930 448
Netherlands 737 591
Turkey 612 447
Greece 601 241
United Kingdom 522 435
Denmark 338 222
Italy 333 286
Ukraine 265 223
Spain 211 47
Sweden 192 129
Total 7,205 4,502(62% )

Table 5  - Ship Types and N u m b e r o f Ships

Country of residence of shipowner >25 years > 35 years
Russia 493 89
Norway 383 98
Greece 338 92
Turkey 263 68
United Kingdom 181 45
Germany 138 36
Syria 133 39
Ukraine 130 39
Italy 120 28
Netherlands 104 22
Denmark 97 28
Spain 73 12
Sweden 72 17
Other 1,300 372
Total fleet 3,825 985

Table 6  - F leet over 2 5  and 3 5  Y ea rs  o f Age

Shipowner Number of ships
Volgotanker Joint Stock Co. 76
Don River Shipping 23-
North-Western Fleet 23
W hite Sea & Onega Shipping Co. 23
Volga Shipping Co. 22
Azerbaijan State Caspian Shipping Co. 22
Ukrainian Danube Shipping Co, 18
Koutlakis 16
Northern Shipping Co. 16
CNAN - Group S.p.A. 15
Kama River Shipping Co. Ltd 15
Putford Enterprises Ltd 14
B U E  Viking Ltd 13
Baltic Tramp Ltd 12
Yenisey River Shipping Co. 12
Jebsen 12
North-Western Shipping Joint Stock Co. 12
Navigation Maritime Bulgare Ltd 12
Ukrrichflot Joint Stock Shipping Co. 12

Table 7  - S h ipow ners w ith  M o re  th a n  te n  sh ips o f 2 5  Y ea rs  and O lder

weight and gross tonnage, respectively. 
Table 5 shows the twelve largest short 
sea shipping countries, based on the 
‘country of residence’ of the shipown
ers. The top -12 countries control more 
than 70 percent of the European short 
sea fleet. The table also shows the num 
ber of ships registered under the na
tional flags. O n average, 62 percent is 
registered under the national flag, while 
there are important differences be
tween the countries.
Table 5 shows the number of ships old - 
er than 25, respectively 35 years by ma
jor country o f residence. The oldest 
fleets are owned by shipowners in the 
Russian Federation, Norway, Greece 
and Turkey.
The 10,019 ships in the fleet are owned 
by 3,460 shipowners, which illustrates 
the small scale and fragmented nature 
of European short sea shipping. A l
most five percent of these shipowners 
(160) own 31 percent of the total fleet. 
Table 7 shows the shipowners with 
more than ten ships that are 25 years 
and older. Many shipowners are from 
the Russian Federation.

Fleet renewal programme
The major reason behind the low7 level 
of fleet renewal in European short sea 
shipping is the lack of profitability. 
This is due to low freight levels, inade
quate ships in terms of size, safety and 
productivity, as well as structural over
capacity. The cash flow from opera
tions is thus not sufficient to invest in 
new ships, w'hile the proceeds from 
Scrapping are often too low to provide 
the equity for a new or modern second
hand ship. This is a deadlock situation 
which also existed in European inland 
shipping during the 1970s and 1980s. 
The only way to break this deadlock is 
to introduce an incentive for the 
shipowners with old ships to leave the 
market or upgrade their fleet. The basic 
trigger for a large scale fleet renewal 
programme is thus the scrapping of old 
ships and facilitating the owners to re
tire, or to invest in a modem second
hand vessel or a newbuilding.
The Dutch Maritime Network has 
worked out a scheme along these lines, 
with a central role for the Dutch 
shipowners and the shipyards. The 
main characteristics of the private 
scheme are the creation of a Fleet R e
newal Fund out of which the premium 
for the scrapping of old ships is paid, 
and the sale of modern second-hand



Figure 3  - M onom aran , B a lla s t F ree 2 0 ,0 0 0  

d w t sh ip [4 ]

vessels or newbuildings to the owners 
who scrap their ship. The revolving 
fund is fed by a loan from the partici
pants in the scheme, i.e. Dutch-based 
shipowners, shipyards, marine equip
ment manufacturers, and marine Ser
vices companies, as well as commis
sions based on the sale o f second-hand 
tonnage and newbuildings, and finally 
Dutch incentives for innovation, ex
port-matching, safety and the environ
ment, and sustainability.
An example of the latter form of incen
tives is the current research project into 
the design of ballast-free short sea 
ships. This project is aimed at the sen
sitive seas around Europe, like the 
Baltic Sea, North Sea, Med and Black 
Sea. The Dutch have strong positions 
in these markets and, therefore, the 
Dutch Maritime Network has initiated 
a design contest which resulted in a ba
sic concept - dubbed the monomaran - 
as shown in figure 3. The ballast-free 
ship of the future will contribute to a 
safer and better environment and at the 
same time it will stimulate research, de
velopment and innovation and this in 
turn will enhance the long term com

petitive position of Dutch shipowners, 
shipyards and marine equipment man
ufacturers.

The objective for the Fleet Renewal 
Fund is to buy up fifty old ships per an
num and have these ships scrapped. A t 
the same time Dutch owners should 
sell thirty modern second-hand ships to 
the owners of the scrap ships. In turn, 
the Dutch shipowners will order thirty 
newbuildings. The fleet renewal pro
gramme will be managed by the private 
sector and run for a period of five years. 
The Dutch Fleet Renewal Fund will 
most likely pass the test of the Euro
pean State Aid Guidelines. A  similar 
project, the scrapping of single hull oil 
tankers in Italy, has been approved by 
the European Commission. It is ex
pected that the Dutch initiative will 
find some followers in Europe, as was 
the case with the (too) successful new 
Dutch shipping policy which was in
troduced in 1996. Figure 4 shows the 
Dutch fleet development over the peri
od 1995-2003.

Conclusions
Short sea shipping plays a vital role in 
European transport. It is essential for 
the future o f the economy of Europe. 
Not only as a part of the service indus
try, but also as a driver for demand of 
ships, marine equipment, maritime 
Services, and last but not least, as inte
gral part of many logistical chains. It, 
therefore, has earned the active support 
of the European Union and its institu 
tions.
The short sea fleet in Europe consists of 
some 10,000 ships in the size category 
between 500 and 10,000 G T . The age

profile of this fleet is such that a large 
scale renewal programme should be 
undertaken in order to improve pro
ductivity, profitability, innovation in 
ships and logistical chains.
The analysis of the fleet shows that in 
the coming decade the replacement 
need will amountto 2,000 -3,000 ships, 
which is on top of the fleet expansion 
requirements. This offers great oppor
tunities for the European shipowners, 
shipyards, marine equipments manu
facturers, maritime services providers, 
but also flag states and port states.
In order to get a fleet renewal process 
started, an incentive has to be created 
for the owners of old and obsolete ships 
to sell their ships for demolition and re
cycling. A  European-wide initiative 
will be difficult given the open struc
ture of the shipping markets in Europe. 
Therefore, a country-by-country ap
proach is proposed which is simple, 
straightforward and which will require 
relatively little funds to become effec
tive.
Under the Dutch Short sea Fleet R e
newal scheme, some fifty ships per an
num will be scrapped. The price to be 
paid to make this scheme work, will be 
small in comparison with the potential 
gains in freight levels or the multiplier 
effects for the maritime cluster at large.
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The Future is called
Co-operation, Belief and one 
United Europe

A t present the European shipbuilding 
is in stormy waters. The continuity of 
its existence is no longer an automati
cally guaranteed part of the fact that 
Europe is so much linked to the world 
by sea and transportation over sea. A1 
ready some decades it can be noticed 
that an ever increasing part of the Euro - 
pean flagged ships (and even more: the 
non-European flagged ships that how 
ever call European harbours and carry 
out European trades) was built outside 
Europe. This tendency began with 
ships ‘made in Japan’, followed by 
‘made in Korea’ and now growing fleets 
‘made in P.R. China’ are sailing the 
oceans from and to Europe.

Partially this development is a logic 
part of the world economy. An econo
my that is growing more and more to
wards an open market, and more and 
more towards a global, well accessible, 
market in which price/value rate axe 
decisive in where business takes place. 
From this point of view is must be con 
sidered as fairly a logic process that at 
least a great part o f the shipbuilding 
production volumes go their way to

countries where either salaries are (or 
were) low or where an industrial ap
proach of the shipbuilding process was 
established that simple was far more 
modern o f what was common use in 
Europe. In earlier years of the global 
shifting of shipbuilding this was mainly 
concerning the more simple types of 
vessels. Yet, the last decades we notice 
two developments that bring also the 
more complex kinds of vessels to move 
to new shipbuilding countries, First of 
all the development of ‘own’ know how 
in the younger shipbuilding countries. 
For example: Japan. W hen this coun
try started its’ massive growth in this 
industry they had the reputation of 
building from copied drawings. Nowa
days however, Japan can be proud of 
being one of the world’s most know
how-intensive countries when it comes 
to state o f the art shipbuilding. The 
second development is the internet, the 
electronic highway that really links an 
electronically controlled cutting ma
chine in China towards an European 
engineering offices with only some sec
onds of time-difference. It’s quite sim
ple: there is no need to have all know

how related to a 
certain type of ship 
located at the same 
site as where this ship 
is being built. Many 
well reputed engi
neering and ship
building contracting 
offices have success
fully completed pro
jects of sophisticated 
new projects in ‘new’ 
shipbuilding coun
tries where you 
would never expect

such a type of vessel would ever leave a 
yard as a top-quality product!

Level playing field
Knowing all this and facing all the Eu 
ropean yard-closures that unfortunate
ly can be seen so often in the papers: is 
there still a future for the European 
shipbuilding industry? Is there still a 
justification to keep on being enthusi
astic for this (at least: in my eyes) beau
tiful process that starts with sketches on 
a sheet of paper, ends with the launch 
of, again, a beautiful seagoing lady. A  
lady in which so much creativity and 
know-how is captured of all these 
proud shipbuilders that brought her to 
existence?
I believe: yes, there is, but only under 
one single condition. Europe: unite! 
And ST O P  playing tricks towards each 
other that only has two effects that both 
are so extremely negative: O N E it ruins 
all the prices (and thus: ruins all the fi
nancial reserve for innovations and in 
vestments), and T W O : it allows indus
tries to keep on working on non
competitive, old fashioned ways.
If  we look at the international ship 
building practice of today, we can see 
an intense fight not only between ship
yards, but also between governments. 
O f course, on the official side of the 
game, we all will say ‘competition is 
fair’. And recently, when the E U  decid
ed for a 6% subsidy on orders, again it 
seemed that we could say ‘we are play
ing in a fair market, in which we all, 
equally, have effectuated a 6% subsidy 
to fight against false competition from 
the Far East’. European Shipbuilding: 
the dreamland of a real level playing 
field?
But how different, still, is the recent
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practice? How true or untrue are silent 
agreements between shipyards and 
(state-owned) steel factories in which 
high penalties were agreed on late de
livery of steel to the yard? At the end re
sulting in very welcome money for the 
yard from the state...? Excuse me - 
from the state - owned steel factory? 
How true or untrue are the stories of a 
shipyard, that thought he had won the 
race, but who all of a sudden loses all 
the possibilities of communicating with 
his client, and reads a couple o f weeks 
later in a newspaper that a proud major 
is saying: ‘due to a combined effort of 
the shipyard in our city, the city-coun
cil and the regional government could 
secure this magnificent order for our lo
cal craftsmen and employability...’. 
And what do we have to think when 
civil shipyards merge with naval ship 
yards and the first integration that takes 
place is between the financial depart
ments? And what goes through our 
minds when we think about sales o f real 
estate by communities to shipyards at, 
let’s say, attractive prices?
I f  you want to, I can give you another 
list o f examples. But they will all have 
one thing in common: they all show 
that in the recent past, and still today, a 
real level playing ground is still not 
there.

Keeping the industry to exist
A  logical next chapter in my paper 
would now be an expression of my an
griness in this matter. I f  I wanted to, I 
could now start to say very aggressive 
and negative conclusions about the

countries that practice all these ways of 
frustrating a truly open and honest 
market. But I won’t. I am not angry and 
I am not going to say nasty things of 
countries and governments that do 
these wrong things. The reason I am 
not angry, is because I understand.
I understand that countries fight for, 
fight with their national shipbuilding 
industries in their struggles for market 
share in Europe and in the world. It is 
as simple as this: it is a government’s 
duty to stand for its national economies 
and for its national jobs. So it is quite 
obvious that they look for ways to keep 
their shipyards getting orders. All these 
governments are democratically chosen 
and all the politicians won’t make 
themselves too popular by not fighting 
for jobs and employability.
So the conclusion o f my paper could 
very well be now: as long as thousands 
of jobs in shipbuilding are involved, it 
will be an inevitable element in this in
dustry that governments frustrate a 
level playing filed in keeping their na
tional industries to exist. This conclu 
sion however is not the end of my pa
per, it is the very beginning. The focus 
point is indeed: keeping the industry to 
exist. And nowadays, in an ever in
creasing globally acting market, the 
best way to kill an industry is to keep it 
away from market dynamics.

Dutch shipbuilding
Let me go back to my own country, the 
Netherlands, and look at how ship 
building has been developing here. The 
starting point of this history is very

much comparable to the situation in 
Europe as a whole.
The Dutch had a large shipbuilding in 
dustry that, in those days, was being 
over whelmed by massive Japanese 
competition. Many shipyards simply 
couldn’t bear this competition and a 
massive loss of employability was to be 
foreseen. The reaction of the Dutch au 
thorities was predictable: huge
amounts of money were made available 
for the industry in order to save jobs. 
The overall effect was nothing but 
postponement of a logic thing: yards 
that don’t compete disappear. Yards 
that had no motivation any more to in 
novate or to change paths to become 
more competitive. W hy should they, if 
all shortage of competitiveness is being 
compensated by subsidies?
After that it became dramatically ap 
parent that this policy didn’t work, and 
the government changed their policy 
dramatically. More or less the maxi 
mum level o f subsidies which was 
granted, was as much needed to match 
the official subsidy level of competing 
countries in Europe. The effect of this 
approach was a double one: at the one 
hand many yards had to close due to a 
lack of competitiveness. This re-struc
turing was extremely painful for many 
individual people involved, no doubt 
about that. On the other hand the Same 
re-structuring forced the remaining 
yards to specialise and invest in their 
own niches. Although, not particularly 
easy, the result today is a smaller, but 
competitive industry. In its niches, for 
example tug-building, dredger-build



M ega ya ch t Ilona

Roland Kortenhorst 
is member of the 
Dutch Parliament 
and spokesperson 
'Industry’

ing, short-sea- shipping and mega yacht 
building, many Dutch yards have lead
ing positions, both in know -how as well 
as in market-share. Unfortunately the 
industry has not reached a problem
free situation, partially due to the ef
fects of the recent lack of a true level 
playing field.
The overall picture, or, if  you want les
son of this history is: although it is 
painful, the acceptance of a true process 
of re-structuring and specialisation is 
the only path towards a future in ship 
building.

European shipbuilding
Back to Europe now. It is the same sto
ry. Unfortunately we see that many 
countries still focus strongly on how to 
protect their national industries. And 
as such: keep them away from a process 
of a path towards a solid future.
At the other hand we see another 
process emerging. An increase of co-
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thinking between the European ship
builders, throughout the European 
shipbuilding countries. I refer to the 
LEADERSHIP-process. The process 
in which the leading European Ship
builders have jointly recognized the 
need for a united policy, a united ap
proach to the phenomenon of ship 
building. I am extremely glad that the 
European shipbuilders have recognized 
that there still are very interesting nich
es in which the European shipbuilders 
can be excellent on a global scale. That 
there are still interesting and challeng
ing territories in which a strong and 
sustainable base can be found for the 
European industry to at least keep on 
being the world’s leader! Or even to get 
back the leading position. I f  I think of 
cruise vessels, of gas tankers, offish fac
tory vessels, high end stainless steel 
chemical tankers and doubtless many 
more types, I think here is a playing 
ground, and even a world’s leadership 
position for the European shipbuilding 
industry. I really am this optimistic!
Yet: being in this position, or even 
more, getting it back where we lost it, 
requires Something that is more or less 
new in the European shipbuilding his
tory. It requires the countries to choose. 
To choose for a very 100% true, and in 
no way tricked open market, with an 
absolute reliable level playing field. To 
choose that yards who fail to modernise 
and innovate to become excellent in 
their niches, will close. To choose for 
the guts required to withstand the local 
problems of jobs losses and all misery

related. I know how politicians work. 
They don’t like this, it will also require 
an enormous effort and courage to stick 
to these choices as long as shipbuilders 
who loose jobs are voters as well. Yet, I 
do think politicians in Europe have to 
do so. They have to follow, not for 95 
%, but for the full 100 %, the good ex
ample of the shipbuilders that wrote 
the LEA D ER SH IP document,
I think, it is all quite simple. Assume 
we set the index of today of the Euro
pean shipbuilding industry as a whole 
at 100. If, consequently, the European 
shipbuilders choose to absolutely unite 
in the process of a level playing field, of 
true innovation and excelling in niches, 
this index may fall back to, say 60 or 80. 
Smaller than 100, but ten times 
stronger. Because it is based on world 
leadership!
If, at the other hand, politicians fail to 
withstand the short term problems and 
local resistance to a process of restruc
turing and innovation, the index may 
keep a small couple of years at level 90 
for example. But these politicians 
should realise at the same time: in do
ing so, they are for the full 100 % re
sponsible for what will happen with 
this index one stage later: the absolute 
drop to zero.

M y conclusion is optimistic. I believe 
in a strong and sustainable European 
shipbuilding, I believe in a European 
world leadership on many niches in 
shipbuilding. But I belief also this: it 
can only be achieved if all, I repeat 
A L L  European politicians who deal 
with shipbuilding are prepared to 
choose for this long term goal, includ
ing the courage to withstand the short
term resistance, they will absolutely 
meet. I t ’s the choice between a world 
leadership at level 60 or 80, or a jump 
from 100 to 90 to zero.
I believe in shipbuilding. I believe in 
European shipbuilding. I believe in 
many world leaderships by European 
shipbuilders. But, I don’t believe we 
can reach that without an enormous 
courage. So I call to all my colleague 
politicians: let’s unite. Let’s unite in 
fighting for our European shipbuilding 
industry. How difficult, how hard, how 
tough, that fight may very well be. 
L et’s keep our backs straight! L et’s 
choose for the most beautiful profes
sion that exists: developing and build
ing ships!
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SHIP SURVEYOR
ClassNK, the international ship classification society 
headquartered in Tokyo, is in the process of reinforcing the 
staff at its Rotterdam Office, and has a vacancy for a Ship 
Surveyor responsible for:

-Class and statutory surveys of ships,
-ISM / ISPS audits of ships,
-Inspections of material and marine equipments.

Requirements:
-Degree or equivalent, or qualification from marine or 
nautical institution with sea-going experience as chief 
engineer

-Suitable experience as superintendent, consultant, ship 
surveyor or ISM / ISPS auditor desirable

The job is based in Rotterdam and entails travel within the 
Netherlands and abroad.

Please fax / e-mail your application and copy of your CV to

The General Manager 
Nippon Kaiji Kyokai -ClassNK-

Mauritsweg 23, 3012 JR 
Rotterdam, The Netherlands 
Tel: +31 10 413 7071 
Fax:+31 10 413 8530 
e-mail:rt@classnk.or.jp
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Vanuit ons kantoor in het Rotterdamse havengebied kunnen 
wij u voorzien van (tijdelijke) arbeidskrachten met en zonder 
ervaring, in zowel varende al wal functies.

O ok als u binnen uw organistatie plaats heeft voor stagiaires / 
leerÜngmedewerkers van de diverse opleidingen van het STC 
(Scheepvaart en Transport College) kunnen wij u voorzien.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer Informatie, 
tarieven en inschrijvingen.

Maritime Human Resources BV 
Soerweg, 3088 GR Rotterdam 
Tel. (010) 487 67 80, Fax. (010) 48 76 88 
E-mail: secretariaat@mhr-r.com

WWW.MIIR-R.COM

C0N0SHIPConoship International B.V. is op zoek naar een: U T C R N K T l f l N A l

HOOFDONTWERPER SCHEEPSBOUW m /v
In deze functie zult u leiding geven aan een kleine ontwerpgroep. In nauw overleg met Marketing & Sales bent u 
verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe concept- en voorontwerpen van schepen.

Kenmerken van uw werk:
• Scheepsbouwkundige ontwerpwerkzaamheden, hydrostatische en hydrodynamische berekeningen
• Het bepalen van hoofdconstructies en -systemen
• Gewichtsberekeningen
• Kennis van nationale en internationale voorschriften
• Specificaties
• Begrotingen

Vereisten:
• U heeft een opleiding Maritieme Techniek voltooid, HTS of TU met een ruime praktische etvaring.
• U beheerst de Engelse taal in woord en geschrift, kennis van de Duitse taal strekt tot aanbeveling.
• U kunt omgaan met Eagle, Pias, alsook Autocad en Microsofttoepassingen.

Contact informatie:
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Swolfs, algemeen directeur, telefoon 050-5268822 of via 
e-mail: philippe.swolfs@conoship.com. Uw schriftelijke sollicitatie, inclusief CV, kunt u richten aan:

Conoship International BV, t.a.v. de heer P. Swolfs, Postbus 6029, 9702 HA GRONINGEN.

mailto:rt@classnk.or.jp
mailto:secretariaat@mhr-r.com
http://WWW.MIIR-R.COM
mailto:philippe.swolfs@conoship.com


Scheepvaart CV
De scheepvaart CV is een fiscaal georiënteerd investeringsvehikel dat w ord t ge

bruikt om risicodragend kapitaal voor scheepvaartfinanciering bijeen te brengen.

De scheepvaart CV ontwikkelt zich in zowel Nederland als Duitsland van een volle

dig fiscaal to t een meer marktgeoriënteerd product met toepassing van tonnage- 

belasting. Zij verliest daardoor een stuk van haar aantrekkelijkheid voor de reder en 

voor de belegger b lijft het goed uitkijken. Nederlandse investeerders kunnen probleem

loos deelnemen in Duitse scheepvaart CV's met tonnagebelasting en omgekeerd kunnen 

Duitsers dat in Nederlandse.

Meerdere maritieme Europese landen 
kennen de scheepvaart CV. De laatste 
jaren zijn het vooral Duitsland en 
Nederland die actief zijn op dit terrein. 
Overheden zijn bereid fiscale facilitei
ten beschikbaar te stellen ter stimule
ring van investeringen in de scheep
vaart. De beschikbaarheid, aard en om 
vang van fiscale faciliteiten zijn in hoge 
mate bepalend voor het succes van 
scheepvaart C V ’s.
De EU  lidstaten zijn wat betreft de om 
vang van de fiscale faciliteiten gebonden 
aan de Richtlijnl van de Commissie, die 
heeft bepaald dat de scheepvaartsteun 
maximaal mag leiden tot een reductie tot 
nul van de verschuldigde loonbelasting 
en sociale lasten voor zeevarenden en 
van de winstbelasting voor de reders.

Ontwikkeling 1 9 9 6 -2 0 0 0
M et de invoering van de investerings
aftrek voor zeeschepen in 1996 kon de 
scheepvaart CV  voor het eerst op grote 
schaal worden toegepast en toeganke
lijk worden gemaakt voor beleggers 
met een deelnamebedrag variërend van
10.000 tot 50.000 euro en een looptijd 
van zes tot acht jaar. Door de werking 
van de investeringsaftrek kon 30 tot 40 
% van de oorspronkelijke investering al 
na ongeveer een halfjaar terugverdiend 
worden. Door dit bedrag als ontvangst 
aan te merken in de investeringsprog
nose werd een behoorlijke basis gelegd 
voor een aantrekkelijk IR R2 rende
ment. Daarboven werd de afschrijving 
van 11,8 % van de boekwaarde toege
past waardoor na zes tot acht jaarvan 
het schip is afgeschreven, De boek

winst bij verkoop valt onder de sta- 
kingsvrij stelling.
De belastingdienst stelde destijds als eis 
dat minimaal 2 % rendement uit het 
project zelf diende te komen, de rest 
mocht uit fiscale faciliteiten bestaan. 
Scheepvaart C V ’s uit deze periode ken
merken zich door het maximaal benutten 
van de fiscale faciliteiten als onderdeel 
van het verwachte rendement.
Voor de reder betekende dit een goedko
pe off-balance financiering. Hiervoor 
moest de reder meestal wel de vrachtin- 
komsten van de scheepvaart CV gedu
rende één of meerdere jaren op een be
paald niveau garanderen, maar ontving 
daartegenover bij een stij gende markt het 
meerdere boven de garantie helemaal of 
gedeeltelijk. Daarnaast had de reder in 
veel gevallen een koopoptie op het schip.

De kosten van het opzétten van een 
scheepvaart CV zijn relatief hoog: er 
moet een juridische en fiscale structuur 
worden opgetuigd, vaak voor één schip, 
en het geld wordt geworven via media
campagnes of tussenpersonen. Al deze 
kosten moeten door de scheepvaart CV  
weer terugverdiend worden.
Een voorbeeld van de omvang van deze 
kosten: voor de financiering in een 
Duitse C V  van een 37.000 dwt dubbel
wandige chemicaliëntanker met een 
koopprijs van 23 miljoen euro wordt 
2,6 miljoen euro aan kosten gemaakt 
voor het opzetten van de structuur en 
de werving van het kapitaal. Van een 
dergelijk bedrag kan op een normale 
hypothecaire lening voor dit schip ge
durende tien jaar 188 basispunten rente

worden betaald, om maar eens een ver
gelijking te maken. In Nederland is tot 
nu toe een goedkopere vorm van wer
ving gehanteerd.
Voor de belegger betekende het relatief 
veel zekerheid: door de werking van de 
fiscale faciliteiten ontving hij kort na de 
investering grote delen van het geïn
vesteerde bedrag terug via belastingbe- 
sparingen. De opbrengst van het schip 
bij verkoop is de laatste ontvangst en 
bepaalt hoe rendabel de belegging uit
eindelijk is geweest.
Nu de eerste scheepvaart C V ’s zijn af
gewikkeld, blijken - naast een paar ze
perds met heel verschillende oorzaken - 
de resultaten toch wel redelijk in lijn 
met de verwachtingen. Zeker nu de 
vrachtenmarkten en de waarde van 
tweedehandse schepen in vrijwel alle 
segmenten flink zijn aangetrokken.
De rendementen voor de beleggers zijn, 
zeker in verhouding tot de rendementen 
die in de aandelenmarkt zijn gereali
seerd, heel behoorlijk. De rendementen 
voor de reders hebben zich ook in de lijn 
met de verwachtingen ontwikkeld. Voor 
een periode van zes tot acht jaar hebben 
ze één o f meerdere schepen goedkoop 
off-balance kunnen financieren. Daarbij 
lag een belangrijk deel van het downside 
risk bij de scheepvaart CV, waarin ze 
zelf over het algemeen voor een klein 
percentage deelnamen, en het upside 
potential grotendeels bij henzelf.

Ontwikkeling 2 0 0 1 -heden
Toén met de invoering van de wet in
komstenbelasting 2001 de fiscale faci
liteiten van de scheepvaart C V  niet lan-



ger door de particuliere belegger benut 
konden worden, werd de switch ge
maakt naar een scheepvaart CV  met 
toepassing van tonnagebelasting en een 
looptijd van tien tot twaalf jaar. De eni
ge fiscale faciliteit in deze scheepvaart 
CV  is de tonnagebelasting.

Tonnagebelasting
Deze methode van bepaling van de 
winst uit zeescheepvaart is in 1996 in 
Nederland geïntroduceerd en wordt 
tonnagebelasting genoemd. Op ver
zoek van de belastingplichtige wordt de 
jaarlijkse fiscale winst (inclusief de 
eventuele winst bij verkoop van het 
schip) vastgesteld op basis van de netto 
tonnage van het schip. Deze fiscale 
winst is volledig onafhankelijk van de 
werkelijke winst en moet ook betaald 
worden als de onderneming verlies 
maakt. Bij een normale rendementsver- 
wachting is de belastingdruk bijzonder 
laag: in een orde van grootte van 1 % 
van het inkomen uit de onderneming. 
In Nederland maken vrijwel alle reders 
van deze regeling gebruik. Keuze voor 
deze regeling geldt voor een periode 
van tien jaar, daarna kan opnieuw een 
keuze worden gemaakt.
Voor de reder is de scheepvaart CV  met 
tonnagebelasting een veel minder aan
trekkelijke vorm van financiering, om
dat een hogere prijs voor het aandelen
kapitaal moet worden betaald dan in de 
fiscaal georiënteerde scheepvaart CV ’s 
van voor 2001. De vergoeding voor de 
aandeelhouder verschilt niet zoveel van 
de vergoeding die aan ‘gewone’ aan
deelhouders moet worden betaald. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het 
aantal aanbieders in de markt sindsdien 
sterk is teruggelopen.
Reders die een relatief sterke groei van 
hun vloot moeten financieren maken er 
nu nog gebruik van. De anderen zijn 
weer teruggevallen op de meer traditio
nele bronnen van aandelenkapitaal en 
hoeven hun winsten niet meer te ‘delen’.

Scheepvaart CV’s in Duitsland
Duitsland kent een grote en zeer actieve 
markt voor scheepvaart C V ’s. In 2004 
is op de Duitse markt tot een bedrag 
van drie miljard euro aan risicodragend 
kapitaal bij particulieren ingeworven, 
waarmee een vloot ter waarde van 7,5 
miljard euro is gefinancierd.
De scheepvaart CV, zoals die nu op de 
markt wordt gebracht, maakt de eerste 
drie jaar van haar bestaan gebruik van 
het gewone fiscale regime met afschrij -

vingen van de boekwaarde. De hieruit 
ontstane fiscale verliezen kunnen met 
andere inkomsten worden verrekend, 
waardoor op korte termijn een be- 
lastingbesparing kan worden behaald. 
N a drie jaar wordt gekozen voor toe
passing van de tonnagebelasting voor 
de resterende looptijd van het project. 
De Duitse tonnagebelasting is vrijwel 
identiek aan de Nederlandse tonnage
belasting. Over het verschil tussen de 
marktwaarde en de fiscale boekwaarde 
van het schip op het moment van over
stappen naar de tonnagebelasting moet 
aan het eind van de looptijd van het 
project bij verkoop van het schip alsnog 
belasting worden betaald.
Deze combinatie van fiscale modellen is 
in Nederland niet toegestaan: bij ons 
moet nadrukkelijk voor één van beide 
worden gekozen en dan is er vervolgens 
gedurende tien jaar geen mogelijkheid 
te veranderen. Overigens is deze moge
lijkheid inmiddels uit de Duitse wet ge
haald. M et ingang van 2007 moet ook in 
Duitsland worden gekozen voor óf het 
gewone fiscale regime óf de tonnagebe
lasting. Inmiddels zijn ook in Duitsland 
de eerste scheepvaart CV ’s die uitslui
tend de tonnagebelasting als fiscale faci
liteit toepassen op de markt gebracht. 
Nederlandse bedrijven maken ook ge
bruik van Duitse scheepvaart C V ’s, 
bijvoorbeeld het door M PC  Duitsland 
op de markt gebrachte M PC  Flotten
fonds III, waarin een veertiental be
staande containerschepen van P&O 
Nedlloyd in één keer zijn onderge
bracht. Hiermee was in totaal een be
drag van 721 miljoen dollar gemoeid. 
P&O Nedlloyd chartert de schepen 
voor de hele looptijd van de scheep
vaart C V  voor een vaste prijs. Door de 
structuur van dit fonds blijven de sche
pen overigens wel on-balance in de 
boeken van P&O Nedlloyd.

Prospectussen
De prospectussen die worden gebruikt 
voor het werven van kapitaal zijn in 
Nederland en Duitsland onderworpen 
aan wettelijke voorschriften. Een rond 
gang door een aantal recent verschenen 
prospectussen in beide landen leert dat er 
nogal verschillend wordt omgegaan met 
de beschrijving van kansen en risico’s. 
Beleggen in scheepvaart betekent be
leggen in een cyclische en conjunctuur
gevoelige markt. De belangrijkste eco
nomische drijfveer voor de scheepvaart 
is de economische groei. De sterke eco
nomische groei in China de afgelopen

jaren heeft tot een toename van de 
winstgevendheid van de scheepvaart 
geleid. De reders hebben een groot aan
tal nieuwbouworders geplaatst bij de 
scheepswerven. De werfcapaciteit tot 
en met 2006 is vol bezet. Deze nieuw 
bouwgolf vormt tegelijkertijd een be
dreiging voor de reders: zodra deze 
nieuwe tonnage op de markt komt en 
de economische groei van China zou 
stagneren of zelfs dalen, is er weer een 
lagere winstgevendheid, omdat de 
vrachttarieven dan onherroepelijk zul 
len dalen. Hiermee is het cyclische ka 
rakter van deze bedrijfstak duidelijk ge
schetst. Beleggers moeten zich er goed 
van bewust zijn in een dergelijke markt 
te investeren. Het is de taak van de aan
bieder van de scheepvaart CV  om de 
belegger in het prospectus een duidelijk 
beeld van de markt te schetsen.
In veel scheepvaart C V ’s wordt de be
legger overigens niet volledig blootge
steld aan de schommelingen van de 
markt, zowel de positieve als de negatie
ve schommelingen. Voor containersche
pen wordt bijvoorbeeld vaak een meer
jarig chartercontract gepresenteerd. Dat 
biedt voor die periode een constante in 
komensstroom. Van belang is dan ook 
aan te geven wat de marktprijzen voor 
een dergelijk contract zijn op het mo
ment van uitbrengen van het prospectus. 
Op basis van die vergelijking kan worden 
beoordeeld of de aangeboden vaste char 
terprijs èèn redelijke weerspiegeling 
vormt van de marktverhoudingen op dat 
moment. Een ander aspect van een char 
tercontract is het debiteurenrisico van de 
charteraar. Een contract met een debi
teur die na een half jaar de rekeningen 
niet meer kan betalen, draagt weinig bij 
aan de gewenste zekerheid ten aanzien 
van de inkomsten. Relevante informatie 
over de kredietwaardigheid van de char
teraar is dus gewenst.
Als onderdeel van de operationele 
kosten moeten de brandstofkosten en 
het brandstofverbruik worden ge
noemd. De brandstofkosten zijn direct 
gerelateerd aan de prijs van ruwe olie. 
De verkoop van het schip aan het eind 
van de looptijd van de scheepvaart CV 
is een belangrijk onderdeel van het te 
verwachten rendement. Omdat de 
huidige scheepvaart C V ’s een looptijd 
kennen van tien tot twaalf jaar is de 
voorspelling van de verkoopprijs een 
hachelijke zaak. Van belang is dan ook 
te begrijpen, en daar moet het prospec
tus heel duidelijk over zijn, hoe de 
waarde van tweedehandse schepen
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wordt bepaald. In vrijwel alle gevallen 
wordt de waarde van tweedehandse 
schepen bepaald door de vrachten- 
markt waarin het betreffende schip 
wordt ingezet.
Eerder is gezegd dat de vrachtenmarkt 
cyclisch is. Van belang is dus het moment 
van verkoop ten opzichte van de fase van 
de cyclus waarin de onderneming zich op 
het moment van verkoop bevindt. Een 
verkoop van een schip uit een scheepvaart 
CV op een niet door de markt bepaald 
moment kan dan ook dramatische gevol
gen voor het rendement hebben, In het 
recente verleden zijn daar ook duidelijke 
voorbeelden van te vinden.
Indien een belegger goed kennis neemt 
van de hiervoor beschreven aspecten 
van de CV en de deelname in de 
scheepvaart CV  past goed in zijn beleg
gingsstrategie, dan is een investering 
zeker de moeite waard.

Aantrekkelijkheid
De reder zal bij zijn beslissing wel of niet 
gebruik te maken van de scheepvaart 
CV zich vooral laten leiden door zijn 
strategische plannen. De gewenste ver
houding tussen eigen en gecharterde 
tonnage en de financiële ratio’s zijn daar
bij van belang naast uiteraard het 
kostenniveau van de scheepvaart CV. 
Vrijwel alle reders hebben in hun strate
gische plannen een wenselijke verhou
ding aangegeven tussen tonnage in ei
gendom en gecharterd tonnage. Men wil 
een zeker deel van de benodigde tonnage 
in eigendom hebben om daarmee zeker 
te zijn van de beschikbaarheid en de 
kosten er van. Het resterende deel wordt 
in verschillende vormen gecharterd, bij - 
voorbeeld via een bareboat of een time
charter. Door middel van dit soort over
eenkomsten worden vaak schepen van 
een scheepvaart CV gecharterd.
De reder wil zijn financiële ratio’s op 
een marktconform niveau houden. Het 
gaat dan vooral om de solvabiliteitsratio 
en de verhouding tussen de Ebitda4 en 
de totale rentedragende schuld en de 
totale rentelasten. Vooral de beursge
noteerde scheepvaartondernemingen 
zijn daar heel gevoelig voor. Naarmate 
meer schepen in eigendom zijn verkre
gen en gefinancierd met een hypothe
caire lening (on balance) zal sneller het 
punt worden bereikt waarop de reder 
uitziet naar door derden gefinancierd 
tonnage (off balance) en dan komt de 
scheepvaart C V  aanbod.
Verder moet bedacht worden dat een in 
een scheepvaart CV gefinancierd schip

in de meeste gevallen geen eigendom van 
de reder is, noch in economische noch in 
juridische zin. Dat betekent dat de met 
het schip te genereren cashflow in princi - 
pe ook aan de scheepvaart CV toekomt. 
De reder is vaak wel in staat met behulp 
van één of meerdere (financiële) instru
menten de cashflow voor de scheepvaart 
CV te controleren, maar een substantieel 
deel moet voor het rendement van de be - 
leggers naar de scheepvaart CV. Zo zijn 
er dus vele afwegingen bij het besluit een 
schip wel of niet door middel van een 
scheepvaart CV te financieren.

Kijkend naar de Duitse markt voor 
scheepvaart CV's blijkt dat vooral in de 
containervaart alle grote reders wel ge
bruik maken van deze financierings- 
mogelijkheid. De laatste jaren worden 
ook tankers en bulkcarriers in CV's 
ondergebracht.
In de kern liggen de voordelen voor de 
reder vaak in de per saldo lagé(re) kapi- 
taalslasten en flexibiliteit voor het ge
bruik van deze schepen. Dat komt 
doordat de beleggers in de scheepvaart 
CV gedeeltelijk hun compensatie vin 
den in belastingvoordelen (afschrij
vingsmogelijkheden en tonnagebe- 
lasting) en in de lage rente die vooral de 
Duitse Landesbanken aan de C V ’s in 
rekening brengen. Uiteindelijk nemen 
ze genoegen met een lager verwacht 
rendement dan een aandeelhouder die 
rechtstreeks deelneemt in een scheep- 
vaartondememing. Door deze ‘voorde
len’hoeft de reder slechts een deel van 
de te genereren cashflow aan de scheep
vaart CV te betalen. Eerder al is aange
geven dat er voor een reder grenzen zijn 
aan het aantal zo te exploiteren schepen.

Rol van de overheid
De overheid in zowel Nederland als 
Duitsland faciliteert het gebruik van de 
scheepvaart CV. Doel daarvan is het 
stimuleren van een gezonde maritieme 
industrie die per saldo een bijdrage ge
nereert voor de nationale economie. In 
beide landen is de omvang van de sti
muleringsmaatregelen vooral als gevolg 
van de teruglopende economie en 
noodzakelijk geachte bezuinigingen 
sterk verminderd, Binnenkort is alleen 
de specifiek voor de zeescheepvaart in 
het leven geroepen tonnagebelasting 
nog beschikbaar. Voor toepassing van 
de tonnagebelasting wordt sinds kort in 
E U  verband als eis gesteld dat het schip 
een E U  vlag moet voeren.
De Duitse fiscus is tot nu toe nog iets

royaler ten opzichte van de scheepvaart 
CV. Binnen strakke grenzen kunnen 
‘Verlustzuweisungen’ plaatsvinden die 
met andere fiscale inkomsten kunnen 
worden gecompenseerd en na drie jaar 
kan worden overgestapt naar de tonna
gebelasting. De Belgische wetgeving 
laat op ieder moment overstappen naar 
de tonnagebelasting toe.
De Nederlandse redersvereniging 
K V N R heeft bij de overheid een soort
gelijke regeling'(het ‘Duitse model') be
pleit voor toepassing in Nederland. D e
ze regeling dient mede ter compensatie 
van de niet meer van kracht zijnde fis
cale stimuleringsmaatregelen tot 2001.

Beleggen over de grens
T ot nu toe wordt er door particuliere 
beleggers niet o f nauwelijks over de 
grens geïnvesteerd in een buitenlandse 
CV. Dat is ook niet zo verwonderlijk, 
omdat de modellen die met fiscale ver- 
liesverrekening werken alleen maar ef
fectief benut kunnen worden als in het
zelfde land ook compensabele inko 
mens beschikbaar zijn. Dat zal voor 
slechts weinig beleggers het geval zijn. 
Inmiddels zijn de ‘echte’ tonnagebe- 
lastingmodellen beschikbaar in Neder
land en Duitsland. Daardoor kunnen 
beleggers vanuit Nederland vanuit fis
cale optiek net zo gemakkelijk in Duits
land in een Duitse scheepvaart CV  in
vesteren als in een Nederlandse scheep
vaart CV en omgekeerd. Het zal dan 
ook wel niet meer zo lang duren voor
dat de Nederlandse reders annex 
‘Emissionshauser’ rechtstreeks op de 
Duitse markt zullen verschijnen met 
Nederlandse producten en de Duitsers 
op de Nederlandse markt.

N oten
1. Richtlijn G 2004/43 van 17 januari
5004,
5. Methode waarbij het rendement van 
een belegging gelijk wordt gesteld aan het 
percentage, waarbij de contante waarde 
van de ontvangsten precies gelijk is aan 
de oorspronkelijke investering. D it is een 

methode waarmee rekening wordt ge
houden met het tijdstip waarop de bedra
gen worden ontvangen.
3. Methode waarbij het rendement van 
een belegging gelijk wordt gesteld aan het 
percentage, waarbij de contante waarde 
van de ontvangsten precies gelijk is aan 
de oorspronkelijke investering.
4. Earnings before interest, taxes, depre
ciation and amortization.



Innovatie in het maritieme cluster

Innovatieondersteuning voor 
Nederlandse scheepsbouwindustiïe
De nieuwe Europese kaderregeling inzake staatssteun aan de scheepsbouw is sinds januari 2004  van 

kracht. Onder deze regeling is het voor nationale overheden mogelijk om Onderzoek, Ontwikkeling en In

novatie (RDI) door scheepswerven te ondersteunen to t tw intig  procent.
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In dat kader heeft een Nederland
se werkgroep met vertegenwoordi - 
gers van overheid, werven en toe
leveranciers in februari 2004 èën 
voorstel voor een Nederlandse 
scheepsbouw- innovatieregeling 
uitgewerkt. Het voorstel is anders 
dan bestaande innovatie-instru
menten en bevat onder meer de 
volgende elementen:
• Er dient voor aanvang van het 
project een grote mate van zeker
heid te bestaan over de te ontvan

gen innovatiesubsidie, Dus geen tenderprocedure en/of 
ranking systeem.

• De procedure dient snel en flexibel te verlopen. Dit imph 
ceert een doorlopende openstelling van de regeling.

• Toeleveranciers zijn geen medeaanvrager. De werf zal in 
de aanvraag wel de beoogde partners identificeren, maar al 
le subsidie loopt via de werf.

• Adequate bevoorschotting van de subsidiabele kosten ge
durende het project op basis van voorcalculatie. Definitie
ve vaststelling van subsidiebedragen op basis van een 
goedgekeurde eindafrekening.

• Als subsidiabele kosten worden aangèmerkt: loonkosten 
van de indiener met betrekking tot innovatie, innovatie- 
kosten derden, kosten innovatieve koopdelen en overige in- 
novatiekosten.

Daarnaast heeft Nederland Maritiem Land het initiatief ge
nomen een onderzoeksvoorstel aan te besteden om een beter 
inzicht te krijgen in de innovatiekosten in scheepsbouwend 
Nederland. In december 2003 is dit onderzoek gegund aan 
First Marine International, de consultant die ook op Europees

niveau bouwstenen heeft aangedragen voor de kaderregeling. 
Begin januari is het onderzoek gestart door FM I en Stichting 
Bos. Aan het onderzoek werd deelgenomen door veertien 
scheepswerven, tweè reders en twee grote toeleveranciers. In 
totaal werden de gegevens van 22 schepen, onderverdeeld in 
zeven scheepscategorieën, geanalyseerd. Flet bleek niet een
voudig om de juiste cijfers boven tafel te krijgen, waardoor het 
project een aanzienlijke vertraging opliep. Toch kan naar aan
leiding hiervan een aantal interessante conclusies worden ge
trokken. Flet blijkt dat de Nederlandse Scheepsbouw in de 
laatste vijf jaar steeds innovatie toepast in de door haar ge
bouwde schepen. Het onderzoek concludeert dat de jaarlijkse 
innovatie-uitgaven door de Nederlandse Scheepsbouwin- 
dustrie te schatten zijn op zo’n 180 miljoen euro gemiddeld 
over de laatste vijfjaar. Het rapport stelt tevens dat de Neder
landse Scheepsbouwindustrie in vergelijking met die in ande
re landen hooginnovatief is.
In Nederland wordt vooral veel gesproken over innovatie, ter
wijl in de door ons omringende scheepsbouwlanden er in
middels ook daadwerkelijk actie is ondernomen naar aanlei
ding van de nieuwe Europesfe.kaderregeling. Polen, Italië, 
Spanje, Duitsland en Frankrijk hebben een ontwerpregeling 
in Brussel neergelegd. Frankrijk, Italië en Spanje zullen met 
een open budget werken. De Poolse situatie is nog niet bekend 
en Duitsland heeft voorlopig een budget van zestig miljoen 
euro ter beschikking (waaruit overigens al sinds medio 2004 
getrokken wordt). Aangezien het hier innovatiesteun betreft 
die rechtstreeks gekoppeld is aan orders, is het voor de Neder
landse scheepsbouwindustrie van het grootste belang dat op 
de kortst mogelijke termijn ook een Nederlandse regeling in 
Brussel wordt aangemeld. Alleen op deze wijze kunnen we 
eenlevel playing field  in Europa handhaven.

ir. J J .  C M . van Dooremalen
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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.

Maritiem
Stennis
Centrum

Het Maritiem Kennis Centrum is een netwerk van publieke kennisinstellingen op maritiem gebied: MARIN, 
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.



Kwaliteitslabel shortsea sector
De stichting Green Award heeft de afgelopen zes maanden gewerkt aan de ontwikkeling van een objec

tie f kwaliteitslabel voor de shortsea sector. D it label moet er voor gaan zorgen dat schepen in deze 

sector zich kunnen onderscheiden op het gebied van veiligheid, milieuvriendelijkheid en goed manage

ment. W ie het kwaliteitslabel in bezit heeft, kan mogelijk in de toekom st economische voordelen verkrij

gen, zoals korting op havengelden.

Shortsea shipping wordt door Nederland en de Europese 
Unie steeds meer gepromoot als duurzaam alternatief voor 
vele soorten van goederentransport en als oplossing voor de: 

groeiende fileproblematiek. 
Daarnaast ontstaat er steeds meer 
politieke druk op de noodzaak de 
shortsea sector te verduurzamen. 
Het gaat dan vooral om verbete
ringen op het gebied van veilig
heid en de impact die deze sector 
op het milieu heeft.

Organisatie
In het kader van deze ontwikke
lingen heeft de stichting Neder
land Maritiem Land (N M L) de 
stichting Green Award de op

dracht gegeven te onderzoeken o f een kwaliteitslabel, gekop
peld aan een incentive systeem voor schepen, binnen deze 
sector haalbaar is. Green Award heeft dëze opdracht gekre
gen, omdat zij al meer dan tien jaar ervaring heeft met de 
ontwikkeling en het uitgeven van dergelijke certificaten. 
Green Award-certificaten kunnen tot toe nu alleen gelden 
voor tankers en bulk carriers groter dan 20.000 dwt. Vooral 
binnen de tankvaart is het concept een groot succes geble
ken. H et aantal gecertificeerde schepen sinds 1 januari 2005 
bedraagt 170, een equivalent van 11% van de relevante 
wereldtankervloot.
Het gehele project wordt ondersteund door een stuurgroep 
met daarin leden van verschillende belangenorganisaties, 
zoals de K V N R ,: N M L , het ministerie van Verkeer en 
W aterstaat, de grote havens en het classificatiebureau 
DN V.

Uitgangspunten
Hët uitgangspunt van het voor de shortséa shipping te ont
wikkelen certificaat is dat deelname vrijwillig is. Daarnaast 
moet de uitvoerende organisatie onafhankelijk zijn en zullen 
de eisen die aan het te certificeren schip worden gesteld, trans
parant en voor alle partijen te begrijpen zijn. Het pakket van 
eisen zal ook duidelijk herkenbare bovenwettelijke eisen be
vatten zodat gecertificeerde schepen zich met een meerwaarde 
kunnen onderscheiden. Als doelgroep is gekozen voor alle ty
pe zeegaande ladingschepen tot 7.000 G T  met uitzondering 
van ro-ro en passagiersschepen.

Pakket van eisen
M et deze uitgangspunten is in het kader van een afstudeerop
dracht van de auteur bij de T U  Delft een eerste pakket van ei

sen samengesteld. De eisen in het certificaat richten zich onder 
meer op de uitrusting van het schip, de veiligheidscultuur en 
organisatie aan boord van het schip. Hierbij moet worden ge
dacht aan een T B T -v rije  of kopervrije anti-fouling en het ge
bruik van een reinigingsinstallatie voor uitlaatgasséfo en/of af
valwater, Organisatorisch richten de vragen zich vooral op 
vastgelegde procedures voor bepaalde handelingen, zoals na
vigatie en het testen van brandstofspecificaties 'ffoor gebruik, 
Het grootste deel van de eisen is bovenwettelijk en gebaseerd 
op richtlijnen uit de sector zelf of gebaseerd op wetgeving die 
in de toekomst in werking zal treden, zoals ballastwatermana- 
gement en lage SO en N O  uitstoot.°  °  X X
Het eerste pakket van eisen is in de afgelopen zes maanden ge
test aan boord van een aantal Nederlandse shortsea schepen. 
Deze surveys, waaraan onder meer schepen van W ijnne en 
Barends en Arklow Shipping hebben meegewerkt, zijn posi
tief ontvangen en hebben inmiddels geleid tot diverse aanpas
singen en verbeteringen.

Van survey to t incentive
Als een schip in aanmerking wil komen voor het shortsea- 
shipping-kwaliteitslabel zal er een survey aan boord van het 
Schip moeten plaatsvinden. Tijdens deze inspectie wordt het 
pakket van eisen gecontroleerd en krijgt de surveyor tevens de 
kans een indruk te krijgen van de mentaliteit aan boord en het 
onderhoud van het schip. Als aan alle eisen wordt voldaan, 
krijgt het schip haar certificaat uitgereikt. M et dit certificaat 
zou een schip in de toekomst mogelijk een economisch of ope
rationeel voordeel (incentive) kunnen krijgen. Het project be
vindt zich echter nog in de ontwikkelingsfase, wat betekent 
dat er nog geen concrete toezeggingen zijn wat betreft ineen - 
tives.
Eind februari 2005 loopt het huidige project af, maar ver
wacht wordt dat er een vervolgonderzoek zal worden uitge- 
yoerd. Green Award hoopt van harte dat het nieuwe label 
in de toekomst aan de shortsea reders kan worden aangebo
den.

Voor verdere informatie over de uitvoering en inhoud van dit 
project kan contact worden opgenomen met de stichting 
Green Award in Rotterdam (www.greenaward.org) en de 
stichting Nederland Maritiem Land (info@dutch-maritime- 
network.nl), waar een voorlopige eindrapportage te verkrijgen 
is. Tevens is er het plan een voorlichtingsbijeenkomst te orga
niseren met reders en havens.

ir. Jaqueline Oud

http://www.greenaward.org


Routeren van pijpleidingen
In het kader van zijn afstuderen voor de studie Maritieme Techniek aan de TU Delft heeft ir. R.J. Zuur

mond onderzoek gedaan naar het automatisch routeren van pijpleidingen. Dit onderzoek w ord t geconti

nueerd en begeleid door Merwede Shipyard en vindt plaats in het kader van het project CE3P (Concur

rent Engineering, Pricing, Planning & Production).
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In de aanbiedingsfase o f het ontwerpproces van een schip 
blijkt het moeilijk te zijn om de kosten van de vele leidingsy
stemen betrouwbaar en nauwkeurig in te schatten. Vooral bij 
nieuwe en afwijkende ontwerpen kan dit tot problemen lei
den. Een onderschatting van de hoeveelheid pijpleidingen kan 
in bepaalde ruimtes dan ook leiden tot een toename van de 
complexiteit waardoor het uiteindelijke routeren in de detail- 
engineeringfase meer manuren en mogelijk een langere door
looptijd vergt. M et het oog op de strakke levertijden van sche
pen, welke gebruikelijk zijn in Nederland, heeft dit ook een 
negatieve invloed op de productiefase die deels overlapt met 
de detailengineeringfase.

Uitgangspunten
Gegeven zijn de 3D-scheepsconstructie, de indeling van 
werktuigen, informatie over deze werktuigen en de systeem- 
schema’s. Voor het routeren van de pijpleidingen wordt 
onderscheid gemaakt tussen de voor pijpleidingen ‘bezette’ en 
‘beschikbare’ ruimte. De beschikbare ruimte kan op twee ma
nieren worden bepaald, namelijk door de bezette ruimte te 
definiëren en deze in mindering te brengen op de totale ruimte 
of door deze direct aan te geven (definiëren van ‘pijpenstra- 
ten’). De bezette ruimte kan worden bepaald door bij het volu 
me van de werktuigen de verboden gebieden te definiëren. 
Voorbeelden hiervan zijn looppaden en ruimtes voor manga
ten.

Methodiek
Het automatisch routeren van de pijpleidingen wordt uitge
voerd in drie stappen. Als eerste wordt de beschikbare ruimte 
ingedeeld in rechthoekige balkvormen, 'cellen’ genoemd. D e
ze cellen zijn van de orde van grootte van één meter. Hierna 
worden de pijpleidingen achtereenvolgens ‘globaal’ en ‘lokaal’ 
gerouteerd.
In het globaal routeren worden de pijpleidingen door de com
puter gerouteerd over de cellen. Hierbij is niet bekend wat er 
binnen de cellen gebeurt; dit wordt afgeschat aan de hand van 
de beschikbare informatie. Een route van een pijpleiding b e
staat uit een serie opeenvolgende cellen (zie figuur 1).
De vele details welke bij het routeren van pijpleidingsysternen 
komen kijken (bijvoorbeeld locatie van flenzen, afstand tussen 
de pijpleidingen, bereikbaarheid van afsluiters) worden tij
dens het globaal routeren meegenomen door ze af te schatten 
op basis van statistiek. Tijdens het lokaal routeren wordt voor 
iedere cel bepaald hoe de verschillende pijpleidingen erdoor
heen lopen. De vele details worden hierbij meegenomen.

de pijpleidinglengtes en ruimtelijke risico’s. Het ontwikkelde 
programma DelftPipe maakt voor het globaal routeren ge
bruik van wiskundige optimalisatiealgoritmes voor het bepa
len van de pijpleidingroutes. In de huidige ontwikkel versie 
van het programma zijn twee algoritmes geïmplementeerd en 
getest. Voor het testen van de algoritmes is een testcase opge
steld. Hiervoor is de hulpgeneratorkamer van een recent 
bouwnummer van Merwede Shipyard ingedeeld in cellen (zie 
figuur 1). De gegenereerde resultaten kunnen hierdoor wor
den vergeleken met handmatig gerouteerde pij pleidingen.

Resultaat
De twee algoritmes zijn goed in staat oplossingen te genere
ren. Het ene algoritme is in staat routes voor de pijpleidingen 
te genereren waarbij de totale lengtes overeenkomen met die 
van de handmatig gerouteerde pijpleidingen. Het andere algo
ritme is nog te traag om snel goede oplossingen te genereren, 
De ontwikkeling van variaties op deze algoritmes en de verfij - 
ning ervan loopt nog steeds.
Het automatisch genereren van cellen is een aparte uitdaging 
waar nog onderzoek naar dient te worden uitgevoerd. Ook het 
lokaal routeren met de vele details is nog niet onderzocht. Het 
globaal routeren biedt echter op zichzelf veel perspectief, 
waaraan het lokaal routeren later nog kan worden toegëvoegd.

Aansluiting bestaande scheepsbouwpraktijk
Voor het succesvol implementeren van een dergelijk innovatief 
systeem is het noodzakelijk om waar mogelijk aan te sluiten bij 
de werkwijzen en gewoontes van de scheepsbouwpraktijk.
Om alle potentiële voordelen voor een scheepswerf te bewerk
stelligen, zal een soortgelijk programma bijvoorbeeld moeten 
aansluiten op het CAD-/CAM-systeem van de werf. Hier
voor wordt gewerkt aan data uitwisseling met Nupas-Cad- 
matic van Numeriek Centrum Groningen.
Voor het kwantificeren van de kwaliteit van de automatisch 
gegenereerde oplossingen wordt samengewerkt met onder 
meer leverancier van pij pleidingsy sternen G T I. Deze samen
werking met ver
schillende bedrij
ven in de maritieme 
industrie maakt de 
praktische toepas
baarheid van een 
dergelijk innovatief 
systeem mogelijk.

Computerprogramma ir. R.J.
Het resultaat van het globaal routeren geeft een indicatie van Zuurmond
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What’s new
Nieuw concept voor tenders in jachten
Dirk Degroote heeft bij Amels Holland een afstudeerop
dracht uitgevoerd waarin is gezocht naar een nieuw concept 
voor het opbergen van tenders in jachten. De jachten worden 
steeds groter en de tenders groeien mee. Zo worden de com
partimenten die nodig zijn voor het opbergen van deze tenders 
steeds groter, waardoor problemen ontstaan met lekstabiliteit. 
Bestaande oplossingen staan op gespannen voet met de klant, 
eisen. Om de tegenstrijdige eisen van tender storage, lekstabi
liteit en klanteisen in te willigen, is gekozen voor een nieuw 
concept: hetSingle to Twin AftShip Huil (STASH) concept. 
Dit concept, waarbij een monohull voorschip overgaat in een 
catamaran achterschip, maakt het mogelijk een tender on
zichtbaar en snel in de romp op te bergen. Omdat een binnen
haven wordt gecreëerd, ontstaan aanzienlijke verbeteringen 
op het vlak van boarding comfort en tender handling. Dit 
komt ook de veiligheid ten goedé.
Het.concept is onderzocht op het vlak van secundaire scheeps
bouwkundige aspecten zoals weerstand en voortstuwing, zee
gang, (lek)stabiliteit, constructie en tender handling. De weer
stand neemt slechts licht toe.
Amels heeft het concept officieel gepresenteerd op het congres 
‘Project 2004’, waar het enthousiast werd ontvangen door de 
aanwezigen. Dirk Degroote is inmiddels afgestudeerd bij 
prof. A. Aalbers.

Promotieonderzoek constructieve en hydromechani
sche aspecten slamming
Een promotieonderzoek met als onderwerp slamming is ge
start bij TN O  Centrum voor Maritieme Constructies (TN O - 
CM C), in samenwerking met de TU- Delft en het MARIN.
In een eerdere promotie bij CM C heeft Bereznitski laten zien 
dat het belangrijk is om de vloeistof en de constructie integraal 
te berekenen. Zo’n hydro-elastische berekening kan worden 
gedaan door zowel de constructie als de vloeistof volledig te 
modelleren, maar praktisch is dit nauwelijks haalbaar door de 
lange rekentijden. Het doel van deze promotie is een prakti

sche methode te ontwikkelen om dëslammingsbelastingen te 
bepalen. Bij het aanbrengen van deze belasting op een model 
van de constructie moet de interactie tussen de constructie en 
het schip via een versimpelde analytische manier worden be
rekend. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van voor de 
militaire wereld ontwikkelde technieken, die worden toege
past voor onderwaterschokberekeningen. Het is de bedoeling 
om de rekenmethoden te toetsen aan de hand van experimen
ten. Op deze manier moet het mogelijk worden om de lokale 
responsie van het schip als gevolg van slammingsbelasting te 
bepalen. Promotor: prof. dr. ir. J.A. Pinkster. Promovendus: 
ir. J.T . Tuit.man(015-2763363).

Een ander promotieonderzoek - naar hydromechanische as
pecten van slamming loopt bij het M ARIN , in samenwer
king met de TUDelft en CM C. Zij doen onderzoek naar het 
berekenen van slamdrukken op varende schepen.
Het onderzoek gebruikt de niet-lineaire randintegraalme- 
thode H Y PA N  als basis. Deze code is in nauwe samenwer
king tussen W L  en M ARIN in de periode 1984-2004 door 
èèn aantal generaties A IO ’s ontwikkeld. Het oorspronkelijke 
doel was het berekenen van niet-lineaire golfverschijnselen 
rondom constructies en schepen in golven. In de huidige uit 
breiding worden verschijnselen onderzocht waarbij een jet 
op het grensvlak van lichaam en vloeistof wordt gevormd, 
die een impuls op de constructie veroorzaakt. Het doel van 
dit onderzoek is het berekenen van de hydrodynamische 
tijd- en plaatsafhankelijke druk. In samenhang met het bij 
T N O -C M C  uitgevoerde promotieonderzoekleidt dit tot in
zicht in de response en de spanningen in het materiaal. Hier
uit worden dan weer relevante criteria afgeleid, die in de ont
werppraktijk kunnen worden gebruikt om het voorschip in 
clusief bow fla r e  vorm te geven. Promotor: prof. dr. ir. J.A . 
Pinkster. Promovendus: ir. G.K. Kapsenberg (0317
493911),

M aritiem  Innovatie Forum & 
M aritiem  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,

http://forum.dutch-maritime-network.nl
mailto:keizer@xs4all.nl


V e r e n i g i n g s n ï e u w s

Koninklijke Nederlandse 
Vereniging van Technici 
op Scheepvaartgebied

Royal Netherlands Society 
of Marine Technology

Jaarve rgade ring  2 0 0 5
De Jaarvergadering 2005 van de 
KNVTS zal op 28 mei plaats
vinden in Lelystad. Op deze dag 
zal Lelystad de meest belangrij - 
ke ontmoetingsplaats zijn van 
alle bij de Nederlandse scheeps
bouw en scheepvaart betrokke
nen en belangstellenden, die 
zich hebben georganiseerd in de 
Koninklijke Nederlandse Vere
niging van Technici op Scheep
vaartgebied.
Het programma zal deze dag tot 
een groots evenement maken, 
waarbij de deelnemers voldoen
de tijd overhouden voor het 
onderhouden van hun eigen 
netwerk. Tijdens de vergade
ring worden de winnaars be
kend gemaakt van het ‘Schip 
van het Jaar’, waarna de hieraan 
verbonden prijzen worden uit
gereikt. De uitreiking van de 
prijzen wordt in de regel door de 
minister van Verkeer en Water
staat uitgevoerd. Natuurlijk is te 
verwachten dat ook de pers aan
dacht zal besteden aan het ge
beuren. Ook het middagpro
gramma, een vaartocht met een 
dwarsgetuigd zeilschip, zal veel 
aandacht trekken. Het evene
ment wordt ondersteund door 
sponsoren met belangstelling in 
scheepsbouw en scheepvaart. 
Bent u geïnteresseerd en bereid 
om dit evenement te sponsoren, 
dan kunt u contact opne
men met de coördinator voor 
dé sponsoring: dhr. J .R . 
Arends, tel.: 0517-431225, 
e-mail: jr@jrshipping.nl.

Lezingen
Afde ling  Zeeland 
P& O Nedlloyd Ship Recy
cling Project
Een uitstekende en interessan
te lezing, die goed aansluit op 
de voordracht van de heer Van 
Wijngaarden over het slopen 
van schepen, zoals gehouden 
op de Maritieme ontmoetings
dag 2004. De spreker besprak 
aan de hand van een Power
Point presentatie het op m i
lieuvriendelijke wijze slopen 
van P&O Nedlloyd schepen in 
China. T ot nu toe - periode 
2002-2005 - zijn achttien sche
pen van P&O Nedlloyd op een 
verantwoorde milieuvriende
lijke wijze gesloopt. Men be
gint met het verwijderen van 
de olie en het asbest. Asbest 
wordt opgeslagen in containers 
en vervolgens wordt het schip 
van boven naar beneden ont
manteld. Samenvattend: een 
goede lezing met een welbe
spraakte, plezierige spreker, die 
de stof geheel beheerst. Een 
aanrader voor de andere 
KN V TS - afdelingen.

Afde ling A m ste rdam  
Energievoorziening en no-re
gret beleid
Volgens schattingen eindigt 
de beschikbaarheid van steen
kool, olie en aardgas ruwweg 
over veertig jaar. De eerste te
korten blijken zich al te mani
festeren binnen enkele tiental
len jaren. Professor Kouffeld 
noemde al die fossiele bronnen 
nog eens op en voegde daar ook 
teerzand aan toe. Deze grond
stof is zeer ruim voorhanden, 
maar het winnen van bruikbare 
olie uit dit materiaal kost op dit 
moment meer energie dan het 
oplevert. Interessant was zijn 
uiteenzetting over de alterna
tieven die ons ter beschikking 
staan. Zonne-energie bijvoor
beeld, is lang niet zo effectief 
als we denken. Volgens Kouf
feld is pas na 88 maanden het 
punt bereikt waarop het rende
ment begint, gezien de energie 
die het maken van een zonne
paneel vergt. Hij prikte ook het

O proep!

De K N V T S zoekt een algemeen secretaris, een man o f vrouw die met enthousiasme 

voor de. K N V T S in staat is de doelstellingen van de vereniging uit te. dragen. De 

nieuwe algemeen secretaris kan leiding geven aan het bureau, werkt samen met de 

hoofdredacteur van SW Z  om een mooi blad te maken, onderhoudt goed contact met 
de wereld van scheepsbouw en scheepvaart en het onderwijs, heeft kennis van H 'T  

toepassingen en is in staat veranderingsprocessen te initiëren en vorm te geven. Infor
matie en contact: J.P . Stuifbergen, tel. 071-3610853 of 010-2410094.

sprookje door dat er geen C 0 2  
bij zonne-energie gemoeid is, 
want bij de productie komt dit 
wel degelijk vrij. Nog wat an
dere bronnen zoals water
kracht en biomassa verbran
den, niet anders dan volume - 
verkleining, passeerden de re
vue. De conclusie was echter 
duidelijk: alleen kernenergie 
kan ons op de lange termijn nog 
helpen aan de benodigde ener
gie. Tenslotte wees Kouffeld de 
aanwezigen op het, in zijn ogen 
onterechte, beeld dat de mens
heid verantwoordelijk is voor 
het broeikaseffect door de uit 
stoot van C 0 2 .

Afdeling R o tte rdam
M achinery Risk Analysis
Tijdens deze lezing ver
klaarde Bojan Vucinic het 
onderhoud - en survey systeem 
van VeriSTAR, waarbij de 
surveys voor classificatie niet 
op de gebruikelijke basis van 
tijdsintervallen worden uitge
voerd. Het systeem heeft als 
basis een risicoanalyse voor de 
machinecomponenten, met 
parameters zoals de levens
duur van de componenten en 
de gevolgen van het falen. 
Onderhoud en inspecties 
worden hiermee geïntegreerd 
en overbodig inspectiewerk 
wordt daarmee voorkomen. 
Na de lezing was er een leven
dige discussie waarin de eco
nomische en technische as
pecten door de toehoorders ter 
sprake werden gebracht. 
Tijdens het aperitief en de ge
meenschappelijke maaltijd was 
er gelegenheid om kennis tema
ken met de spreker Bojan Vuci 
nic, hoofd van de afdeling Ver- 
istar Machinery Development 
van Bureau Veritas in Parijs.

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

G.M . vanEwijk
Manager G M I bv-Landsmeer 
Stoutenburg 4 
1121G G  Landsmeer 
Voorgesteld door W . de Jong 
Afdeling Rotterdam

J. Klooster
2e W T K  Pride do Brasil 
Houwerdastraat 10 
9902 G K  Appingedam 
Voorgesteld door P.J.S. Kok 
Afdeling Noord

H, Paase
Boulevard de Ruyter 2 62 
4381 KJ Vlissingen 
Voorgesteld door W . Jumelet 
Afdeling Zeeland

K.M . Romijn
Sales Representative Ship’s 
Equipment Centre-Groningen 
Kooiweg 21 
9721G J Eelde
Voorgesteld door H, Oortwijn 
Afdeling Noord

K.M . van der Velden 
Senior Onderzoeker Raad van 
de Transportveiligheid,
Den Haag, Hazelaardreef 77 
3137 C G  Vlaardingen 
Voorgesteld door J. Akerboom 
Afdeling Rotterdam

Voor meer informatie:

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

mailto:jr@jrshipping.nl
mailto:secretaris.knvts@planet.nl
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De Vereniging Nederland
se Scheepsbouw Industrie 
(VNSI) behartigt de belan
gen van de Nederlandse 
maritieme maakindustrie. 
Zo ondersteunt VN SI haar 
leden op het gebied van 
onderwijs, arbo en milieu, 
techniek, statistiek, onder
zoek, ontwikkeling en sub 
sidies. Daarnaast werkt 
VN SI 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 scheep sbouw- 
industrie bestaat het geas
socieerde lidmaatschap.
Lid o f 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 
‘memberbenefi-ts’ op: 
www.vnsi.nl

VNSI
Vereniging Nederlandse 

Scheepsbouw Industrie

Verf gezond
Coatings bevatten vrijwel al 
tijd stoffen die de gezondheid 
kunnen schaden. Bij het ver
werken van deze producten 
moeten dan ook maatregelen 
worden genomen om veilig en 
gezond te kunnen werken. 
Informatie daarover wordt 
per product in een Veiligheids 
Informatie Blad (VIB) ver
meld. Deze bladen zijn voor 
de werkvloer echter zo inge
wikkeld, dat hieraan in de da
gelijkse praktijk niet altijd vol
doende aandacht wordt 
geschonken.
Brancheorganisaties voor de 
scheepsbouw en -reparatie 
(VNSI), jachtbouw (HISW A 
en N JI), scheeps- en jacht 
schilders (SITO , V M B en 
FOSAG): hebben besloten 
hierin verbetering te brengen. 
In het kader van de VASt-re- 
geling (Versterking Arbeids
omstandighedenbeleid Stof
fen) is bij het ministerie van 
SZ W  een voorstel ingediend 
om een plan van aanpak te 
ontwikkelen. Het ministerie 
van SZ W  is verheugd over 
deze gezamenlijke aanpak en 
heeft subsidie toegezegd. 
Betere communicatie moet 
leiden tot betere risicobeheer -

R ein ier Zuu rm ond  (links) en W im  T im m ers

sing en een lagere blootstelling 
aan gezondheidsschadelijke 
stoffen. De huidige informa
tiebladen bieden een goede ba
sis voor zo’n verbetering. Met 
de verfindustrie - die zich tot 
nu toe wat terughoudend heeft 
opgesteld, omdat de voorkeur 
uitgaat naar internationale af
stemming - wordt nog over de 
wijze van deelname overlegd. 
VNSI acht het goed mogelijk 
dat dit internationale aspect 
kan worden ingepast, mede 
omdat voor de betreffende 
producten ook Engelstalige 
informatie beschikbaar is in 
de vorm van Material Safety 
Data Sheet (MSDS). VNSI zal 
als penvoerder optreden.

Maritieme
Innovatiedag/ Uitreiking 
Timmersprijs
Reinier Zuurmond heeft op 28

januari 2005 de Timmersprijs 
gewonnen. Deze prijs, die 
sinds 2001 bestaat en is ver
noemd naar oud-werfdirec- 
teur W im  Timmers, is onder 
meer bedoeld om de commu 
nicatie tussen ontwerpers te 
bevorderen. De prijs bestaat 
uit een oorkonde en een geld
bedrag van 3500 euro en 
wordt jaarlijks tijdens de 
Maritieme Innovatiedag uit
gereikt.
Reinier Zuurmond kreeg de 
prijs voor de designtool die hij 
bij Merwede Shipyard ont
wikkelde voor het ‘automa
tisch routeren van pijpleidin 
gen in schepen’. Het routeren 
van pijpleidingen is een tijdro
vend proces dat veel invloed 
heeft op de engineering van 
een schip. De tooi die door 
Reinier is ontwikkeld, ver
schaft onder meer flexibiliteit 
in het te kiezen algoritme en 
het variëren van de doelfunc- 
tie. De eerste resultaten uit een 
testcase bij Merwede Shipyard 
waren zeer positief en het ver
volg richt zich op het verbete
ren van de algoritmes en het 
visualiseren van de oplossing.

Verder is door de sprekers ge
sproken over ‘de ontwikkeling 
van het STASH-concept’, 
'omstromingsberekeningen

bij extreme bewegingen als bij 
het tewaterlaten van schepen 
en objecten’, ‘an investigation 
into propeller tip rake by 
means of a numerical study of 
tip rake wings’ en een ‘design 
method for optimizing the re
sidual fighting capacity of na
val vessels after damage’. 
Daarnaast was er aandacht 
voor de self propelled cutter 
suction dredger ‘J .F J .  de 
Nul’. Het schip, gebouwd 
door IH C  Holland, is in 2004 
door de K N V TS tot Schip van 
het Jaar uitgeroepen. Janneke 
Snijder, lid Tweede Kamer 
VVD, verzorgde een inleiding 
over kennis en innovatie.

Een samenvatting van alle 
onderwerpen is te vinden op 
www.vnsi.nl

http://www.vnsi.nl
http://www.vnsi.nl
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Mastervolt introduceert 
vier nieuwe energiesystemen

Vier nieuwe energiesystemen waarmee alle wensen van de mo
derne jachteigenaar op het gebied van comfort aan boord worden 
vervuld. Dat is wat Mastervolt introduceerde tijdens de vijftigste 
HISW A.
Elk systeem is opgebouwd uit de nieuwste, technologisch hoog
waardige en nauwkeurig op elkaar afgestemde, door Mastervolt 
ontworpen, componenten. Hierdoor worden bedrijfszekerheid, 
installatie- en gebruiksgemak optimaal gewaarborgd. Mastervolt 
is hierin uniek: het bedrijf is de enige leverancier die alle compo
nenten voor een compleet energiesysteem kan leveren. Van auto
matische acculaders tot generatoren, van schakelpanelen tot hoog 
frequente acculader /omvormercömbinaties, van sinusomvor
mers tot onderhoudsvrije accu’s en van frequentieomvormers tot 
systeemcomponenten,
De systeemvarianten dekken de energiebehoefte in vaartuigen 
van 8 tot en met 25 meter. Neem bijvoorbeeld een motorjacht 
van 12 meter waarmee lange tochten worden gemaakt. Met 
systeemsuggestie 2 kan bij normaal gebruik minstens twee dagen 
lang zonder bijladen, dus zonder landaansluiting of zonder de 
motor te starten, de accu’s worden gebruikt voor de energievoor
ziening. Het systeem wordt standaard geleverd met de nieuwe 
Mass Combi. Een Whisper generator is optioneel.

Voor meer informatie:
Mastervolt
Michiel Klees
Snijdersbergweg 93
1105 AN  Amsterdam
T e l: 020-3422118
Fax: 020-6971006
E-mail: mklees@roastervolt.com
Website: www.mastervolt.coro

Vernieuwingen voor W a tt Eusas 
aanbouwmotoren

W att Eusas motoren, in 
Nederland op de markt ge
bracht. door Euronorm Aan- 
drijftechniek, zijn uitgebreid 
met een aantal nieuwe functio
naliteiten. T o t de vernieuwin
gen behoort een standaard 
remlagérschild voor alle aan
bouwmotoren waarmee de 
motor eenvoudig en snel kan 
worden uitgebreid met een 
remfunctie.
Naast deze remmogelijkheid 
worden de motoren tot bouw- 
grootte 280 nu ook geleverd 
met gladde as zonder spiegleuf 
waardoor de motor recht
streeks kan worden aange
bouwd op de tandwielkast. 
Ook de leveringsomvang van 
de 100 Hz-uitvoering werd 
uitgebreid. Alle W att Eusas 
motoren met bouwgrootten 
van 100 tot 280 worden nu 
standaard in 100 Hz-uitvoe- 
ring geleverd. De hogere fre
quentie leidt bij een constant 
aandrijfmoment tot het dub
bele vermogen over het volle
dige toerentalbereik.
De W att Eusas motoren zijn 
aansluitbaar op eèn spanning 
van 190 tot 690 V  en zijn daar
mee wereldwijd toepasbaar. 
De motoren kenmerken zich

verder door het ver doorge
voerde modulaire systeem 
en het grote aantal uitvoe- 
ringsvarianten. Zo wordt de 
W att Eusas elektromotor 
naast remmotor onder meer 
geleverd als motor met 
terugloopblokkering, met ta
cho, met geforceerde koeling 
en met toerentalopnemer.
De motoren worden als 
kant en klare sets geleverd 
en kunnen snel en gemak
kelijk worden gemonteerd. 
Euronorm Aandrijftechniek 
levert alle gewenste varian
ten uit voorraad. De assem
blage vindt plaats in de ei
gen werkplaats, Leveringen 
zijn mogelijk gedurende ze
ven dagen per week en 24 
uur per dag.

Voor meer informatie: 
Euronorm Aandrijftechniek 
Martin Bossenbroek 
Postbus 178 
7200 A D  Zutphen 
T e l: 0575-59 97 00 
Fax: 0575-59 97 01 
E-mail:
mbossenbroek@euro-
norm.nl
Website:
www.euronorm nl

mailto:mklees@mastervolt.com
http://www.mastervolt.com
http://www.euronorm


New heat exchanger plate from 
Alfa Laval

Damen Dredging Equipment 
acquires NAVGUARD

Alfa Laval’s new M X 25M  
plate heat exchanger features 
what could well become a new 
industry standard for titanium 
plates with a total area that is 
greater than one square metre: 
the 0.45 mm-thick plate. New 
to marine applications this 
plate not only is 0.05 mm 
thinner and just as strong as 
the standard 0.5 mm plate, 
but delivers optimal thermal 
performance too. This ten 
percent reduction in titanium 
thickness is an important step 
to being able to offer afford
able products.
Thinner plates and more com 
pact plate heat exchangers are 
as much the future of plate

heat exchanger technology as 
they are of the past. W hen A l
fa Laval introduced the 0.5 
mm plate in 1990, other 
manufacturers said plates that 
thin could not be manufac
tured, but in the end followed 
Alfa Laval’s lead. Today, 0.5 
mm plates are the standard. By 
reducing titanium plate thick
ness to 0.45 mm, Alfa Laval 
continues a long tradition of 
continuous innovation to de
liver highly efficient heat 
transfer with reliable and com
petitively priced products,
The 0.45 mm titanium plate 
handles pressure shocks and 
vibrations with ease and meets 
the requirements for marine 
installations, attaining a test 
pressure of 12 bar. The titani
um quality of the plate is bet
ter than or equal to A SM E SB - 
265 Grade 1 or D IN  17860 
W .no.3.7025.

For more information:
Alfa Laval Benelux BV
Dennis van der Toolen
P.O. Box 40232
3504 AA Utrecht
The Netherlands
T e l: + 31 30-2488312
Fax: + 3130-2414447
E-mail: dennisvander.toolen-
@ alfalaval.com
Website: www.alfalaval.com

ïsïTü

Damen Dredging 
Equipment has ac
quired the dealership 
o f the software pack 
age N A V G U A RD . 
This application soft
ware, which has espe
cially been developed 
for hydrographic sur 
veying and dredging 
operation control, is a 
valuable addition to 
the broad range of

dredging instrumentation and automation Damen already offers. The 
N A V G U A R D  software package consists of various modules for positioning 
the dredger and its digging tool, for positioning survey launches, gathering 
depth-sounding data and for processing logged hydrographic data in the sur 
vey office. Using this software the dredging efficiency is enhanced, the 
dredging activities can be checked and maps and charts can be brought up to 
date easily. On board of dredgers the N A V G U A RD  system uses as hard
ware one or two D G PS antennas as well as inclinometers and similar sensors 
for determining the position of the dredger and its digging tool. Operations 
are displayed in top view and cross-section showing the digging tool relative 
to the actual and the designed dredging depth. The actual depth is real time 
updated. The software, running on normal P C ’s under Windows, thus sup 
ports the dredge master in controlling the dredging activities. O n survey 
launches D GPS antennas and echo sounders are used to gather all relevant 
hydrographic data, which can be post processed in the survey office for edit
ing, applying tidal corrections, plotting charts and creating colour matrixes, 
profiles or surface models, executing volume calculations etc. N A V G U A RD  
is widely used in the dredging industry and has proven its user friendly ap 
proach to enhancing dredging efficiency.

For more information:
Damen Dredging Equipment 
Saskia den Herder 
Postbus 1021 
3860 BA  Nijkerk 
The Netherlands

T el.:+ 3133-2474040
Fax:+3133-2474065
E-mail:
sdh@damendredging.com
Website:
www.damendredging.com

F kleurenradar JRC JMA 5100 goedgekeurd
De T F T  kleurenradar JR C  
JM A  5100 is door de Inspec
tie Verkeer en Waterstaat 
goedgekeurd voor het plaat
sen op de kleine beroepsvaart 
onder Nederlandse vlag. O n
der goedkeuringsnummer 
DS/9269/2005-3.2,1 is de 
JR C  JM A  5100 toegelaten 
voor schepen tot 24 meter 
(L .W .L .)
Alphatron Marine vertegen

woordigt in Nederland de lijn 
producten van JR C . Door de 
grote vraag uit de beroepsvaart 
naar dit type radar heeft A l
phatron Marine de goedkeu
ring aangevraagd en verkregen. 
De JM A  5104, met radome en 
T F T  beeldscherm van 10 
inch, is goedgekeurd voor S.I. 
schepen tot 12 meter. De JM A  
5106 en de JM A  5110 zijn 
voorzien van een vrij draaien

de antennebalk en een 15 inch 
T F T  scherm. Deze radars zijn 
goedgekeurd voor plaatsing op 
schepen tot 24 meter (L .W .L .) 
en maximaal 36 passagiers. 
Door de goedkeuring van de 
types van de JM A  5100 voor 
de beroepsvaart is er een inte
ressant product toegevoegd 
aan de uitgebreide range JR C  
radarapparatuur voor de pro
fessionele gebruiker.

Voor meer informatie: 
Alphatron Marine 
Luuk Vroombout 
Postbus 21003 
3001 AA Rotterdam 
T e l : 010-453 40 00 
Fax:010-452 92 14 
E-mail:
deepséa@alphatronmarine.nl
Website:
www.alphatronmarine.nl

http://www.alfalaval.com
mailto:sdh@damendredging.com
http://www.damendredging.com
mailto:deepsea@alphatronmarine.nl
http://www.alphatronmarine.nl


Heiland Marne 
. | Equipment

ABB M arine & Turbocharging

A bsorb it Environmental Technology BV

Aggreko Nederland BV

Ajax Brandbeveilig ing BV

Alew ijnse Holding BV

Alew ijnse M arine Technology BV

Alew ijnse M arine BV

Alew ijnse Noord BV

Alfa Laval Benelux BV

Alphatron M arine BV

Alum ar BV

A M W  M arine BV

Arbode M aritiem  BV

Baars & B loem hoff M arine Products

Bakker S liedrecht Electro Industrie BV

Beele Engineering BV

Bell Licht

Bloksma BV

M achinefabriek Borger BV 

Bosch Rexroth BV 

BOT Groningen BV 

Brevini Nederland BV 

Centraal staal BV 

C hartworx Holland BV 

C oloursh ip BV 

Conoship International BV 

Coops en N ieborg BV 

C orrosion & W ater-Contro l BV 

CP Heat Exchanger Technologies BV 

Croon E lektrotechniek BV 

Damen Shiprepair Rotterdam BV 

Danfoss BV Industrial Contro ls 

Datema D elfz ijl BV 

DENO COMPRESSORS 

Discom  BV

Draka Marine, O il & Gas

Droste Elektro BV

Drumarkon International BV

Dutch Romanian M arine C onsu ltants BV

Duvalco Holland BV

Econosto Nederland BV M aritiem

Eefting Engineering

Eekels E lektrotechniek BV

Elinex Trading & C onsu lting  BV

eL-Tec Elektrotechnologie

Euronorm Aandrijftechniek

FG Governors & Engine Parts BV

Flender Bru inhof M arine

Gebhard Electro BV

Van de G iessen Straalbuizen

GMS Instrum ents BV

Greenship BV Treatment Technology

Grenco BV

GTI M arine & O ffshore 

GTI Seton Pijp leid ingen 

Den Haan Rotterdam BV 

Ha-Ce Engineering BV 

HDC M arvelconsult BV 

Heatmaster BV

Helmers Accom m odatie en In terieur BV 

Hertel M arine Services 

HGG Profiling Equipment BV

Holland M arine Services Amsterdam BV

Holvrieka N irota BV

HRP Thruster Systems BV

Huisman Special L ifting Equipment

Hycos

Hytop BV

IHC Lagersm it BV

Imtech M arine & O ffshore BV

Inform ation D isplay Technology BV

International Paint (Nederland) BV

Intertech BV

Johnson Pump BV

Kelvin Hughes Nederland BV

Ketting Com pressoren

Klim a Thermo-Tech BV

Kongsberg M aritim e Holland (KM H ) BV

Koninklijke D irkzwager

Kooren Sh ipbu ild ing  and Trading BV

M achine- & Lierenfabriek C. Kraaijeveld BV

Kroon BV

Lankhorst Touwfabrieken BV

Lemans Nederland BV

Van Lessen en Punt Holding BV

Van Leusden BV

Lloyd ’s Register EMEA

Loggers BV

Logic V ision BV

Mam paey O ffshore Industries BV 

Maprom Engineering BV 

MARIN

M arine Service Noord BV 

Maro Service M aritim e BV 

Materiaal M etingen Europe BV 

MaxCargo BV 

Van M echelen L ifting Gear 

M errem & la Porte BV 

M eta lix BV

M otrac Hydrauliek BV 

Navylle BV 

N ed-D eck M arine BV 

NewThex BV 

N R FB V

Nicoverken M arine Services BV 

N ijhu is  Pompen BV 

N orthrop Grumman Sperry M arine BV 

Novatug BV 

N.R. Koeling BV

N um eriek Centrum Groningen BV 

Orlaco M aritim e CCTV 

Pauw Technical C onsultancy BV 

M achinefabriek G. v.d. Ploeg BV 

Pols Aggregaten BV 

Pon Power BV

Praxis Autom ation Technology 

Progress Technique BV 

Pro mac BV 

Proofload

Radio Holland N etherlands BV 

Redwise M aritim e Services BV 

Rexroth Hydraudyne BV 

R idderinkhof BV 

ROC ‘Kop van N oord-Ho lland ’

Roden Staal BV

Roodhart M arine Services BV

Rotor BV

Rubber Design BV

Ruysch Technisch Handelsbureau

SAM Electronics Nederland BV

Scheepvaart en Transportcollege (STC)

Schelde Gears BV

Schelde M arine Services

Scheldepoort Repair & Conversion Yard

Serdijn Ship Repair BV

S h ip ’s Equipment Centre

Siemens Nederland NV

SIG M A C oatings BV, M arine D ivisie

SIM RAD BV

Sm it Gas Systems

Teken- en adviesbureau Star

S tork B ronswerk BV M arine Systems

S to rk-Kwant

S tork Services BV (M aritim e) 

M achine fabriek L. Straatman BV 

Superyacht Spares 

Techno Fysica BV 

Terneuzen M arine Supplies 

Theunissen Technical Trading BV 

TNO C M C

BV Twentsche Kabel Fabriek

BV Technisch Bureau U ittenbogaart

VAF Instrum ents BV

Van Voorden G ieterij BV

Van Voorden Reparatie BV

Vecom Metal Treatment Technology BV

Verebus Engineering BV

Verhaar Omega BV

Veth M otoren BV

V uyk Engineering Rotterdam BV

W arts ila  Nederland BV Ship Power

W arts ila  Propulsion Netherlands BV

Wehama BV Cranes & Equipment

W estfa lia  Separator Nederland BV

W inel BV

W inteb VOF

W olfard & W essels W erktu igbouw  BV 

W oodward Governor Nederland BV 

Xantic

York International BV

N ie u w e  led en
L loyd ’s Register EMEA 

N autaD utilh  NV (geassocieerd lid)

H o lland  M a r in e  E q u ip m en t
V e ren ig in g  van m aritiem e  to e le ve ra nc ie rs

M aas kade 119, R otte rdam

P ostbus 24074

3007 D B  R otte rdam

T: (010) 44 44 333

F: (0 10 )2 1  30 700

E: info@ hm e.n l

I: w w w .hm e .n l

Deze pagina omvat u its lu itend de normale leden van HME. De geassocieerde leden zijn, naast de normale leden, te  vinden op www.hm e.nl

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


Holland Marine
M asters of Innovation '%. Equipment

W orkshop ‘M arine  Propulsion ’
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 
voortstuwingsconfiguraties, hydrodynamische 
aspecten, karakteristieken van o.a. motoren en 
schroeven en het matchen van componenten 
tot een goedwerkende voortstuwingstrein. De 
eerste module start 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.

W orkshop ‘Sound and  
v ihration  on board ’
Op 25 en 26 mei 2005 vindt de derde sessie 
van de internationale workshop ‘Sound and 
Vibration on Board’ plaats in Delft. MARIN, 
T N O -C M C  en TN O -TPD zullen u als toeleve
ranciers, werven, ontwerpers, reders en 
marines inwijden in ontstaan, gevolgen en 
voorkoming/reductie van geluid en trillingen aan 
boord. Inmiddels hebben zich meerdere buiten
landse deelnemers ingeschreven, wat u een 
uitgelezen kans biedt om uw internationale 
netwerk met reders, werven en collega toeleve
ranciers uit te breiden.

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 17 mei 2005. De Maritime Innovation 
Award 2005 wordt tijdens Europort Maritime in 
november 2005 uitgereikt.

V O L /V C A  voor 
de M aritiem e S ecto r
Op 7 en 8 april vindt de cursus ‘V O L /V C A  voor 
de Maritieme Sector’ plaats. Naast het normale 
cursusmateriaal gaat een speciaal ontwikkelde 
module in op de specifieke aspecten van veilig
heid aan boord. De cursus is zowel bedoeld 
voor medewerkers die in de nieuwbouw van 
schepen werken als voor servicemonteurs.

C ursus ‘S cheepsbouw  voor 
niet-scheepsbouw ers '
Op 21 maart 2005  start de avondcursus 
‘Scheepsbouw voor niet-scheepsbouwers’. 
Tijdens deze 5-daagse cursus krijgen deelne
mers inzicht in de diverse aspecten van de 
scheepsbouw. De cursus is een goed vervolg

op de ‘Algemene introductiecursus voor de 
Maritieme Cluster’, waarvan de eerstvolgende 
editie op 1 7 en 1 8 maart zal plaatsvinden.

M ini-sym posium  
‘T o ta l C o s t o f O w n e rs h ip  &
D e s ig n  to  M a in ta in ’
De toenemende technische complexiteit aan 
boord en het varen met kernbemanningen 
hebben operationele kosten actueel gemaakt. 
Op 24 februari 2005 kwam tijdens het sympo
sium Total Cost of Ownership & Design to 
Maintain’ in Drachten aan de orde hoe 
kwaliteitsproducten met optimale eigenschap
pen kunnen bijdragen aan lagere levensduur- 
kosten van een schip.

Sem inar
‘M arktinz ich t O ffsh o re ’
Op 3 maart 2005  organiseerde HME het 
seminar ‘Marktinzicht Offshore’, waarin ontwik
kelingen in de offshore olie- en gasindustrie 
werden gepresenteerd. In één middag werd 
door Bluewater Energy Services, S A S  Gouda, 
S ea of Solutions en de TU Delft een beeld 
geschetst van de ontwikkelingen in deze sector, 
onderhouds- en inkoopprocessen en de rol van 
toeleveranciers.

Handelsm issie Brazilië
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 de match
making, bedrijfsbezoeken en een seminar, 
ontmoeten de deelnemers decision makers van 
de Braziliaanse scheepsbouwindustrie. De 
deelnemende bedrijven zijn: Bloksma BV, 
Drumarkon International BV, H G G  Profiling 
Equipment BV, Imtech Marine & Offshore BV, 
Machine- & Lierenfabriek C . Kraaijeveld BV, 
MaxCargo BV, Ned - Deck Marine BV, Rexroth 
Hydraudyne BV, Ship’s Equipment Centre, VAF 
Instruments B V  en Winel BV.

IN M E X  China en Holland
Roadshow
HME organiseert samen met de EVD  een 
Nederlands paviljoen tijdens INMEX China (1 1 
t/m 13 mei, Guangzhou). In de regio 
Guangzhou is de scheepsbouw sterk in 
opkomst, maar er is er nog veel behoefte aan 
westerse kennis. De deelnemers aan het 
paviljoen zullen daarom lezingen geven over 
hun innovaties. Na afloop van INMEX China zal 
een bedrijfsdelegatie deelnemen aan de Holland 
Roadshow (eveneens in samenwerking met de 
EVD). Tijdens deze roadshow ontmoeten de 
deelnemers decision makers in de scheeps

bouwindustrie in de steden Xiamen, Fuzhou, 
Wuhan en Tianjin.

IN M E X  India
Nederland is feature country tijdens INMEX 
India ( 5 t/m 8 oktober) en zodoende neemt het 
Nederlands paviljoen een opvallende plaats in 
tijdens deze beurs in Mumbai. HME verwacht 
een groot aantal Nederlandse deelnemers dat 
zich zal presenteren aan de opkomende 
scheepsbouwmarkt in India.

M aritiem  V ietnam
Na de twee succesvolle Vietnam-activiteiten 
(de uitgaande handelsmissie in november 2004 
en het seminar ‘Vietnam: Land of Opportunities’ 
op 24 januari 2005) zal HME van 9 t/m 15 
oktober 2005 een nieuwe missie naar Vietnam 
organiseren.

Europort M aritim e 2 0 0 5
HME zal tijdens de eerste editie van Europort 
Maritime 2005 (1 t/m 5 november) de grootste 
Equipment Lounge ooit neerzetten. Het paviljoen 
zal 650m2 omvatten en wordt opgezet in de 
populaire Scheldehal. HME-leden kunnen zich 
nu inschrijven voor The Equipment Lounge.

Export 2 0 0 5
Naast bovengenoemde exportactiviteiten 
organiseert HME een Nederlands paviljoen op 
de volgende beurzen: Nor-Shipping (7 t/m 10 
juni), Neva 2005 (26 t/m 29 september), 
Kormarine (5 t/m 8 oktober) en Marintec (6 t/m 
9 december). In het laatste kwartaal van 2005 
staat tevens een missie naar Turkije gepland.

A lgem ene Ledenvergadering
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering 
zal plaatsvinden op donderdag 28 april.

C ontactpersonen HM E
Branche: Martin Bloem (mb@hme.nl)
PR: Linda te Veldhuis (lv@hme.nl)
Innovatie: Diana Mulder (dm@hme.nl) 
Kennisoverdracht: N ickW essels (nw@hme.nl) 
Europa en Amerika: Henk Gennissen (hg@hme.nl) 
Azië: Nadine The (nt@hme.nl)
Marktinformatie scheepsbouw: 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.

K ijk  op www.hm e.nl voor meer inform atie en aanm eldform ulieren voor a lle door HME georganiseerde activ ite iten

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
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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 
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SWZ-03-05-01________
Power savings by wake 
equalizinq ducts?
Ok J.P.
Ship Technology Research/- 
Schiffstechnik (002860), 200501, 
vol. 52, no. 1, pg-34, nrpg-19, 
EN G
The commercial RAN SE 
code Comet is employed to in
vestigate in detail the flow 
around a so-called wake- 
equalizing duct proposed by 
Schneekluth. The numerical 
analyse shows that the duct is 
not equalizing the wake at all, 
and its effect is marginal to 
negative at full scale.
0150210;0150210

SWZ-Q3-Q5-Q2________
Recent advances in the  hy
drodynam ic design of fa s t 
m onohulls
Grigoropoulos, G.
Ship Technology Research/- 
Schiffstechnik (002860), 200501, 
vol. 52, no. 1, pg-14, nrpg-20, 
EN G
Recent advances in the hydro- 
dynamic design of fast mono- 
hulls are discussed. Their 
merit is compared to the cur
rent state of development of 
the other advanced hull forms. 
0112100;0120310 ;0112100

SWZ-03-Q5-03________
Experim ents on a system  of 
m ulti-AUV in te rlinked w ith  a 
s m a rt cable fo r  au
tonom ous inspection of un
d e rw a te r s tru c tu re s  
Yu, S .C .; Ura, T .
International Journal of O ff
shore and Polar Engineering 
(CB 8108), 200412, vol. 14, 
no, 4, pg-274, nrpg-10, EN G  
The authors proposed the HS 
(Hand-in-hand System) for 
the autonomous inspection of 
structures. The HS addresses 
cable-based modular robotics 
as an application. In this pa
per, three representative ex
periments are presented to 
demonstrate the efficiency of 
the HS. The first experiment 
is navigation by HS. AUVs 
(Autonomous Underwater

Vehicles) take images o f all in
spection targets and naviga
tional accuracy is estimated. 
The second experiment deals 
with obstacle avoidance. In 
case the smart cable is entan
gled within obstacles, AUVs 
disentangle the cable and 
modify the plan for avoidance. 
The last experiment is the 
high-speed scanning by HS. 
AUVs make a formation to 
generate the panoramic image 
and scan the tank wall surface. 
Finally, the authors estimate 
the accuracy of the mosaicked 
image they have developed. 
0610414;0610414

SWZ-03-05-04________
A system  of m ulti-AUV in
te rlinked  w ith  a s m a rt ca
ble fo r  autonom ous inspec
tion of underwater struc
tu re s
Yu, S.C. ; Ura, T . 
International Journal of O ff
shore and Polar Engineering 
(CB 8108), 200412, vol. 14, 
no. 4, pg-265, nrpg-9, EN G  
In this paper the authors pre
sent the concept of a multi- 
A U V  system interconnected 
by a smart cable that contains 
3-D  positioning sensors for 
rapid inspection of large un
derwater structures in a limit
ed mission timeframe. The 
smart cable provides not only 
the position of the end-points 
(AUV locations) but also its 
own shape in real-time, while 
also acting as a communica
tion link between AUV. U s
ing this cable, they propose 
the Hand-in-hand System 
(HS) for A U V  localization and 
development of an obstacle 
avoidance strategy to accom
plish the given task. For the 
application of the smart cable 
under water, versatile tank 
tests and field experiments 
were carried out to demon
strate and confirm the effi
ciency of the proposed system. 
0610414;0610414

SWZ-03-05-05________
A utonom ous fa u lt de tection  
w ith  carrie r-phase  DGPS 
fo r  shipboard landing navi
gation
Heao, M .B. etal.
N  avigation ( CB 1124), 
200409, vol. 51, no. 3, pg-185, 
nrpg-13, EN G
This research focuses on air
borne integrity algorithms for 
shipboard relative GPS 
(SRGPS) navigation. Air
borne autonomous detection 
is required for navigation 
threats that are undetectable 
by integrity monitors at a 
shipboard differential refer
ence station. These threats can 
be separated into two basic 
categories: aircraft receiver
failures, and signal-in-space 
anomalies whose effects de
pend on the displacement be
tween the user and the ship. 
For thé anticipated carrier
phase SRG PS navigation ar
chitecture, tracking-loop cycle 
slips are well-known threats in 
the first category. Ionospheric 
gradient and satellite orbit 
ephemeris anomalies are rele
vant threats of the second 
type. Airborne autonomous 
monitoring algorithms to de
tect these threats are described 
in this paper. Monitor perfor
mance is directly evaluated 
relative to the integrity re
quirements for aircraft ship 
board landing navigation ap
plications.
0210511

SWZ-03-05-0B________
Iden tifica tion  of ‘High Risk 
Vessels' in coasta l w a te rs
Sage, B.
Marine Policy (CB 3894), 
200507, vol. 29, no. 4, pg-349, 
nrpg-7, EN G
The development of criteria 
for the identification of ‘High 
Risk Vessels’ (HRV) in Euro
pean waters would allow 
coastal States to monitor the 
movements of ships posing 
significant risk to their inter
ests. However, the pro-active 
monitoring by coastal States

can only be carried out in 
compliance with the require
ments of international law of 
the sea and with the frame
work of rights and duties of 
coastal States established in 
the UN  Convention on the 
Law of the Sea. This paper 
proposes ‘H R V ’ criteria on the 
basis of technical standards 
and rules widely accepted by 
States through Port State Con 
trol Agreements, thus provid
ing a legal basis for the moni - 
toring of ‘H R V ’ by coastal 
States.
0430153

SWZ-03-05-07________
Crew s tudy of sea fa re rs : a 
m ethodolog ica l approach to  
the  global labour m arke t 
fo r sea farers
W u, B. ; Winchester, N. 
Marine Policy (CB 3894), 
200507, vol. 29, no. 4, pg 323, 
nrpg-8, EN G
In the context of the complexi
ty of the global labour market 
for seafarers, crew study of 
seafarers (CSS) provides a 
means to access, analyse and 
compare information on active 
seafarers world-wide. This 
paper outlines the method
ological parameters of CSS. It 
is argued that CSS provides a 
distinctive methodology ena
bling the exploration and 
specification of key character
istics of this labour market, for 
example: the distribution of 
world seafarers by nationality; 
the recruitment preferences of 
ship owners or managers; the 
organisation of multinational 
crewing patterns and the dy
namics and constraints behind 
seafarer movement between 
foreign and national fleets. 
The principles and applica
tions of CSS are illustrated by 
the case o f Chinese Seafarers, 
utilising a combination of a 
crew list analysis and an on
board survey in the port of 
Hong Kong.
0250200



L i t e r a t u u r

SWZ-03-05-08________
Influence of hydrodynam ic 
coe ffic ien ts  in the  response 
behaviour of tr ia n g u la r 
TLPs in regu la r waves
Chandrasekaran, S. ; Jain, 
A .K . ; Chandak, N.R.
Ocean Engineering (C B 9341 
F), 200412, vol. 31, no. 18, pg- 
2319, nrpg-24, EN G  
Triangular configuration ten
sion leg platforms (T L P s) are 
used for deep-water oil/gas 
exploration. The mechanics of 
T L P  is highly nonlinear due 
to larger structural displace
ments and fluid motion-struc
ture interaction. Triangular 
T L P  has major consideration 
for deep water application al
so due to its relative insensitiv
ity with increasing water 
depth and excellent station 
keeping characteristics, which 
makes this as a most cost ef
fective and practical produc
tion system for deep waters. 
This study focuses on the in
fluence of hydrodynamic drag 
coefficient and hydrodynamic 
inertia coefficient on the non
linear response behaviour of 
triangular T L P  models under 
regular waves.
0630123;0630123

SWZ-Q3-Q5-Q9________
W ave res is tance  fo r high
speed ca tam arans
Moraes, H.B. ; Vaxconcellos, 
J.M . ; Latorre, R.G .
Ocean Engineering (CB 9341 
F), 200412, vol. 31, no. 18, pg- 
2253, nrpg-30, EN G  
The object of this study was to 
investigate the wave resistance 
component for high-speed 
catamarans. Two methods 
were applied: the slender- 
body theory proposed by 
Michell (1898) and a 3D 
method used by Shipflow 
software. Results were ob
tained for different types of 
twin hulls and attention was 
given to the effects of catama
ran hull spacing. The study al
so included the effects of shal
low water on the wave 
resistance component. Special

attention was given to the 
height of waves generated by 
the craft to ascertain effects on 
river banks.
0150200;0150200

SWZ-03-05-1 □________
N onlinear analysis of para
m e tric  ro lling in longitudina l 
and qu arte ring  seas w ith  
re a lis tic  modelling of roll- 
re s to ring  m om ent 
Hashimoto, H . ; Umeda, N. 
Journal of Marine Science and 
Technology (CB 9691), 
200410, vol. 9, no. 3, pg 117. 
nrpg-10, EN G
Parametric rolling of a con
tainership in longitudinal and 
quartering seas is examined by 
applying nonlinear dynamics 
to a 1D O F mathematical 
model with realistic modelling 
of the wave effect on roll- 
restoring moment. In previous 
work, the authors confirmed 
that a mathematical model 
with a roll-restoring moment 
in waves calculated with the 
Froude-Krylov assumption 
could considerably overesti
mate the danger of capsizing 
associated with parametric 
rolling. Therefore, in the pre
sent work, all numerical calcu
lations based on nonlinear 
analysis were carried out with 
the direct aid of a measured 
roll-restoring moment in 
waves. For this purpose, cap
tive model experiments were 
conducted for various sets of 
wavelengths in longitudinal 
seas.
0150621;0150621 

SWZ-03-05-11________
Extensive s tudy on the  de
sign loads used fo r 
s tre n g th  assessm ent of 
ta n ke r and bulk c a rr ie r 
s tru c tu re s  
Shigemi, T . ; Zhu, T .
Journal of Marine Science and 
Technology (CB 9691), 
200410, vol. 9, no. 3, pg-95, 
nrpg-14, EN G
ClassNK has undertaken 
wide-ranging basic research 
covering many aspects related

to the safety of ship structures, 
including design loads, struc
tural analysis, strength assess
ment of buckling, collapse and 
fatigue, and rational corrosion 
margins to develop new de
sign standards which have 
transparency and consistency. 
Among the wide-ranging ba
sic research, this article sum
marizes the results of exten
sive work on the design loads 
used for strength assessments 
of tanker and bulk carrier 
structures. The main aim of 
the research was to develop 
practical estimation methods 
of design loads with rational 
technical backgrounds relat
ing to the actual loads acting 
on the primary structural 
members of tankers and bulk 
carriers.
0140200

SWZ-03-05-12________
T ransfo rm a tion  of p o rt te r 
minal opera tions: from  the  
local to  th e  global
Slack, B . ; Fremont, A. 
Transport Reviews (TBM pr), 
200501, vol. 25, no. l,pg-117, 
nrpg-14, EN G  
The bases for the internation 
alization o f the port terminal 
industry are explored.
W hile the industry is being 
transformed by the penetra
tion of transnational compa
nies, there are important re
gional differences between 
Europe and North America. 
In Europe, the lead actors are 
companies that have arisen 
out of the industry itself, 
whereas in North America, 
most of the new actors are 
shipping lines. The conse
quences of this differentiation 
are substantial, since they rep 
resent fundamentally different 
types of organization, one be
ing a product of horizontal in 
tegration based on multi-user 
berth operations, the other be
ing an outcome of vertical in 
tegration and oriented to
wards dedicated berth use. 
The dissimilarities are ex
plained in terms of gover

nance, competition and capac
ity. Intraregional differences 
are also examined through the 
case of France, where an un 
willingness to open French 
ports to global operators has 
affected the performance of 
those ports.
0430380;0430380
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Ingenieursbureau Passe-Partout BV
Postbus 263 
2800 A G  Gouda 
Tel. 0 182-53 83 60 
Fax 0182-5712  28 
www .passe-partout .nl

Aandrijftechniek

VOITH
Voith T  urbo B. V.
Koppelstraat 3
7391 AKTwello
Postbus 201
7390 A E Twello
T e l.+31(0) 5712796 00
Fax +31 (0)57127 6445
E-mail: voithnederland@voith.com
www.voith.nl

Arbeidsbemiddeling

M JL k I T  I AÈ Ï  
tUMMMSOVICFf «
Maritime Human Resources BV
Soerweg31
3088 G R  Rotterdam
T el: 010 487 67 80
Fax 010 487 6799
www.mhr-r.com
secretariaat@mhr-r.com

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

Asset Management

Tra co
Asset Management

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

Audiovisuele Produkties

Westholland Video /  Groep W H V G
Hollewandsweg 20 
8014 BH Zwolle 
Tel. 0 38-423 95 83 
Fax 038-423 89 98
Producent van trainings-, voorlichtings- 
en bedrijfsfilms

Constructiepakketten

Tfï

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

Dieselmotoren 
onderhouds en reparatie 
apparatuur

R D M
D E H AAS D IE S E L M O TO R E N  BV

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

Dieselmotoren 
verkoop en reparatie

Cummins
Diesel Sales +  Service b /

Cummins Diesel Sales + Service BV
Galvanistraat 35 
3316 GH  Dordrecht 
Tel.: 078-61812 00 
Fax 078-617 65 79 
E-mail: info@cummins.nl 
www .cummins.nl

DP werkschepen en 
FPSO

miry.-ilirtKj Kjr^ulbSiïiS

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

Elektrotechniek

t t

Bakker Sliedrecht Electro Industrie 
B .V .
Leeghwaterstraat 55-59 
3364 A E Sliedrecht 
T el, 0 1 8 4 -4 3  66 33 
Fax 0184 - 43 66 88 
www.bakkersliedrecht.cOin

Elektrotechnische 
installaties en nautische 
apparatuur

Intlewijnse
Alewijnse Marine BV
Energieweg 46c 
6541C X  Nij megen 
Postbus 6973 
6503 G L  Nijmegen 
Tel. 024-371 6311 
Fax 024 - 371 6310 
E-mail: am@alewijnse.nl 
Website: www.alewijnse.nl

Hefkolom/Sectiebouw

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

Multi Engineering N.V.
Kapelanielaan 13d 
9140 Temse(B)
Tel. 00 32-3 -7105810  
Fax 00 3 2 -3 -7 1 0  5811 
E-mail: info@multi.be

ISM- Systemen, 
-trainingen en manuals

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

Krukas-, drijfstang-, 
motorbl okrepara tie

Management Solutions

Mark van Schaick Marine Services
Nieuwe Waterwegstraat 7 
3115 HE Schiedam 
Tel. +31(0)10409 0599 
Fax +31(0)10409 0590 
E-mail: info@markvanschaick.nl 
www .markvanschaick.nl

bJLiéc■ VftH 1X 1 I l h  E . j
V/JH ■"F’TTFH - l  (■■■ ■ I p. ■ ■

Radarstraat 13-15 
2 52 5 KC Den Haag 
Tel. 070-388 93 45 
Fax. 070-388 54 00 
E-mail: info@vanzetten.com 
www .vanzetten.com

Lastoevoegmaterialen

©
Miller.

ITW  Welding Products BV
Edisonstraat 10 
3261 LD Oud-Beijerland 
Tel. 0186-6414 44 
Fax 0186-64 08 80 
E-mail: info@itw-welding.nl 
www .itw - welding .com

Leidingwerk engineering

STIEngineering B V
de Hoefsmid 1
1851 PZHeiloo
Tel. 072- 533 6687
Fax 072- 533 8312
E- mail: info@sti -engineering .nl
www .sti - engineering. nl

Loodswezen

Lc-md h w j  ■ r>

Nederlandse Loodsencorporatie
Seattleweg 7,3195 ND Pemis-Rotterdam 
Havennummer 2801, Gebouw 3 
Postbus 830 - 3000 AV Rotterdam 
tel.:+31 (0)10 400 05 00 
fax:+31 (0)10411 55 88 
e-mail: info@loodswezen.nl 
www .loodswezen.nl

A
Y ,xantic

Xantic Benelux (Former Station 12 & 
Spectec)
SchenkkadelOO 
2 595 AS Den Haag 
Tel. 0 70-343 33 50 
Fax 070-343 33 50 
E-mail: info.nl@xantic.net

Maritiem Projectbureau

11 ;
I  IN T!

LOW LAND
IN T E R N A T IO N A L

Lowland International B.V.
Postbus 3036 
2130 KA Hoofddorp 
Tel. 0 23-557 01 01 
Fax 023-563 79 44 
E-mail: info@lowland.com 
www.lowland.com

Maritieme
Dienstverlening

Hubel Marine BV
Vlierbaan 40
2908 L R  Capelle a/ d IJssel 
Tel. 0 10-458 73 38 
Fax 010-458 76 62 
E-mail: erik@hubelmarine.com

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

Q-Shipping BV
Oever 7
3161 GRRhoon 
info@q -shipping .nl 
www.q-shipping.nl

Maritieme 
T oeleveranciers

Nicoverken Marine Services BV
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 10-238 09 99
Fax 010 - 238 09 88
Email: marine@nicoverken.nl

Maritieme Training

M aritiem
Ac d ilç m iç

Nova Contract Opleiding & 
Training
Kanaalstraat 7 
1975 BA IJmuiden 
Tel. 0255-54 72 00
E-mail: ncot.maritiem@novacollege.nl 
www.ncot.nl
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M a r i t i m e  S e a r c h

Nu tec
Nutec Rotterdam B. V,
Beerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte 
Tel. 0181 -36  2394 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutee.nl

Mega Jachten

rriLJliÜrnç consum ants

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

Naval Architects 
Consulting Engineers

Groenendijk & Soetermeer
Groothandelsgebouw E-7 
Postbus 29156 
3001 G D  Rotterdam 
Tel. 0 10-413 08 52 
FaxOlO -413 08 51 
E-mail: info@groensoet.nl

Safety Training

H Nutec
Nutec Rotterdam B. V.
Beerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte 
Tel. 0181 -36  2394 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutee.nl

Scheepsbouwkundig
ingenieursbureau

allship
marine projects

Tel. 0229-5512  05/ 5513 06 
Fax0229 - 551292 
E-mail: info@allship.nl 
www.allship.nl

Scheepsluiken/
luikenkranen

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

Roden Staal b.v.
9200 AA Drachten 
De Steven 53 
9206 A X Drachten 
T e l.+31 (0)512 591 000 
E-mail: info@rodenstaal.nl 
www .rodenstaal.nl

Scheepsregistratie

Schroefaskoker-
afdichtingen

Hubel Marine BV
Vlierbaan 40
2908 L R  Capelle a/d IJssel 
Tel. 0 10-458 73 38 
FaxOlO -458 76 62 
E-mail: hubel-marine@wxs.nl

Scheepsreparatie

Allship Marine Projects
Bobeldijk35 
1647 C E Berkhout

Nicoverken Holland b.v.
Regoutstraat 1
3125 BH Schiedam
Tel. 0 10-238 09 99
FaxOlO - 238 09 88
Email: shiprepair@nicoverken.nl

Schroefasafdichtingen

Maprom Engineering BV
Maxwellstraat 22 
3316 GP Dordrecht 
Tel. 0 78-618 08 77 
Fax078 - 618 30 34 
E-mail: info@maprom.nl 
Internet: www.maprom.nl

m s w s n s

Technisch Bureau Uittenbogaart BV
Brugwachter 13,3034 KD  Rotterdam 
Tel. 0 10-4114614  
Fax 010-414 10 04 
E-mail: info@tbu.nl

CS3WTK aan de wal

% FN N O T  I V

Innotiv Co-Making
Munsterstraat 20a 
7418 EV  Deventer 
Postbus 72 
7400 AB Deventer 
Tel. 0 570-50 21 70 
Fax 0570-50 21 71 
www.innotiv.nl

Uitlijnen en funderen

f  LTi J  1 1 » J  .- ix h *  I*  ;| h V r . j  I

Machine Support BV
Kaartenmakerstraat 7
2984 CB Ridderkerk
Tel. 0 180-48 38 28
Fax 0180-48 38 29
Email: info@machinesupport.com
www .machinesupport .com

Veiligheid

Nutec
Nutec Rotterdam B.V.
Beerweg 101 
3199 LM  Maasvlakte 
Tel. 0181 -36  2394 
Fax 0181 - 36 29 81 
E-mail: info@nutec.nl

Veiligheidsmiddelen

DATEMA
I u b L-j I  M r f il f i

Datema Delfzijl BV
www. datema. nl
Tel. 0596-63 52 52
Fax 0596-61 5245
E-mail: delfzijl@datema.nl
Tel. 010-436 61 88
Fax 010-436 5511
E-mail: rotterdam@datema.nl

Vertaal bureau’s

Scheeps- en RegelTechnische Vertalin
gen Nederlands, Frans, Engels, Spaans 
SRT Vertalingen
Troelstraweg 243,3317 T E  Dordrecht 
Tel. 0 78-617 91 17 
Fax 078-618 68 02 
info@srt -vertalingen.nl

Voor al uw maritieme 
zaken

low s  
rster

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

Waardevolle adressen

Holland Marine Equipment, Vereni
ging van maritieme toeleveranciers
Hulstkampgebouw, Maaskade 119
Postbus 24074
3007 DB Rotterdam
Tel. 0 10-444 43 33
Fax 010-213 07 00
E-mail info@hme.nl, www.hme.nl

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

Werktuigkundige
Probleemanalyse

Technofysica
Zuideinde 80
2991 LK  Barendrecht
Tel. 0180-62 0211
Fax 0180-62 07 05
E-mail: info@technofysica.nl

C H I P  W E  P I  F=
m n & iL u  i  de Z  E  E  'Pn

Colofon
cSchip en W erf de Zee* is het orgaan van de 
Stichting ‘Schip en W erf de Zee’ waarin participeren: de 
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op 
Scheepvaartgebied K N V TS, de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders KVNR, het Maritiem Research Instituut 
M A RIN , de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter 
Koopvaardij, de Vereniging Nederlandse Scheepsbouwindustrie 
VNSI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de 
Afdeling Maritieme Techniek van K1V1-NIR1A en de Federatie 
van Werknemers in de Zeevaart F W Z

Verschijnt *1 1 maal per jaar
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Atlas Services Groep

Westersingel 91 -  waar kennis, kunde 
en kracht samenkomen

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

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

Atlas Personnel Services

Telefoon: + 31(0)10 2411040 
Fax: + 31(0)10 2411 078

sailor' ❖La Crosse HESE! □
SKILITRADE

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

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

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

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

http://www.atlasgroep.nl


Ballast water management

Lloyd's Register Group ballast water management services 
help shipowners to develop a safe, practical strategy to 
reduce the risks associated with ballast waste management.

By adopting our custom-made, well-structured systematic proce
dures, you can be confident of meeting emerging port state and 
International Maritime Organization (IMO) regulations while 
effectively managing the operational risks to your ship.

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

Our services will help you protect your business while meeting 
any environmental responsibilities.

Add us to your team and we'll control risks through our 
approval procedure.

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

www.lr.org

Services are provided by members o f 
the Lloyd's Register Group. Lloyd's 
Register EMEA is an exempt charity 
under the UK Charities Act 1993.

Building better business

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

